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RESUMO:  
Este trabalho monográfico analisa como a teledramaturgia destaca o papel do 

negro na telenovela, e tem por objeto de estudo a telenovela da Rede Globo, O 

Outro Lado do Paraíso, com foco no papel de Raquel, uma juíza negra. Verifica-

se como o espaço midiático, responsável pela visibilidade da maior parte das 

relações étnico-raciais, é um dos produtores da lógica racista, ao mesmo tempo 

em que assume o papel de promotor da igualdade racial; avalia a forma 

naturalizada do racismo sofrido pela personagem; a percepção dos receptores em 

relação à situação de discriminação sofrida pela personagem na telenovela global 

e o modo de construção dos personagens negros na trama. A metodologia do 

grupo focal utilizada se apoia em noções de representação midiática, negritude e 

branqueamento. Através deste estudo, foi possível constatar a contribuição da 

mídia para que o racismo perdure na sociedade brasileira. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Esta monografia consiste em uma pesquisa empírica de abordagem 

qualitativa, que visa mapear e analisar os questionamentos/posicionamentos em 

torno da construção do papel da personagem Raquel, na telenovela O Outro Lado 

do Paraíso. Utilizando dois grupos focais como técnica de investigação para 

responder se, de fato, a mídia televisiva favorece a prática do racismo ao colocar o 

negro em desvantagem em relação a outras etnias nas telenovelas, além de 

evidenciar se o espaço midiático que é responsável pela visibilidade da maior 

parte das relações étnico-raciais, atua como um dos produtores da lógica racista, 

ao mesmo tempo em que também pode assumir o papel de promotor na busca pela 

igualdade racial.  

A teledramaturgia brasileira, tradicionalmente, representa o negro em 

cargos subordinados. Em números pouco expressivos, os negros dão vida a papéis 

de doméstica, segurança, traficantes, participante do candomblé, entre outros 

personagens que os coloca em desvantagem em relação aos brancos. O baixo 

número de atores negros atuando é um fator facilmente notado. Em geral, os 

atores são os mesmos para diferentes novelas. Em algumas delas sequer existem 

personagens negros. Esta exclusão acaba sendo prejudicial, uma vez que, a 

sociedade introjeta uma imagem marginalizada do negro, dando origem a uma 

construção social distorcida e que é aceita pela audiência como sendo verdadeira.  

A televisão é um dos veículos de comunicação de massa com maior 

capacidade de formar opinião. O espectador aceita aquilo que é representado na 

grande tela, como sendo verdade absoluta. A falta de personagens negros nas 

telenovelas fomenta o preconceito, tornando o indivíduo invisível na sociedade, 

considerando também que o negro atua como minoria em todas as áreas sociais, 

ou seja, poucas vezes é representado nos veículos de comunicação de massa, 

como repórter, diretor, editor chefe.  



10 
 

Na esfera da democracia faltam negros no poder executivo, legislativo e 

judiciário. São poucos os que ocupam um cargo de chefia ou mesmo cargos 

hierárquicos dentro de grandes empresas. Esta ausência de indivíduos negros 

atuantes no mercado de trabalho decorre da falta de qualificação dos mesmos. Em 

geral, a população negra do país depende do ensino público, considerado de baixa 

qualidade, o que também lhes dificulta o acesso às universidades públicas.  

No meio televisivo a imagem do negro, por vezes, sofre o 

“branqueamento”, isto é, a perda das características da afro-descendência. Os 

atores na maioria das vezes são mulatos, com cabelos alisados, frutos do 

casamento inter-racial entre brancos e negros, de cor da pele em tom mais claro, 

distantes da imagem do negro retinto, assumindo o padrão estético imposto. É a 

falsa ideia de representar o negro, porém, esta imagem estereotipada do indivíduo 

retrata o racismo que se perpetua nos meios de comunicação. A diversidade étnica 

e racial não se dá apenas por colocar um negro em meio a uma multidão de outras 

raças, como se vê em campanhas publicitárias. Estas formas de inserção não 

caracterizam a representatividade, ao contrário, demonstram a exclusão racial das 

minorias no desserviço prestado pelos meios de comunicação. 

 Ao observarmos a pesquisa realizada por Joel Zito (2000), acerca das 

telenovelas brasileiras, podemos afirmar que ao pensar em telenovela no Brasil, 

nunca vamos associar a imagem de um negro a um papel de protagonista. Foram 

levados em conta na pesquisa, os anos 80 e 90, considerados o período de maior 

inserção do negro na dramaturgia. Em 98 novelas produzidas pela Rede Globo, 

não foram encontrados afrodescendentes em 28 delas. 

  Ainda segundo a pesquisa, em apenas 29 telenovelas o número de atores 

negros conseguiu chegar a totalizar dez por cento do elenco. E mesmo assim, “em 

nenhuma delas o total de negros e mulatos chegou a ser metade, ou mesmo 

quarenta por cento de todo o elenco.” (ARAÚJO, 2000, p. 305). 

Este resultado obtido por Araújo reafirma a preferência dos diretores de 

televisão por atores brancos. A própria Rede Globo na década de 70, transmitiu a 

telenovela “A Cabana do Pai Tomás”, onde o personagem principal foi vivido por 

um ator branco, representando o papel de Pai Tomás, que era negro. Em 2006 o 

diretor de jornalismo da Rede Globo, Ali Kamel, lançou o livro “Não somos 

racistas”. No entanto, nada mais fez do que reforçar o posicionamento do grupo e 

seu desinteresse pelas causas e ações de igualdade racial. 
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 Para alcançar o objetivo deste projeto de pesquisa foi utilizado o método 

de grupo focal. As avaliações foram realizadas semanalmente, durante reuniões 

com os dois grupos escolhidos. Durante os encontros foram exibidos aqueles 

capítulos da telenovela em que Raquel está presente. No intuito de gerar 

discussões, o moderador dispôs de temas propulsores/questionamentos acerca da 

discriminação racial sofrida pela personagem.  

 Desse modo, este trabalho está dividido em três capítulos . O primeiro 

capítulo traz a importância de estudar os estudos de recepção em telenovelas;  o 

segundo aborda a mídia como formadora da lógica racista. Destaca a história do 

negro do Brasil e na mídia televisiva, contextualiza sobre a forma de 

entretenimento assumida pela telenovela e também, ressalta acerca da opinião 

pública afetada pelo que é representado nas tramas televisivas. Este segundo 

capítulo, ainda trata a respeito do racismo midiático presente nas telenovelas da 

Rede Globo. Já o terceiro reúne o percurso metodológico adotado para este 

estudo, a escolha do tema e definição do objeto de pesquisa; a delimitação do 

corpus e a metodologia para análise; a metodologia e caracterização dos grupos 

focais e por fim a análise da recepção. Estes três capítulos orientam este estudo de 

recepção. 
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1.  SOBRE A TELENOVELA E OS ESTUDOS DE RECEPÇÃO 

 

1.1. A importância dos estudos de recepção 

 

A recepção precisa compreender os processos comunicacionais como um 

todo, pensando o receptor, não apenas como um indivíduo que recebe a 

mensagem, mas como alguém capaz de fazer parte do processo comunicacional. 

Pensar o receptor como um ator ativo na construção de sentidos é fundamental, 

uma vez que, ele assume valores sociais e culturais pertencentes a sua construção 

ideológica. 

Neste contexto, os estudos de recepção estão interligados à modernidade e 

aos avanços tecnológicos. A televisão pode ser vista como um dos maiores canais 

de recepção e por meio dela o espectador se mantém informado sobre tudo o que 

acontece no mundo. Não menos importantes que os telejornais, as telenovelas 

conseguem atingir um número expressivo de telespectadores. Pode-se afirmar que 

a dramaturgia brasileira ganha destaque internacional por conseguir manter 

histórias realistas e de fácil aceitação do cotidiano das personagens, retratando o 

que é vivenciado e experienciado pelo público em seu dia-a-dia. 

O melodrama, como é chamada a telenovela por Barbero (2001) em sua 

pesquisa sobre a recepção dos meios, seria a representação midiática do que é a 

vida do cidadão. Uma representação do real em que, o público consegue se sentir 

identificado no papel desempenhado pelas personagens nas tramas televisivas. 

O processo de identificação ocorre quando o espectador assume o 

ponto de vista da pessoa ou da personagem, tomando-o para si como 

um reflexo de sua situação de vida. Já a projeção acontece quando o 

espectador projeta seus sentimentos sobre o sujeito ou personagem 

televisivo, amando aqueles que o outro ama, odiando da mesma forma 

que o outro odeia e assim por diante. Esses processos de identificação 

e de transferência referem-se a níveis muitas vezes inconscientes do 

espectador. Anteriormente, as projeções davam-se com deuses e 

heróis, com seus poderes sobre-humanos. Hoje, os heróis pertencem à 

indústria cultural, são as estrelas do cinema e das novelas, os ídolos do 

esporte e da música. Podemos projetar no ídolo da televisão não só 

nossos desejos, mas também, sobretudo, nossos medos, tristezas, 

incertezas e, principalmente, aquilo que não temos coragem de viver, 

ou não temos condições de fazer (ORMEZZANO, 2005, p. 3). 

 

Para Barbero (1997) a comunicação torna-se uma questão de mediação, em 

que o principal material a ser analisado não está nos meios e sim nas relações 

sociais que ocorrem durante o processo de recepção. O melodrama é o gênero 
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mais popular na América-Latina, segundo Barbero (2001), capaz de representar a 

cultura dos povos, seus anseios e expectativas perante a vida, o que faz com que 

se forme um sentido de reconhecimento do público com as histórias narradas 

pelos autores. 

O público não sabe as regras dos acontecimentos, mas as reconhece e se 

mostra capaz de compreender a linguagem e os sentidos estabelecidos pelos 

autores. A telenovela como fonte de estudo proporciona que, seja observada a 

construção de sentidos de histórias reais, do nosso cotidiano. Atualmente os 

autores vêm trabalhando temas sociais, culturais e polêmicos, em busca de acabar 

com preconceitos ainda existentes na sociedade.  

Neste processo, o melodrama pode ser visto como um dos produtos mais 

importantes da televisão brasileira, um recurso midiático capaz de criar vários 

tipos de interação entre os receptores. 

 Pelo grande alcance da audiência, a televisão é a maior responsável por 

criar uma identidade nacional e afeta também, a construção da identidade 

individual. A televisão se mostra capaz de manipular e moldar os pensamentos 

dos indivíduos, se assim eles a permitirem. Estudar a recepção na telenovela nos 

permite compreender o quê os meios midiáticos fazem conosco e o que nós 

fazemos com as informações transmitidas pelos meios.  

O estudo sobre a mediação se faz necessário para que sejamos capazes de 

perceber o impacto e a maneira como os meios midiáticos interferem diretamente 

em nosso contexto social e político cultural.  

Segundo as três hipóteses de mediação sugeridas por Barbero (1997):  

cotidianidade familiar, temporalidade social e a competência cultural, podemos 

observar que a televisão se faz presente na dia-a-dia da família, fato este que a 

torna a mediação mais importante. O cotidiano familiar deve ser compreendido 

como o lugar em que o indivíduo vai fazer a construção de sentido acerca da 

leitura dos códigos, presentes nas mensagens veiculadas pelos meios. O contexto 

familiar assume um espaço de interação entre os membros daquele lugar, onde os 

indivíduos podem ser inteiramente autênticos. 

A verdadeira importância em estudar a recepção nos meios de 

comunicação se dá em função da grande popularidade das transmissões 

televisivas. A televisão faz parte da cultura brasileira, seja para se manter 

informado ou para o entretenimento; é o meio de comunicação mais popular e 
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representativo hoje, no Brasil. Também pode ser vista como o meio de maior 

pluralidade cultural. A partir deste ponto se dá a necessidade em pesquisar acerca 

da recepção em telenovelas, para que, se possa entender de qual maneira estamos 

compreendendo aquilo que é informado/transmitido pelas emissoras e a forma 

como estas informações, esta alusão ao que é real e faz parte da vida fora das 

telenovelas, pode nos afetar e interferir na forma como vivemos, nos relacionamos 

e pensamos. 

A perspectiva de se produzir um estudo sobre a recepção em telenovelas, 

se dá também pela falta de materiais que permitam uma diferença dos textos de 

críticas literária e crítica social existentes.  

A abordagem das mediações ainda é uma grande novidade nos estudos 

brasileiros de comunicação. Nossa hipótese é que ela ainda padece de 

um número insuficiente de projetos de pesquisa empírica que realizem 

uma adequada operacionalização das propostas e hipóteses teóricas 

das mediações, de forma a torná-las metodologicamente manejáveis 

(IMMACOLATA, 2002, p. 32-33) 

 

Segundo Immacolata (2002), estes tipos de trabalhos citados não fazem 

uma contribuição verdadeira no sentido de promover novos olhares para a 

linguagem da telenovela, tampouco evidenciam a importância que o melodrama 

alcançou como maior transmissão em veículos de massa. Para entender a recepção 

precisamos compreender que os estudos culturais precisam estar ligados à 

circulação das mensagens. A bagagem cultural do indivíduo também faz parte da 

construção de sentidos que ele fará das mensagens transmitidas pela telenovela. 

Para tanto, são necessárias investigações, pesquisas acadêmicas mais profundas no 

sentido de evidenciar os motivos pelo qual a telenovela se tornou tão popular. 

A telenovela está ligada às novas tecnologias, a convergência dos meios 

midiáticos, a cultura da sociedade de consumo, atuando na sedução do 

telespectador, tornando-o assim, um objeto, por isso, a importância em 

compreender de qual forma a telenovela consegue ter este poder sobre a 

audiência. 
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2. A MÍDIA COMO FORMADORA DA LÓGICA RACISTA  

 

2.1. O negro no Brasil e na mídia nacional 

 

A vinda dos negros trazidos da África Ocidental para o Brasil, foi marcada 

por um período de grandes dificuldades. Os negros trazidos foram 

contrabandeados, eram pessoas livres que acabaram por ser capturadas e retiradas 

de seu país de origem, para trabalhar em um país completamente estranho para 

eles. Vieram escravos trancados em porões de navios negreiros, em condições 

precárias. Sacrificados, os negros serviram de mão-de-obra escrava, assumindo o 

papel que os índios que aqui habitavam, se recusaram a ser submetidos. 

Trabalhavam em lavouras, engenhos e em todo tipo de atividade braçal em 

condições desumanas, sem ao menos receber algum tipo de remuneração pelo seu 

trabalho. Não existe um registro exato da vinda dos negros para o Brasil, porém 

segundo Coaracy (apud Luna, 1968, p. 47), antes da colonização do Brasil já 

havia a presença de negros em terras portuguesas.  Este fato indica que os 

primeiros negros aqui desembarcados devem ter chegado antes, junto com as 

capitanias vindas em busca de riqueza. A documentação existente sobre o período 

de escravidão se dá em decorrência da ação do Ministro da Fazenda do governo 

Provisório, Ruy Barbosa. 

Mandou destruir pelo fogo todos os documentos sobre a escravidão 

negra, existentes nos arquivos das repartições. Com essa medida nada 

mais fez que privar aos pósteros a consulta de documentos 

imprescindível ao estudo de uma fase das mais importantes de um 

fenômeno social e econômico dos mais relevantes da vida nacional 

(LUNA, 1968, p. 16-17) 

 

Segundo Fausto (1996, p. 29), não existem cálculos exatos do número de 

escravos trazidos, acredita-se que no período compreendido entre 1550 à 1855, 

um total de quatro milhões de negros tenha entrado no país, em grande maioria 

sendo do sexo masculino, jovens  yorubás, angolanos, bengaleses,  moçambicanos 

e bantus de origem das tribos de Minas. Após desembarcar, os negros eram 

levados para mercados públicos para serem comercializados. Os valores eram da 

moeda correspondente no período e se levava em consideração os atributos de 

cada indivíduo, nunca valendo menos de mil-réis.  

A chegada dos negros ao Brasil é um período de muita dor e sofrimento, 

em que um povo é arrancado de suas origens, deixando para trás suas famílias e 
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costumes para usar correntes que os aprisionam social e culturalmente. Realidade 

esta que, perdurou por várias décadas e até hoje se reflete negativamente. 

O negro ainda é considerado um indivíduo que vive às margens da 

sociedade, visto como marginal, suburbano e inferior a outras etnias. Em grandes 

cidades como o Rio de Janeiro, um dos fatores favoráveis para a formação das 

favelas se deve pelo fato dos negros após a abolição da escravatura, não 

possuírem moradias. Em 1871, a cidade do Rio se encheu de negros libertos em 

busca de trabalho. Nessa época começou a surgir uma grande quantidade de 

cortiços na região Central, posteriormente originando a primeira favela do estado 

do Rio de Janeiro, no Morro da Providência. Desde os primórdios, a exclusão do 

negro da sociedade brasileira faz parte da história. A etnia pertence ao que se 

denomina como minoria, mesmo constituindo mais da metade do número total de 

habitantes do país. 

Após 130 anos da abolição da escravatura, a imagem do negro no Brasil 

continua deturpada, os índices de mortalidade são maiores, recebem os menores 

salários, ainda sofrem perseguições por parte da polícia. A cor da pele no Brasil 

determina a condição de vida do indivíduo. 

 A representação midiática dos negros nos veículos brasileiros corresponde 

a uma minoria da população em relação a outras etnias, esta percepção se dá em 

função da ausência de negros na programação das redes televisivas e também em 

propagandas.  Como já mencionado anteriormente, a mídia brasileira impõe 

padrões estéticos que excluem, ou modificam as características dos negros na 

televisão. Segundo Lahni (2007), os afro-brasileiros continuam à margem da 

sociedade, como era no tempo da escravidão, marginalizados e sem acesso à 

educação de qualidade, não conseguindo assim, representatividade social em 

cargos políticos, jornalísticos, na dramaturgia e na moda. Os negros que aparecem 

na mídia, são representados em novelas em cargos de baixo poder aquisitivo como 

empregados domésticos, faxineiras, porteiros, traficantes, moradores do subúrbio. 

Em propagandas também é baixo o número de negros e, em sua maioria, sofrem o 

processo de branqueamento que, para DOMINGUES (2002), é a perda das 

características africanas, em cruzamentos com brancos dando origem ao mestiço 

de pele mais clara. 

Em uma conjuntura na qual a classe dominante franqueou uma fé 

“religiosa” no branqueamento, o mestiço, dependendo do grau de 

pigmentação da pele, era classificado como quase-branco, semibranco 
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ou sub-branco e tratado de forma diferenciada do negro retinto, porém 

não era considerado um quase-negro, seminegro ou sub-negro. Em 

outras palavras, podemos afirmar que a mestiçagem era via de mão 

única. No cruzamento do branco com o negro, necessariamente, 

contava-se com o “clareamento” gradual e permanente da pessoa, mas 

jamais se cogitava a hipótese de que a mestiçagem gerava o 

“enegrecimento” da população. (DOMINGUES, 2002. p. 568) 

  

Os meios de comunicação constituem narrativas do cotidiano que 

descrevem os negros como pobres, desvalorizados social e culturalmente, gerando 

inferioridade aos brancos. Segundo Martín-Barbero (2003), tal representação gera 

conflitos sociais, dando origem à discriminação de diversos tipos e, até mesmo, o 

racismo. 

A comunicação é percebida como cenário do cotidiano, do 

reconhecimento social, da constituição e expressão dos imaginários a 

partir dos quais as pessoas representam aquilo que temem ou o que têm 

direito, seus medos e suas esperanças. O que significa que neles não 

apenas se reproduz ideologia, mas também se refaz a cultura das 

maiorias, não somente se comercializam formatos, mas recriam-se as 

narrativas nas quais se entrelaça o imaginário mercantil como a 

memória coletiva (MARTÍN-BARBERO, 2003. p. 63). 

  

Ao dizer que a população negra pertence a uma minoria, está sendo 

cometido um grande erro, visto que a etnia faz parte da demografia brasileira 

como 54% da população do país. Mesmo assim, os negros ainda são pouco 

representados na/pela mídia, além de, socialmente, sofrer uma invisibilidade 

discriminatória, são considerados inferiores em relação a outras etnias. Para além 

da observação inicial e empírica, uma pesquisa publicada pela revista Carta 

Capital, aponta dados fornecidos no ano passado (2017) pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), com indicadores de que os padrões estéticos 

vendidos pelos veículos de comunicação são excludentes no que se refere à 

cultura e à representatividade do povo negro. São poucos os atores, jornalistas, 

apresentadores negros no meio televisivo.  

Uma matéria publicada no site Agência Brasil, em novembro de 2017,  

atenta para uma campanha criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

para chamar atenção dos governantes brasileiros. O propósito da campanha é 

chamar a atenção para a violência contra negros nesta pátria. Os dados da 

campanha são preocupantes: a cada 23 minutos, um jovem negro é morto. A cada 

dia são 66 mortos, totalizando 4.290 óbitos por ano. Segundo o Mapa da 

Violência, um rapaz negro tem até 12 vezes mais chance de ser assassinado em 

relação a um branco. Em comum nesses homicídios, está a presença do racismo. 
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Outra forma de violência pouco debatida no Brasil, é o feminicídio, 

entretanto, é necessário avaliar os números desta prática violenta contra as 

mulheres, evidenciando a grande diferença entre mulheres brancas e negras.  

Segundo dados publicados no Mapa da Violência 2017, organizado pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o assassinato de mulheres por sua 

condição de gênero, é um crime recorrente no país e tem como principais vítimas 

as mulheres negras. A pesquisa aponta que: entre 2003 e 2013, o número de 

mulheres negras assassinadas cresceu 54%, ao passo que o índice de feminicídios 

de brancas caiu 10% no mesmo período de tempo. As mulheres negras também 

são mais vitimadas pela violência doméstica: 58,68%, de acordo com informações 

do Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher. 

Dados disponíveis no Dossiê Mulher, do estado do Rio de Janeiro, trazem 

a confirmação desta violência de gênero, que afirma ser mais de 60% o número de 

mulheres negras ou pardas assassinadas. Analisando os indicadores do Instituto 

Patrícia Galvão, é possível identificar que o racismo está presente na agressão às 

mulheres negras: 53,6% das vítimas de mortalidade materna (SIM/Ministério da 

Saúde/2015); 65,9% das vítimas de violência obstétrica (Cadernos de Saúde 

pública 30/2014/Fiocruz); 68,8% das mulheres mortas por agressão. Diagnóstico 

dos homicídios no Brasil (Ministério da Justiça/2015). 

Com duas vezes mais chances de serem assassinadas que mulheres 

brancas, as taxas de homicídio por agressão são de 3,2/100 mil entre brancas e 7,2 

entre negras. Diagnóstico dos homicídios no Brasil (Ministério da Justiça/2015). 

Também o número de pessoas desocupadas no Brasil é outro fator que ressalta a 

desigualdade racial: os negros e pardos totalizam 63,7%, o que corresponde a 8,3 

milhões de pessoas. Com isso, a taxa de desocupação de pretos e pardos ficou em 

14,6%. Em relação aos trabalhadores brancos, o índice é menor: 9,9%. 

 Diante destes dados é possível compreender que, o racismo está implícito 

na história da sociedade brasileira e se apresenta de diversas formas. A exclusão e 

o extermínio da população negra periférica, demonstra a fragilidade social 

existente no país, onde ser pobre, negro, ter baixa escolaridade e poder aquisitivo 

são fatores propícios para que o indivíduo se torne mais um número nas 

estatísticas anuais de mortalidade. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/chacina-de-campinas-um-crime-de-feminicidio
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/chacina-de-campinas-um-crime-de-feminicidio
https://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/elas-nao-cabem-na-201cdemocracia201d-brasileira
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 Os avanços e mudanças da sociedade, mesmo que poucos, não 

correspondem ao número de discussões a respeito da inclusão do negro nos 

grandes veículos de comunicação.  

A população negra precisa de representatividade. A sociedade não 

abandona o estereótipo de que grande parte dessa população é marginal e sempre 

relacionada ao tráfico e aos índices de criminalidade. Os espaços televisivos 

destinados para relatos e denúncias de casos de racismo são quase nulos.  

Os programas de entretenimento dos veículos de comunicação de massa,  

são responsáveis por formar a opinião do espectador. O cidadão brasileiro tem por 

cultura, acreditar que tudo o que passa na televisão é uma construção fidedigna da 

realidade. Nos dias atuais os veículos midiáticos se tornam cada vez mais 

responsáveis pelas agendas públicas, discutindo temas de relevância social e 

gerando discussões sobre os problemas existentes em nossa sociedade. Segundo 

Cruz (2011), a mídia é a única capaz de construir agenda pública, por possuir 

ferramentas tecnológicas que permitem a comunicação direcionada a um público 

amplo. 

Para a formação de uma opinião pública, faz-se necessário considerar 

também o sujeito pessoal ou coletivo que deseja se comunicar na 

intenção de disseminar no “espaço público” aquilo pelo qual quer que 

socialmente seja conhecido e compreendido pelo “público”, ou, que 

seja apropriado por um segmento específico da sociedade; em 

segundo lugar, que haja meios pelos quais esta comunicação se 

estenda o mais rápido e na maior abrangência possível a uma massa de 

pessoas que conjuntamente formam o público alvo desta 

comunicação. (CRUZ, 2011. pg. 36) 

 

Desta forma, a opinião do espectador está implicada ao tipo de material 

disponível a que ele tem acesso, uma vez que os programas de entretenimento são 

tendenciosos e repletos de conteúdos voltados a levar a audiência por uma linha 

de raciocínio, no caso a que o veículo de comunicação quer. Dados como estes 

sobre o extermínio da população negra do país não são noticiados, muitas vezes 

nem ao menos chegam a ser de conhecimento da audiência televisiva. 

 A Rede Globo como principal veículo de comunicação do país, busca 

suavizar a lógica do racismo, incluindo em sua grade de programação, programas 

voltados a causa negra, com o tema “Racismo” sendo debatido abertamente. Um 

destes programas é a telenovela “O Outro lado do Paraíso”. 

Embora ainda seja pequeno o espaço para se falar sobre a discriminação 

racial é necessário que se tenha grupos de movimento negro como atores sociais, 
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buscando a inclusão e valorização da cultura negra, para destacar a importância 

deste povo para a história do Brasil. 

 

2.2 A telenovela como fonte de entretenimento e formadora de opinião. 

As telenovelas fazem parte do cotidiano do brasileiro, como forma de 

entretenimento. A história narrada pelo autor busca uma aproximação com a 

realidade, construindo um contexto para que o espectador se veja representado 

pelas personagens. Esta busca da realidade é fundamental para que haja interesse 

por parte da audiência. Tanta aproximação com o que é real, vai fazer com que as 

telenovelas ajudem a moldar o comportamento da sociedade brasileira, 

reproduzindo e produzindo sentidos tendenciosos e manipuladores, seguindo o 

posicionamento do veículo ao qual está atrelada. 

  Para Santos (2010, p.01) “além de um produto cultural a telenovela está 

integrada à realidade social dos sujeitos por meio das representações sociais”. A 

telenovela na sociedade brasileira vai produzir mensagens importantes no 

processo de recepção, podendo assumir o papel principal na perspectiva das 

mediações culturais. 

 Ao pensar a telenovela como a representação do cotidiano do cidadão 

brasileiro, conseguimos compreender a identificação das pessoas com as histórias 

narradas. O sentimento de pertencer à trama televisiva, de fazer parte daquele 

mundo, está atrelado ao lúdico, aos sentimentos e frustrações de cada um em 

relação às suas próprias experiências. As personagens muitas vezes vão vivenciar 

experiências das quais a audiência gostaria de poder realizar.  

O cotidiano é o espaço onde as coisas acontecem, nele o indivíduo se 

encontra por inteiro, com suas capacidades intelectuais, habilidades 

manipuladoras, sua personalidade, anseios e individualidade. Os dramas 

representados nas telenovelas fazem parte de histórias reais, de alguma relevância 

para serem problematizados na televisão. Desta forma, seguindo o pensamento de 

Martin-Barbero (2001) percebemos que a trama televisiva tem grande capacidade 

de representar a realidade, a partir do momento em que o indivíduo se reconhece 

no papel vivido pela personagem e consegue enxergar sua história sendo contada. 

Neste momento, a telenovela vai além do entretenimento, passando a ser uma 

ferramenta de identificação cultural. A partir desta ruptura apenas com o 

entretenimento, a telenovela vai assumir um papel de significativa relevância 
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social, o de formadora de opinião, sendo capaz de criar agenda pública, sustentar 

ou derrubar tabus, preconceitos, padrões estéticos e propor novos olhares para um 

universo social dinâmico e plural. 

Em novelas como o Outro lado do paraíso, as tramas vão tratar de 

problemas sociais enfrentados por grande parte da população. Este espaço para 

debate acerca de temas muitas vezes considerados como polêmicos ou tabus se faz 

necessário, uma vez que os espaços cedidos pela mídia não são suficientes para a 

conscientização da sociedade.  De acordo com Jacks (1993, p.32) “De uma 

maneira ou outra, mostrando e discutindo realidades urbanas ou rurais, a 

telenovela brasileira tem se apropriado de temáticas que tocam de alguma forma 

na cultura e identidade nacional”. Partindo deste princípio, a telenovela assume 

então, um papel social na quebra de paradigmas.  

Analisando as telenovelas da Rede Globo de televisão, podemos perceber 

um esforço para adequar programas e temáticas que abordem a cultura afro-

brasileira. Em sua grade de telenovelas, um dos maiores espaços cedidos para a 

pluralidade cultural encontra-se na telenovela Malhação - Vidas brasileiras. No 

folhetim são discutidos diversos temas sociais e de inclusão de minorias. Dentro 

das telenovelas, podemos destacar as transmitidas em horário nobre que, vem 

abordando o racismo em especial, como um dos temas de maior relevância.  

Para além de entreter, a principal função dos folhetins é representar, dar 

uma roupagem nova às histórias que serão contadas e refletir a cotidianidade da 

vida do cidadão. Sendo assim, as tramas televisivas têm a missão de identificar o 

povo brasileiro, seus problemas sociais e toda uma complexa cultura que é 

influenciada por diversos fatores como classe social, experiências de vida, crenças 

e todos os dilemas enfrentados no mundo atual. 

 Atualmente, os programas televisivos são pouco enriquecedores e, em 

grande parte, alienantes e o mesmo ocorre com as telenovelas. O que vemos 

retratado nos folhetins nada mais é do que o posicionamento da emissora. Muitas 

vezes este posicionamento pode ser político, financeiro e de interesse pessoal do 

grupo, o quê, por sua vez, vai levar a audiência a criar interpretações que nem 

sempre serão certas sobre determinado discurso. 

A telenovela se torna formadora de opinião a partir do momento em que a vida 

social se coloca dentro das figuras representadas pela ficção. O ato de 
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identificação com a ficção é o que vai permitir às telenovelas, o alcance da 

construção ideológica do indivíduo. 

 

 

2.3 O racismo midiático presente nas telenovelas da Rede Globo de Televisão  

 

A existência do racismo no Brasil se dá, logicamente, por sua negação. A 

maior dificuldade em acabar com esta forma de preconceito, é o fato da sociedade 

negar a sua existência. Em um país que tem sua população majoritariamente 

negra, é impossível perceber esta superioridade numérica sendo representada 

na/pela mídia.  

O campo midiático pode ser visto como um dos principais responsáveis 

por dar visibilidade às relações étnico-raciais, sendo assim, deveria assumir o 

papel de agente redutor da desigualdade racial, promovendo a inclusão de negros 

em programas, telenovelas, telejornais e também na publicidade. É entender que “ 

a mídia funciona, no nível macro, como um gênero discursivo capaz de catalisar 

expressões políticas e institucionais sobre as relações inter-raciais,(...) que, de uma 

maneira ou de outra, legitima a desigualdade social pela cor da pele” , segundo 

Muniz Sodré (1999, p.243), 

A diversidade racial precisa ser incluída e debatida nos meios midiáticos, 

em especial nas telenovelas. A pluralidade étnica do país vai muito além dos 

padrões europeus vendidos pela Rede Globo de televisão em suas tramas 

televisivas. A representação do negro feita nas telenovelas da emissora, vai buscar 

características que fogem da imagem estética de suas origens. Não encontramos 

atores com características africanas oriundas de suas raízes, suas culturas nas 

tramas televisivas, uma consequência da falta dos mesmos na sociedade brasileira. 

A discriminação em relação aos afrodescendentes pode ser compreendida 

como violência midiática, em que a violência cultural praticada pela omissão da 

mídia, vai promover outros tipos de práticas violentas diretas e indiretas ao povo 

negro, como o machismo e a homofobia, ainda que não só a ele. Ainda segundo 

Sodré (id), os veículos de comunicação de massa no Brasil seriam responsáveis 

pela implementação e manutenção de uma hegemonia ideológica que ignora por 

completo a existência do racismo. 

Entretanto, é perceptível a tentativa da emissora Rede Globo em suavizar 

os efeitos do racismo. Os programas e telenovelas vem ganhando um maior 
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número de integrantes negros e a cultura do povo afro também aparece em alguns 

momentos.   

É deprimente observar que a mídia brasileira, em sua totalidade, representa 

o negro de forma negativa, com estereótipos que já deveriam ter sido 

abandonados, bem como, a cultura do povo afro também deveria ser considerada 

como parte da cultura do país. É possível perceber esta lógica racista nas 

telenovelas, séries, no cinema nacional, na literatura, publicidade transmitidas pela 

TV Globo, que por sua vez, vão denunciar uma preferência pela ausência do negro 

nos meios comunicacionais. O fato de não haver representatividade da negritude 

nos meios massivos, vai influir ativamente na construção da identidade desta 

população e na forma como ela é vista pelas demais. 

Sem dúvida, o relacionamento posto entre massa e público nos 

interessa enormemente, já que, mais além daquilo que esse autor 

tematiza, aponta até para a nova situação da massa na cultura: a 

progressiva transformação do ativo — ruidoso e agitado — público 

popular das feiras e dos teatros no passivo público de uma cultura 

convertida em espetáculo para “uma massa silenciosa e assustada”. 

(MARTIN-BARBERO, 1997, p.51) 

 

 Desta forma, admite-se que a televisão seja o espaço de mídia massiva de 

maior construção da narrativa do que é real, podendo assumir o papel de 

mediadora no processo para se compreender a existência do racismo e também os 

motivos pelo qual ele ainda existe. O espaço midiático é o campo de maior 

representação cultural da população, e deveria servir como um campo de interação 

entre as etnias protagonizando o sentido de igualdade entre os povos. A mídia 

brasileira não destina espaços para debates de temas como o racismo, feminicídio, 

homofobia, genocídio, e que são problemas sociais enfrentados por grande parte 

da população. 

         Ao pensar a mídia como formadora de opinião (de fato ela é) é correto 

afirmar que a falta de representatividade das culturas e do povo afro, por 

consequência, gera uma exclusão dos mesmo da sociedade, originando a violência 

midiática. Hoje, o maior número de negros que podemos ver na mídia, se dá pela 

existência das telenovelas, muito embora em algumas também não seja expressivo 

o número de atores negros. 

         Diante da omissão da mídia em relação aos debates acerca das diferenças 

raciais, percebemos uma conivência no que tange ao papel que deveria ser 

desempenhado por ela. A mídia, como produto cultural e campo representativo da 
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população, acaba por não intervir de maneira positiva para findar com o 

preconceito histórico racial sofrido pelos negros. Ao ceder um pequeno espaço de 

representação para esta etnia, está privando o cidadão brasileiro de conhecer e 

experienciar a cultura africana que faz parte das origens da maior parte da 

população do país. 

 O racismo midiático presente nas telenovelas da Rede Globo desvaloriza e 

coloca o negro em um lugar de subalternidade, o representando sempre nos 

mesmo papéis de empregado como estratégia para inviabilizar a diferença racial, 

como mencionado anteriormente. A mídia idealizada não foi pensada para a 

negritude, para fazer parte deste meio o negro precisa se adequar aos padrões 

europeus. É inegável o apagamento da história dos negros no Brasil, seja por parte 

da política, da violência ou pelo discurso dos meios de comunicação. Em um país 

midiatizado, os meios de comunicação de massa são os responsáveis por gerar a 

identidade cultural de sua população. No Brasil o que se pode perceber é a 

exclusão do negro em todos os sentidos, seja da cultura e também da história de 

construção nacional. A mídia hegemônica é a principal responsável por reforçar o 

estereótipo já existente do negro, não dando visibilidade à verdadeira composição 

racial do país e fomentando a lógica do branqueamento, ao representar o negro 

com suas características modificadas. 

As características mais comuns de indivíduos que são considerados negros 

é o cabelo crespo (cabelo ruim), o nariz largo, os lábios grossos, o tom de pele 

escura, mas que muitas vezes não são o suficiente para serem reconhecidos como 

negros e acabam sendo chamados de morenos, mulatos. Nas telenovelas 

transmitidas pela Rede Globo não é possível encontrar atores com estas 

características. Também o deslocamento ao chamar uma pessoa negra de morena, 

remete a discriminação da palavra, como se fosse uma ofensa chamar alguém de 

negro. São práticas racistas que muitas vezes, acabam sendo aceitas pela 

população negra, o que gera a negação da própria identidade étnica. 

No final do século XIX, a elite política do país sentiu a necessidade de 

fazer algo a respeito do grande número de africanos existentes no Brasil. A saída 

encontrada foi o “branqueamento” que, seria garantir a superioridade de brancos 

em casamentos inter-raciais. Assim, o branqueamento encontrado nas telenovelas 

é o sinal da desproporção da igualdade racial. A perda das características 

afrodescendentes é comum no meio televisivo, não por não haver atores negros, 
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mas por uma preferência por personagens brancos. Visto como um produto que 

não vende, os empresários, publicitários e produtores de tevê acabam optando por 

grupos raciais constituídos em sua grande maioria por pessoas brancas. A falta de 

incentivo cultural a campanhas e programas voltados para a população 

afrodescendente é um dos fatores que demonstra a falta de interesse da mídia pela 

causa. Para Araújo (2000, p, 39) “Na lógica dessa maioria, preto é igual a pobre, 

que é igual a consumo de subsistência”. 

Seguindo a lógica do pensamento racista, o negro é submetido ao processo 

de branqueamento. Isso ocorre com as personagens nas telenovelas para que seja 

mantido o interesse social dos veículos. Se em poucas telenovelas globais são 

encontrados personagens negros com características próprias de descendentes 

africanos, pode-se entender que a postura adotada pela emissora, reforça o 

posicionamento racista dos autores em não escrever papéis para personagens 

negros, fato este que, serve para fomentar o distanciamento entre as raças e 

promover a soberania de uma etnia em relação a outra. 
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3. O PERCURSO METODOLÓGICO  

 

3.1 Sobre a escolha do tema e definição do objeto 

Durante o processo de escolha do tema para o Trabalho Final de graduação 

(TFG I), buscou-se abordar um tema de relevância social e cultural, em vista de se 

produzir um trabalho acadêmico também com a intenção de contribuir com os 

estudos acerca da história do povo afrodescendente no Brasil.  

Um dos fatores para a escolha do tema se deu pela percepção do baixo 

número de alunos negros na Universidade Franciscana. Outro aspecto relevante 

para a escolha foi a maneira como o negro é representado culturalmente pela 

mídia brasileira. Por entender a necessidade de inclusão do negro na mídia 

televisiva, levando em consideração a imagem representada e construída 

ideologicamente, percebe-se que a falta de pessoas negras em áreas relevantes 

acaba por afastar o negro do conhecimento, das universidades levando a 

população a se acostumar e aceitar a exclusão racial desta etnia. Por compreender 

que a falta de educação seja o passo primordial na busca por uma melhor 

qualidade de vida e inserção social, pode-se afirmar que a falta de estudantes 

negros em boas universidades, faz com que o povo afrodescendente se distancie 

ainda mais da imagem aceita pela sociedade atual. 

A partir desta observação, foi possível constatar a falta ou inexistência de 

negros em muitos outros setores da sociedade brasileira. A falta de atores sociais 

negros em cargos majoritários, fez ressaltar a desigualdade enfrentada por este 

grupo étnico. A escolha do tema desta pesquisa se deve a estes e demais fatores 

que acabam por excluir o negro da história deste país. Assim, a escolha deste tema 

se deu em decorrência de interesses pessoais, uma vez que, se faz necessário que 

exista um número maior de pesquisas acadêmicas, afim de contribuir para o 

debate sobre o racismo no Brasil, bem como destacar o papel da mídia no 

processo de construção da igualdade racial. 

Na busca em entender os motivos pelos quais a mídia brasileira constrói a 

imagem do negro de maneira deturpada, em especial em telenovelas, foi sentida a 

necessidade de desenvolver um projeto na intenção de responder um 

questionamento inquietante sobre o racismo existente na mídia televisiva. Em 

vista da pouca visibilidade do povo negro nos meios de comunicação de massa, 

sentiu-se a precisão em desvelar o modo como a mídia contribui para que, o 
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preconceito e diferenciação racial exista. Muito embora mais de 54% da 

população do país seja autodeclarada negra, os meios televisivos não traduzem 

esta superioridade numérica. Percebendo esta invisibilidade do povo afro, surgiu o 

questionamento acerca da representatividade do negro nas telenovelas. Em uma 

experiência de acompanhamento das telenovelas transmitidas pela Rede Globo de 

televisão, foi constatado um baixo número de atores negros e em alguns casos 

também a inexistência dos mesmos em algumas telenovelas. Em geral em 

diferentes folhetins, os atores eram os mesmos e representavam papéis 

semelhantes, de baixo poder aquisitivo. Mesmo em telenovelas com a temática 

escravocrata, o número de atores negros não chega a ser expressivo. Por este 

motivo entendeu-se que, o negro é excluído dos meios midiáticos, seja na 

dramaturgia, publicidade, programas de humor ou telejornais. Outro fator que 

contribuiu para a escolha deste tema foi, o fato da modificação das características 

africanas presentes nos atores encontrados em telenovelas da Rede Globo. Esta 

modificação de características é denominada como o Branqueamento, tática 

adotada pelos veículos de comunicação para representar o negro dentro dos 

padrões estéticos aceitáveis pela sociedade brasileira. A reflexão acerca desta 

modificação sofrida pelos negros, ressalta a importância de se revelar a verdadeira 

história sobre a origem do Brasil e suas raízes africanas. A telenovela possui a 

capacidade de representação de diferentes culturas, característica necessária para 

contribuir com a visibilidade da cultura de cada povo.  

Nesta pesquisa sobre a recepção, foi escolhida a telenovela global O Outro 

Lado do Paraíso, como objeto de estudo. Levando em conta que, a televisão hoje 

seja considerada o veículo de transmissão de massa que melhor representa a 

cotidianidade do povo brasileiro, pensar esta pesquisa nos permite um contraponto 

quando falamos na representatividade do negro. O negro continua sendo 

representado por estereótipos que o prejudicam social e culturalmente, uma vez 

que, a forma como a mídia os descreve, os distancia ainda mais da sociedade, 

fomentando a desigualdade racial. Por estes motivos se faz necessário a 

investigação de trabalhos que produzam sentido quanto à exclusão da história do 

negro no país e suas contribuições para com a sociedade. Em vista da pertinência 

em compreender os sentidos assumidos pelo telespectador acerca do que é 

transmitido na telenovela, nesse estudo de recepção optou-se por recorrer à 
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técnica de pesquisa de grupo focal, na intenção de observar como o racismo é 

visto e sentido pela população.  

Podendo o racismo ser considerado um problema social, o propósito da 

pesquisa é explicar como o racismo midiático representa o negro às margens da 

sociedade, elucidando um contexto de vida que em nada contribui para acabar 

com a diferença racial no país. A técnica de grupo focal vai permitir que se tenha 

diferentes percepções acerca do racismo sofrido pela personagem Raquel, 

personagem do folhetim global O Outro Lado do Paraíso.  

A telenovela foi escolhida por ser uma trama atual, e também por tratar 

sobre o racismo de maneira aberta e conduzir o preconceito de maneira exata, 

como acontece na vida real. As pessoas que praticam o racismo tanto na 

telenovela quanto fora dela, sabem que estão cometendo um crime, porém, agem 

como se o ato de discriminar alguém pela cor da pele, fosse algo comum e 

aceitável. Acreditando ser a telenovela a representação do que é real, trata-se de 

um campo pertinente para este e outros tipos de discussões acerca de temas que 

precisam ser debatidos, explicados e compreendidos pela sociedade. 

 

3.1.1. O Estado da Arte 

 

 Neste estudo para desenvolver o estado da arte, se procedeu à pesquisa 

bibliográfica visando trabalhos disponíveis nos sites Lapec e ao Repositório 

Institucional da Universidade de Brasília - UniCEUB. As palavras chave 

pesquisadas foram: negro na mídia, negra, raça e representatividade. Foram 

encontrados quatro trabalhos de acordo com a proposta deste estudo, com as 

respectivas palavras chave. 

O estudo produzido por Silva (2015), busca analisar as percepções sobre 

gênero, raça e profissão por jornalistas negras que atuam no telejornalismo 

gaúcho. A metodologia utilizada foi assistir os principais telejornais transmitidos 

no RS pela Tv aberta, a análise de dados do IBGE veiculados no jornal Zero Hora, 

e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), dados da Federação 

Nacional dos Jornalistas e a realização de um questionário com 20 questões e 

análise das respostas. Os resultados apontados ao final do trabalho mostram que, o 

número de jornalistas negras é pouco expressivo, pois apenas em dois jornais 

existem jornalistas negras.  

http://repositorio.uniceub.br/
http://repositorio.uniceub.br/
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No trabalho de Ferreira (2011), o objetivo geral é pesquisar a participação 

e a representação social do negro em São Sepé, a partir da cobertura dos principais 

eventos sociais do clube Visconde do Rio Branco e do Clube do Comércio na 

coluna social do jornal A palavra. Foi empregada a metodologia de análise do 

material dos arquivos do jornal Apalavra das décadas de 1950 a 2004. Ao término 

do trabalho foi possível constatar que, o surgimento das primeiras notícias sobre o 

clube dos negros foi noticiada em 1980. Entre 2000 e 2004, o Visconde começou 

a fazer parte da coluna social da cidade. Diante da pesquisa, foi percebida a 

grande diferença racial que era feita, originando a divisão das raças em dois 

clubes diferentes da cidade. 

O trabalho de Santos (2015), apresenta a análise de imagem da população 

negra transmitida pela mídia televisiva e a consequente internalização desse 

conteúdo por parte da sociedade brasileira, e também evidenciar como é 

transmitida a imagem da população negra para o telespectador. O processo 

metodológico se deu pela análise da série televisiva “Sexo e as negas”. Foram 

analisados os treze episódios da série, que contava a história de quatro amigas 

negras, moradoras do subúrbio do Rio de Janeiro. Após a análise, foi possível 

perceber a inferioridade dos papéis representados por negros na televisão. Os 

papéis parecem presos, limitados a estereótipos rebaixados socialmente em 

relação aos personagens brancos. Na série, a história das quatro amigas é narrada 

por uma personagem branca e de maior poder aquisitivo. 

Encerrando o estado da arte, a monografia de Chaves (2008) busca 

evidenciar a ausência ou presença do negro na mídia. A metodologia utilizada 

baseou-se na análise de discurso de referências bibliográficas de temas como o 

racismo, preconceito, branqueamento, entre outros. Análise de propagandas, 

levantamento de dados de pesquisas do IBGE e de agências de modelos que 

recrutam profissionais para propagandas. Os resultados obtidos mostram  que 

existe uma crescente inserção do negro em propagandas, embora que 

timidamente. A análise revela que vivemos tempos de discriminação mais sutil, 

onde o negro se mostra como sendo um forte segmento consumidor, mudando os 

conceitos do mercado. 
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3.2 Sobre a metodologia do Grupo Focal 

 

Este trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa empírica de abordagem 

qualitativa, que utiliza o grupo focal como técnica metodológica.  Segundo 

Gondim (2003), a abordagem qualitativa destaca a diferenciação entre os dois 

tipos de objetos de estudo, o físico e o humano. Isso nos leva a admitir que, ao 

contrário do objeto físico, o homem é capaz de refletir sobre si mesmo e, através 

de interações sociais, assumir valores e conceitos como pessoa. 

 Já a técnica de grupo focal permite ao moderador uma observação 

detalhada das reações de cada indivíduo, bem como, a troca de informações de 

bagagem pessoal, por parte dos participantes. Veiga e Godim (2001) defendem o 

grupo focal como recurso para compreender o processo de construção das 

percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos. Trata-se, 

basicamente, de entrevistas grupais cujo foco é a interação entre os integrantes do 

grupo, mediados, em geral, pelo pesquisador que assume o papel de facilitador do 

processo de discussão. Na discussão coletiva que se estabelece num grupo focal, 

busca-se que os participantes expressem verbalmente suas visões de mundo, 

articulem modos de pensar e ver as situações, produzindo sentidos e significados à 

temática proposta.  

Assim, o grupo focal foi utilizado nesta pesquisa por ser a técnica de 

pesquisa mais eficiente à análise de recepção, por dar um retorno imediato ao 

problema da pesquisa, uma vez que faz uma construção coletiva dos significados. 

Comparado a outras técnicas de levantamento de dados, como as entrevistas 

individuais ou os questionários, ele tem a vantagem de coletar informações 

interessantes num curto espaço de tempo. 

A utilização do grupo focal neste trabalho ajuda a contextualizar a 

percepção dos indivíduos acerca de seu entendimento/olhar sobre a construção do 

papel do negro na telenovela O Outro Lado do Paraíso, permitindo que se 

observe como os participantes vivenciam e interpretam as representações 

exibidas.  Com base nessas premissas e visando responder os questionamentos e 

objetivos da pesquisa, foram criados dois grupos focais distintos: um grupo com 

participantes negros e outro com pessoas brancas, como será explicitado a seguir. 
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3.2.1. Caracterização do grupo focal 

 Como já mencionado para responder ao questionamento da pesquisa foi 

utilizada a contextualização de dois grupos focais como técnica de investigação 

qualitativa. Cada um dos grupos possui cinco participantes que, compõem duas 

famílias escolhidas, uma família de pessoas brancas e outra de negras. Vão 

compor os grupos: grupo de pessoas brancas, um homem e quatro mulheres, de 

idades e ocupações distintas. No grupo de pessoas negras são dois homens e três 

mulheres, também com idades e ocupações distintas, nominadas posteriormente 

nas análises. 

 Os encontros foram realizados na residência de cada família, às quartas e 

sextas-feiras, acontecendo semanalmente com algumas variações nos dias, de 

acordo com a disponibilidade dos membros. Durante as reuniões foi 

disponibilizada a gravação de capítulos da novela O Outro lado do Paraíso, em 

que a personagem Raquel esteve em cena. A exibição dos capítulos se deu na 

presença do pesquisador, em decorrência da observação a ser feita.  

Durante todo o processo com os grupos, as reuniões eram gravadas para 

facilitar a captação dos detalhes, bem como, o moderador fazia anotações 

enquanto observava as discussões. Após as reuniões o material coletado era 

transcrito, analisado e separado para extrair as informações de maior relevância.  

 O propósito dos grupos é observar e compreender como o tema abordado 

pela pesquisa influi, interfere nas impressões de cada indivíduo, entender como 

cada membro recebe o impacto do racismo, uma vez que são pessoas acostumadas 

ao convívio com pessoas negras de diferentes classes sociais. 

Nos encontros, após a exibição da telenovela global, foram discutidos 

temas propulsores, na intenção de gerar um debate entre os componentes dos 

grupos. Estas discussões fizeram parte da observação de cada discurso, permitindo 

assim que o moderador avaliasse as representações ideológicas, os valores e os 

sentidos ocultos de percepção, que os membros possuem em relação ao tema.  

As questões propulsoras de debate foram: 

- O que significa racismo, para você? 

- Você caracteriza o racismo como um crime? 

-  A diferença de raça, cor da pele, status social, nos diferencia em quê?  
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- Na abordagem feita sobre o racismo, na telenovela O Outro lado do 

Paraíso, você consegue perceber a proximidade com o cotidiano da 

população, onde o racismo é aceito de forma comum? 

- O racismo pode ser visto como fator limitador do desenvolvimento social? 

- Como você percebe a influência da mídia nos padrões estéticos da 

população negra? 

- O que significa para você a representação dos negros nas telenovelas 

globais? 

- Você vê os veículos de massa como formadores de opinião? 

- Qual seria o papel da mídia no combate ao racismo? 

- A telenovela O outro lado do Paraíso representou o povo negro da forma 

que você esperava? 

- Qual seu sentimento em relação ao preconceito sofrido por Raquel? 

- Você já foi discriminado (a) por sua cor? 

- Qual sua opinião sobre debater temas como o racismo em telenovelas? 

- Em algum momento você já se sentiu representado por uma personagem 

de telenovela? 

- Você já havia percebido como as personagens negras são representadas em 

outras telenovelas? Qual sua conclusão sobre seus papéis? 

Como já dito, o grupo focal, neste contexto metodológico da comunicação, 

serve para criar uma interação entre os membros do grupo e o moderador. Muito 

além de encontros com perguntas e respostas, sugere os tópicos de discussão que, 

vão gerar a troca de informações, na intenção de produzir o material de análise. 

Este método de avaliação permite que o pesquisador obtenha diferentes 

percepções de cada membro dos grupos, bem como, suas reações e conhecimento 

sobre o tema abordado em uma construção coletiva de significados e sentidos 

sociais. As discussões geradas servirão de produto/resultado a ser analisado, bem 

como, as reações e percepções observadas pelo moderador durante os encontros. 

 

3.2.2. Grupo focal 1 

Esta unidade de grupo é composta por cinco integrantes negros: 

Maria, 57 anos, dona de casa. 

Derci, 68 anos, aposentado. 

Dênis, 29 anos, cobrador de ônibus. 
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Thaís, 24 anos, estudante. 

Melina, 8 anos, estudante. 

Os participantes do grupo residem em uma casa própria, devidamente quitada, 

com 3 quartos, 1 banheiro, sala e cozinha, situada no bairro Itararé. Possuem 2 

aparelhos de televisão - um na sala e outro na cozinha. A situação educacional dos 

participantes Maria, Derci e Melina se restringe ao ensino fundamental, Thaís tem 

o ensino médio incompleto e apenas o participante Dênis possui  ensino superior 

completo. A renda média familiar é de R$ 740,00 por pessoa. Apenas Derci e 

Dênis possuem renda para o sustento da casa. 

 

3.2.2.1 Histórico 

O grupo 1 é constituído por dois casais: Derci e Maria, Dênis e Thaís. 

Melina é filha de Dênis.  O primeiro casal foi constituído a 31 anos. Derci era 

ferroviário e trabalhava para a Rede Ferroviária da cidade. Maria era empregada 

doméstica na época. Quando se conheceram Derci era alcoólatra. Teve muitos 

problemas com a bebida. Seu casamento com Maria é sua segunda união e tem um 

filho do primeiro relacionamento. Maria tinha problemas para engravidar, 

precisou recorrer a um tratamento médico. Após dois anos de união veio a 

chegada do tão esperado filho, Dênis. Para não ficar longe da família e gerar o 

término do casamento, Derci parou de beber. Com a chegada do menino, Maria 

deixou de trabalhar fora e se dedicou apenas aos cuidados do filho e da casa. Após 

a Rede de Ferroviários fechar, Derci se aposentou por tempo de serviço.  Com 

esforços financeiros e o auxílio da bolsa estudantil recebida, foi possível custear 

os valores da graduação de Dênis. O rapaz é formado e pós-graduado em 

Educação física, atualmente trabalha como cobrador de ônibus na empresa Santa 

Catarina. Dênis foi pai aos 21 anos, hoje sua namorada Thaís mora com ele e 

Melina na casa dos avós paternos. Thaís está terminando o ensino médio e Melina 

está cursando a segunda série do ensino fundamental. 

 

3.2.2.2 Consumo familiar Grupo 1 

O consumo televisivo realizado pela família é intenso. Os televisores 

foram dispostos em pontos estratégicos em áreas de convívio familiar, em uma 

forma de aproximar os integrantes. O consumo televisivo é realizado durante todo 

o período da manhã e também durante o almoço. Os participantes têm acesso aos 
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conteúdos televisivos por ter um televisor disponível na cozinha da família. 

Durante a tarde Maria acompanha a reprise de uma telenovela transmitida pela 

Rede Globo. A noite a família torna a se reunir para acompanhar a telenovela das 

19h, o telejornal e o folhetim das 21h, também da Rede Globo de televisão. Em 

outros momentos a televisão está ligada apenas para preencher o silêncio da casa, 

sem que alguém preste atenção no que está sendo transmitido. Em grande maioria 

é consumido apenas o conteúdo disponível pela Rede Globo. 

 

3.2.3.  Grupo focal 2 

O segundo grupo é composto por cinco integrantes brancos: 

Mari Carolina, 50 anos, doméstica. 

Pedro  Roberto, 54 anos, aposentado. 

Maria Cristina, 47 anos, do lar. 

Rosangela, 51 anos, enfermeira. 

Giovana, 22 anos, estudante. 

Este grupo sofreu uma adaptação, foi necessário substituir Adrian, 24 anos, que 

estava no projeto inicial, por Maria Cristina, 47 anos, vizinha da família. 

Rosângela também não pertence à família, foi convidada por ser íntima de todos e 

ter acompanhado a telenovela regularmente. O apartamento alugado pela família 

onde foram realizadas as reuniões fica situado na Avenida Borges de Medeiros, 

contendo 2 quartos, 1 banheiro, sala e cozinha. A família possui apenas 1 aparelho 

de televisão, disposto na sala. A situação escolar varia: Mari e Roberto possuem o 

ensino médio incompleto, Maria Cristina o ensino fundamental, Rosângela é 

técnica em enfermagem e possui o ensino médio completo e Giovana está 

cursando o terceiro grau. A renda estimada por participante neste grupo é de R$ 

1260,00 por pessoa. Possuem renda Mari Carolina, Pedro e Rosangela. 

 

3.2.3.1.  Histórico 

Naturais da cidade de Santiago, Pedro e Mari são casados a 25 anos. Pedro 

trabalhava no posto de combustível Batista na cidade. Mari foi criada por amigos 

da família na cidade de Itá - SC. Com 12 anos a menina foi levada para Itá a 

pedido do casal de amigos da família. Em seu retorno a cidade, conheceu Pedro 

que, havia acabado de se divorciar. Após alguns meses de namoro o casal resolveu 

unir-se. Com o tempo veio o filho Adrian. Pedro precisou passar por uma cirurgia 
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na região da coluna. Devido aos custos da cirurgia, tiveram que vender a casa 

onde moravam. Foram morar com os pais de Pedro. Após o episódio em que 

precisou colocar pinos e parafusos na coluna, Pedro acabou se aposentando por 

invalidez. A família mudou-se para Santa Maria na intenção de reduzir os custos 

das viagens e dar continuidade ao tratamento necessário. Alugaram uma casa no 

bairro Camobi.  Passados alguns anos, conheceram Rosangela através de alguns 

amigos. Rosangela é viúva e possui dois filhos adultos. Reside no bairro Novo 

Horizonte, próximo ao endereço do casal. Como a casa que Pedro e Mari 

moravam era alugada, foi preciso mudar-se novamente, para o endereço que estão 

atualmente.  O filho do casal, Adrian, é estudante de Zootecnia pela Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) e namora Giovana. No novo endereço fizeram 

amizade com Maria Cristina, vizinha do apartamento ao lado. Maria Cristina é 

divorciada e tem um filho de 11 anos. Giovana também é estudante de Zootecnia e 

está residindo na casa dos pais do namorado. 

 

3.2.3.2 Consumo familiar Grupo 2 

O consumo realizado neste grupo é inferior ao grupo 1. Os participantes Mari e 

Pedro costumam assistir à televisão somente no período da noite, onde se reúnem 

para assistir a telenovela das 21h.  Rosângela e Giovana não conseguem assistir 

televisão durante o dia em decorrência de suas funções. Maria Cristina é quem 

passa um período maior em frente a televisão, conseguindo assistir aos jornais 

locais ao meio dia, e as telenovelas e jornais no período compreendido entre 18h e 

22h. Durante a noite todos assistem a telenovela das 21h. Os participantes do 

grupo nos períodos de consumo  optam pelos conteúdos disponibilizados na grade 

da Rede Globo de televisão. 
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3.3.  Do objeto da pesquisa: O outro lado do Paraíso 

 

 A telenovela “O outro lado do Paraíso” transmitida pela Rede Globo, foi 

escrita por  Walcyr Carrasco, com colaboração de Nelson Nadotti, Vinícius 

Vianna e Márcio Haiduck. Conta com direção de André Barros, Henrique Sauer, 

Pedro Peregrino, Mariana Richard, Fábio Strazzer e Caio Campos, direção geral 

de André Felipe Binder e direção artística de Mauro Mendonça Filho. Transmitida 

de segunda à sábado, às 21h, a trama de Carrasco é inspirada em O Conde de 

Monte Cristo, de Alexandre Dumas. A obra de Dumas trata de um romance da 

literatura francesa, concluído em 1844. 

 A narrativa de Walcyr Carrasco aborda temas como a violência doméstica, 

fraude, homossexualismo, vingança e racismo. Neste projeto de estudo vamos nos 

aprofundar no tema racismo que é tratado de forma aberta pelo autor, gerando 

questionamentos pertinentes sobre a forma como a sociedade entende o racismo e 

o aceita, como sendo um ato comum (naturaliza).  

 Este estudo se debruça acerca do papel da personagem Raquel Custódio, 

vivido pela atriz Erika Januza. A telenovela pode ser dividida em três momentos: 

em um primeiro momento, a personagem Raquel vive em um quilombo com sua 

mãe e alguns outros personagens negros pertencentes ao recanto. Raquel ajuda na 

escola, auxiliando Clara (Bianca Bin) a educar as crianças. A moça leva uma vida 

simples, retirada da cidade, pertencendo apenas àquele lugar em que está situado o 

mocambo. 

 Um segundo momento é marcado a partir da saída de Raquel do quilombo, 

quando vai trabalhar na casa de Nádia (Eliane Giardini), esposa do juiz mais 

tradicional da cidade. Em seu emprego, a jovem desempenha o papel de 

empregada doméstica e cozinheira, reside na moradia em que trabalha, e destina 

quase todo seu tempo aos serviços da casa. Logo no início, Nádia deixa claro o 

lugar da empregada de cor. A patroa passa a tratar a empregada de forma 

grosseira, com apelidos como “Moradora do quilombo” e “Negra”, na tentativa de 

diminuí-la. A situação se complica ainda mais após Raquel começar um namoro 

com Bruno (Caio Paduan), filho de Nádia. A Patroa preconceituosa e racista, não 

aceita que o filho namore uma negra. Nádia então começa a atacar a empregada 

com insultos cada vez mais ofensivos. O que chama a atenção é a forma como os 

demais personagens do círculo de amizade de Nádia, aceitam de forma passiva 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Walcyr_Carrasco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nelson_Nadotti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vin%C3%ADcius_Vianna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vin%C3%ADcius_Vianna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Barros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mauro_Mendon%C3%A7a_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Conde_de_Monte_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Conde_de_Monte_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas,_pai
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que a moça seja ofendida abertamente. Muitos destes outros personagens agem de 

forma igual, sem se importar com a caracterização do crime de racismo em suas 

falas direcionadas a Raquel.  Mesmo tendo conhecimento do crime cometido por 

Nádia, a empregada suporta as ofensas para manter o emprego e também o seu 

relacionamento. Porém, inconformada, Nádia consegue armar para separar o 

casal, com a ajuda de Tônia (Patrícia Elizardo). Neste momento da trama, Raquel 

sai da casa de Bruno e volta para o convívio da mãe, jurando estudar para se 

tornar juíza. 

 A terceira fase pode ser compreendida a partir da chegada de Raquel em 

Palmas-To, após ter se dedicado aos estudos e alcançado o título de Juíza. Com o 

Regresso de Raquel, Bruno acaba retomando os sentimentos que tinha quando a 

moça partiu. Estando casado, o delegado se vê desesperado para viver o amor 

interrompido. Em sua nova ocupação, Raquel se torna colega de Gustavo (Luis 

Melo), pai de Bruno. 

 Mesmo com o cargo de juíza, a moça continua passando por casos de 

desrespeito à sua raça e a origem humilde. Em encontros com Nádia, a juíza acaba 

sempre relevando os comentários maldosos. Raquel acaba reaproximando-se de 

Bruno, mas mais uma vez vê seu relacionamento se desfazer em função das 

mentiras criadas pela mãe do rapaz.  

Ocupando um cargo de importância, a juíza acaba indo contra os interesses 

de Sophia (Marieta Severo), amiga de Nádia. Em um episódio de conflitos a 

respeito do trabalho prestado pelos garimpeiros, na mina de esmeraldas de Sophia, 

Raquel da ordem de prisão a empresária. Em outro momento, após a magistrada 

afirmar que daria a guarda de Tomaz (Vitor Figueiredo), para Clara, sua mãe, 

Sophia manda atropelar Raquel.  

Após ser atropelada a juíza acaba se afastando de seus afazeres, não 

podendo ajudar a amiga no processo de guarda. Raquel ganha a ajuda de Radu 

(Thiago Tomé), segurança de Clara. Os dois dão início a um relacionamento que, 

não dura muito. Bruno acaba recuperando o amor de Raquel. Nádia pede 

desculpas à magistrada e promete não se intrometer mais no relacionamento do 

filho. Enfim Raquel e Bruno podem finalmente ficar juntos. Durante o casamento 

do casal, Nádia faz um discurso em que reconhece ter cometido inúmeras vezes o 

crime de racismo contra a juíza. O casamento teve a temática do filme Pantera 

Negra, estrelado por personagens negras.  
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3.4. Delimitação do corpus 

 

3.4.1. As cenas da telenovela O outro lado do Paraíso  

  

Neste capítulo foram destacadas cenas da telenovela global que, fizeram 

parte deste estudo. São imagens de momentos da trama televisiva em que Raquel 

esteve em cena. Os capítulos selecionados foram: 03, 04, 10, 14, 34, 144 e 166, de 

acordo com o grau de importância para a história de Raquel. 

 

Figura 1, cap.03.  

Nádia reclama da maneira como Raquel dispõe a mesa. 

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 2, cap. 03. 

Nádia se mostra irritada com a falta de traquejo social da nova empregada. Raquel 

ouve os insultos proferidos pela patroa acerca de sua origem e os modos como foi 

criada. 

   

Fonte: Globo Play 
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Figura 3, cap. 03. 

 Nádia faz insultos a raça negra de Raquel “Talvez naquele lugar selvagem  de 

onde você veio, daquele quilombo, talvez lá estivesse bom. Aliás, eu nem sei se 

vocês tem mesa lá?’’. Raquel tenta argumentar inutilmente, Nádia continua 

proferindo palavras de ofensa.  

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 4, cap. 04. 

 Raquel prepara pratos típicos para o jantar a pedido de Bruno. 

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 5, cap. 04. 

 A empregada se sente feliz ao entregar os pratos realizados em uma pequena 

cozinha nas dependências de empregada. Nádia não concorda com a traição da 

emprega em estragar seu jantar. 

  

Fonte: Globo Play 

 



40 
 

Figura 6, cap.04. 

 Nádia ofende Raquel novamente, após, tenta impedir que o esposo e os filhos 

comam a comida preparada por uma “preta do quilombo”. 

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 7, cap. 04. 

 Ao sair do quarto Bruno ouve a mãe ofendendo novamente a empregada, 

enquanto conversa com o esposo. Indignado com a situação o rapaz vai até o 

quarto dos pais. 

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 8, cap. 04. 

 Bruno invade o quarto dos pais e pede ao pai para explicar que racismo é crime. 

  

Fonte: Globo Play 
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Figura 9, cap. 10.  

Bruno e Raquel acabam se entregando ao amor. Bruno conta a Raquel que tem o 

desejo de se casar com ela. 

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 10, cap. 10. 

Desconfiada do namoro do filho com a empregada de cor, Nádia chega em casa 

disposta a surpreender o casal. 

 

 Fonte: Globo Play 

 

Figura 11, cap. 10. 

 Nádia consegue seu objetivo e flagra o filho e a empregada aos beijos. 

Transtornada vai para casa de uma amiga pedir conselhos e desabafar. 

  

Fonte: Globo Play 
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Figura 12, cap.14. 

 Nádia conversa com sua amiga Lorena. 

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 13, cap.34. 

 Bruno tem uma conversa definitiva com a mãe e pede para que ela resolva suas 

diferenças com Raquel. 

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 14, cap. 144. 

 Após uma longa espera, Bruno consegue levar a mãe até a casa de Raquel para 

que, ela peça desculpas a juíza. 

  

Fonte: Globo Play 
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Figura 15, cap. 144. 

 Nádia continua sendo grosseira mesmo estando na casa de Raquel. A juíza pede 

que a mulher se retire. 

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 16, cap. 144. 

Depois de ser convidada a se retirar, Nádia pede perdão a Raquel. 

  

Fonte: Globo Play 

 

 

Figura 17, cap.144. 

 Continuação da conversa onde Nádia se desculpa por ter atrapalhado o casal. 

  

Fonte: Globo Play 
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Figura 18, cap.144. 

Nádia reconhece tudo que fez Raquel passar e admite que tinha preconceito por 

ela ser negra. As duas dão um abraço verdadeiro ao se desculparem. 

 

 Fonte: Globo Play 

 

Figura 19, cap. 144. 

 Nádia se emociona com a generosidade da nora. 

  

Fonte: Globo Play 

 

 

Figura 20, cap. 166. 

Chegou o dia em que Bruno e Raquel vão se unir em matrimônio. A noiva entra 

na igreja acompanhada de um tio paterno. O casamento tem temática africana. 

  

Fonte: Globo Play 
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Figura 21, cap. 166. 

 O beijo para selar o amor. 

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 22, cap. 166. 

 Nádia faz um discurso pedindo novamente desculpas a Raquel, por todo 

preconceito e discriminação que teve com a moça. Também admite que era 

racista. Mais que um pedido de desculpas para a personagem, foi um pedido de 

desculpas ao público. 

 

 Fonte: Globo Play 

 

 

3.4.2. Imagens do casamento que mostram a diversidade estética do povo 

negro. 

Tais elementos foram incluídos porque auxiliaram na contextualização das cenas 

selecionadas da telenovela, compondo o cenário para as análises do grupo focal. 

São respectivamente imagens do casamento de Raquel, onde diversos personagens 

negros não pertencentes à trama, deram vida aos familiares e amigos da 

personagem Raquel.  
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Figura 23, cap. 166. 

 

Fonte: Globo Play 

 

Figura 24, cap. 166. 

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 25, cap. 166. 

  

Fonte: Globo Play 

 

Figura 26, cap. 166. 

  

Fonte: Globo Play 
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4 . A ANÁLISE DA RECEPÇÃO 

 

4.1. Reuniões com os grupos focais. 

 

Em um encontro prévio realizado no dia 25 de junho, com os dois grupos 

de estudos, foi feita uma explicação sobre a proposta do trabalho e apresentada a 

questão sobre o que é o racismo e como ele acontece dentro dos meios de 

comunicação televisivos. As duas famílias não possuíam o conhecimento deste 

tipo de preconceito existente nos bastidores das telenovelas globais.  

A falta de atores negros era compreendida pelos membros dos grupos 

como algo decorrente das dificuldades enfrentadas na carreira de ator.  O fato de 

as personagens serem colocadas em cargos subalternos chamava atenção, porém, 

não elucidava o racismo. Todos acreditavam que a ausência de atores negros fosse 

uma realidade no país, não uma escolha da indústria televisiva. Pode-se perceber a 

naturalidade com que a população aceita o que é transmitido e também 

desconhece o racismo imposto pela mídia brasileira. Mesmo em telenovelas em 

que encontramos personagens negros, é possível perceber o racismo pela classe 

social a qual a personagem pertence.  

Durante a conversa os membros levantaram o questionamento de que os 

personagens são representados em maioria por atores já consagrados, o que nos 

remete a falta de novos atores negros no mercado. Um dos questionamentos feitos 

aos grupos foi, se eles percebem a distorção na maneira como o cidadão negro é 

representado nas telenovelas. Os dois grupos embora sem ter conhecimento do 

racismo midiático acreditam que, a população negra seja representada de maneira 

tendenciosa, o que acaba por criar um abismo de desigualdade se comparado a 

personagens brancos. Desta forma os veículos levam a audiência a acreditar na 

marginalidade deste grupo étnico. O que a telenovela retrata hoje é o reflexo de 

um sistema que deixou de escravizar o negro, mas o mantém as margens da 

sociedade. 

 

4.1.2. Realização do 1º encontro 

O primeiro encontro com os participantes  dos grupos focais, para analisar 

a presença do racismo na telenovela O Outro lado do Paraíso, aconteceu nos dias 

09 e 10 de agosto, deste ano. Na ocasião foram exibidas cenas da telenovela 
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global em que, a personagem Raquel estava presente. Estas cenas são pertencentes 

ao capítulo 03 da trama, exibido em 23 de agosto de 2017. A personagem em 

questão já havia aparecido nos dois primeiros episódios. No capítulo exibido, 

Raquel começa a trabalhar na casa de Nádia. Durante a entrevista para o emprego 

Nádia já se mostra arrogante e preconceituosa, questionando a moça sobre sua 

vinda do quilombo.  

Diante destas cenas iniciais de Raquel, foram utilizados os temas 

propulsores em forma de questionamento: o que é racismo, para você? Ao serem 

questionados, os membros dos grupos deram suas opiniões acerca do que 

entendem como sendo o racismo. Sem um maior aprofundamento no assunto, os 

membros de ambos os grupos acreditam que o racismo seja um crime de 

discriminação, originado pela diferença de tom de pele.  

Uma questão apresentada pelo grupo de membros negros foi, em relação à 

classe social que também estaria ligada ao racismo. Pensando na frase “Preto, 

pobre e favelado”, muito comum de se ouvir nas falas da sociedade, fica evidente 

o racismo presente. Já ao imaginar um negro com maiores condições sociais e 

financeiras, este processo de discriminação se daria de forma mais suave, levando 

em conta o maior grau de instrução e conhecimento de que racismo é um crime 

previsto em lei. Este pensamento foi discutido em decorrência de muitas pessoas 

não saberem ou entenderem o racismo como crime. Segundo tema proposto: você 

caracteriza o racismo como crime? As respostas foram afirmativas. O grupo de 

participantes brancos ressaltou a necessidade de se denunciar os casos de racismo, 

quando os mesmos acontecem. Salientam ainda que, uma das maiores e principais 

formas em que o racismo se apresenta, tanto no folhetim da Rede Globo como no 

dia-a-dia, é por meio de brincadeiras e piadas. 

 

4.1.3. Realização do 2º encontro  

Em 24 de agosto, foram exibidos decursos do terceiro e quarto capítulo. 

Em ambos os capítulos, a personagem sofre agressões verbais por parte da 

empregadora. Nádia repreende a funcionária pelo modo como dispõe a mesa para 

o almoço. Com frases ofensivas e preconceituosas: “Talvez naquele lugar 

selvagem de onde você veio, daquele quilombo, talvez lá estivesse bom. Aliás, eu 

nem sei se vocês tem mesa lá?”. As ofensas continuam e em determinado 

momento, o esposo de Nádia acaba a alertando: “Uma hora, uma dessas 
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empregadas vai te processar por assédio moral”. Estas cenas foram debatidas entre 

os grupos.  

Um fato que chamou a atenção foi, Nádia não se importar com a 

possibilidade de sua empregada registrar uma denúncia. Na percepção dos grupos 

é como se a empregadora entendesse que estava fazendo um favor, permitindo que 

Raquel trabalhe em sua casa. Observando as falas da personagem, os participantes 

percebem que existe o conhecimento do crime de racismo, ao mesmo tempo em 

que, também se nega estar cometendo qualquer desacato ou ofensa racial. Outro 

ponto comentado, foi a respeito do esposo de Nádia (Gustavo) ser juiz. Estando 

ciente do crime cometido pela esposa, Gustavo não faz mais que alertá-la algumas 

vezes. Os filhos também, se posicionam de forma contrária a postura da mãe, 

porém nada fazem para que as ofensas acabem.  

Durante a conversa também foi debatido sobre a forma como Raquel 

enfrenta a situação. Derci, participante negro do grupo de estudos salienta que, a 

empregada mesmo tendo vindo de um quilombo, possui conhecimento e estudo, 

sabe que está sofrendo um crime. Em consentimento, todos acreditam que a moça 

suporte as ofensas, sem maiores reclamações por precisar muito do emprego. No 

decorrer dos capítulos, as ofensas e injúrias vão se intensificando. Ao perceber 

que a empregada não toma uma atitude para revidar ou mesmo denunciar os fatos 

ocorridos, Nádia acaba implicando cada vez mais com o fato de Raquel ser negra. 

Com o envolvimento da empregada de “Cor” com o filho da patroa (Bruno), o 

racismo acaba tomando proporções maiores, sendo debatido abertamente pelo 

autor. 

 

4.1.4. Realização do 3º encontro  

No dia 07 de setembro, foram exibidos os capítulos 10 e 14 da telenovela, 

transmitidos nos dias 03 e 08 de novembro de 2017. Durante a trama, Raquel 

acaba preparando pratos típicos da região para o jantar, a pedido de Bruno. 

Durante o jantar Nadia se incomoda com a refeição preparada pela empregada 

“Não acredito que vocês vão comer esta comida de senzala”, dispara. Após o 

jantar em conversa com o esposo, Nádia mais uma vez ofende Raquel: “Se a 

comidinha de uma preta de quilombo serve para vocês, para quê vou me matar?”. 

O casal é interrompido pelo filho mais novo (Diego), que afirma que sua mãe está 

sendo racista. Diego pede ao pai para que explique a sua mãe que, todo mundo é 
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igual, e que racismo é crime. “Desse jeito você ainda vai acabar na prisão”. A mãe 

por sua vez, não liga para fala do filho. No decurso, Nadia desabafa com a amiga 

(Lorena), sobre o relacionamento do filho com a “Doméstica, preta do quilombo”.   

Utilizando o tema propulsor: Na abordagem feita sobre o racismo, você 

consegue perceber a proximidade com o cotidiano da população, onde o 

preconceito é aceito de forma comum? Os grupos esboçaram percepções 

semelhantes. Acreditam que o fato de a personagem não se ver praticando o ato de 

discriminação racial, seja recorrente entre a população. Giovana, participante do 

grupo de membros brancos observou que, por ser comum as piadas de cunho 

racistas, muitas vezes as pessoas não conseguem se dar conta que, o fato de você 

diminuir alguém pelo tom de pele seja errado. O grupo de membros negros analisa 

que, frases como:  “ Só pode ser coisa de negro”, “Negra do cabelo duro”, “De 

tanto negro que tinha, parecia uma senzala”, “Preto sujo”, são coisas comuns de 

ouvir e muitas vezes são proferidas por negros, sem serem vistas como ofensa 

racial. É uma cultura que faz parte da história do negro, que é aceita, mesmo 

sendo errada. “O racismo se faz presente, precisa ser debatido e reconhecido como 

ofensa, enquanto não for compreendido este sentido, não vai deixar de existir”, 

explica Taís. 

 

4.1.5. A realização do 4º encontro  

No dia 12 de setembro foi exibido o capítulo 34 da telenovela, que foi ao 

ar em primeiro de dezembro de 2017. Neste capítulo Nádia prepara um jantar para 

receber a nova juíza da cidade. O jantar foi dado na residência de Nádia, para 

homenagear tentar persuadir a juíza para que seja uma aliada. O quê não era 

esperado é que, a nova magistrada fosse a ex-empregada, moradora do quilombo. 

Ao abrir a porta Nádia se depara com Raquel e se mostra surpresa, ao ponto de 

desmaiar.  

Em reunião com os grupos, foi utilizado o teme propulsor: Quantos negros 

você conhece que alcançaram papéis de destaque na sociedade? As respostas 

foram as mesmas. Nenhum membro dos grupos conhece negros que tenham se 

destacado na sociedade profissionalmente, embora convivam com pessoas negras 

de diferentes classes sociais. Foi ressaltado pelo grupo de integrantes negros que, 

conhecem negros de destaque social apenas pela televisão, que no caso são os 

poucos atores em telenovelas ou jornalistas que aparecem em alguns jornais.  
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Durante a exibição do capítulo, o fato que marcou os dois grupos foi, 

mesmo Raquel tendo alcançado um nível superior e de respeito, Nádia continuou 

atacando a moça com palavras de cunho racista. Rosângela e Maria Cristina do 

grupo branco levantaram a questão de que, todos que estavam presentes no jantar 

se mostraram coniventes com as ofensas sofridas por Raquel. Fato este que os 

torna racistas também visto que, não tomam alguma atitude para defender ou 

cessar as ofensas proferidas por Nádia.  

Outra observação pertinente feita por Dênis, do grupo negro, é em relação 

ao poder obtido por Raquel. Mesmo sabendo que está sofrendo um crime e se 

mostrando incomodada com a situação, a magistrada apenas adverte Nádia. 

“Como juíza Raquel poderia dar voz de prisão a Nádia, uma vez que desacatar 

Funcionário Público no Brasil é crime previsto em lei, finaliza Dênis”. Raquel 

ouviu os comentários racistas da ex-patroa durante todo o jantar. 

 

4.1.6. A realização do 5º encontro  

Em reunião realizada no dia 14 de setembro, passados alguns capítulos, 

dentre vários acontecimentos, o mais importante está no capítulo de número 144, 

exibido em 09 de maio de 2018 pela Rede Globo de televisão. Neste decurso da 

trama, Bruno já retomou seu relacionamento com Raquel. Em capítulos anteriores, 

após ser atropelada em uma tentativa de assassinato, Raquel passa uns tempos na 

casa de Bruno, onde recebe os cuidados de Nádia. Com a péssima convivência, a 

moça acaba voltando para sua casa, mesmo antes de estar recuperada. Bruno sofre 

com o término e ao ver Raquel se aproximar de Radu, motorista que Clara 

empresta para ajudá-la. Bruno reconquista a juíza, mas o romance só vai para 

frente se Nádia não interferir mais, observa Raquel. Bruno conversa com a mãe e 

a obriga a pedir desculpas para Raquel. Chegando a casa da juíza, Nádia não 

começa muito bem sua conversa, ao sentar-se no sofá dispara “Garanto que no 

quilombo não tinha um sofá confortável assim”. Raquel se mostra irritada com a 

situação e pede para que a mulher se retire. Neste momento Nádia pede perdão e 

abre seu coração. As duas se abraçam e se perdoam.  

No grupo de integrantes negros, os membros ficaram emocionados ao 

perceber que a mudança da personagem se deu após o nascimento do neto negro, 

fruto do relacionamento de Diego. Em alguns momentos da conversa Maria 

chegou a se emocionar, em vista do reconhecimento do Racismo por Nádia. Os 
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integrantes do grupo branco ficaram satisfeitos com o desenrolar da história. 

Pedro lembrou que para Nádia estar pedindo perdão a Raquel, era um passo 

importante dentro da relação que estavam construindo. “Ela admitir que é racista é 

importante. É preciso que a pessoa consiga ver que discrimina o semelhante pela 

cor da pele. Uma coisa tão mesquinha, tão pouca mas que afasta as pessoas”, 

completa. O fato de Nádia ter pedido perdão fez com que os membros fossem 

capaz de demonstrar empatia pela personagem. Entre todos os participantes, o 

sentimento de reconhecer o crime é o mais importante.  

 

4.1.7. A realização do 6º encontro  

O último capítulo da trama televisiva foi exibido aos grupos em 19 de 

setembro. O capítulo número 166, transmitido em 4 de maio de 2018. Nesta noite 

foi exibido o decurso do casamento de Bruno e Raquel, onde Nádia emocionada 

faz um discurso pedindo desculpas a Raquel e ao filho. “Eu queria dizer umas 

palavrinha para vocês. Desculpa meu filho, desculpa gente mas eu preciso dizer. 

A vida toda eu dizia que eu não era racista, né, mas eu era racista sim. Talvez eu 

nem soubesse que era tanto, até a Raquel ir trabalhar na minha casa como 

doméstica e meu filho se apaixonar por ela. Eu fiquei desesperada. Fiz tudo pra 

separar esses dois porque ela era negra. Ela é negra. Alguns anos depois ela 

reapareceu na cidade já como juíza. Eu ao invés de admirá-la, parabenizá-la, eu 

fiz de tudo para que eles não se reaproximassem. Mesmo sabendo que eles se 

amavam e que meu filho só seria feliz ao lado dela. Eu sei que perturbei muito a 

vida de vocês. Eu realmente peço perdão, eu sinto muito. Mas não sei se foi a 

vida ou se foi Deus, que me enviou um ensinamento muito poderoso, meu Neto 

Marquinhos. Marquinhos é afrodescendente. Muitas pessoas duvidam que ele 

seja meu neto realmente, mas ele é meu neto. Tanto do lado da minha família, 

quanto da do meu marido nós temos ascendentes negros e eu amo esse menino. 

sou apaixonada por ele. E dentro desse estado de amor, através desse amor eu 

descobri que nós somos iguais. Que não existe essa diferença de raça, porque nós 

todos somos da raça humana. a cor da pele não pode fazer tanta diferença assim. 

Eu acho que nós todos merecemos o mesmo respeito. As mesmas oportunidades e 

principalmente, os mesmos direitos. Dentro desse amor, eu descobri uma coisa 

tão simples que é a igualdade”. 
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 A exibição deste capítulo gerou comoção entre os participantes dos 

grupos, onde a percepção dos mesmos em relação à fala da personagem era que, 

Nádia não estava apenas se desculpando com a nora e o filho mas também com a 

população negra em geral. Para Melina, participante do grupo negro, o pedido de 

desculpas foi uma forma de mostrar o quão errada era a atitude da personagem. 

 O tema propulsor utilizado nesta reunião foi: Você acredita que o racismo 

um dia vá terminar? Nos dois grupos as respostas foram afirmativas. O grupo 

negro acredita que esta questão vá levar algum tempo ainda, visto que, o racismo 

é praticado muitas vezes pelos próprios negros. “É uma questão de cultura, já faz 

parte do costume das pessoas. Tem coisas que não são levadas pelo lado ofensivo, 

aí que torna mais difícil de acabar”, lembra Derci. Os participantes do grupo 

branco acreditam que o racismo possa acabar, com políticas e medidas voltadas 

para conscientização da população.  

Nos dois grupos o sentimento que foi despertado em relação ao tema é 

que, o racismo precisa ser mostrado da forma cruel como se apresenta. Precisa 

existir empenho em acabar e desmistificar este tipo de crime. O crime de racismo 

não pode ser aceito pela sociedade, pelo fato de estarmos falando de 

discriminação racial, um fator que não nos impede em momento algum de sermos 

iguais uns aos outros. Os membros perceberam o grande abismo que separa  

brancos e negros, e mesmo quando o negro adquire maiores condições financeiras, 

lembram que este espaço de desigualdade continua a existir.  

O racismo precisa ser falado, debatido dentro da sala de aula para que, 

durante a passagem escolar que é um período de formação de caráter, as crianças 

aprendam a conviver e aceitar seus semelhantes. É importante ressaltar o papel da 

família enquanto base de valores e referências exemplares, no que tange a 

educação do respeito à diversidade étnica.  
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4.2. Análise comparativa 

Para realizar a análise comparativa dos grupos, foram utilizadas três 

categorias analíticas: a espacialidade familiar, a temporalidade familiar e a 

competência cultural. 

 

4.2.1. Espacialidade familiar 

 A cultura espacial das famílias se dá, pela forma como são estabelecidos 

os limites de convivência entre os membros. Os acordos sobre os espaços 

divididos no ambiente familiar, a privacidade de cada um, a distribuição física do 

mobiliário e o uso dos bens de consumo, são questões  necessárias para que, seja 

possível existir a igualdade, o respeito e autonomia nas relações sociais em cada 

família. No cotidiano familiar a divisão do uso dos aparelhos de televisão, se faz 

necessária uma vez que, se o número de aparelhos não for superior a um, acaba 

por limitar o acesso para cada membro, gerando assim, acordos pessoais para o 

uso.  

A família pertencente ao grupo 1, se organiza de maneira facilitada por ter 

2 aparelhos de televisão para suprir as necessidades de 5 pessoas. Em geral os 

membros assistem às telenovelas reunidos na sala da casa, onde possuem um 

televisor. Nos demais horários de audiência, quando necessário para assistir a 

jogos ou programas esportivos, Derci e Denis assistem no televisor que fica na 

cozinha da família. O consumo maior é realizado no aparelho televisivo que fica 

na cozinha da casa, por ser o lugar em que os membros mais passam a maior parte 

de seu tempo. No grupo 1 não existe necessidade de acordos visto que, Maria e 

Derci são quem mais assistem aos programas, por passar mais tempo em casa. 

Diferente do grupo 1, o grupo 2 não pertence apenas a uma família. A 

composição do grupo permite que na residência onde moram Mari, Pedro e 

Giovana o televisor não seja disputado, mesmo havendo apenas 1 dispositivo. A 

disputa não ocorre em vista das atividades de cada um. Nas outras duas 

residências de Rosângela e Maria, cada uma conta com 1 aparelho por casa. Ao 

todo este grupo dispõe de 3 aparelhos televisivos, se levarmos em conta que são 

residências distintas. Este número superior ao grupo 1, permite que os 

participantes do grupo 2 tenham mais autonomia e qualidade ao consumir o que é 

transmitido, uma vez que, o número de pessoas se restringe basicamente a 4, para 

3 televisores.  
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4.2.2 Temporalidade familiar 

Em relação à temporalidade familiar, foi possível perceber que os dois 

grupos mostraram conhecimento prévio sobre o assunto abordado nas reuniões. 

Na espacialidade social do grupo 1, pode-se perceber que existe grande diálogo 

acerca de diferentes temas, o que contribuiu de maneira positiva para a troca de 

informações necessária nas reuniões. Pelo fato de a família realizar as refeições 

sempre reunida, conversar e discutir sobre as informações transmitidas nos 

jornais, reservar um tempo para estarem todos em casa, faz com que gere uma 

cultura temporal. Essa cultura acaba por evidenciar características distintas 

assumidas pelos participantes. 

Também por já ter presenciado e passado por casos de discriminação, os 

membros do grupo 1 conseguem compreender melhor os efeitos que o racismo 

pode provocar. Sobre a percepção dos membros é correto afirmar que, cada um 

possui uma personalidade diferente, uma compreensão distinta de cada situação 

apresentada. Por serem pessoas negras, as cenas os tocaram de maneira evidente. 

A interação gerada entre o grupo revelou a afinidade existente, isso se refletiu na 

maneira como os membros entenderam o processo de racismo recriado na 

telenovela. Algumas vezes foram apresentadas opiniões divergentes porem, o 

resultado final dos questionamentos sempre foi respondido de maneira igual por 

todos. 

A temporalidade familiar do grupo 2 se divide em 2 partes: o tempo de 

interação entre Mari, Giovana e Pedro que convivem na mesma casa, e o tempo de 

interação entre todos os membros do grupo. Durante as reuniões foi possível 

perceber que, os laços de amizade permitem uma liberdade entre eles, mesmo não 

fazendo parte da mesma família. O processo de recepção sobre o racismo mostrou 

uma linha de pensamento muito linear. Os membros embora não convivam 

diariamente, possuem afinidades. Em relação ao grupo 1, é correto afirmar que os 

participantes compreendem o significado do racismo midiático porém, não existe 

o mesmo tipo de vivência experienciado pelo grupo de pessoas negras. As 

respostas acerca dos questionamentos são parecidas. A troca de informações entre 

os participantes foi positiva, gerando debates produtivos. Em resumo, a 

temporalidade familiar se refere ao tempo que os participantes destinam para o 
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convívio. O grupo 1 se sobressaiu ao 2, pelo fato de os participantes conviverem 

na mesma casa. 

 

4.2.3. Competência cultural 

  

 A competência cultural caracteriza o hábito familiar como cultura, onde os 

participantes antes de pertencer ao público da telenovela, são vistos como 

consumidores de outras formas narrativas. Desta forma, os participantes dos 

grupos em determinado momento, já teriam tido contato com outros materiais 

sobre o racismo. Este fato permitiu que o assunto abordado, já fosse de 

conhecimento geral de todos. O grupo 1 afirma já ter percebido o racismo 

midiático em outros programas pertencentes a grade da tevê Globo, propagandas e 

também em revistas.  O grupo relembra que em 2017, a atriz Lupita Nyong'o, 

conhecida ao estrelar o filme, 12 Anos de Escravidão, foi discriminada ao ter sua 

imagem modificada para as fotos da revista britânica Grazia. Lupita teve os 

cabelos modificados em todas fotos publicadas pela revista. Outro caso de 

repercussão de Taís Araújo em 2015, lembrado pelos participantes do grupo 2. Na 

ocasião, Taís teria sofrido ataques preconceituoso em um post de uma de suas 

redes sociais. Os membros também relatam perceber em diferentes programas, o 

baixo número de pessoas negras. A competência cultural serve para medir o grau 

de informação que cada participante tem em relação a busca de conhecimento, no 

caso sobre o racismo midiático.  
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4.3. Contexto de recepção da telenovela  

Para realizar a análise da recepção foi levado em consideração todo o contexto em 

que os grupos estavam inseridos, durante as apresentações dos capítulos da 

telenovela O Outro Lado Do Paraíso. Nesta sessão os grupos serão analisados de 

maneira separada.  

 

4.3.1. Contexto de recepção da telenovela: grupo 1. 

 

Os encontros com o grupo 1 foram realizados na residência da família. Os 

televisores estão dispostos em dois ambientes da casa, um fica na sala e o outro na 

cozinha. Nestes cômodos os móveis foram organizados desta maneira: ao entrar 

pela parte da frente da casa, o primeiro cômodo é a sala, onde está o televisor. A 

sala possui dois sofás, cada um para 2 lugares, 2 poltronas de um lugar, uma 

estante com a televisão e um rádio toca discos. Os sofás foram reorganizados de 

maneira a ficar de frente para o televisor durante as reuniões. Esta posição garante 

uma melhor visibilidade das cenas transmitidas. A cozinha fica na parte dos 

fundos da casa. Os móveis pertencentes a este ambiente são uma mesa com 4 

cadeiras e 2 bancos, dois armários fixados na parede e 1 balcão. O televisor está 

em uma prateleira na parede. Durante as reuniões, no período de exibição dos 

capítulos da telenovela os participantes sentavam-se nos sofás da sala. O 

moderador acomodou-se em uma das poltronas. Neste grupo por se tratar de 

pessoas negras, as reações provocadas pela linguagem da telenovela geraram 

sentimentos como tristeza e raiva. Em alguns momentos os participantes 

chegaram a discordar da ideia principal de que, o folhetim trata o racismo como 

crime, dado a maneira como as personagens aceitam os acontecimentos de 

discriminação.  

Os participantes ressaltam que em grande maioria dos casos de racismo no Brasil, 

o ato é visto como injúria racial, conforme pode ser observado no quadro abaixo. 

É o caso de Raquel na telenovela. A personagem Nádia até poderia ser presa caso 

houvesse denúncia, porém, mediante pagamento de fiança, seria liberta. 
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Quadro de diferenciação  

 Racismo Injúria Racial 

Definição 

O racismo é a ação de discriminar todo 

um grupo social, por causa de sua raça, 

etnia, cor, religião ou origem. 

É considerado injúria racial a ofensa 

feita a uma determinada pessoa com 

referência à sua raça, etnia, cor, 

religião ou origem. 

Bem 

jurídico 

Dignidade humana. Honra subjetiva. 

Vítimas Número indeterminado de vítimas. Número determinado de vítimas. 

Lei Lei 7716/1989. 
Artigo 140, parágrafo 3º, do Código 

Penal. 

Ação Penal Pública incondicionada. Pública condicionada à representação. 

Fiança Inafiançável. Cabe fiança. 

Prescrição Imprescritível. 
Prescreve (De acordo com o art. 109 

do Código Penal). 

Exemplo 
Proibir negros de entrar em 

determinado estabelecimento. 

Ofender verbalmente uma pessoa com 

referência à sua cor. 

Fonte: https://www.diferenca.com/racismo-e-injuria-racial/ 

 

Considerando a maneira como o racismo foi abordado na telenovela, os 

participantes do grupo acreditam que, “o espaço midiático deveria ser melhor  

utilizado para este tipo de debate. Ao mesmo tempo em que a trama da telenovela 

traz o racismo como um tema importante, em muito parece também o naturalizar. 

O fato de os demais personagens negros serem subalternos, demonstra a falta de  

importância dos mesmos para a história”. Sendo assim, o grupo 1 acredita que a 

mídia seja uma das responsáveis por disseminar o racismo, em vista do baixo 
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empenho em utilizar os meios para conscientizar a população e também por 

representar o negro em maioria das vezes de maneira subjugada a outras etnias. 

 

4.3.2. Contexto de recepção da telenovela: grupo 2 

Para realizar a análise de recepção do grupo, levamos em consideração 

todos os aspectos de relevância existentes no ambiente em que foram transmitidos 

os capítulos da telenovela O Outro Lado do Paraíso. As reuniões foram realizadas 

na cada de Mari e Roberto. Como o aparelho de televisão fica disposto na sala da 

casa, as reuniões aconteceram neste ambiente. Neste pequeno cômodo da casa, a 

distribuição dos móveis está organizada desta maneira: ao entrar pela porta da 

frente no apartamento da família, o primeiro ambiente encontrado é a sala de 

estar. Em frente a porta fica uma mesa de jantar, ao lado da entrada o sofá de 3 

lugares. Uma estante está posicionada de frente para o sofá de 3 lugares e de lado 

para o sofá de 2 lugares. A sala comporta também uma mesa de centro. O 

apartamento é alugado pelos participantes e não sofreu modificações no período 

de desenvolvimento da pesquisa. As reuniões ocorreram no período da noite, entre 

20h e 21h, período em que todos estavam disponíveis. Os decursos da telenovela 

exibidos, eram comentados e discutidos pelos participantes. A utilização dos 

temas propulsores permitiu descobrir opiniões distintas de cada um. Neste grupo 

foi possível perceber que o racismo gera um impacto negativo visto que, os 

participantes possuem amigos e familiares negros. Em alguns momentos a fala da 

personagem Nádia chegou a causar revolta e indignação. Isso se deu, pelo fato de 

a telenovela representar exatamente os fatos cotidianos da população negra. Este 

grupo admite perceber o baixo número de atores negros nos folhetins porem, não 

era de conhecimento dos mesmos que, os atores mais claros sofressem o 

clareamento. Outro aspecto considerável e debatido foi sobre Raquel não 

denunciar a discriminação sofrida. Os participantes percebem a necessidade de 

esclarecimentos sobre o crime de racismo, bem como as maneiras para que se 

possa cumprir a lei perante um caso de agressão. O grupo considera importante 

abordar este tipo de situação em telenovelas, haja vista que, a novela tenta parecer 

ao máximo com a vida real. Uma questão levantada sobre a construção do papel 

da personagem, foi sobre Raquel ter iniciado a trama vindo de origem simples e 

após certo tempo, ter se tornado juíza. Os participantes entendem que, a 

personagem era a única pertencente a raça negra com papel relevante, os demais 
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eram pertencentes ao “Grupo dos invisíveis” (motorista, empregada doméstica, 

garimpeiro). Enquanto a personagem sofria as agressões por parte da patroa, os 

participantes torciam para que algo fosse feito em defesa de Raquel. Em algumas 

das reuniões os participantes chegaram a ficar tensos, demonstrando em seus 

corpos o efeito de impotência e injúria que estavam sentindo. O grupo em 

determinado momento, concordou que a personagem Nádia não acreditava estar 

cometendo um ato discriminatório, recorrente também em casos vistos como 

brincadeira no dia-a-dia desta população. Para os membros do grupo ficou 

evidente a forma como o racismo midiático se apresenta na telenovela. Fora a 

abordagem do crime de racismo na trama, os papéis selecionados para os atores 

negros, são a prova de que a mídia impõe um padrão hegemônico de atores 

brancos. Isso foi percebido justamente pela superioridade numérica de atores 

brancos em relação aos negros, os papéis secundários reservados aos atores negros 

e a importância que cada um teve para a trama da telenovela. Apenas três 

personagens negros foram realmente importantes para a história contada no 

folhetim. Diante destes fatos segundo os participantes, fica explícito que a mídia 

em determinado momento contribui para acabar com a desigualdade racial, 

entretanto, acaba por falhar em alguns pontos, mantendo um padrão de exclusão 

do negro que, já dura várias décadas. 

 Ao término das análises realizadas no material coletado durante as 

reuniões com os grupos focais, foi possível concluir que a mídia televisiva, no 

caso a Rede Globo de televisão, propaga o racismo midiático, seja através da 

representação do negro na telenovela estudada, bem como, em sua grade de 

programações.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A realização deste estudo permitiu uma reflexão acerca de como o 

telespectador percebe/compreende o racismo midiático. Buscou-se responder o 

questionamento central do estudo sobre o espaço midiático enquanto agente 

promotor da igualdade racial. Para tanto, foi utilizado como objeto de pesquisa, a 

telenovela da Rede Globo, O Outro Lado do Paraíso.  

Em vista de ser considerada como o maior canal de interação cultural, a 

mídia deveria possuir o dever de tratar o racismo como um tema social de extrema 

importância, visto que as práticas de discriminação sofridas por crianças ainda na 

fase escolar, vão gerar consequências que serão refletidas na vida adulta.  

Para a construção do referencial teórico, visando responder o 

questionamento acerca da construção do papel do negro nas telenovelas, foram 

utilizados autores e pesquisas bibliográficas que compreendem a importância da 

história do negro para a cultura do país, o racismo midiático e a recepção em 

telenovelas. Baseado nestes fundamentos teóricos e com o auxílio dos grupos 

focais, tentou-se contribuir para os estudos de recepção e percepção sobre o 

racismo midiático presente na telenovela estudada. 

Em relação à representatividade do negro na telenovela global, o estudo 

dos grupos focais permitiu um olhar atento para diferentes questões levantadas. 

Foi possível responder se a mídia de fato contribui para que o estigma do racismo 

se faça presente tanto nos meios midiáticos, como na sociedade em geral.  

Embora os dois grupos fossem consumidores da telenovela exibida, 

nenhum dos participantes conhecia, de fato, o racismo midiático. Os encontros 

foram uma oportunidade para troca de conhecimento e interação entre os 

participantes e o moderador.  

Após entender sobre o que estava sendo estudado, os participantes 

demonstraram um olhar atento para os fatos ocorridos na trama televisiva. Ao 

decorrer dos encontros as lembranças e comparações com outras telenovelas 

assistidas fizeram com que os integrantes dos grupos reconhecessem que o 

racismo estava presente em muitos outros folhetins exibidos pela Rede Globo. 

As reuniões propiciaram chegar ao objetivo deste estudo, que visa 

responder se a mídia contribui de maneira significativa para que o racismo exista. 

Em unanimidade, os integrantes dos grupos acreditam que sim, a mídia contribui 

de maneira positiva para que o racismo se mantenha forte na sociedade. 
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 Foi possível chegar a tal conclusão analisando alguns aspectos como: a 

maneira como os personagens negros são representados; a distorção de sentidos 

quando se representa a cultura africana; a falta de representação numérica não 

apenas em telenovelas mas também em outras grades de programação; a inserção 

de novos atores negros em papéis primários e relevantes para a trama das 

telenovelas.  

Diante destas lacunas, dizer que a mídia não utiliza seu espaço de maneira 

a promover a igualdade racial é correto, visto que não se tem um espaço 

expressivo para o debate sobre o racismo, bem como a representação do negro 

existente ainda hoje, acaba por ser inverossímil. 

É preciso que exista um espaço de discussão midiática sobre a 

invisibilidade sofrida pelos negros. A mídia precisa incluir pautas e programas 

dispostos a falar verdadeiramente a respeito desta desigualdade social que coloca 

o negro em desvantagem à outras etnias e o desvaloriza perante a sociedade.  

Existe a necessidade de se estudar a fundo sobre as raízes da origem do 

país, sobre a história esquecida do negro que foi trazido para colonizar as terras 

brasileiras. Precisamos tornar o espaço midiático uma ferramenta plural, capaz de 

gerar debates e promover a inclusão social das minorias.  

A população negra do país caracteriza mais da metade do número total de 

habitantes no Brasil, e precisamos fazer com que estas pessoas sejam vistas e 

ouvidas. O racismo precisa ser uma pauta de agenda pública.  

Esta necessidade de conscientização existe uma vez que, em dois grupos 

com raças distintas, o sentimento de raiva, dor e empatia foram os mesmos diante 

das cenas de discriminação sofridas pela personagem Raquel. Este fato denuncia a 

violência com que o racismo se apresenta seja no folhetim, ou na vida real.  

O estudo constatou que a mídia reproduz a imagem do negro como uma 

figura deturpada, longe de pertencer aos padrões sociais aceitáveis. Em vista da 

representação midiática destinada a outros povos, a cultura africana é representada 

de maneira folclórica através do candomblé, das rodas de capoeira e dos cabelos 

afro, o que não diminui em nada a diferença racial existente, ao contrário, acaba 

por fomentá-la. 

 Desta forma, chagou-se a conclusão que a mídia contribui para a exclusão 

da etnia africana da sociedade brasileira, o que acaba por condenar o povo negro a 
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invisibilidade total, visto que, os meios midiáticos são o maior espaço de 

representação étnica e cultural, até o momento. 
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