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Resumo 

 

Este artigo tem por objetivo analisar como um determinado assunto – o racismo – é 

trabalhado em duas linguagens distintas, que se interpenetram com o propósito de mais 

adequadamente atingir o telespectador médio. Para tal, trazemos o texto legislativo sobre 

o crime de injúria racial no Brasil e o texto telenovelístico de I Love Paraisópolis, trama 

exibida pela Rede Globo em 2015, na qual este crime é abordado. 
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Introdução  

 

O estudo em questão busca realizar uma análise do cruzamento entre duas 

linguagens distintas, propostas para uma mesma ideia. Tal processo de interpenetração 

tem como finalidade fazer a mensagem chegar da melhor maneira possível aos 

destinatários. Para o trabalho, foi escolhido o racismo, problemática fortemente arraigada 

na cultura brasileira, com a especificidade da injúria racial, crime previsto na lei do país. 

Veremos como a temática em questão é manifestada nas linguagens do texto legislativo 

e da telenovela e como se interligam. 

Como ficção seriada televisiva, traremos o exemplo de I Love Paraisópolis, trama 

que tratou o tema do racismo por meio do crime de injúria racial em uma de suas histórias 

paralelas. Esta telenovela, produzida e exibida pela Rede Globo, foi ao ar no horário das 

19 horas entre maio e novembro de 2015 e trouxe como mote principal as dificuldades de 

um jovem casal para manter a relação. Mari (Bruna Marquezine), moradora da 

comunidade paulistana de Paraisópolis, e Benjamin (Maurício Destri), arquiteto de uma 

família abastada do bairro do Morumbi, vivem a conhecida história de amor folhetinesca 

que tem como primeiro obstáculo o abismo socioeconômico. Entre as várias pessoas que 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(PPGCOM/UFRJ), email: mendoncamila41@gmail.com. 
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tentam atrapalhar o romance está a mãe do rapaz, Soraya (Letícia Spiller). A socialite e 

dona de uma grande construtora é cliente de Patrícia (Lucy Ramos), uma competente 

psicóloga. Após um jantar, a terapeuta á agredida verbalmente com base em sua cor pela 

então ex-paciente, a qual é denunciada e presa por injúria racial. 

Após o episódio, o desenrolar da situação, que acaba envolvendo também outros 

personagens, apresenta ao público detalhes sobre este tipo de processo criminal. Podemos 

ver aqui o discurso de informar e educar proferido por quem faz e vende a telenovela. 

Esta ação tem efeitos poderosos sobre os processos culturais em andamento em uma 

sociedade, pois afeta subjetivamente o espectador, dando-lhe a possibilidade de tomar 

conhecimento sobre o assunto e construir suas opiniões a respeito, a partir, no entanto, do 

ponto de vista daqueles responsáveis pela criação (autores, produtores, diretores, 

anunciantes, etc.) do produto televisivo em questão. Esta interferência na cultura é 

possível por meio da existência de uma tecnologia geradora de comunicação e discursos. 

Veremos mais a seguir. 

 

A telenovela e a presença do negro em suas tramas  

 

A telenovela é um dos produtos televisivos mais consumidos pela população 

brasileira e o mais exportado para outros países. Ela também ocupa um considerável 

número de horas nas grades das principais emissoras de televisão do país há décadas. Por 

sua popularidade, atinge a maior parte dos lares, ditando modas e comportamentos, pondo 

uma série de temas da vida social, em especial dos ambientes urbanos, na pauta das 

discussões cotidianas. Além disso, a telenovela rende um alto retorno financeiro, fator 

que justifica todo o grande investimento das empresas de comunicação nas produções, 

cada vez mais sofisticadas em termos técnicos.  

Samira Campedelli (1987, p. 18) traz um pouco da história do termo “novela”. O 

mesmo vem da literatura e remete à “história fictícia curta”, algo entre o romance e o 

conto. A estrutura da atual telenovela, a qual possui duração de seis meses a um ano, 

dependendo de uma série de fatores, como a aceitação do público e questões financeiras, 

difere-se muito de uma história curta. Ela vem dos folhetins do século XIX, cujas tramas 

eram publicadas em capítulos nos jornais e despertavam, assim, a expectativa nos leitores 

pelas partes posteriores. Mais tarde, já no século XX, a rádionovela apropriou-se deste 

formato e, equivocadamente, do nome “novela”. Tal estrutura estendeu-se à televisão em 

meados dos mesmo século. A autora (1987, p. 20) define “telenovela” da seguinte forma: 
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Considerada como um subproduto da literatura, do mesmo modo como 

se enxerga o folhetim, a telenovela é um tipo especial de ficção. 

Desenrola-se segundo vários trancamentos dramáticos, apresentados 

aos poucos – história parcelada. Tem um universo pluriforme, exigindo 

hábil manuseio para a condução dos desdobramentos da fábula – cada 

pedaço tem seu próprio conflito a ser trabalhado. Exige o perfeito 

domínio do diálogo, base de seu discurso (...) é possível considerá-la 

também como uma técnica ficcional: multívoca, é um sistema que 

trabalha com diversas bases dramáticas. Faz-se, ao contrário do 

romance, e identicamente ao folhetim, por agregação, por justaposição.  

Outra autora a se debruçar sobre o tema deste tipo de ficção seriada é Renata 

Pallottini. Segundo a mesma (1998, p. 53), o modelo brasileiro de telenovela “é uma 

história contada por meio de imagens televisivas, com diálogo e ação, uma trama principal 

e muitas subtramas que se desenvolvem, se complicam e se resolvem no discurso da 

apresentação”. Neste modelo, são encontrados vários grupos de personagens, os 

chamados “núcleos”, os quais possuem diversas características e funções dentro da 

história. Mesmo com suas diferenças, tais personagens e núcleos podem relacionar-se 

entre si, sendo que todos estão ligados de alguma forma aos protagonistas e ao enredo 

principal por este ser o condutor da trama. Além disso, a autora segue a ideia de que a 

telenovela é uma obra aberta. Isto se dá por ser criada e escrita enquanto é produzida, 

fator que possibilita mudanças repentinas, quando necessárias. Este formato permite 

também uma participação indireta do público, cuja interferência por meio de opiniões 

acaba sendo levado em conta, podendo mudar os rumos da história. Nota-se, assim, a 

tamanha importância dos espectadores para as emissoras de televisão e o poder que eles 

detém sobre as telenovelas. 

Palottinni (1998, p. 58) também faz uma interessante equiparação entre a estrutura 

da telenovela e a de uma árvore. A raiz, parte com a qual o vegetal retira da terra o que 

necessita para viver, equivale às ideologias e filosofias seguidas pelos autores, suas 

formas de pensar, como compreendem o mundo e se posicionam nele. Tal fator se mostra 

importantíssimo, pois isto transparecerá na história e passará ao público diversos tipos de 

mensagens. O tronco, por ser o sustentáculo da árvore, é a trama central, aquela que 

carrega a história do início ao fim e “justifica todo o projeto”. Já os galhos e ramos 

equivalem às tramas secundárias, aquelas de menor relevância, e também às 

consequências da história principal. Por fim, para o trabalho dar certo, é necessário que 

todas as partes desta estrutura estejam bem amarradas a fim de se tornarem uma unidade.  

Estudar a história, a estrutura e a parte técnica do produto telenovela sempre se 

mostrou fundamental para compreendê-lo. Não apenas em questão de qualidade 
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audiovisual, mas também em relação aos efeitos criados no imaginário de quem assiste. 

Todo programa televisivo auxilia na criação, construção, fixação e reforço de sentidos 

sobre o mundo. Para Muniz Sodré (1990, p. 27), a esfera da cultura passou a ser utilizada 

pela estrutura da economia capitalista como forma eficaz de transmitir modelos universais 

de comportamento à sociedade, no intuito de organizá-la a seu favor. No caso do Brasil, 

os valores passados referem-se ao modelo burguês-cristão, implementado pelas classes 

dominantes como o padrão ideal a ser seguido. A telenovela encaixa-se perfeitamente 

nesta função de agente propagador de princípios morais e sociais. Além disso, ao “entrar” 

em milhões de lares diariamente nos mesmos horários, o folhetim eletrônico cria uma 

proximidade e fidelidade com a audiência, facilitando a identificação do espectador com 

o programa e a introjeção dos valores e significações. O efeito de simulacro contribui 

com tais funções da telenovela por poder causar uma confusão na percepção do 

espectador a respeito da não diferenciação entre o verdadeiro e o falso. Sobre o conceito 

de simulacro, Sodré (1990, p. 29) faz a seguinte síntese: 

Sem a necessidade de uma realidade externa para validar a si 

mesmo enquanto imagem, o simulacro é ao mesmo tempo imaginário e 

real, ou melhor, é o apagamento da diferença entre real e imaginário 

(...). De fato, um certo imaginário, tecnologicamente produzido, impõe 

o seu próprio real (o da sociedade industrial), que implica um projeto 

de escamoteação de outras formas de experiência do real.  

Por meio do efeito de simulacro, o real estabelecido por um imaginário 

tecnologicamente produzido viabiliza o contato daqueles que se encontram longe (tanto 

em termos de território, quanto simbólicos) do real compreendido como material, 

“verdadeiro”, apresentado nos enredos. Tal contato acaba por ganhar legitimidade, 

tornando-se referência. Em relação à presença do agente negro e da temática étnico-racial 

na telenovela, podemos trazer como exemplo as tramas cuja temática é a escravidão. 

Entendendo que o período escravocrata terminou no Brasil, oficialmente, ao final do 

século XIX e as novelas a respeito começaram a ser produzidas a partir da segunda metade 

do século XX, os espectadores nunca tiveram como confirmar os acontecimentos do real 

histórico daquele período no país, por não o terem vivido. Logo, o que a TV mostrava era 

O real, o que realmente havia acontecido. Se determinados fatos foram omitidos, 

distorcidos ou criados, não importa: pouquíssimas pessoas estiveram lá quando 

aconteceram. Nem mesmo os autores, apesar de todo o trabalho de pesquisa das 

produções, poderiam ou não fazer afirmações. 
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Se, na história da estrutura socioeconômica do Brasil, o agente negro foi posto, 

primeiramente, na posição de escravizado e, posteriormente, em outras posições de 

subalternidade, foi tendência da nossa TV dar continuidade a essa estrutura, de acordo 

com Solange Couceiro (1983, p. 82). Desde o princípio da telenovela no Brasil, são dados 

aos atores negros personagens de menor participação e de posições consideradas 

socialmente inferiores e desviantes (empregadas domésticas, trabalhadores braçais, 

motoristas particulares, mordomos, criminosos, prostitutas, alcoólatras, etc.). Sobre isso, 

a autora (1983, p. 86) diz que  

as telenovelas permitiram a fixação de uma imagem do negro que 

refletem a realidade: o negro representa os mesmos papéis que na 

sociedade brasileira lhe têm sido atribuídos pelo processo histórico. 

Assim, a ficção, com todos os recursos que a vida real não apresenta, 

pelo menos de maneira tão convincente, ajuda a fixar a imagem do 

negro serviçal, subalterno inexpressivo do ponto de vista social. A tevê, 

portanto, confirma a opinião popular formada historicamente, de que o 

negro deve ocupar apenas os status inferiores de nossa sociedade. Essas 

(...) imagens do negro são formadas com o auxílio de estereótipos 

tradicionais. (Grifos da autora) 

 Percebendo este cenário à época da elaboração de seu trabalho, Couceiro conclui 

que novelas cujas histórias tentaram levar ao público uma outra imagem do elemento 

negro, na qual este se iguala ao branco e luta por seu espaço, possibilitando uma discussão 

mais aprofundada sobre a temática étnico-racial, não obtiveram o sucesso desejado e 

foram rejeitadas pela audiência. Para a pesquisadora (1983, p. 87), isso se dá porque o 

espectador médio brasileiro ainda pensa “tradicionalmente”, dizendo também que “as 

imagens tradicionais continuarão a ser por muito tempo as únicas a serem “comunicadas” 

ao público de tevê”. Sobre tal previsão, é percebido sua atualidade, pois pouca coisa 

mudou. Determinados assuntos não agradam o público, o que leva os autores e produtores 

a darem outras direções aos personagens. A questão segue a lógica do mantimento da 

audiência de uma TV que é comercial, seguidora de um sistema empresarial e da ideologia 

da publicidade, exploradora de nada mais além do entretenimento. A autora diz que não 

há o interesse na veiculação de conteúdos voltados para temas ligados à educação e ao 

pensamento crítico e, quando há, é acidentalmente. Podemos confirmar esta noção ao 

perceber a falta de programas que abordem assuntos considerados “sérios”, os quais 

podem gerar “polêmicas”. Os que são vistos não são produzidos pelas grandes emissoras, 

pois a proposta destas é, justamente, fazer entretenimento para gerar lucro. E nenhum 

fator pode interferir nesse objetivo.     
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Sodré (2015, p. 278) também aborda o ponto da organização empresarial da mídia 

contemporânea. O autor faz um contraponto desta, pautada “pelos ditames do comércio e 

da publicidade”, com a imprensa tradicional, a qual podia “bater-se por causas públicas 

ou políticas”. O mercado publicitário nunca demonstrou maiores interesses em tratar de 

questões ligadas às populações socialmente marginalizadas, levando as mídias em geral 

a desconsiderar tais temas pelo receio da perda de investimento. Esta lógica acaba por 

dessensibilizar e “educar” os profissionais das áreas da comunicação social para a não 

compreensão da relevância destes assuntos, desconsiderando-os por completo. A situação 

exposta liga-se a um outro fator do que o autor (2015, p. 280) denomina racismo 

midiático: a indiferença profissional. Aqui, é salientado a baixa quantidade de 

profissionais negros (não somente de artes cênicas) nas empresas de radiodifusão e 

jornalismo. Além disso, quando estes profissionais conseguem um cargo, chegando até 

mesmo a importantes posições na hierarquia da contratante, lhes são designadas as 

“tarefas ditas “de cozinha”, isto é, aquelas que se desempenham nos bastidores do serviço 

longe da visibilidade pública”.   

A partir do contexto descrito nos parágrafos anteriores, podemos fazer uma breve 

análise da personagem Patrícia de I Love Paraisópolis. Por um lado, é percebido um fator 

não muito comum em relação à presença negra em telenovelas, já falado neste trabalho: 

a psicóloga está fora de uma situação de pobreza e servidão, faz parte de uma classe 

média, possui ensino superior e o próprio negócio (seu consultório), além de terminar a 

história lecionando na Universidade de Harvard. Já por outro, Patrícia encontra-se em 

uma trama secundária de uma telenovela exibida fora do horário nobre da Rede Globo. 

Isso nos leva a refletir sobre o lugar dado a esta personagem. Devido às lutas negras por 

representatividade nos meios midiáticos ocorridas nas últimas décadas, este grupo social 

foi percebido como potencial consumidor, levando algumas empresas (desde as 

especializadas em cosméticos às de comunicação) a investirem no “segmento” e em sua 

imagem para seus produtos. No entanto, tais ações ainda são bem tímidas na publicidade 

e na grande mídia. O que nela acontece é um aproveitamento de profissionais negros e a 

proposta de discussão de temas relacionados à temática étnico-racial de maneira contida 

e fora de locais de prestígio.  

Outro ponto que podemos trazer é quanto ao comportamento de Patrícia no 

decorrer do processo de denúncia contra Soraya. Já a partir das cenas passadas na 

delegacia, podemos reparar que os personagens envolvidos na situação são, em sua 
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maioria, brancos. Todos, com exceção de Gabo, marido da criminosa, expõem grande 

indignação à atitude de Soraya e não se opõem à denúncia feita contra ela. Percebe-se, 

inclusive, que estes outros personagens se expressam muito mais que a vítima. A 

psicóloga fica em silêncio na maioria das cenas enquanto seus amigos brancos têm 

inúmeras falas enérgicas sobre o quão o Brasil é racista, a igualdade entre todos os seres 

humanos, a desigualdade social entre negros e brancos e até mesmo a violência policial 

baseada no fenótipo negro. Assim, percebe-se que os conflitos de cunho racial da trama 

são transferidos para conflitos de ordem pessoal. Isto é, o ataque da socialite à psicóloga 

não é atribuído ao racismo presente na estrutura da sociedade brasileira, mas a algo de 

sua “natureza” de vilã, a coisa de “gente má”, o que reforça a noção de que o problema é 

apenas uma questão de desvio de conduta (OLIVEIRA; PAVAN, 2004, p. 14). Os outros 

personagens brancos, por serem “do bem”, não entram na mesma categoria de Soraya. 

Logo, não há possibilidade alguma de serem racistas. O tipo de discurso pró-negros das 

falas apontadas acima pode ser interpretada como uma poderosa estratégia dos autores e 

produtores da trama para evitar que a discussão da temática do racismo seja levada mais 

a fundo e torne-se compreendida como o quê de fato é – um mal sociocultural geral. 

Observamos ainda que o caso de injúria racial apresentado aconteceu em uma trama 

secundária de uma telenovela produzida para o horário das 19 horas e não para o das 21 

horas, faixa de maior audiência da televisão brasileira, cujos retornos em investimentos 

publicitários são também maiores para a emissora. 

Diante do panorama exposto, nos perguntamos se esse tipo de discussão seria 

permitida em uma telenovela do horário nobre? E a personagem Patrícia? Poderia lhe ser 

dada a posição de protagonista de uma novela das 21h? Se “sim”, seria uma mulher de 

ação ou de passividade perante ações racistas (se a abordagem do tema também fosse 

permitida na trama)? Seria construída ou não baseada nos clichês negativos comumente 

dados a personagens femininas negras, mesmo de destaque3? Ficam as questões para a 

reflexão. A seguir, discutiremos o crime de injúria racial trabalhado em duas formas 

distintas e suas interpenetrações: o texto jurídico e o roteiro novelístico. 

 

Injúria racial: do Código Penal à trama de I Love Paraisópolis 

                                                 
3 O exemplo mais relevante é Helena, protagonista de Viver a Vida (2009/2010), interpretada por Taís Araújo. A 

personagem acabou secundarizada na história, tendo sua posição de mocinha transferida para a antagonista branca 

Luciana (Alinne Moraes). Helena fora explicitamente criminalizada por ter ascendido socialmente e ter alcançado o 

sucesso como modelo internacional, tendo apanhado da também branca Teresa (Lilia Cabral), de joelhos, por situações 

as quais não tinha responsabilidade, em plena semana da Consciência Negra. A cena pode ser entendida como o ápice 

da desmoralização e apagamento de Helena como protagonista dentro da trama. 
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Cabe-nos, primeiramente, abordar aqui a temática do racismo na cultura de nosso 

país. Denominado comumente racismo à brasileira ou racismo velado, é considerado um 

tabu, uma polêmica na qual é preferível não adentrar-se. O “preconceito de cor” brasileiro 

possui um caráter não-oficial. Não hesitamos em afirmar que toda a população é racista, 

porém, por ser considerada uma conduta errada, expor esse ódio e desprezo ao indivíduo 

negro é algo condenável. Não é à toa que geralmente nega-se com veemência que se é 

racista: ninguém deseja ficar com uma imagem negativa perante a sociedade. Desde 

“piadas”, nas quais o negro é estereotipado e ridicularizado, ao ato de mudar de lugar 

quando uma pessoa negra se aproxima, pelo medo de roubo e também por nojo, a 

verdadeira justificativa raramente se mostra. Há uma espécie de contrato social do 

racismo, no qual o mesmo deve manter-se veladamente, como um grave segredo. Logo, 

a quebra desse “contrato” já se mostra um crime em si, como se o referido segredo fosse 

exposto. 

Lilia Schwarcz (1998, p. 209) faz uma análise do texto da Lei nº 7716, de 5 de 

janeiro de 1989, a qual põe o Racismo como crime inafiançável, e conclui que um dos 

seus aspectos culturais é a sua prática no privado. 

Analisando-se seu texto, depreende-se uma reiteração do “preconceito 

à la brasileira”, de maneira invertida mas mais uma vez simétrica. Só 

são consideradas discriminatórias atitudes preconceituosas tomadas em 

público. Atos privados ou ofensas de caráter pessoal não são 

imputáveis, mesmo porque precisariam de testemunha para a sua 

confirmação. (Grifo da autora) 

Em I Love Paraisópolis, a situação da prática de racismo foge do privado, com 

direito a testemunhas, sendo, por isso, considerada crime. Algo a se salientar é a questão 

da classe social elevada da psicóloga Patrícia não blindá-la de ser mais uma vítima da 

ofensa discriminatória, mesmo com toda a crença do senso comum na questão econômica 

(e não de cor) como o real e único agravante das desigualdades no país. O caso trabalhado 

na trama é, segundo a lei brasileira, classificado por suas especificidades como crime de 

Injúria Racial, mesmo sendo um ato de racismo. O crime de Racismo também existe no 

Código Penal, tendo outros pontos que o distinguem do primeiro ato ilícito. Vamos a eles.  

O crime de Injúria está presente no artigo 140 do Código Penal Brasileiro, Título 

I – Dos crimes contra a pessoa, Capítulo V – Dos crimes contra a honra, estando a 

especificidade de Injúria Racial no parágrafo 3º. Este caracteriza-se em ofender a honra, 

a dignidade e a autoestima de uma pessoa ou grupos determinados, baseando-se em 
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elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou 

portadora de deficiência. Como pena, o Código prevê a reclusão de um a três anos e multa. 

Mesmo sendo uma prática racista, a injúria racial não se constitui legalmente como crime 

de Racismo. O distintivo entre os dois é o fato de o segundo se referir a grupos 

indeterminados de indivíduos, discriminando toda a sua integralidade (proibir a entrada 

de negros ou judeus em um local, ou impedir que deficientes físicos concorram a uma 

vaga de emprego, por exemplo). Além disso, o crime de racismo é inafiançável e 

imprescritível. Abaixo, o trecho4 do Código Penal com o texto sobre o crime de Injúria: 

 

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 

Pena: detenção, de um a seis meses ou multa. 

§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: 

I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 

II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria; 

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo 

meio empregado, se considerem aviltantes.  

Pena: detenção, de três meses a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. 

§ 3o - Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, 

religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. (Grifos nossos) 

 Como é possível perceber, o texto foi produzido em uma linguagem mais 

elaborada do que o alcance da maior parte da população. Isto se dá, obviamente, pelas 

exigências da área jurídica, a qual muitos não tem acesso ao código de comunicação. Para 

que a mensagem da informação em questão (o texto do artigo 140) seja compreendida, 

decodificada e aceita pelos receptores, é necessário que estes conheçam o código utilizado 

na produção daquela. Este código é estabelecido por um conjunto de regras explícitas ou 

implícitas que possibilitam a troca de informações (estímulos, imagens, símbolos e 

mensagens). Desta forma, ocorre o processo de comunicação. Assim, nos baseamos na 

Teoria da Informação de Sodré (1972, p. 63), na qual 

quanto menor é a taxa matemática de informação de uma mensagem (e 

maior, portanto, a redundância), maior a sua capacidade de 

                                                 
4 Código Penal. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso: 

20/06/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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comunicação. Comunicação aqui é empregada em seu sentido técnico: 

não se trata de um ideal de ordem humana ou social, mas da recepção e 

decodificação da mensagem por um indivíduo qualquer. Quanto mais 

os signos da mensagem (os elementos culturais de um programa de 

televisão, por exemplo) forem familiares ao público, por já constarem 

de seu repertório, maior será o grau de comunicação. 

Ou seja, no caso da telenovela, a mensagem deve visar o telespectador médio, 

deve ser universal, no intuito de atingir qualquer pessoa, independente de classe social e 

nível formal de instrução. Referindo-se a um texto legislativo, deve haver uma adaptação 

para a linguagem folhetinesca, mais facilmente compreendida pelo senso comum 

brasileiro. Podemos observar isso nas cenas de I Love Paraisópolis, nas quais se dá a 

injúria racial. A situação está contextualizada em um momento de ruptura na relação da 

psicóloga Patrícia com a ex-paciente e socialite Soraya. O crime acontece em um 

restaurante. Na cena5, Patrícia está com o namorado, Lindomar (Gil Coelho). Ao pedirem 

a conta, o garçom informa que já foi paga por Soraya, sentada em uma mesa ao fundo do 

cenário. Lindomar, comemora e chama a socialite para junto do casal. Imediatamente, a 

terapeuta levanta-se, agradece o feito da outra e anuncia que já estão de saída.  

Soraya: Não seja rude, Patrícia! Todos me abandonam, Lindomar! Até a Patrícia me 

abandonou também. 

Patrícia: Não posso fazer mais nada por você, Soraya. A nossa relação era meramente 

profissional e agora acabou. Boa noite. 

Soraya [esperando Patrícia virar as costas]: Tinha que ser preta! 

Patrícia [voltando-se imediatamente]: O que foi que você disse? 

Soraya [fazendo-se de desentendida]: Eu? Não falei nada! 

Patrícia: Falou sim, mas não tem coragem de repetir na minha cara! 

Lindomar [segurando a namorada]: Olha só, vamos deixar isso pra lá. 

Patrícia: Para, Lindo! Me larga!... Repete! Repete o que você falou, sua covarde! 

Soraya: Covarde? Não seja atrevida, mocinha! 

                                                 
5 Soraya é presa por injúria racial contra Patrícia. Globo Play. Disponível em <https://globoplay.globo.com/v/4353769/>. 

Acesso: 20/06/2017. 

https://globoplay.globo.com/v/4353769/
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Patrícia: Mulherzinha arrogante... Criatura triste... 

Soraya: Você quer saber o que eu falei? Eu falei “Tinha que ser pre-ta”! 

Lindomar [revoltando-se]: Como essa mulher fala assim contigo, Patrícia? 

Patrícia: Eu só precisava ouvir isso de novo! Vou chamar a polícia! Soraya gargalha, 

debochando da terapeuta. Após um corte na cena, a socialite é levada presa em flagrante 

por injúria racial. Já na delegacia6, Soraya depõe. Patrícia está a seu lado, acompanhada 

de Lindomar. 

Soraya: Tudo não passou de um engano, delegado! Lamentável, mas um engano! Eu 

jamais fui racista! 

Delegado: A senhora praticou um ato de injúria racial. A doutora Patrícia deu queixa da 

senhora lá no restaurante mesmo. 

Soraya: O clima lá ficou muito pesado. Eu não tive a intenção de ofender a Patrícia! Eu 

falei sem pensar! O meu ídolo é Nelson Mandela! 

Delegado: Segundo a doutora, a senhora ofendeu e ofendeu em alto e bom som. E muita 

gente ouviu. 

Soraya: Eu já disse que não foi intencional! A doutora Patrícia foi minha terapeuta. Ela 

conhece os meus princípios, os meus pensamentos mais íntimos. Ela conhece a minha 

alma e sabe que eu não tenho qualquer tipo de preconceito, não sabe, Patrícia? 

Delegado: Dona Soraya, eu não preciso lhe dizer que injuria racial é crime, preciso?  

Soraya: O senhor acha que eu tenho cara de criminosa? 

Delegado [com riso irônico]: O que a senhora fez foi crime, dona Soraya.  

Soraya se faz de desentendida e levanta-se. Ao tentar sair da sala, é impedida.  

Delegado: Eu não acabei ainda, dona Soraya. A senhora pode se sentar, por favor?... 

Infelizmente, a senhora terá que ficar detida aqui até que paguem a fiança. 

                                                 
6 Soraya se explica na delegacia. Globo Play. Disponível em: < https://globoplay.globo.com/v/4353784/>. Acesso: 

20/06/2017. 

https://globoplay.globo.com/v/4353784/
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Soraya: Ah, a fiança! Claro! O meu marido... Ele já vem. Ele está cuidando de tudo. 

Delegado: Sim, só amanhã de manhã. 

Soraya: O quê? 

Delegado: Eu sou só o delegado auxiliar. O delegado titular é quem tem autoridade e 

competência para estipular o valor da sua fiança e ele só chega amanhã de manhã. 

Enquanto isso, infelizmente, a senhora terá de ficar detida. 

Soraya: Eu vou ter que passar a noite na cadeia?  

Na cena seguinte, a socialite, horrorizada, é levada para uma cela, onde é 

hostilizada pelas outras detentas. Outros momentos da trama mostram-se relevantes para 

este trabalho. São cenas nas quais a advogada de Soraya, Clarice (Angela Vieira), dá mais 

detalhes sobre as penas para o crime de injúria racial. Em uma delas7, a jurista conversa 

com Gabo (Henri Castelli), marido de Soraya. Ao esclarecer pontos importantes do 

processo da esposa ao empresário, a personagem esclarece também ao público.  

Gabo: Não vou nem tentar pedir pra essa moça retirar a queixa! 

Clarice: Não vai adiantar mesmo, Gabo. Mesmo que a Patrícia retire a queixa, a situação 

da Soraya não vai mudar em nada. Como foi caso de injúria racial, o Ministério Público 

vai entrar em ação e ela vai ser processada de qualquer maneira. 

Gabo: Quanta dor de cabeça, meu deus do céu! 

Clarice: Pelo menos, ela vai aguardar o processo em liberdade, já que é ré primária. 

Em outra cena8, ao ouvir as preocupações de Gabo em relação à sua imagem e a 

de sua empresa, Clarice diz que ele deve preocupar-se de fato é com a esposa, pois ela 

será processada de qualquer forma e deixará de ser ré primária se for condenada.  

Os trechos grifados referem-se às informações consideradas relevantes ao 

telespectador e cidadão brasileiro com o objetivo deste tomar conhecimento dos 

procedimentos relativos ao que a lei determina para os praticantes do tipo de crime 

                                                 
7 Clarice aconselha Gabo. Globo Play. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/4356394/>. Acesso: 

20/06/2017. 
8 Gabo diz a Clarice que está preocupado com a imagem da Pilatex. Globo Play. Disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/4359180/>. Acesso: 20/06/2017. 

https://globoplay.globo.com/v/4356394/
https://globoplay.globo.com/v/4359180/
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trabalhado aqui. Sabemos que apenas a punição não resolve instantaneamente um 

problema de séculos. O olhar negativo sobre o agente social negro é introjetado pela 

cultura, da qual é praticamente impossível escapar. As lei são na verdade tentativas para 

manter um mínimo de ordem social, dentro do padrão estabelecido como tal. E para que 

sejam cumpridas, devem ser compreendidas. Já foi assinalado que o destinatário da 

mensagem deve compartilhar do mesmo código do emissor para haver a decodificação 

daquela. Esse código comum é a base para os sistemas de circulação de informações, por 

sua vez responsáveis pelos sistemas de comunicação. 

Na cultura de massa, por seu caráter industrial, de mercado, os conteúdos 

produzidos devem necessariamente visar o que Sodré (1972, p. 17) chama de homem 

médio. Este cidadão é o denominador comum nessa cultura, para o qual o código de 

comunicação deve ser elaborado. Na verdade, o homem médio é uma ideia relativa a uma 

audiência muito variada, cuja solução para que seja atingida é a sua homogeneização. 

Para isso, é necessário haver a simplificação das mensagens a fim de que todos os 

espectadores (independente de fatores como nível de instrução formal, classe social, 

gênero ou localização geográfica) a entendam. No caso de mensagens com códigos 

considerados muito elaborados, as empresas de comunicação responsáveis por 

determinado produto midiático de massa têm de adaptar sua linguagem para algo menos 

complexo a fim de atingir a maior audiência possível para não apenas obter lucro, mas 

também para estabelecer suas ideologias e posicionamentos sociais, políticos e 

ideológicos.    

Voltando à injúria racial, a questão é o fato de uma conduta social arraigada na 

cultura (sabemos que ofensas raciais não são novidade) ser considerada grave perante a 

lei, haver determinadas punições para tal desvio e estas estarem sob a forma de 

informação, a fim de que possam ser conhecidas pela população. O que deve ser 

sinalizado aqui é a necessidade da comunicação para que tal informação chegue aos 

devidos receptores e seja entendida pelos mesmos. No entanto, como dito anteriormente, 

aqueles a quem se destina a mensagem com a informação devem compartilhar do código 

do comunicador (no caso das leis, a linguagem da área do Direito) para decodifica-la. No 

caso das leis, nem todos compartilham de seu código. Ao ser transplantado para a 

telenovela, um produto firmado como hábito no cotidiano dos brasileiros (exemplo: a 

história exibida no momento pode até não estar agradando, mas não é deixada de ser 
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assistida pela maioria), a situação é facilitada, pois o código da linguagem telenovelística 

já é de conhecimento do senso comum.  

 

Considerações finais 

 

Ao que parece, I Love Paraisópolis consegue passar a mensagem da temática da 

lei brasileira de injúria racial, a que se propõe, de forma simplificada. Pelo menos, o 

conteúdo mais básico. Isto porque o destino da personagem Soraya não nos parece 

satisfatório e não pode ser encarado como justo e realista para uma praticante de um crime 

da gravidade do racismo. No entanto, a vida fora da ficção não se apresenta muito 

diferente. A começar pelo fato de muitos que sofrem ofensas raciais sequer têm o 

conhecimento da lei e, quando o têm, falta-lhes coragem e incentivo para acionar a justiça. 

Ou ainda, as prova do crime são pouco palpáveis. Somos educados a encarar as violências 

contra negros como “brincadeiras”, e a luta pela desnaturalização dessas ações como 

“coisa de gente chata”, o que impede uma transformação comportamental na sociedade 

brasileira no tocante aos problemas étnico-raciais. 

Quanto ao fim da história estudada, a terapeuta Patrícia não retira a queixa e sua 

ex-paciente é julgada e condenada. Como pena, tem de pagar uma multa de cinquenta 

salários mínimos e prestar serviços comunitários, varrendo ruas9. Esta segunda pena é a 

pior para Soraya, a qual se sente humilhada e é caçoada por muitos da novela. Tais 

acontecimentos fazem-na mudar, ganhando da autoria a chance de se tornar “uma nova 

pessoa”, não mais racista, no caso. Um grande mito se transposto para a vida real: 

ninguém deixa de ser racista de repente, apenas por realizar um serviço comunitário 

qualquer ou pagando a mais alta das multas. O que podemos ver em situações como esta 

é a cautela do criminoso para não mais agir de forma explícita, simplesmente por medo 

da lei, ou até mesmo a total revolta, podendo o indivíduo sentir-se injustiçado e agir ainda 

mais violentamente contra negros e outros grupos marginalizados. 

A questão é que o racismo permanece na mentalidade dos cidadãos por estar 

enraizado em suas subjetividades por meio da cultura. Como produto midiático 

dependente da lógica publicitária para sobreviver, a telenovela tem trazido nos últimos 

anos negros de maior destaque, mas não adentrado nos importantes e urgentes dilemas 

que afetam esta população. Tanto a publicidade quanto as empresas de radiodifusão no 

                                                 
9 Soraya é condenada a trabalhar como gari. Globo Play. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/4455624/>. Acesso: 

01/07/2017. 

https://globoplay.globo.com/v/4455624/
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Brasil não se mostram verdadeiramente sensíveis às causas da negritude em seus 

posicionamentos. O resultado disso é a forma branda como tais assuntos são tratados nos 

folhetins eletrônicos, com a finalidade de não chocar uma audiência já devidamente 

educada para se chocar com o que lhe é posto pela mídia que consome como “diferente”, 

o qual equivale a “negativo”. Mesmo a maior parte desta audiência ser o diferente que 

aprendeu a rejeitar. 

 

Referências bibliográficas: 

 
CAMPEDELLI, Samira Youssef. A Telenovela. São Paulo: Ática, 1987. 

 

COUCEIRO, Solange Martins. O negro na televisão de São Paulo: um estudo de relações raciais. 

São Paulo: FFLCH/USP, 1983. 

 

PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de televisão. São Paulo: Moderna, 1998. 

 

OLIVEIRA, Dennis de; PAVAN, Maria Ângela. Identificações e estratégias nas relações ético-

raciais na telenovela “Da cor do pecado”. In: XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE 

CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (INTERCOM), 2004, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre, 

2004. 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto, nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na 

intimidade. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). História da vida privada no Brasil: 

contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  

 

SODRÉ, Muniz. Claros e escuros: identidade, povo, mídia e cotas no Brasil. Petrópolis: Vozes, 

2015. 

 

_______________. A Comunicação do Grotesco: um ensaio sobre a cultura de massa no 

Brasil. Petrópolis: Vozes, 1972. 

 

_______________. A Máquina de Narciso: televisão, indivíduo e poder no Brasil. São Paulo: 

Cortez, 1990. 

 

 

Referências online: 

 

BRASIL. Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso: 20 jun. de 

2017. 

 

MEMÓRIA GLOBO. I Love Paraisópolis. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/i-paraisopolis.htm>. 

Acesso: 25 mai. de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/i-paraisopolis.htm

