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Resumo 

 

Este artigo pretende discutir relações raciais pensando os papeis dos estereótipos 

utilizados nos meios de comunicação na composição do imaginário sobre o negro. Para 

compor este texto, analisa-se a série Dear White People (2017 – atualmente) sob a ótica 

da contribuição de Stuart Hall para os estudos acerca da representação e seus usos na 

dimensão cultural e discursiva. Com isso, tratamos do uso estratégico de “subversão” do 

“regime de representação racializada” (HALL, 1986; 2016). 
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Introdução 

 

Stuart Hall nos ensina sobre a mudança nos processos de percepção sobre as 

identidades no momento da “pós-modernidade”. O autor dos Estudos Culturais discorre 

sobre o deslocamento das instituições; o deslocamento do poder centralizado e a 

emergência de uma pluralidade de focos de poder que, neste momento, estabelecem 

outras possibilidades de relações. 

Este sujeito pós-moderno aciona várias identidades de forma relacional, tal quão 

suas relações de poder. Essas identidades, por vezes podem ser incoerentes e 

completamente contrárias as outras identidades que podem vir a acionadas em outros 

momentos por este indivíduo.  É a partir desta nova percepção sobre a uma constante 

construção do eu – dentre as crises de sentido e as crises de identidade –  que emergem 

“novos movimentos sociais” que se inserem na arena de disputas por/de sentidos e a luta 

por representações justas (HALL, 2014). 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da Intercom 

Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduando do curso de Estudos de Mídia na Universidade Federal Fluminense e bolsista de Iniciação 

Científica – PIBIC/UFF – GRECOS: Grupo de Estudos sobre Comunicação, Cultura e Sociedade e LAMI: 

Laboratório de Mídia e Identidade, orientado pela Profª Ana Lucia Enne. Contato: mabibiano@id.uff.br 
3 Orientadora do trabalho. Professora no Departamento de Estudos Culturais e Mídia na Universidade 

Federal Fluminense. Contato: anaenneuff@gmail.com 
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Kathryn Woodward (2000) caracteriza estes “novos movimentos sociais” como 

novas formas sociais de articulação de grupos que se deslocam da lógica da luta de classes 

e se desenvolvem politicamente através de suas interseccionalidades, aspectos culturais e 

marcadores identitários (GIDDENS, 2002) como etnia, raça, gênero, sexualidade etc. que 

buscam afirmação “tanto [n]as dimensões ‘subjetivas’ quanto [n]as ‘objetivas’” (HALL, 

2014, p. 27). 

Diante deste cenário de muitas incertezas, em que os movimentos sociais se 

inclinam para uma perspectiva maior sobre suas materialidades, acentua-se também os 

questionamentos sobre a representação de si e de grupos, deixando em evidência a 

importância dos esquemas de representação para a construção de imaginários e práticas 

ideológicas de hegemonia ou contra-hegemonia.  

Considerando a centralidade e importância da cultura no cotidiano, Hall (2016) 

comenta que após esta virada cultural – de forma substancial e epistemológica – a 

representação passa a ser entendida como um processo de produção de sentido, como algo 

a ser construído. Já dizia Bakhtin (2006) que o discurso dialógico, os sentidos estão 

sempre em negociação; sempre a ser completado.  

Destas negociações e das “novas” percepções de “leitura” sobre si destes sujeitos 

pós-modernos, extrapolam os embates na arena de disputas pelo direito de significar. 

Demarcando o espaço destes atores políticos emergentes. É pensando nesses “novos” 

velhos atores políticos que este artigo se propõe a elaborar reflexões sobre os usos das 

brechas dos meios de comunicação para promover dissoluções de estigmas, incitar 

debates, pôr em pauta novas questões e tecer críticas sociais pertinentes. 

Qual é o papel da representação e da representatividade nos processos de 

identificação cotidianos? Em especial, como desconstruir um regime de representação 

racializado? Para isso, analisamos a dramédia satírica, Dear White People. A intenção 

aqui não é certificar tipos ideias de alcance e/ou consolidação de uma “política de 

representação”, e sim tecer comentários analíticos acerca da representação da negritude 

em oposição à branquitude4. Elaborando reflexões entorno do protagonismo negro na 

série a partir da ótica de Stuart Hall.  

 

  

                                                 
4 “Refere-se à identidade racial branca, a branquitude se constrói. A branquitude é um lugar de privilégios 

simbólicos, subjetivos, objetivo, isto é, materiais palpáveis que colaboram para construção social e 

reprodução do preconceito racial, discriminação racial “injusta” e racismo”. Fonte: 

<https://www.geledes.org.br/definicoes-sobre-branquitude> 
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Dear White People 

 

A série Dear White People é uma dramédia satírica norte-americana baseado no 

filme homônimo, lançado em 2014. Criada e produzida por Justin Simien, a trama trata 

de um grupo de estudantes negros de uma universidade com predominância de alunos 

brancos. A série já foi renovada para uma segunda temporada, confirmada alguns meses 

depois de seu lançamento, em abril de 2017 e tem um de seus episódios dirigidos por 

Barry Jenkins, amigo pessoal de Simien e também diretor do filme Moonlight, ganhador 

do Oscar de Melhor Filme no ano de 2017. Os dez episódios contam a história por trás de 

um evento polêmico ocorrido na universidade Winchester: uma festa blackface batizada 

de Dear black people. Cada episódio é direcionado sob a ótica de um dos personagens: 

Sam, Lionel, Troy, Coco, Reggie e Gabe.  

 

 

Figura 1: Os personagens, respectivamente, da esquerda para a direita: Sam, Lionel, Troy, Coco, Reggie 

e Gabe. 

Samantha White é estudante de media studies, filha de mãe negra porto-riquenha 

e pai branco americano e, também, a protagonista de nossa história. Ela movimenta 

polêmicas sobre as atitudes de pessoas brancas na universidade em seu programa de rádio 

“Dear White People” – em português “Cara gente branca” – e explora as formas de 

tratamento de pessoas brancas para com pessoas negras: “Cara, gente branca! O número 

mínimo de amigos negros para não ser considerado racista acaba de cair para um”5. 

                                                 
5 Trecho da fala de Sam do primeiro episódio. 
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Lionel Higgins é um tímido repórter do jornal The independent que tem 

dificuldades “aceitação” pelos outros alunos negros por conta de um histórico de bullying 

praticado também por outros alunos negros no ensino médio. O paper boy, como outro 

personagem o chama, passa a entender melhor sobre a sua sexualidade e sua cor quando 

é questionado por Silvio, que sempre dizia que Lionel deveria “encontrar o seu rótulo”. 

Troy Fairbanks é filho do reitor da universidade e presidente da irmandade de Armstrong-

Parker (AP), a casa em que a maioria dos estudantes negros de Winchester vivem. Seu 

pai cobra muito dele e exige que o filho seja o melhor e mais respeitável dentre os alunos 

da universidade.  

Coco Conners foi uma das primeiras que Sam encontrou ao chegar na Winchester, 

elas se tornaram muito amigas depois de perceberem que eram duas entre muitos poucos 

estudantes negros da universidade. Ela “lidera” um grupo de garotas brancas e ricas e, 

mesmo querendo ser aceita entre os brancos, não se enquadra muito bem naquela 

realidade. Em seu episódio, Coco nos apresenta o debate do colorismo. Acusando Sam 

de “não ser tão escura assim”, a personagem corrobora a prorrogativa dos deslizamentos 

de sentido acerca da ideia de um “ser negro”. 

Reggie Green é um dos amigos de Sam que nutre sentimentos amorosos pela 

protagonista. No quinto episódio da série, Reggie é vítima de truculência policial em uma 

ocasião festiva, promovendo, assim, movimentação dos demais personagens sobre o 

tema. Já Gabe Mitchell é o namorado de Samantha, que, por ser branco, gera no show a 

discussão sobre os papéis da branquitude nas relações raciais e a inversão dos mesmos no 

contexto da narrativa, aspecto que será comentado nos próximos tópicos. 

Todos os personagens que descrevo acima se entrelaçam com a narrativa de Sam, 

a catalizadora de toda a crítica articulada dentro do enredo da série. Como forma de 

resposta às críticas que Sam promove em seu programa de rádio, a produção da revista 

Pastiche resolve promover uma festa a fantasia na noite de Halloween, batizando-a com 

o nome Dear Black People. Na ocasião, os convidados vão fantasiados de negros, com 

diversas de representações estigmatizadas sobre o que se entende como tal: pobreza, 

criminalidade, violência, perucas blackpower, blackfaces6, tranças, dreadlocks, peles 

malcuidadas, mascaras de Barack Obama, Oprah Winfrey e afins). 

                                                 
6 Forma de ridicularização da pele negra. Quando pessoas brancas pintam o rosto da cor preta para fazer 

uma representação satírica. Para mais informações, clique no link abaixo. 

<http://www.geledes.org.br/blackface-no-cinema-uma-historia-de-racismo/#gs.hpruPFk> 

http://www.geledes.org.br/blackface-no-cinema-uma-historia-de-racismo/#gs.hpruPFk
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De forma geral, a série explicita as idiossincrasias e obstáculos cotidianos 

corroborados pelo racismo. Elaborando críticas sobre as estruturas sociais, o teor da 

estrutura profundo do racismo velado, a cor que chama a atenção dos aparelhos 

repressivos, as pequenas doses diárias de desconforto com próprio corpo e ainda assim 

nos mostra uma perspectiva otimista, ainda que precária, acerca do combate diário ao 

racismo. 

Entretanto, a série não teve total aceitação dentre os públicos estadunidenses. Em 

fevereiro de 2017, dois meses antes de seu lançamento, a Netflix publicou um teaser da 

série em seu canal no Youtube. O vídeo teve mais de 400 mil dislikes, muitos 

acompanhados por comentários odiosos, racistas e preconceituosos. Alguns sugeriram 

que show produzia um discurso de ódio contra brancos, outros comentaram algo sobre 

um suposto “genocídio branco”.   

A repercussão negativa do vídeo, antes mesmo do lançamento da série, elaborava 

denúncias de “racismo reverso”, de agressividade e estereotipia dos papeis atribuídos aos 

brancos na série. Pessoas promovem ameaças e boicote ao serviço da Netflix e 

cancelaram suas assinaturas em virtude do lançamento da série. O vídeo publicado no 

canal da Netflix americana no Youtube ainda está disponível, mas com seus comentários 

preconceituosos e racistas deletados. Junto à campanha #NoNetflix, diversos usuários do 

Twitter sugeriram que a plataforma de streaming corrobora com ideologias nazistas. 

 

 

Figuras 2 e 3: "A Netflix anunciou um programa anti-branco (Cara Gente Branca) que promove o 

genocídio branco. Eu cancelei a minha conta, faça o mesmo #NãoNetflix"; "que tal promover um show 

que trate disso? #CancelaNetflix" 

O “real” motivo do escândalo entorno da série é justamente a delegação do 

protagonismo negro, juntamente com as críticas satíricas sobre este momento pós-racial. 
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Um momento em que, supostamente, os marcadores raciais não estão mais em questão; 

um momento de superação desta categoria. O que, claramente, como já denuncia este 

quadro, está longe de ser alcançado. 

O caso de retaliação do teaser da série demonstra a polifonia presente na recepção 

da série para o público em geral, como também exemplifica um sentimento de incômodo 

por parte daqueles que acreditam que a série poderia reproduzir algum tipo de discurso 

de ódio sobre a branquitude ou até mesmo sugerir um “genocídio branco”. Este 

posicionamento demonstra uma dificuldade da convivência com a diferença, mas também 

denota um desconforto um tanto generalizado diante do reconhecimento com a 

branquitude e a ameaça de estereotipagem da categoria. Questões que discutiremos no 

próximo tópico. 

 

Racializando o “outro” 

 

O maior exercício da afirmação de identidades é justamente definir exatamente o 

outro, este que compõe o movimento dialética da afirmação. O outro é a parte constitutiva 

imprescindível à constituição de si ou de grupos, a demarcação diferença se faz essencial 

ao processo de significação. A diferença é o aspecto que estabelece as bipolaridades que 

refletem as relações de poder.  

Desta forma, encaixar o outro numa história comum é narrá-lo sob a perspectiva 

dos vencedores. Michel-Rolph Trouillot (2003) nos fornece uma grande contribuição 

acerca de seus questionamentos sobre a antropologia e os perigos da descrição 

etnográfica. Para o autor, é preciso narrar para si e por si: 

 

"Minorias de todos os tipos podem e devem dar voz as suas queixas, 

não exatamente nas bases explícitas de teorias da cultura mas em nome 

de sua autenticidade histórica. Eles não no debate como acadêmicos – 

ou não apenas como acadêmicos – e sim como indivíduos situados com 

seus direitos de historicidade. Eles falam em primeira pessoa, marcando 

o argumento com um "eu" ou um "nós"; ao invés de invocar a voz da 

razão não-histórica, a justiça e a civilização" (TROUILLOT, 2003: 10. 

Tradução nossa). 

   

O estereótipo, dentre os elementos componentes dos esquemas de representação, 

é a forma típica de redução e estagnação dos processos de formação identitária. É nele 

em que reside o olhar predeterminante sobre o outro. O olhar como efeito de vícios da 

linguagem. Por definição, podemos entender os estereótipos como “uma forma de poder 
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hegemônico e discursivo que opera tanto por meio da cultura, da produção de 

conhecimento, das imagens e da representação” (HALL, 2016: 200).  

É nele, claro, em que as representações se fazem interessadas nos meios de 

comunicação e, por conseguinte, se materializam na vida cotidiana, precedendo 

justamente os sujeitos. O estereótipo parte de um uso ideológico de manutenção de um 

lugar de estigma (GOFFMAN, 1980) de forma geral: gênero, raça, classe, religião, 

nacionalidade etc. 

Em um recorte de raça, como nos ensina Muniz Sodré (1999),  

 

“a mídia, a indústria cultural, constroem identidade virtuais a partir, não 

só da negação e do recalcamento, mas também de um saber de senso 

comum alimentado por uma longa tradição ocidental de preconceitos e 

rejeições. Da identidade virtual, nascem os estereótipos e as 

folclorizações em torno do indivíduo de pele escura” (p. 246). 

 

No livro Cultura e representação, Stuart Hall traça um grande panorama entorno 

do entrelaçamento das práticas culturais e o uso das representações dadas nestes esquemas 

sociais. Para o autor “a representação é concebida como parte constitutiva das coisas; 

logo, a cultura é definida como um processo original e igualmente constitutivo” (HALL, 

2016: 26). 

Isto posto, entendemos que os meios de comunicação são articulados como canais 

de construção de imaginários, que correspondem um sentimento ideológico e que detém 

das rédeas destas representações. Se a indústria cultural constitui virtualidades e inclina-

se num projeto de repetição destas virtualidades identitárias, a ela também cabe a 

responsabilidade do que é e o que não é reproduzido nestas narrativas.  

Richard Dyer (1977) diferencia o conceito de tipificação do conceito de 

estereotipagem. O primeiro refere-se a diversos tipos, classificações e fragmentos que 

compõem um sujeito; uma enumeração de traços de personalidade, funções e papeis 

sociais. Enquanto que o segundo é caracterizado por uma cristalização destes tipos, 

elegendo e exagerando características para fixar os sentidos, para colocar um outro em 

um único estado possível.  

Na medida que o estereótipo reduz, simplifica, essencializa e naturaliza a 

diferença, cria-se um imaginário de fixação, reduzindo as possibilidades. O negro 

enquadrado nesses estereótipos gera uma série impedimentos. A partir daí, o quadro tende 

a complexificar. Partindo desta discussão sobre a relevância da representação para criar 
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mundo é necessário considerar os usos estratégicos de inversão, deslocamento e 

dissolução dos discursos. Como discutido anteriormente, os novos movimentos sociais se 

utilizam de políticas de identidade para compor narrativas de si; um processo 

importantíssimo para colocar-se nos posicionamentos de luta na arena discursiva. Sendo 

assim, de que é possível subverter este quadro? Quais são as possibilidades de dissolução 

de sistemas e esquemas de representação que não só orbitam dentre os meios de 

comunicação como também se materializa nas estruturas sociais?  

 

Os usos estratégicos de Dear White People  

 

Considerando o debate proposto acima, seguimos na descrição dos usos 

estratégicos e ideológicos da representação. No capítulo dois de seu livro Cultura e 

representação, Hall (2016) propõe um olhar genealógico dos usos das representações 

raciais negras para promover o encompassamento dessas identidades e corpos. Partindo 

das estratégias coloniais ao momento contemporâneo, o autor explicita esta trajetória. 

Segundo ele, o negro é naturalizado como uma criatura selvagem que ora precisa 

ser domesticada e civilizada, ora é apenas encarada como uma natureza canibal, menor e 

abjeta. Aspecto que a teoria racial distingue entre brancos e negros: “Entre os brancos, 

‘cultura’ opunha-se a ‘natureza’. Entre os negros, aceitou-se que ‘cultura’ coincidia com 

‘natureza” (HALL, 2016: 168). 

O autor também comenta sobre os processos de fetichismo, rejeição, a 

infantilização do homem negro, os processos de estereotipagem, que já discutimos acima. 

Como também a manifestação desses enquadres do estereótipo: o pai Tomás, a tia 

Jemima, a mulata trágica, os malandros (coons), o negrinho sambo, entre outros. Estes 

são os estereótipos que residem no imaginário norte-americano sobre o que – e não quem 

– seria este negro.   

Pensando o quadro contemporâneo, Hall (2016) comenta sobre as formas de 

“transcodificação”, proposta bakhtiniana de “tomada de um significado existente e sua 

colagem em um novo significado” (p. 2012); partindo daí, discorre sobre três momentos 

em de tentativa de contestação de um regime de representação racializado: a) a inversão 

dos estereótipos; b) positivação da imagem do negro e; c) preocupação com a forma das 

representações. 
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Voltando o olhar sobre a série, é possível apreender um transito dentre estes 

momentos de contestação em alguns momentos de sua narrativa. Quando Sam aciona seu 

programa de rádio para delimitar o que este branco reproduz de atitudes racistas, a 

denúncia também trabalha com um sentimento de vingança, que, por sua vez, aciona em 

resposta, o binarismo – branco/negro – em sobreposição deste branco que se privilegia 

destas estruturas racistas. Colocar o branco condicionado ao papel do vilão é categorizado 

como a primeira forma de contraestratégica de desmonte deste regime representacional 

racializado. No caso da série, o sarcasmo é o artifício utilizado para o “enquadre 

invertido” destas posições. A posição de heroísmo de Sam, elenca o branco como o 

principal culpado, como o vilão do obstáculo para o seu heroísmo.  

Esta estratégia foi muito comum durante as décadas de 1960 e 70, após a luta dos 

direitos civis nos EUA. Neste momento, o negro já está inserido no mainstream do 

cinema, desenvolvendo narrativas em que seus heróis estão no gueto e não são 

infantilizados mas ainda operam nas nuances do negro raivoso e o hipersexualizado 

mesmo que ainda como próprio senhor de si na expressão da sua sexualidade. 

Sam, que namora Gabe, tem uma relação complicada com seu parceiro. Ela não 

que admitir a relação com o rapaz por ele ser branco e pensar que seria incoerente não 

namorar um “irmão de cor”. Gabe é representado com características amplamente 

articuladas à personagens femininos que tem como função narrativa limitada. 

Funcionando apenas como uma trama romântica secundária à trajetória do herói, aqui no 

caso, a protagonista Sam. Este aspecto presente na série é interessante justo por que 

também abre campo para outras formas de constituição de representações na narrativa. 

Aqui, Gabe não é só colocado como um sujeito passivo por uma escolha assertiva. Ele é 

representado desta forma justo pela construção da sátira articulada na série.   

Em um segundo momento, a série também opera na tentativa de positivar as 

representações de personagens negros, colocando-os no protagonismo assim como 

também promovendo uma ampliação dos campos de representação destes personagens. 

Pensando o corpo negro não apenas enquanto um, mas como sujeito tridimensional.  

Esta estratégia de positivação encontra críticas em seu posicionamento e 

relevância no que tange a aceitação da diferença. É como se fugissem o debate político e 

suavizassem as restrições que o racismo aloca:  

 

“Elas se apropriam da “diferença” e transformam em espetáculo para 

vender um produto? Ou são realmente uma declaração política sobre a 
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necessidade de todos ‘vivermos’ com a diferença, num mundo cada vez 

mais diversificado e culturalmente pluralista?” (HALL, 2016: 217).   

 

A última, mas não menos importante, é a estratégia que Hall nos certifica centrar 

seus esforços na elevação do aspecto da forma. É pensar a forma como as representações 

estão sendo dadas e avaliar as negociações possíveis à mudança. Na medida que 

compreendemos que não é possível fechar totalmente os sentidos, e que o mesmo é 

relacional e dependente das posições de poder (FOUCAULT, 1996). 

A série trabalha na complexificação dos protagonistas negros, retira-os da posição 

subalterna e subserviente e transborda nas muitas nuances possíveis. Articulando a 

perspectiva de que é possível pensar o “ser negro” em sua pluralidade de possibilidades 

e interseccionalidades. É pensar este negro na sua individualidade e não apenas como 

categoria unificada, mas como sujeitos inteiros.  

Por último é preciso considerar que não existem tipos ideias para análise. Estes 

momentos se entrelaçam, se complexificam e se confundem a todo tempo. Ainda se vive 

no enfrentamento destes modelos destas formas cómodas de representação. O importante 

não é bem o resultado e sim o processo. 

 

Considerações finais 

 

Considerando todo o caminho percorrido neste breve artigo, podemos 

compreender um pouco sobre os usos de contraestratégias de desmonte de um “regime de 

representação racializado” a partir da contribuição de Stuart Hall para o debate entorno 

das questões raciais, das questões do negro, especificamente.  

Vimos que, com a articulação destas estratégias, a série analisada propõe um 

distanciamento da percepção do negro apenas como coletividade, uma parte integrante de 

um grupo racial negro. A série se desloca do coletivo e mergulha nas individualidades 

propostas por cada personagem, mostrando-os tridimensionais, como sujeitos que detêm 

do bem e do mal, para além dos estigmas da cor e das estereotipagens que ainda persistem 

nas representações hoje. E para compor seus fins críticos, deseja realmente criar o 

incomodo de também racializar o outro.   

Entretanto, é importante ressaltar as ambivalências deste produto cultural. No que 

tange a cultura popular, a recepção de qualquer produto cultural é altamente complexa, 

criando o transito entre a sedução e a negação (BARBERO, 1997). Ainda pensando estas 
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ambivalências, George Yúdice (2006) nos ensina que é preciso pensar no que o mesmo 

item pode significar para ambos os lados, se nos consideramos mesmo bipolares, o autor 

argumente que as produções culturais trabalham a composição de atendimento de 

demandas apresentadas na vida cotidiana, mas também alimenta as dinâmicas do sistema 

capitalista.  

Por isso, pensar a Netflix como uma plataforma que preenche uma demanda por 

representatividade que talvez não fosse possível em canais tradicionais de televisão é bem 

positivo. Mas é preciso levar em consideração seus muitos interesses econômicos que 

embalam a dança. Isto não quer dizer que este não possa ser um caminho legitimo de luta, 

mas sim uma maneira de levar em consideração os fatores componentes deste quadro.  

Sendo assim, o jogo da política de identidade, juntamente com suas devidas 

representações, se faz em uma tarefa constante no movimento da politização da vida 

cotidiana. É possível sim estabelecer políticas de representação, mas também é preciso 

entendê-la como processo. 
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