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Resumo 

Durante muito tempo o legado da escravidão no Brasil e a questão da discriminação dos 

negros sempre estiveram presentes e enraizados na sociedade, nas músicas e nos 

audiovisuais brasileiros. Apesar da gradativa participação dos negros em papéis de 

destaque como na série Mister Brau e de coadjuvantes que estão tendo um destaque 

maior como na novela Novo Mundo os estereótipos e os estigmas ainda estão presentes. 

Nesse artigo iremos problematizar como a série que traz um casal de negros como 

protagonistas, e como a novela que tem dois personagens negros desempenhando novos 

papéis reafirmam alguns estereótipos sobre os negros na televisão nacional. 
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INTRODUÇÃO   

Neste artigo, iremos analisar a representação dos personagens de Brau (Lázaro 

Ramos) e Michele Brau (Thaís Araújo) na série Mister Brau e dos personagens Libério 

(Felipe Sicler) e Diara (Sheron Menezes) na novela Novo Mundo, ambas exibidas pela 

Rede Globo, para tentar visualizar quais os estereótipos ligados a identidade negra estão 

sendo reafirmados e quais estão sendo quebrados na televisão brasileira. 

A série e a novela exibidas pela Rede Globo nos permitem refletir sobre a 

representação do negro no audiovisual brasileiro, que na maioria das vezes é 

“contemplado” com papéis secundários ou de pouca importância. Infelizmente falar de 
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racismo e como os negros são representados na televisão brasileira tem se tornado um 

tema muito recorrente, apesar de estarmos no século XXI, a ideologia do 

branqueamento está tão presente na nossa sociedade que se torna normal o branco 

sempre aparecer como o herói, ou o protagonista. 

O negro representa o estigma negativo, marcado pela ausência nas telas 

brasileiras, eles são dotados como seres desprovidos de beleza, cultura e civilização, um 

exemplo disso é a citação de Laplatine (2003) que nos diz como os estigmas negativos 

marcam os negros. 

Assim, não acreditando em Deus, não tendo alma, não tendo 

acesso à linguagem, sendo assustadoramente feio e alimentando-

se como um animal, o selvagem é apreendido nos modos de um 

bestiário. E, esse discurso sobre a alteridade, que recorre 

constantemente à metáfora zoológica, abre o grande leque de 

ausências: sem moral, sem religião, sem lei, sem escrita, sem 

Estado, sem consciência, sem razão, sem objetivo, sem arte, sem 

passado, sem futuro (LAPLANTINE, 2003, p. 41 apud 

BARBOSA, 2014, p.3). 

 

O seriado Mister Brau traz como protagonistas dois atores negros bem-sucedidos. 

Essa trama nos leva a pensar que os estereótipos já estão sendo quebrados logo de cara, 

já que pela primeira vez em uma série um casal negro com destaque e de uma boa 

posição social. Porém ao mesmo tempo que a série traz dois protagonistas negros eles 

reafirmam um estigma ainda mais enraizado na sociedade de que quando um negro tem 

uma ascensão é por causa da sorte ou do seu talento, que não chegaram a esse patamar 

por esforço intelectual. (FARIA e FERNANDES, 2007; PEREIRA, 2001; SODRÉ, 

1999) 

Já a novela Novo Mundo temos dois personagens coadjuvantes, mas que estão 

tendo um destaque maior na trama e com alguns estereótipos quebrados mesmo sendo 

uma novela de época. Diara é uma ex-escrava que casou com um rico austríaco e passa 

a ser a Baronesa de Paciência e luta pela liberdade dos negros durante a novela. Libério 

é dono de um do jornal da novela, o Notícias da Corte, o que seria pouco provável para 

um negro em um país escravocrata. 

 O objetivo central deste artigo é estudar como os negros estão representados e 

quais os estereótipos e estigmas presentes nas produções audiovisuais exibidas pela 

Rede Globo. É extremamente importante o estudo desse avanço dado pela mídia, pois 

podemos ver como essa falta de representação afeta não só os atores negro, mas toda 

essa parcela negra da população que os assiste e se sentem mal representados.  
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 A desvalorização do protagonismo negro pode ser notada pelo resultado da 

enquete realizada pela Revista da TV, do jornal O Globo, que perguntou a atores e 

autores da teledramaturgia brasileira se eles acreditavam que os negros poderiam ter 

uma maior participação na televisão nacional, Faria e Fernandes relataram em seu artigo 

que: 

Todos os entrevistados, entre eles Taís Araújo e Gilberto Braga, 

afirmaram que ainda há um longo caminho para a efetiva inclusão do 

negro na teledramaturgia, ainda que percebam alguns pontos positivos 

nesse sentido. (FARIA e FERNANDES 2007 p.12)  

        Sendo o título da enquete “o sonho da igualdade racial”, nota-se que o fim 

desses desníveis de igualdade, trata-se apenas de sonhos, mostrando a população quais 

são as verdadeiras chances de uma mudança efetiva. A igualdade racial brasileira é 

tratada como sonho e não como um projeto, uma realidade possível futuramente. 

 Esse artigo está estruturado através de uma apresentação teóricas sobre a 

representação recheada de estereótipos e estigmas dos negros no audiovisual brasileiro e 

uma análise sobre os episódios da série Mister Brau, que traz como personagens 

principais um casal negro, e a representação dos personagens Diara e Libério na novela 

Novo Mundo. Vale ainda destacar que este artigo é fruto de um trabalho final para a 

disciplina de Estética da Comunicação. 

O NEGRO NO AUDIOVISUAL BRASILEIRO 

Segundo Munanga (2004) a raça na cabeça de um racista é composta por um 

grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, que ele considera 

naturalmente inferiores ao grupo ao qual ele pertence. Esse conceito é importante 

porque desde o início das produções audiovisuais no mundo o negro se encontra à 

margem – não só das telas, mas no mundo como um todo – e o sentimento de 

branquitude sempre esteve presente para que os produtos fossem agradáveis aos olhos. 

Munanga utiliza da classificação de Carl Von Linné (Lineu) um naturalista sueco 

que fez a primeira classificação da diversidade humana, e atrás dela podemos ver como 

o africano e o europeu são representados. 

Africano: negro, astucioso, preguiçoso, negligente, governado 

pela vontade de seus chefes (despotismo), unta o corpo com óleo 

ou gordura, sua mulher tem vulva pendente e quando amamenta 

seus seios se tornam moles e alongados. 
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Europeu: branco, sangüíneo, musculoso, engenhoso, inventivo, 

governado pelas leis, usa roupas apertadas (MUNANGA, 2004, p. 

25, apud BARBOSA, 2014, p. 4). 
 

 De acordo com Goffman (1978) a sociedade sempre arruma formas de 

denominar uma pessoa, sendo ela com marcas positivas ou negativas, e essas marcas 

são os estigmas que: “a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total 

de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas 

categorias”. (GOFFMAN 1978, p. 11). Porém a disseminação de estigmas negativos 

compromete a formação das identidades e acaba reforçando a ideia de superioridade dos 

brancos sobre os negros. 

 Pertencer a um grupo que durante toda a história da humanidade foi privilegiado 

traz inúmeras vantagens, que não existem para quem pertence a um grupo que sempre 

foi estigmatizado de forma negativa. Quem deseja fazer parte de um grupo que é 

caracterizado por paradigmas estéticos e culturais? Quem gostaria de ser taxado como 

ruim? Acho que ninguém, e essas questões de identidade e pertencimento estão 

interligadas com a memória coletiva de um povo e a autoestima dos mesmos. Bento 

(2002) nos mostra como o europeu é classificado:  

O homem europeu ganhou, em força e identidade, uma espécie 

de identidade substituta, clandestina, subterrânea, colocando-se 

como o “homem universal” em comparação como os povos não 

europeus. O olhar do europeu transformou os não europeus em 

um diferente, e, muitas vezes, ameaçador. (BENTO, 2002b, p. 

31 apud BARBOSA, 2014, p. 8). 

Porém o negro acaba sedo reduzido a uma coletividade em que os traços 

fenotípicos com estereótipos sociais e morais acabam prevalecendo e culminando no 

racismo. Carone (2002, p. 23) diz que: “a cor/raça protege o indivíduo branco do 

preconceito e da discriminação raciais na mesma medida em que a visibilidade do negro 

o torna um alvo preferencial de descargas de frustrações impostas pela vida social”. 

É possível perceber essa marca ruim por Piza (2002) ao dizer que “se uma pessoa 

estiver estacionando o carro em lugar proibido, alguém vai lembrar que só negros 

fariam isso”. Dessa forma fica claro porque os negros sempre foram apresentados no 

audiovisual com papéis de bandido, vagabundo ou papéis sem muita importância e das 

profissões que geralmente são atribuídos a eles como empregada doméstica, motorista, 

dentre outros.  Tomando por base os estudos de Fischer (2002) sobre os dispositivos 

pedagógicos da mídia é possível ver o que o documentário relata como a TV trata o que 
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a sociedade confere os chamados “diferentes”. Fischer diz que todas as questões em 

torno do tratamento das diferenças (de gênero, de etnia, de geração, de condição social, 

de profissão, etc.) estão relacionadas a modos de representação, de enunciação, a formas 

de interpretação e de comunicação. Ou seja, há uma imensa responsabilidade dos meios 

de comunicação, particularmente da TV, que aqui nos interessa, no que se refere aos 

modos de nomear os diferentes. 

  Segundo Faria e Fernandes (2007), tanto no elenco de uma telenovela quanto na 

minissérie, objeto dessa pesquisa, o ator negro na maioria dos casos será destinado a um 

personagem cujas características étnicas já estavam previstas. Ou seja, um personagem 

que poderia ser representado por um negro ou por um branco, ele será representado por 

um ator branco, para o negro somente lhe cabe o personagem que já é estereotipado 

historicamente para um negro, sem contar que esses personagens quase sempre são 

secundários ou sem importância. Por isso é essencial o estudo de objetos como Mister 

Brau que vem com o intuito de quebrar esses paradigmas já construídos.  

 Levando em consideração as considerações de Faria e Fernandes (2007) as 

novelas Cobras & Lagartos e Da Cor do Pecado “têm proeminência para a História da 

Teledramaturgia Brasileira por serem as pioneiras no que tange a apresentação do negro 

como protagonista. ” Dessa forma podemos perceber como foi importante a atuação das 

duas novelas para o surgimento da série Mister Brau, que tem como principal 

característica os dois protagonistas serem negros, e da novela Novo Mundo em que dois 

personagens fora do eixo dos protagonistas ganham visibilidade em um papel que 

geralmente seria destinado a um ator branco. 

Araújo (2006) também relata que o lugar que fica guardado para o mestiço nas 

telenovelas e no cinema sempre são os que representam o “povão”. E ele ainda reforça 

que esses mestiços são obrigados a conviver também na televisão a humilhação social 

em uma sociedade composta pela ideologia do branqueamento. 

Segundo Lysardo-Dias (2006, p.27) “o estereótipo é uma representação fixada e 

partilhada por uma coletividade que depende dele para interagir”. Lysardo-Dias (2006) 

diz que: 

Trata-se, na verdade, de interdiscursos que tendem a ser reproduzidos 

e se materializam em diferentes textualizações que interagem e 

dialogam entre si, à força de serem repetidas e retomadas, essas 

referências interdiscursivas e intertextuais vão se consolidando e se 

cristalizando como representações socialmente partilhadas, ou seja, 

como estereótipos. (EMEDITO, MACHADO E MENEZES 2006, p. 

25 apud DIAS) 
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 Podemos perceber dessa forma como a identidade de Brau foi criada, e como 

ela é recheada de estereótipos. Negro, era de bairro humilde no Rio de Janeiro e teve sua 

ascensão social através da música, que é vista como uma coisa fácil, ele não precisou de 

esforço para chegar onde está. Podemos perceber essa relação na citação de Procópio 

(2012). 

Nessa perspectiva, o estereótipo é percebido como uma imagem pré-

estabelecida e cristalizada, construída a partir da influência e dinâmica 

dos diversos grupos sociais. O recurso ao estereótipo pode auxiliar na 

construção das identidades sociais, bem como fomentar impressões 

preconceituosas e discriminatórias em função de uma identificação 

pejorativa do outro. Vale ressaltar, contudo, que estes estereótipos irão 

variar de grupo para grupo, de um contexto a outro. (PROCÓPIO, 

2012 p.64) 

 

 Segundo o documentário A negação do brasil – O negro nas telenovelas a 

representação do negro nas telenovelas sempre se deu de uma forma tímida e 

preconceituosa. O documentário conta com analise de novelas e depoimentos de artistas 

que contam que quando eram chamados para interpretar um papel era o mesmo taxado o 

papel do negro. O negro sempre representava os papéis de empregados domésticos, 

motoristas ou mesmo de escravos, e nem quando a novela era A Escrava Isaura o negro 

ganhava o papel principal, sempre havia uma “desculpa” para um branco realizar o 

papel de destaque. É nítido ver como os negros eram colocados a margem na 

teledramaturgia brasileira. 

 Segundo Araújo (2006) “a escolha dos galãs, dos protagonistas, celebra modelos 

ideais de beleza europeia, em que quanto mais nórdicos os traços físicos mais 

destacados ficarão o ator ou atriz na escolha do elenco. E, no lado contrário, os atores de 

origem negra e indígena serão escalados para representar os estereótipos da feiura, da 

subalternidade e da inferioridade racial e social.” E infelizmente essa declaração é 

extremamente verdadeira, por isso são de extrema importância a série e a novela que 

aos poucos trazem, uma nova perspectiva de personagens negros, ainda com falhas, mas 

caminhando para uma mudança. 

 

ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 No início da novela Novo Mundo, um negro como dono de jornal e uma mulher 

negra casada com um austríaco rico era inaceitável para alguns personagens e pela 

sociedade em razão dos estereótipos. Podemos afirmar isso através da citação de 
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Lippman que diz: “O estereótipo, de fato, pode ser tão consistente e autorizadamente 

transmitido, em cada geração, de pai para filho, que quase parece um fato biológico” 

(LIPPMAN, 1972, p. 158). 

 Apesar da representação dos atores negros ter começado a sofrer uma gradativa 

mudança desde a década de 60 quando os papéis que lhes eram destinados era atuar 

interpretando afro-brasileiros em condição de subalternidade. Porém nem sempre é 

assim, no início da novela Diara (Sheron Menezes) era uma escrava – já que na época 

eram essas condições destinadas aos negros – sedutora, um outro estereótipo criado na 

década de 60 por Hollywod, a mulata sedutora que viria para destruir lares. Mas aos 

poucos o destino dessa personagem começou a tomar novos rumos, Diara se casa com 

Wolfgang um austríaco rico que se encantou por ela e comprou sua alforria. Logo após 

o casamento Diara apresentava comportamento – como a maneira de se vestir – 

desejando ser uma pessoa branca, para ser aceita na corte, podemos perceber como a 

questão da branquitude de um padrão universal da humanidade garantia aos brancos um 

lugar simbólico e confortável na sociedade.  

 No decorrer da novela o marido de Diara adquire um título de nobreza, os 

transformando no Barão e Baronesa de Paciência, com o intuito da mulher ser aceita na 

sociedade, porém isso não influenciou a sociedade na época que continuava deixando 

Diara a margem na sociedade, e é nesse momento que a personagem tem uma guinada e 

ganha maior destaque na trama. Diara passa a usar roupas que enaltecem a cultura negra 

e passa a libertar os escravos de todas as fazendas da cidade do Rio de Janeiro, e cria 

um quilombo em suas terras. Apesar disso podemos perceber que além de Diara e 

Libério não há nenhum outro personagem negro na novela a não ser os escravos e é 

nessa hora que podemos perceber o que Barbosa diz:   

A ausência de afrodescendentes e indígenas na televisão, como 

também as personagens estereotipadas, principalmente nas 

telenovelas, denuncia e reforça a tese de que o homem branco europeu 

continua sendo a referência de modelo humano. (BARBOSA, 2014, 

p.12) 

 

 Já o personagem Libério já começa a novela com um destaque diferente, ele 

surge como dono de um jornal influente, o Notícias da Corte, um posto que geralmente 

na época era ocupado por pessoas brancas, ainda mais um negro-mulato que sabe ler e 

escrever é um espanto para época, já que os negros eram escravos. Dessa forma 

podemos perceber que ainda que no Brasil exista e a sociedade insiste em manter um 
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discurso enaltecendo a miscigenação racial, é nítido que existe uma participação 

significativa do branco na mídia em relação aos outros grupos étnicos-raciais. 

 Porém o personagem Libério (Felipe Sicler) já perdeu grande parte da sua 

visibilidade, mesmo lutando para namorar uma mulher branca e rica na novela, o seu 

papel já não apresenta tanto destaque mais, nos mostrando o que Araújo (2008) diz: 

No entanto, o inconsciente racial coletivo brasileiro não acusa nenhum 

incômodo em ver tal representação da maioria do seu próprio povo, e 

provavelmente de si mesmo, na televisão ou no cinema. A 

internalização da ideologia do branqueamento provoca uma 

‘naturalidade’ na produção e recepção dessas imagens, e uma 

aceitação passiva e concordância de que esses atores realmente não 

merecem fazer parte da representação do padrão ideal de beleza do 

país. (ARAÚJO, 2008, p.6) 

 Na série Mister Brau, os 13 episódios que foram exibidos pela Rede Globo 

apresentavam como tema central mostrar como a narrativa de vida do Mister Brau era 

construída e como ela era montada. Dessa forma foi possível perceber a questão dos 

estereótipos, como o personagem principal fugia um pouco dos padrões e decidimos 

investigar sobre essa questão. 

 A série nos possibilita enxergar uma realidade diferente das apresentadas pela 

Rede Globo ao longo dos anos. Pela primeira vez em uma série os protagonistas são 

dois negros, sendo eles Lázaro Ramos e Thaís Araújo. A trama lançada pela emissora 

traz como tema central o casal Brau e Michele respectivamente como cantor e bailarina 

famosa. Ela relata a história do casal que ficou conhecido após uma música de extremo 

sucesso, e criaram a marca Mister Brau, fazendo um sucesso estrondoso pelo país.  

 Essa questão dos protagonistas chamou atenção, uma vez que, por se tratar de 

um casal negro nos papéis de destaque, fomos levados a pensar que as identidades e a 

representação de personagens negros poderiam ser tratadas de formas que diferiram do 

comum. Mas acabamos por perceber que no fim eles reproduzem identidades já 

cristalizadas, que são os estereótipos.   

 A série Mister Brau nos possibilita trazer inúmeras discussões à tona, como a 

discussão de estereótipos. Dessa forma Lysardo-Dias diz que:  

O estereótipo, nas suas diferentes configurações, atua como uma 

estratégia discursiva pautada na retomada do “já dito” e constitui 

igualmente um material simbólico que participa da construção e do 

reconhecimento de uma identidade coletiva porque opera uma 

categorização que incide na imagem que os sujeitos têm de si e dos 

outros (LYSARDO-DIAS, 2006, p. 26). 
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 Através dos fragmentos extraídos da série é possível perceber como uma 

produção que conta com inovações – como o espaço dado aos negros protagonistas – 

reafirma inúmeros estereótipos sociais. 

 Um dos estereótipos presentes na série é o do papel do negro nas produções 

televisivas. Como relata Araújo (2006) em seu documentário A negação do brasil – O 

negro nas telenovelas, os negros sempre tiveram papéis secundários ou muitas vezes já 

estereotipados como papéis para pessoas negras. Eles nunca mereciam um papel de 

maior destaque, e quando conseguiam uma ascendência, sempre tinham algo contra. Ou 

terminavam sem um par romântico nas novelas, ou não eram aceitos. E quando 

recebiam um papel de destaque era por sorte, não por esforço. Não queremos afirmar ao 

dizer que o talento é um elemento subalterno ou inferior, mas quando é retratado por um 

ator negro, reafirma estereótipos que a população negra não tem a capacidade de elevar-

se socialmente através de esforços intelectuais e estudos. 

 Porém, no terceiro episódio da série a personagem Adriana – de Fernanda de 

Freitas – representa a parcela da sociedade que não aceita esse tipo de ascensão social 

dos novos ricos, promovendo um discurso carregado de preconceito e ódio. Ao longo do 

episódio ela chega a dizer: “Você acha que eu sou racista só porque eu acho um absurdo 

esse tipo de gente desclassificada, sem berço, sem cultura, sem educação, morar em um 

condomínio de luxo... Desde quando rebolar e batucar é cultura? ” É explícito como 

esse tipo de pensamento ainda está entranhado em nossa sociedade. 

O recurso ao estereótipo pode auxiliar na construção das identidades 

sociais, bem como fomentar impressões preconceituosas e 

discriminatórias em função de uma identificação pejorativa do outro. 

Vale ressaltar, contudo, que estes estereótipos irão variar de grupo 

para grupo, de um contexto a outro (PROCÓPIO-XAVIER, 2012, 

p.64). 

 Por outro lado, ter dois atores negros como protagonistas é algo novo e inusitado 

para a televisão brasileira. No primeiro episódio a ascensão dos novos ricos – pessoas 

que eram pobres, e ascenderam socialmente – já adentra na casa dos brasileiros, 

mostrando que o dinheiro vem trocando de mãos e dando espaço para uma parcela da 

população que acreditava que nunca iria chegar nessa classe social. A série começa com 

o casal chegando às três da manhã, na casa que compraram em um condomínio de luxo 

na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Eles ficam maravilhados com a cena e se jogam 

na piscina de madrugada para desfrutar do novo lar. Porém quando os vizinhos ouvem 

um barulho e olham pela janela eles acreditam que dois bandidos invadiram a casa ao 
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lado, pelo horário e, principalmente, devido ao fato dos dois serem negros e resolvem 

chamar a segurança do condomínio. Já nesse primeiro momento de contato com o 

seriado é possível perceber como o preconceito ainda está enraizado na sociedade 

brasileira. Faria e Fernandes (2007) fazem uma observação que ajuda a interpretarmos o 

primeiro episódio: 

Os discursos racistas inserem-se na cultura brasileira com ares de 

“naturalidade” o que, num primeiro olhar, impede uma crítica 

sistemática. Porém, é preciso fixar que estamos lidando com discursos 

de exclusão intencionalmente elaborados, que contam com o estímulo 

do senso comum para serem aplicados nas relações interpessoais e 

intergrupais. Com referência ao negro, é preciso estar atento ao fato de 

que a mídia constrói identidades virtuais (ou pseudo-identidades) a 

partir não só da negação e do recalcamento da identidade negra, como 

também um saber de senso comum alimentado por uma longa tradição 

ocidental de preconceitos e rejeições (FARIA e FERNANDES 2007 

p.7,8). 

 

 Com esse relato podemos perceber que foi possibilitado aos novos ricos uma 

ascensão social, porém quando os vizinhos percebem que são dois negros, logo veem de 

uma forma completamente diferente, achando que são dois bandidos querendo roubar 

alguma coisa. No entanto, quando eles revelam ser cantor e bailarina famosos a 

conversa muda de tom e os vizinhos dizem que não tem nenhum problema, porém é 

visível que o preconceito continua extremamente enraizado no discurso.  

 Segundo Faria e Fernandes (2007) tanto no elenco de uma telenovela quanto na 

série – objeto dessa pesquisa – o ator negro na maioria dos casos será destinado a um 

personagem cujas características étnicas já estavam previstas. Ou seja, um personagem 

que poderia ser representado por um negro ou por um branco, ele será representado por 

um ator branco, para o negro somente lhe cabe o personagem que já é estereotipado 

historicamente para um negro, sem contar que esses personagens quase sempre são 

secundários ou sem importância. 

 Dessa forma podemos perceber qual o sentimento que os novos ricos e pessoas 

negras causam na sociedade. Eles são capazes de alcançar o que almejam, porém, a 

sociedade conservadora não os aceita. Outro exemplo dos novos ricos retratados no 

audiovisual brasileiro é a novela Cheias de Charme, também da Rede Globo, quando as 

Empreguetes começam a fazer sucesso, os moradores do Condomínio Casa Grande – 

onde reside o elenco rico da novela – não aceitam e acham um absurdo ter que conviver 

e frequentar os mesmos lugares das antigas empregadas domésticas que viraram 
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cantoras de sucesso. Assim podemos ver como os novos ricos, incomodam a sociedade 

conservadora que acha que para ser rico, é necessário ter berço e família rica. 

 Outro estereótipo que podemos observar na série, é a questão das celebridades, 

que exibe um tom de crítica, em que as celebridades são fúteis, não precisam de esforço 

físico ou mental para conseguir alguma coisa, elas não precisaram estudar. Dessa forma 

podemos perceber porque os negros recebem esses tipos de papel. E com isso ainda fica 

evidente a questão da valoração entre as ocupações dos personagens, Brau é rico porque 

canta e fez sucesso, Henrique é rico porque ele é um advogado, ele estudou para isso. 

Mostra que ser advogado demanda esforço e estudo e ser artista demanda uma 

performance. Freire e Filho (2004) faz uma observação que nos ajuda a confirmar essa 

análise: 

Estereótipos, por exemplo, sobre a predisposição natural dos negros 

para atividades físicas (trabalhos braçais ou, na melhor das hipóteses, 

esportes e dança), em detrimento de tarefas e ocupações intelectuais, 

almejam explicar e justificar sua escassa presença nos níveis 

superiores de ensino, em sociedades cuja ideologia oficial é a 

democracia racial. (FREIRE E FILHO, 2004, p.47) 

 Quando vimos na TV um negro interpretando um papel de um médico, 

advogado, engenheiro? É quase nula essa representação. O casal analisado representa 

pessoas que alcançaram sucesso por intermédio da sorte ou talento. É possível reafirmar 

essas questões a partir do que Araújo (2000) diz. Ele relata que raramente o negro 

representa o papel de um empresário rico, ou um herói, o negro ou o mulato nos 

audiovisuais brasileiros sempre é aquele malandro, que tem o samba no pé, que é cheio 

de ginga e que no fundo, essa imagem acaba sendo passada como falta de 

responsabilidade ou até mesmo um marginal, que culmina da fixação de um caráter 

negativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao fim das análises, é possível perceber como as questões que propusemos, são 

extremamente importantes para o estudo da comunicação. Pois a mídia é um espaço que 

garante a perpetuação das garantias dos privilégios dos brancos, sobretudo os que tem 

feições europeias. Ser branco na mídia é quase sempre ter um lugar de destaque quando 

se trabalha com a imagem, já que o negro é para a televisão como o pobre, 

esteticamente eles são considerados feios, incomodando o marketing, já que o que é 

feio, também não é rentável. Portanto estudar a mídia sob esse ponto de vista se torna 
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cada dia mais necessário para compreender e de alguma forma ajudar a superar as 

injustiças e desigualdades de uma sociedade multirracial como a brasileira. 

 O foco escolhido foi a questão dos estereótipos, sentimos a necessidade de tratar 

desse tema, pelo fato dele se fazer presente durante toda a série e em alguns núcleos da 

novela. Dos estereótipos que visualizamos e achamos pertinentes utilizar foram: a 

questão dos novos ricos, atreladas a pessoas negras, mostrando como o dinheiro vem 

trocando de mãos e fazendo com que outra parcela da população ascenda 

economicamente, mas nem sempre socialmente. Já que o preconceito ainda continua 

enraizado na sociedade conservadora.  

 Outro estereótipo presente na nossa análise é a questão das celebridades, que 

podem ser percebidas como pessoas que não necessitam de esforço físico e mental para 

alcançar o sucesso, que não precisam estudar e que são fúteis. Assim fica explícito o 

porquê de um casal negro receber esse papel, que reafirma outro estereótipo de que 

negros só conquistam papéis secundários e que não precisa de esforço. Esse rótulo que 

os papéis de negros carregam mostram ainda a questão da valoração dos papéis, entre 

Brau e Henrique, que Brau é rico porque faz sucesso e isso só demanda performance e 

Henrique é rico porque é advogado e isso demanda esforço e estudo. Outro estereótipo 

que identificamos foi a questão da representação da mulher negra nas novelas de época, 

e como ela foi ganhando destaque e quebrando o estigma de que negros não podem ser 

destaques – mesmo que em papéis coadjuvantes – em novelas, ainda mais em novelas 

de época. 

 A luz de todos esses estudos e pesquisas que realizamos chegamos à conclusão 

de que a série mescla diversos formatos televisivos para construir sua estrutura, e que a 

mesma trata de diversos temas que dão margem a outras abordagens. E que a novela nos 

possibilita perceber que mesmo com poucos negros no seu elenco, eles já têm 

conseguido um certo destaque na trama. Ainda assim conseguimos perceber que ele 

quebra com alguns estereótipos, mas que também cristaliza outros. E segundo Freire 

Filho:  

um estudo efetivo sobre a representação das minorias na mídia não 

deve restringir-se ao mero levantamento estático de representações 

estereotipadas, sem maior embasamento histórico e teórico; é 

fundamental se interrogar sobre a origem destas imagens social e 

ideologicamente motivadas, por que elas perduram e são produzidas, 

e, por fim, como vêm sendo (ou devem ser) questionadas e 

rechaçadas. (FREIRE FILHO, 2004, p 65) 
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