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RESUMO: O presente artigo imerge na representatividade construída a partir da 

presença do negro nas telenovelas da Rede Globo entre 2011 e 2017. Nesse período, o 

corpus da pesquisa dá conta de 62 telenovelas exibidas na faixa horária das 17h, 18h, 19h 

e às 21h. Para isso, junto com um retrospecto social-histórico, foi necessário realizar um 

levantamento da (in)visibilidade dessa etnia nesses referidos horários e, na sequência, 

analisar como eles foram representados, sobretudo, os protagonistas.  Embora tenham 

melhorias, em relação a primeira década desse século, não raro o negro ainda atua sobre 

o estigma do personagem malandro, empregado, escravo ou a partir da ótica da 

sensualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Telenovela; Negros; Representatividade étnica. 

 

O NEGRO NO BRASIL 

No livro Raízes do Conservadorismo Brasileiro, A abolição na imprensa e no 

imaginário social (2017), o pesquisador Juremir Machado da Silva, relembra que a 

riqueza do Brasil foi constituída pelo braço do escravizado. Na obra, ele reconta que os 

brancos serão devedores dos negros trazidos da África como mercadorias, raptados e 

violentados. Além disso, de acordo com o autor, a dita abolição da escravidão inaugurou 

simultaneamente o longo ciclo de marginalização do negro. 

O Brasil, em razão da sua dimensão e da ausência de preocupação com 

a reprodução biológica dos negros, foi o maior importador de escravos 

das Américas. Estudos recentes estimam em quase 10 milhões o número 

de negros transferidos para o Novo Mundo, entre o século XV e XIX. 

Para o Brasil teriam vindo em torno de 3, 650 milhões (SILVA, 2017, 

p. 374). 

 

 O fato relatado acima ocorreu depois que os portugueses, sob o argumento da 

escassez de mão de obra no período colonial no Brasil, decidiram escravizar pessoas do 

continente africano e com isso se criou uma chaga na história da humanidade. Uma ferida 

nunca curada e com reflexos intensos na sociedade atual e que ainda precisa ser recontada 
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para que não se repita e que todos percebam a atrocidade cometida em nome do progresso 

e de uma dita superioridade racial. Ou seja, uma minoria branca, no entanto, classe 

dominante socialmente, justificava a escravatura através de ideias religiosas e racistas que 

determinavam privilégios. Na prática, as diferenças étnicas funcionavam como barreiras 

sociais. 

Na África, os portugueses capturaram os negros, de navio, em uma viagem em 

condições sub-humanas que durava quase 45 dias para servir aos interesses dos homens 

brancos que estavam no Brasil naquele século. Lima (2010) conta que a média de escravos 

em cada porão dos navios negreiros era de 440 pessoas. Segundo o estudo dele, nas 

partidas de Moçambique dobravam os dias da viagem assim como as mortes que podiam 

chegar a 20%. Nos porões dos navios, por exemplo, havia falta de alimentação e o contato 

era muito próximo, uma vez que viajavam amontoados. Aliado a isso, precisavam 

conviver com o calor e a exposição dos corpos, fazendo com que houvesse disseminação 

de doenças, e a mais comum era o escorbuto, contraída pela falta de vitamina C. 

Apesar de, no início do século XIX, as condições das embarcações terem 

melhorado um pouco, comparando-se com os séculos anteriores, pois passaram 

a contar com a presença de ao menos um cirurgião-barbeiro, de capelães, de 

uma botica, além da separação entre homens e mulheres, as viagens 

continuavam sendo muito penosas, com porões superlotados de africanos, que 

se apertavam para conseguir dormir durante meses sobre o chão duro. Eles 

passavam quase todo o tempo acorrentados e, no momento do embarque, ou 

ainda nos barracões costumavam ter o corpo marcado a ferro quente com as 

iniciais ou símbolos dos proprietários (MATTOS, 2007, p. 100). 

 

A história e os descendentes desse período nefasto contam que não era nada fácil 

a vida dos escravos. Quase sem direitos e com inúmeros deveres, além de muito trabalho 

para sobreviver, eram submetidos a castigos físicos e punições. Funari (1996, p. 27) 

detalha que “os africanos no novo mundo foram submetidos a sacrifícios inomináveis” e 

que a resistência do negro à escravidão foi característica marcante da história dos 

africanos nas colônias da América.  

Onde houve escravidão houve resistência. E de vários tipos, 

Mesmo sob a ameaça do chicote, o escravo negociava espaços 

de autonomia com os senhores ou fazia corpo mole no trabalho, 

quebrava ferramentas, incendiava plantação, agredia senhores e 

feitores, rebelava-se individual ou coletivamente. Houve, no 

entanto, um tipo de resistência que poderíamos caracterizar 

como a mais típica da escravidão- e de outras formas de trabalho 

forçado. Trata-se da fuga e formação de grupos de escravos 

fugidos. A fuga nem sempre levava a formação desses grupos. 

Ela podia ser individual ou até grupal, mas os escravos 
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terminavam procurando se diluir no anonimato da massa escrava 

e de negros livres (REIS, 1996, p. 9). 

 

 Os negros sofriam os mais variados tipos de castigo. Os açoites, feitos 

publicamente no corpo do negro escravo condenado, levavam ao delírio a multidão que 

excitada aplaudia enquanto o chicote abria feridas no escravizado. Outro método utilizado 

era a pancada com a palmatória nas palmas das mãos estendidas dos negros, que 

provocavam violentas equimoses e ferimentos. Não fosse dor suficiente, em algumas 

fazendas e engenhos alguns negros sofriam o anavalhamento do corpo seguido de 

salmoura, marcas de ferro em brasa, mutilações, estupros de negras escravas, castração, 

fraturas dos dentes a marteladas. Na região sul do Brasil, os senhores de engenhos 

costumavam mandar atar os punhos dos escravos e os penduravam em uma trava 

horizontal com a cabeça para baixo, e sobre os corpos inteiramente nus, eles untavam de 

mel ou salmoura para que os negros fossem picados por insetos (NORIVAL, 2011). 

 Era raro os escravos que conseguiam fugir e muitos que conseguiam eram 

capturados pelos capitães-do-mato, trabalhadores contratados pelos proprietários para 

recapturá-los. Quando os fugitivos voltavam, eram castigados ainda mais. Por sorte, os 

que tinham êxito na fuga, iam para os quilombos, comunidades de negros fugitivos, que 

viviam de um modo comunitário, em um local em que podiam voltar às origens, praticar 

seus rituais religiosos, sua cultura e a falar a própria língua. 

 Nem mesmo a independência política do Brasil, em 1822, abalou a existência da 

escravidão. Ainda foram necessárias algumas décadas para que fossem tomadas medidas 

para reverter a situação desumana dos escravos. 

OS REFLEXOS DA ESCRAVIDÂO  

Ainda que o período da escravidão tenha findado há 130 anos, as consequências 

desse período não foram apagadas. No Brasil, a escravatura durou cerca de 300 anos e 

entre 1870 a 1888 houve um período de movimentação social e política, pela campanha 

abolicionista.  

Quanto sangue negro foi jorrado ao longo dos séculos até se chegar a 

essa revolução dita “pacífica”? Quantos mártires anônimos foram 

castigados, torturados, assassinados ou humilhados até o último suspiro 

da infâmia do cativeiro. Quem se atreveria a observar num dia histórico 

que essa nódoa jamais se apagaria? O Brasil foi o último da fila. A 
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igualdade ainda não foi alcançada. Os méritos poucas vezes são 

respeitados (SILVA, 2017, p. 19). 

 

Esse processo de recomeço para aqueles que foram sequestrados e escravizados 

foi também resultado de uma luta política e do enfrentamento dos negros que resistiram 

e se mobilizaram ao longo da década contra a continuidade do trabalho desumano.  A 

história conta que até chegar nesse ápice, embora muitos tenham morrido, ocorreram 

fugas maciças, assassinatos de proprietários de terras e dos capatazes, e esses atos 

começaram a ameaçar a ordem do Império, suscitando em um número cada vez maior de 

pessoas, o questionamento da legitimidade da escravidão. 

 

Embora fosse um motivo para comemorar, pois o período de sofrimento e 

subjulgação estava por acabar, quando a escravidão formal chegou ao fim e o ex-escravo 

tornou-se igual perante a lei, isso não lhe deu garantias de que ele seria aceito na 

sociedade. Na prática, os recém-libertos viveram tempos difíceis mesmo com o dito fim 

da escravidão, pois diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, após o fim 

da escravidão, os ex-escravos foram abandonados à própria sorte. 

 Porém, passados 130 anos, nem tudo mudou, ou ao menos os resquícios dessa época 

são sentidos por quem carrega os fenótipos negros no corpo. Contrapondo o mito da 

democracia racial, os índices de desigualdade econômica e social entre negros e brancos 

confirmam o grau de racismo existente no país: Os negros vivem e estudam menos, tem 

remuneração menor e moram em casas com infraestrutura pior.  

Isso é constatado, mesmo com as transformações sociais e econômicas do Brasil que 

melhoraram muito as condições do mercado de trabalho, quando se percebe que, por 

exemplo, a população negra não foi devidamente integrada nessas melhorias. Ou seja, ela 

continua ocupando uma posição marginal, que remete a uma discriminação dissimulada 

nas relações de trabalho, pois no período escravista e pós-Abolição, quando os negros 

foram marginalizados e substituídos por mão-de-obra imigrante europeia, não foi 

efetivada uma política de inserção dos negros na sociedade. 

Para se ter uma ideia de como o racismo é um componente da estruturação do 

mercado de trabalho, os últimos números da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
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e Estatística (IBGE,2018), sobre o quarto trimestre de 2016, revelaram que a taxa de 

desemprego permanece maior entre negros e pardos, que também têm salários mais 

baixos. Na ocasião, a renda média real recebida pelas pessoas ocupadas no país foi 

estimada em R$ 2.043. O rendimento dos brancos era de R$ 2.660 (acima da média 

nacional), enquanto o dos pardos ficou em apenas R$ 1.480 e o dos trabalhadores que se 

declaram pretos esteve em R$ 1.461. 

Fico imaginando que estratégias tenho que ensinar aos meus filhos para 

que resistam. E não estou sozinho. Uma pessoa negra de poucas posses 

está preocupada com o que vai acontecer quando o filho adolescente 

encontrar a polícia na rua. Um negro com boa situação financeira tem 

que lidar com o fato de seu filho ser um dos únicos negros da escola 

particular. A cada pesquisa que sai com recorte racial minha dúvida 

sobre o futuro aumenta ainda mais. Mulheres negras recebem menos 

anestesia, pois seriam mais resistentes à dor. A maioria das vítimas de 

assassinato entre os jovens é de negros. A diferença entre o salário de 

um homem branco e uma mulher negra, mesmo que executem a mesma 

função, é gigante (RAMOS, 2017, p. 142). 

 

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), solicitado 

pelo Departamento Penitenciário Nacional (CAPITAL, 2017), do Ministério da Justiça, 

detalha que a população carcerária do Brasil chegou ao número de 622.202 presos, dos 

quais 61,6% são negros (pretos e pardos). Mais da metade (51%) dos detidos com 

informações de escolaridade classificada tem o ensino fundamental incompleto. Além 

desses, 6% são alfabetizados sem cursos regulares e 4% são analfabetos. Apenas 1% da 

população carcerária ingressou no ensino superior, no entanto, consta que nenhum deles 

se formou. 

Dados da mesma pesquisa revelam que homens, jovens, negros e de baixa 

escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. A população negra 

corresponde a maioria (78,9%) dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem 

vítimas de homicídios. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são 

negras. De acordo com informações do Atlas da Violência (UOL, 2017), os negros 
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possuem 23,5% mais chances de serem assassinados em relação a brasileiros de outras 

etnias, já descontado o efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de 

residência. Outro dado escancara a persistência da relação entre o recorte racial e a 

violência no Brasil. Enquanto a mortalidade de mulheres não-negras (brancas, amarelas 

e indígenas) caiu 7,4% entre 2005 e 2015, entre as mulheres negras o índice subiu 22%.  

O NEGRO E A TELEVISÃO 

A televisão, sobretudo através das novelas e seriados, é um instrumento da mídia 

que influencia muito o imaginário das pessoas, pois em razão da recepção regular e 

contínua, transformou-se um elemento do cotidiano, alterando hábitos e estabelecendo 

parâmetros de comportamento, através de uma interação intensiva com o encantamento 

popular.  

Fosse um estrangeiro, ao ver algum canal, dificilmente imaginaria que a 

população do Brasil é majoritariamente negra. Isso porque o negro ainda não se reconhece 

nos meios televisivos e sua representatividade é ínfima, apenas 4%. As pessoas negras 

não se enxergam na propaganda brasileira; poucos anunciantes trazem negros como 

modelos em suas campanhas, existe pouca identificação. Porém, a estatística é 

controversa, pois os negros no Brasil consomem mais de 1,5 trilhões de reais por ano em 

produtos (LORAS, 2017), mas ainda é pouco vista uma família negra em comercial de 

margarina, pasta de dente, fralda ou absorventes. Quando aparecem negros em uma 

publicidade, sempre é para produtos mais baratos e populares, fortalecendo mais a 

segregação. Segundo dados fornecidos pela Agência Heads Propaganda3, dos três mil 

comerciais exibidos na televisão brasileira durante uma semana de julho de 2016, somente 

26% foram protagonizados por mulheres, das quais, apenas 16% eram negras e 38% 

tinham o cabelo crespo e cacheado. 

Por outro lado, é reduzida a presença de negros nas fileiras profissionais 

da mídia brasileira. Quando indivíduos de pele escura conseguem 

empregar-se em redações de jornais ou em estações de televisão, 

mesmo que possam eventualmente ocupar uma função importante, são 

destinados a tarefas ditas “de cozinha”, isto é, aquelas que se 

desempenham nos bastidores do serviço, longe da visibilidade pública 

(SODRÉ, 1998, p.24). 

                                                           
3 A Heads Propaganda é atualmente uma das 30 maiores agências de publicidade do Brasil segundo o 

IBOPE. 
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De forma geral, o negro quase sempre aparece como coadjuvante, 

complementando o cenário do branco e nunca como protagonista. Uma pesquisa 

publicada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA), da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (TOSTE; CANDIDO, 2013) somente 15,2% das 

séries produzidas pelas emissoras contam com protagonistas negros e negras. No caso da 

Rede Globo, a Malhação, série de maior duração na televisão brasileira, em 22 anos, teve 

sua primeira protagonista negra em 2016. Nenhum filme brasileiro foi dirigido por uma 

mulher negra nos períodos de 2002 a 2012. Os jornais mais famosos dos canais abertos 

de televisão são em sua esmagadora maioria ancorados por jornalistas brancos.  O 

Instituto Mídia Étnica (SANTANA; SALLES, 2017) evidenciou que a televisão brasileira 

conta com apenas 5,5% de apresentadores e profissionais negros e negras. O 

levantamento, após checar 204 programas das sete emissoras (Cultura, SBT, Rede Globo, 

Rede Record, RedeTV!, Gazeta e Bandeirantes), entre o segundo semestre de 2016 e o 

primeiro de 2017, revelou 272 apresentadores compondo as grades de programação. 

Desses, apenas 3,7% são negras e negros. 

No livro Na minha pele, Lázaro Ramos também pontua a pesquisa de Lara 

Vascouto, do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Geema) que 

calculou quantas vezes os negros tiveram papéis centrais nas novelas. Para ele, revelou 

“uma discrepância com relação aos brancos é realmente estarrecedora” Entre 1994 e 

2014, apenas 4% das protagonistas das novelas da Rede Globo foram interpretadas por 

mulheres não brancas — o que, comparado com outros tempos, é um ponto positivo, que 

inclusive é divulgado e celebrado pela emissora, mas as negras continuam sendo exceção. 

Outro fato que o artigo divulga é que apenas três atrizes se revezaram para interpretar 

essas personagens, a esposa de Lázaro, Taís Araújo, está entre elas. 

Lázaro aproveita a oportunidade e descreve as características, segundo a pesquisa 

do GEEMA, onde os negros são estereotipados na televisão:  

 

1. A mãe preta que faz tudo pelos patrões; 

2. A empregada doméstica espevitada, servil, bisbilhoteira, sedutora, 

cômica ou submissa; 
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3. O fiel amigo do jagunço (que é, na verdade, a versão masculina da 

empregada doméstica); 

4. O escravo (um clássico, não é mesmo? Falarei mais sobre isso depois); 

5. A negra fogosa e sensual; 

6. O malandro; 

7. O negro “perfeito”, termo inventado por Joel Zito Araújo para designar 

o negro que se afasta de sua origem e se torna, assim, mais aceitável aos 

olhos dos brancos; 

8. O negro “escada”. Explico: ele só está lá para mostrar como o 

personagem branco é bom ou mau, ou mais importante que ele. 

(RAMOS, 2017, p.84)   

 

Nesse sentido, o escritor faz uma autocritica e revela que ele é uma exceção que 

confirma a regra, pois viveu personagens diversos que não fazem parte da lista citada 

acima: “Paro para pensar rapidamente com quantos atores negros compartilho esses 

privilégios e calculo que, no máximo, não passem de meia dúzia”. 

A televisão é “um formidável instrumento de manutenção da ordem simbólica”, 

escreveu Bordieu (1997, p. 20). Nessa perspectiva, Dominique Wolton (2006, p. 135) 

acrescentou que a TV é, atualmente, “um dos principais laços sociais da sociedade 

individual de massa”. 

 

Mas a força da televisão como laço social vem justamente do seu caráter 

ao mesmo tempo ligeiramente restritivo, lúdico, livre e especular. É 

também nisso que ela se mostra adequada a uma sociedade 

individualista de massa, caracterizada simultaneamente por essa dupla 

valorização da liberdade individual e da busca de uma coesão social 

(WOLTON, 2006, p. 124). 

 

O NEGRO NA TELENOVELA DA REDE GLOBO 

No livro A negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira, Araújo (2004) fez 

uma análise das representações dos negros nas telenovelas brasileiras, transmitidas entre 

as décadas de 1960 e 1990.  Na época, o autor considerou que as produções persistiam 

em um ideal de branqueamento, como uma espécie de política eugenista, denominada, 

conforme definição dele, “estética sueca”.  Só a análise das 98 novelas exibidas pela Rede 
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Globo, nas décadas de 1980 e 1990 revelou que, exceto as que tinham a escravidão como 

tema, em 28 delas não apareceu nenhum afrodescendente. E, em apenas 29 o número de 

atores negros contratados conseguiu ultrapassar a marca de 10% do total do elenco. 

Segundo ele, ainda assim, quando apareceram, são mostrados de maneira estereotipada. 

Os papéis destinados a eles, na maioria das vezes, eram de empregados domésticos, 

subordinados aos patrões brancos. As personagens negras eram mostradas de forma 

subalterna e negativa, destacando-se os aspectos da sensualidade. 

Já nesse século, Wesley Pereira Grijó e Adam Henrique Freire Sousa (2011) no 

artigo O negro na telenovela brasileira: a atualidade das representações verificaram que, 

entre 2000 e 2010, das 53 telenovelas pesquisadas apenas três tiveram como protagonista 

um personagem afrodescendente. Em continuidade aos estudos neste segmento, a 

presente pesquisa fez uma imersão nos conteúdos apresentados entre 2011 e 2018, para 

assim ter um termômetro das possíveis mudanças. No atual período, também foram 

pesquisadas todas as novelas da Rede Globo, totalizando 62, sendo a novela das 17h, a 

Malhação, das 18h, das 19h e das 21h e foram constatados 8 protagonistas negros (confira 

levantamento feito para esse artigo no apêndice4). Ou seja, houve um avanço na presença 

dessa etnia na emissora com maior relevância no cenário brasileiro. O número quase 

duplica se considerarmos as séries, já que há mais quatro personagens com atuação de 

destaque, em evidência, nesse segmento. 

Para alcançarmos esse número, categorizamos os dados das 62 telenovelas 

seguindo critérios como: ano de exibição; título; horário de exibição; quantidade de 

negros, protagonista e coadjuvante. O levantamento, baseado no fenótipo cabelo, boca, 

nariz e cor da pele, foi realizado a partir de dados coletados no âmbito da produção como 

os sites das telenovelas. No período de 7 anos, as produções com o menor número de 

negros foram: Malhação Casa Cheia (0), Malhação Sonhos (0), Guerra dos Sexos (1) e 

Haja Coração (1).  No que se refere às novelas com o maior número de negros estão: 

Totalmente Demais (12) e Lado a lado (12), Aquele Beijo (10), Geração Brasil (9), 

Cheias de Charme (9), e Joia Rara (7). Se consideramos a classe de seriados, Subúrbia 

teria o maior destaque com 30, que é um seriado que conta a trajetória de Conceição 

                                                           
4 Disponível em: <https://drive.google.com/open?id=1frEk26oOdy8tE4mgIJ_t3y0tT_z9XEpi> Acesso em: 
18 jul. 2018 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 
 

10 
 

(Débora Nascimento/Erika Januza), menina pobre que deixa o interior de Minas Gerais, 

aos 12 anos, se desloca para o Rio de Janeiro em busca de uma vida nova e é acolhida por 

uma amorosa família do subúrbio carioca. Erika Januza está em destaque, mas no núcleo 

de coadjuvante, na novela das 21h, Do Outro Lado do Paraíso (2017), como a quilombola 

que superou barreiras e tornou-se juíza. Na sequência da minissérie Subúrbia, surge 

Cidade dos Homens, com 12 personagens negros, que reconta e atualiza a história de 

Laranjinha e Acerola com problemas específicos nas comunidades carentes do Rio de 

Janeiro. 

Em 2011, Marcello Melo Junior volta às telas integrando o elenco da nova 

temporada de Malhação. Na trama, ele interpreta o personagem Maicon, um ingênuo 

jogador de futebol, mas para isso precisa terminar o Ensino Médio. Já em 2017, também 

em Malhação, Aline Dias deu vida a protagonista Joana, uma garota simples e 

batalhadora que busca no Rio de Janeiro uma nova vida e possibilidade de encontrar o 

pai. Assim como Maicon, embora em épocas distintas, ela, em busca emprego, trabalhou 

como faxineira em uma academia, e enfrenta preconceitos característicos da etnia. Ainda 

em 2017, na nova temporada, Heslaine Vieira deu vida à Ellen, que depois de ganhar 

bolsa para estudar no colégio Grupo, sofreu preconceito por ser negra e pobre. Aos 

poucos, ela consegue se empoderar e se destacar na trama. 

Taís Araújo foi uma das personagens principais de Cheia de Charme, em 2012. 

Penha era uma empregada doméstica que sustentava o marido Sandro, o filho Patrick, e 

os irmãos. Como não tinha muito estudo, começou a trabalhar cedo. Com cunho popular, 

a novela possui um número de atores negros incomum na Rede Globo. No ano de 2013, 

Lázaro Ramos e Camila Pitanga protagonizaram a novela das 18h, Lado a Lado, 

interpretando Zé Maria dos Santos, um sapateiro e capoeirista, e Isabel Nascimento, uma 

empregada. O enredo foi ambientado no período posterior à abolição da escravidão e 

Proclamação da República no Brasil e retratou as lutas das mulheres, dos negros e das 

classes populares do Rio de Janeiro por igualdade, em um momento de grandes 

transformações políticas e sociais. Lado a Lado conquistou o Emmy Internacional de 

melhor telenovela, em Nova York, na 41ª edição da premiação da Academia Internacional 

de Artes e Ciências Televisivas, o Oscar da TV mundial, menos EUA. 
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Em 2015, Camila Pitanga deu vida à Regina na novela Babilônia. Dona de um 

quiosque na praia, a faxineira é filha de Dora e Cristóvão, irmã de Diogo. Quando jovem, 

teve um envolvimento com Luís Fernando sem saber que ele era casado e acabou 

engravidando acidentalmente. Batalhadora, fez de tudo para sustentar a filha Júlia e ajudar 

a família. Depois de levar muitas rasteiras da vida, conseguiu se estabelecer como 

modelo, além de gerenciar o bem-sucedido restaurante Estrela Carioca. Casou-se com 

Vinicius, seu grande amor. 

No ano de 2016, Camila Pitanga protagonizou a novela das 21h Velho Chico.  Na 

pele de Maria Tereza de Sá Ribeiro, ela viveu uma personagem sofrida e guerreira, que 

nasceu prematura, em um parto difícil, feito pela avó. Na época, houve uma crítica sobre 

a verossimilhança da obra, pois na primeira fase da telenovela duas artistas brancas 

(Isabella Aguiar e Julia Dalavia) fizeram o mesmo papel. 

Ainda é muito presente que a presença negra na mídia brasileira é extremamente 

ínfima em relação à branca. No levantamento realizado para essa pesquisa, das novelas 

avaliadas, havia 252 negros, mas apenas 8 protagonistas. Levando em conta as 

minisséries, dos 42, apenas 2 ficaram com personagens em destaque. Se fosse feito uma 

comparação da presença negra na mídia dos Estados Unidos, cujo o racismo é muito 

mais latente e radical, não haveria qualquer dúvida do branqueamento da televisão 

brasileira. Se a comparação fosse com Angola, seria ainda mais vergonhoso. Se 

sabemos que a televisão é imagética, porque não colocar um núcleo negro com seus 

problemas do cotidiano comuns a pessoas de todas as cores? Por que não tratar os 

negros nas histórias televisivas de forma natural? Hipoteticamente pode-se pensar que 

tais mudanças se devem ao novo cenário populacional e econômico brasileiro que fez 

as emissoras de televisão redefinirem suas produções para atender às demandas do novo 

público consumidor hegemônico: afrodescendentes e a nova classe média. 

A imagem do negro ainda está muito ligada à pobreza. Então, 

em parte, há uma certa resistência do ponto de vista 

mercadológico a colocar negros em propagandas. E outra coisa 

é que a publicidade, do ponto de vista cultural, reflete as relações 

hierárquicas presentes na sociedade. Enquanto o negro for 

excluído e discriminado em todos os setores, não será maioria 

nos comerciais da TV, outdoors e anúncios de revistas e jornais. 

A publicidade não virá como elemento de vanguarda que vai 

mudar a imagem do negro perante a mídia. Ela vai mudar à 
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medida que a sociedade for mudando sua resistência em relação 

ao negro (RAMOS, 2017, p. 84). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a televisão brasileira exista desde os anos 50, mesmo com tanto tempo no 

ar, não se vê um país miscigenado, pois os negros permanecem coadjuvantes quando 

falamos, por exemplo, em telenovelas. Ainda que seja possível perceber avanços se 

comparado com os estudos anteriores realizados, o conceito de identidade negra que a 

teledramaturgia propaga segue retroalimentando um imaginário de exclusão e reforçando 

estereótipos que em pouco ou nada agregam positivamente à sociedade. 

"Nenhum dos grandes atores negros parece ter escapado do papel 

de escravo ou serviçal na história da telenovela brasileira, mesmo 

aqueles que quando chegaram à televisão já tinham um nome 

solidamente construído no teatro ou no cinema, como Ruth de 

Souza, Grande Otelo, Milton Gonçalves e Lázaro Ramos” 

(ARAÚJO, 2008, p. 979) 

Também entre 2011 e 2017, nas novelas globais, a maioria dos 252 personagens 

negros evidenciados nesse levantamento reforçam o padrão de negros que vive para o 

samba, é malandro, mora na favela ou em bairros periféricos, exerce a sedução, vê no 

esporte a salvação para vida, é escravo, atua na ala violenta ou onde existe criminalidade 

na novela. Nem mesmo os protagonistas citados no capítulo anterior, escaparam de algum 

desses estigmas. Marcello Melo Jr, em 2011, na Malhação, interpretou o Maicon, um 

jogador de futebol de origem humilde que queria muito ingressar na seleção brasileira. Já 

em 2017, na mesma novela, Aline Dias interpretou Joana, que era uma faxineira.  No ano 

de 2012, Taís Araújo interpretou a personagem Penha, uma empregada na novela Cheia 

de Charme.  Lázaro Ramos e Camila Pitanga protagonizaram a novela Lado a Lado em 

2013. Na pele de Zé Maria e Isabel Nascimento, pouco depois do final da escravidão, os 

personagens viveram momentos de perda, dor, sofrimento, preconceito e a superação por 

serem negros. Por óbvio, todos esses personagens são vivenciáveis na teledramaturgia, 

porém, o que não parece coerente é restringir o negro a papeis com essa temática 

subserviente.  Como escreveu Araújo (2000): “A telenovela brasileira e os comerciais 
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continuam confirmando a vitória simbólica da ideologia do branqueamento e da 

democracia racial brasileira”. 

Percebemos ao longe que os negros são minoria na televisão brasileira, mas sem 

tal teorização não quantificávamos o tamanho do abismo de exclusão que a ausência da 

representatividade causa. De acordo com a pesquisa, em média, as novelas da Rede Globo 

possuem 90% de personagens representados por profissionais brancos, restando apenas 

10% por pretos ou pardos. O percentual não faz jus a diversidade apresentada pelo IBGE, 

onde a população de pretos e pardos supera a de brancos.  Sendo a novela um produto de 

comunicação extremamente consumido pela população, que dita moda, influencia no 

consumo e induz condutas sociais, seria mais oportuno buscar a pluralidade e não 

difundir, mesmo que sem a intenção, pensamentos e conceitos de branqueamento da 

população, ato iniciado ainda no Brasil Colônia. 

Diferente das outras novelas, e ainda que não se encaixe na atual pesquisa, pois 

não cabe no conceito de novela e minissérie, cabe ressaltar que o programa Mister Brau, 

também da Rede Globo, quebra paradigmas dando lugar de fala ao negro não mais sobre 

a ótica da submissão e do reforço do imaginário existente. O enredo trata do cotidiano 

dos personagens principais: o cantor popular Mister Brau, vivido por Lázaro Ramos, e de 

sua esposa, Michele Brau, interpretada por Taís Araújo. Em cada episódio do programa 

que já está na quarta temporada em 2018 percebe-se a ascensão artística, econômica e 

social, através de uma abordagem cômica das situações vivenciadas por eles, não raro 

pelo viés do enfrentamento do preconceito.  

 Ao não oportunizar papeis de destaque, ou mesmo reproduzir os negros em 

atividades cotidianas e em cargos de valorização, a televisão reforça uma narrativa de 

representação social, permeada por um imaginário que ainda limita e discrimina o negro 

em relação a condição social, trabalho, saúde e família, por exemplo. 

O que constatamos aqui é que a própria mídia televisiva 

propende a ser mais um veículo de reforço simbólico da 

política de invisibilidade da desigualdade e da 

discriminação racial, o principal meio de comunicação 

na imposição de um modelo cultural e estético euro-

americano e de continuidade da política de 

branqueamento (ARAÚJO, 2000, p.68) 
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