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Cotidiano, publicidade e reflexão crítica: notas sobre a campanha  

Chester Perdigão (2018) e o combate ao racismo midiático no Brasil1 

Pedro Henrique Conceição dos Santos2 

 
RESUMO: Este trabalho debate sobre possibilidades de reflexões críticas sobre a presença do 
racismo na produção midiática. A partir da pedagogia crítica (KELLNER, [1995], 2001) e a 
suspensão do cotidiano (HELLER, [1970], 2016), percebe-se que existem soluções práticas 
contra o racismo na mídia, como a produção jornalística, comentários em sites de redes 
sociais ou respostas em vídeos com pessoas negras. Evidencia-se a importância do lugar de 
fala/escuta nessa dinâmica. 

 

INTRODUÇÃO 

Brasileiros não se consideram preconceituosos. Em pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) e encomendada pela Ambev-Skol, 

publicada no Estadão (DIÓGENES; CASTANHO, 2017), apenas 17% dos pesquisados 

revelaram ter algum tipo de preconceito. Porém, ao serem questionados se já haviam falado 

algum tipo de frase preconceituosa, 73% dos entrevistados admitiram ter falado alguma. 

No Brasil, também, as pessoas não se consideram racistas. Ao pensar no quadro geral de 

preconceito, este se assemelha muito com aquele apresentado no ensaio de Ferreira (2002, p. 

71) sobre o racismo silencioso no Brasil. De acordo com o autor, “têm-se consciência do 

racismo, porém, considera-se um problema do outro” (FERREIRA, 2002). Ou seja, o racismo 

é silencioso e silenciado. 

Pessoas que se consideram pretas ou pardas – ou seja, pessoas negras3 – representam 54,9% 

da população brasileira, a partir de dados levantados em 2017 pelo Instituto Brasileiro de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4: Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano. O presente trabalho foi realizado com apoio 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 
Financiamento 001. E-mail: pedrohenrique.cdossantos@gmail.com 

3 Para fins didáticos, considera-se, neste trabalho, a questão racial como horizonte identitário. Negros são 
pessoas que estão reunidas dentro das categorias “pardos” (negros de pele claro) e “pretos” (negros de pele 
retinta). 

mailto:pedrohenrique.cdossantos@gmail.com


 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

909 

Geografia e Estatística (IBGE)4. Mesmo assim, tais números não são refletidos na publicidade 

brasileira. No estudo realizado por Martins (2009, p. 63-64), apenas 7% dos anúncios 

publicitários da revista Veja apresentaram uma pessoa negra, dentro de um período entre 1985 

e 2005. 

Este cenário vem se alterando nos últimos anos, conforme apontam as pesquisas feitas pelo 

Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (GEMAA-UERJ) – que indica aumento na presença de pessoas pretas ou pardas na 

publicidade brasileira entre os anos de 1987-2017: de 9% em 1987 para 16% em 2017 

(CAMPOS; FELIX, 2020) – e pela agência Heads Propaganda (SCHELLER, 2017) – que 

aponta aumento da participação de mulheres negras na publicidade brasileira, de 3% (2º 

semestre de 2015) para 21% (segundo semestre de 2017).  

Apesar deste cenário favorável, este artigo investiga sobre formas sofisticadas de ocultação do 

racismo na publicidade. A partir do anúncio Chester Perdigão - Natal Família Silva5, da 

Perdigão6, veiculado em diversas mídias no final do ano de 2018, parte-se da ideia de que 

mesmo com a representação de personagens negros – uma reivindicação feita por movimentos 

negros –, as imagens atribuídas podem estar imbuídas de racismo. Através de uma análise 

discursiva da peça publicitária, busca-se encontrar formas para combater o racismo midiático. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO: COTIDIANO, PUBLICIDADE E RACISMO  

Encara-se a publicidade enquanto mídia, ou seja, um meio técnico para a propagação da 

comunicação, conforme Thompson (1998). Para o teórico, mídia é um meio utilizado por 

onde “a informação ou o conteúdo simbólico é fixado e transmitido do produtor para o 

receptor” (THOMPSON, 1998, p. 26). No caso da publicidade, suas formas simbólicas são as 

imagens e narrativas compostas por personagens que atraem o público a consumir produtos e 

serviços que estão sendo oferecidos, através da técnica persuasiva.  

                                                 
4 AGÊNCIA IBGE. População chega a 205,5 milhões, com menos brancos e mais pardos e pretos. Disponível 

em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-
populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos. 2017. Acesso em: 19 mar. 
2021. 

5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lpuczkOaF5M. Acesso em: 19 mar. 2021. 
6 A empresa foi fundada em 1934 e hoje pertencente à BRF S.A., uma das maiores companhias alimentícias do 

mundo. Informações disponíveis em: https://www.brf-global.com/. Acesso em: 19 mar. 2021. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos
https://www.youtube.com/watch?v=lpuczkOaF5M
https://www.brf-global.com/
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Frequentemente, o setor publicitário simplifica suas mensagens transmitidas em suas 

narrativas, como, por exemplo, ao utilizar estereótipos. Os estereótipos antecipam a percepção 

sobre os outros e são características e atribuições de valores promovidas por um grupo que 

detém certo poder em relação a outro (JABLONSKI; ASSMAR; RODRIGUES, 2010, p. 137- 

138). Essa antecipação do olhar, define o mundo e é uma característica do imediatismo do 

cotidiano. 

O cotidiano tem seu papel no reforço da simplificação do mundo. De acordo com Heller 

([1970], 2016), são aspectos do cotidiano: 

o caráter momentâneo dos efeitos, a natureza efêmera das motivações e, a 
fixação repetitiva do ritmo, a rigidez do modo de vida. De forma análoga, é o 
pensamento cotidiano um pensamento fixado na experiência, empírico e, ao 
mesmo tempo, ultrageneralizador (HELLER, [1970], 2016). 

No âmbito profissional, Pereira et al. (2011) pontuam que 

O profissional de mídia tem ojeriza aos estereótipos na exata medida em que 
a publicidade é incapaz de não utilizá-los, visto que a espessura temporal das 
inserções, raramente acima do meio minuto, impossibilita a imposição de 
qualquer tratamento individualizado aos personagens. (PEREIRA et al., 
2011, p. 87) 

No entanto, destaca-se que a produção comunicativa não é isenta. Hall (2003), em seu 

trabalho sobre o processo de codificação/decodificação das mensagens, argumenta que, entre 

as diversas possibilidades de recepção, existe posição hegemônica-dominante, na qual o 

receptor daquela mensagem a entende com os propósitos do emissor, isto é, “operando dentro 

do código dominante” (HALL, 2003, p. 400, grifos do autor). Nesse sentido, o teórico 

jamaicano afirma que o “código profissional” pode ser utilizado como justificativa para a 

reprodução de ideias hegemônicas, por operar dentro do código dominante.  

Aliás, a ideia de hegemonia trabalhada é em seu viés gramsciano, ou seja, “(...) o conceito de 

hegemonia caracteriza a liderança ideológica e cultural de uma classe sobre as outras” 

(MORAES, 2009, p. 35). Ao levar em consideração que o racismo é “uma construção 

ideológica cujas práticas se concretizam nos diferentes processos de discriminação racial” 

(GONZALEZ, [1979], 2020, p. 55), percebe-se que existe um regime racializado de 

representação – em termos de Hall ([2013], 2016) – na publicidade brasileira, ou seja, a 

tentativa de perpetuar e cristalizar determinadas características no repertório imagético 

midiático de pessoas negras. 
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Através dos muitos estereótipos – como “o irracional, o frio, o ruim, o sujo, o sensitivo, o 

superpotente exótico [como] (...) as principais figuras representativas do mito negro” 

(SOUZA, 1983, p. 27) –, tem-se um quadro que mina as subjetividades do povo negro 

brasileiro, restringindo-o a certos aspectos. Nota-se que 

Até 1980, o negro só aparecia na mídia em papéis subalternos ou 
coadjuvantes. A partir dessa década, o panorama foi se alterando, 
principalmente, pelo avanço dos movimentos reivindicatórios, mas o 
otimismo é pequeno, uma vez que ainda ocorre a manutenção de um 
imaginário negativo sobre o negro: estereótipo em relação à mulata, atleta, 
artista, carente social (SILVA, 2011, p. 23). 

Nessa perspectiva, leva-se em consideração como o racismo é ocultado no cotidiano, como 

aponta Kilomba ([2008], 2019) através de inúmeros exemplos – cabelo, pele, fala –, incluindo 

o racismo não falado europeu – muito semelhante ao brasileiro, como apresentado no início 

do artigo. Salienta-se a importância da percepção de como há o privilégio de pessoas brancas 

em comparação às pessoas negras, algo que destaca o racismo estrutural (KILOMBA, [2008], 

2019, p. 77). 

 

METODOLOGIA 

A peça selecionada para a análise é a Chester Perdigão - Natal Família Silva (2018). Utiliza-

se a ideia dos modos de operação da ideologia (THOMPSON, [1990], 2011), como 

ferramenta crítica para apresentar relações de dominação dentro do discurso. Para auxiliar a 

análise, utilizam-se alguns exemplos de críticas feitas na mídia, como: 1) a resposta em vídeo 

pelo canal Yuri Marçal7, humorista e ativista negro; 2) comentário publicado na página do 

vídeo no YouTube8; 3) reportagems que destacam o racismo presente no anúncio.  

Estas interpretações representam a participação efetiva dos sujeitos no mundo em prol de 

mudanças – chamada de suspensão do cotidiano (HELLER, [1970], 2016) – e podem servir 

como meios para a transformação social, o que acaba por sugerir uma certa pedagogia crítica 

da mídia (KELLNER, [1995], 2001) – ou melhor, “um modo crítico de descodificar as 

mensagens da mídia e de distinguir seu complexo espectro de efeitos” (KELLNER, [1995], 

2001, p. 424) – em relação ao racismo. 

                                                 
7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=E3fLJcCoBFU. Acesso em 19 mar. 2021. 
8 Foi utilizada a ferramenta Youtube Data Tools, que coleta dados de vídeos, como descrição, comentários, entre 

outros. Disponível em: https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtube/. Acesso em: 20 mar. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=E3fLJcCoBFU
https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtube/
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RESULTADOS: ANÁLISE E PONTO DE VISTA CRÍTICO 

O anúncio Chester Perdigão - Natal Família Silva (2018) apresenta duas famílias. A primeira 

família apresentada é a família Silva, de base matriarcal e majoritariamente negra. Seus 

membros estão reunidos em uma mesa na cozinha e possuem poucos enfeites, o que remete a 

um quadro de pouco poder aquisitivo. Nesta primeira parte da peça, a matriarca da família 

Silva agradece a oportunidade de ter um Chester doado. Enquanto isso, a segunda parte do 

vídeo apresenta a família Oliveira. De base patriarcal, é majoritariamente branca e sua mesa 

natalina está localizada na sala de jantar, o que leva a crer ser uma família com poder 

aquisitivo. O chefe da família destaca que “comprando um [Chester], a Perdigão doa outro 

para uma família que precisa”, mote desta campanha publicitária, demonstrando que eles 

puderam adquirir o produto e que estão sendo solidários através da campanha. 

Ao pensar sobre nos modos de operação ideológicos propostos por Thompson ([1990], 2011), 

uma estratégia é pertinente e aparece na narrativa desta peça: o deslocamento. O 

deslocamento acontece quando “(...) um determinado objeto ou pessoa é usado para se referir 

a um outro, e com isso as conotações positivas ou negativas do termo são transferidas para o 

outro objeto ou pessoa” (THOMPSON, [1990], 2011, p. 83). Desta forma, atribui-se valores 

positivos à família Oliveira – a família doadora, solidária, rica – em contraponto à família 

Silva – a família que recebe a doação, pobre.  

Como em um dos comentários dos usuários do YouTube: “Mais um lamentável episódio de 

publicidade racista. A família caridosa é branca, a família pobre é negra. Impressionante que o 

Brasil segue negando seu caráter profundamente racista” (M., 2018)9. O estereótipo da pessoa 

negra como pobre, falado anteriormente neste artigo, aparece nesta peça publicitária. Como 

destaca a matéria do site Hypeness, “o erro inicial é partir do estereótipo de que todas as 

famílias negras são miseráveis” (HYPENESS, 2018).  

Este quadro, também, refere-se ao processo de exclusão pelo consumo, descrito no trabalho 

de Bragaglia (2018). Por se tratar de uma publicidade emocional comparativa que “contém 

algum recurso retórico de comparação entre quem consome e que não consome” 

(BRAGAGLIA, 2018, p. 327), tem-se que “a exclusão social via consumo se liga à motivação 

                                                 
9 Mantém-se o nome do usuário de forma anônima, para preservar sua identidade. A data da publicação do 

comentário foi levantada por meio da ferramenta YouTube Data Tools. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

913 

de aprovação social/pertença por meio de bens, ou mais especificamente, a situações em que 

tal fim não é atingido” (BRAGAGLIA, 2018, p. 322).  

Outro material que critica o anúncio é o vídeo QUE FEIO HEIN, PERDIGÃO! (2018), uma 

resposta de Yuri Marçal – humorista e ativista negro – que destaca a visão estereotipada do 

negro como “pobre” replicada nesta peça e também no seu cotidiano. Ele chama esse tipo de 

“solidariedade” retratada na peça publicitária de “Síndrome da professora Morello”, que faz 

referência à professora (branca) de Chris (negro) na série Todo mundo odeia o Chris (2005). 

A série retrata a vida de Chris, um adolescente que cresce no Brooklyn (EUA) na década de 

1980. O rapaz estuda em “uma escola de brancos” para “ter um melhor ensino”10. A 

professora Morello leciona para Chris na instituição de ensino que ele frequenta e é um alívio 

cômico na produção audiovisual, uma vez que ao tentar agir de forma “politicamente correta”, 

acaba deslizando em diversos estereótipos das pessoas negras. Yuri Marçal exerce a reflexão 

pretendida por Kellner ([1995], 2001) em pensar criticamente a mídia, utilizando, inclusive, o 

material que ela fornece. Sem necessariamente utilizar um repertório teórico – como o faz o 

autor do artigo –, o humorista relata os problemas que estão presentes na peça e do racismo 

cotidiano que pessoas vivem.  

Ainda em seu vídeo, Yuri Marçal se pergunta se ninguém, no processo de produção 

publicitária, questionou o conteúdo da peça em questão. No entanto, ressalta-se um dado 

importante: em pesquisa conduzida por Danila Dourado e com seus dados publicados no site 

Meio & mensagem (JULIO, 2017), entre as 50 maiores agências de publicidade do Brasil, a 

cada mil funcionários, apenas 35 eram negros (3,5% do total). Aqui, tem-se a importância em 

se pensar sobre o lugar de fala/escuta. Com a falta de profissionais negros nas agências 

publicitárias, formas estereotipadas podem circular, uma vez que um aspecto do lugar de 

escuta/fala é a necessidade da escuta daquele que sempre teve sua fala autorizada (RIBEIRO, 

2019, p. 78). Ou seja, ouvir as reinvindicações de maior presença de personagens negros na 

publicidade feitas por grupos e movimentos negros (fala) não necessariamente está ligada a 

uma interpretação que vá contribuir para a não perpetuação de estereótipos (a falta da escuta). 

 

                                                 
10 Esta é a opinião da mãe de Chris na série. Importante notar que nos Estados Unidos a segregação racial 

aparece, historicamente, na divisão dos espaços sociais. Os “espaços brancos” eram considerados os espaços 
privilegiados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das reflexões apresentadas neste artigo, é possível chegar às seguintes conclusões: 1) 

há a possibilidade de ocultação do racismo no discurso publicitário, uma vez que o racismo 

brasileiro é silencioso e só é identificado em formas mais contundentes; 2) as reflexões 

exercidas por não-pesquisadores podem colaborar como ferramentas de análise, inclusive 

pensando em outras mídias que auxiliam na proposição crítica; 3) não utilizar estereótipos e 

contratar pessoas negras na área de criação podem servir como formas práticas de combate ao 

racismo na mídia. 
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