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Introdução: Vários estudos salientam que, ao longo da história, no Brasil, o negro não
recebeu o seu devido espaço na sociedade. Reflexo do longo período escravocrata em
que o país viveu, a figura do negro sempre foi estereotipada e associada, geralmente, a
posições ditas inferiorizadas. Essa representatividade contribui para que o racismo na
sociedade continue a se propagar. Nesse cenário, mudar a visão da mídia em relação à
forma como representa os negros e, em especial, a criança negra, de modo a tratá-los
com a devida dignidade pode impactar positivamente, tanto a população negra em
geral, quanto a criança, em particular. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar
peças publicitárias direcionadas a pessoas negras, observando como as empresas têm
tratado a imagem do negro na mídia eletrônica. Também, investigou-se a configuração
das campanhas em relação à representatividade das crianças negras. Metodologia:
Nesta pesquisa, de caráter exploratório, primeiramente, realizou-se um estudo de
revisão bibliográfica, com base em alguns conceitos-chave, levando-se em
consideração a temática abordada. O estudo teórico foi estruturado de acordo com os
seguintes tópicos: Racismo no Brasil, democracia racial, o comportamento do
consumidor na contemporaneidade, o consumidor negro. Para a constituição do
corpus, foram previamente selecionadas peças publicitárias em vídeo dirigidas à
pessoa negra.  Um dos pontos de destaque no estudo, foi a análise da campanha
conhecida como "não me vejo, não compro", iniciada pela Crespinhos SA, com o
objetivo de protestar contra a falta de representatividade do negro Resultados: Neste
estudo, constatou-se, assim, que, apesar de a Publicidade ter evoluído para um patamar
de maior equidade na forma de representação de brancos e negros, o caminho ainda é
longo para se obter uma sociedade completamente igualitária. Entende-se, portanto
que, a luta pelas causas étnico-raciais, é extremamente importante e requer maior
atenção, para que as mudanças de posicionamento que já vêm ocorrendo no âmbito
publicitário se ampliem cada vez mais. 

 Conclusão: Conclui-se que há vários fatores que colaboram para o fortalecimento do
racismo no Brasil na esfera publicitária, a exemplo de baixa representatividade
quantitativa e de posicionamentos subalternos da pessoa negra em peças publicitárias.
O estudo também apontou alguns caminhos para uma visão mais humanística da
pessoa negra em nossa sociedade.
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