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RESUMO

No presente artigo apresentamos algumas reflexões acerca da origem do discurso 
estereotipado sobre os negros, como raça inferior, e suas implicações na construção da 
identidade negra do Brasil, tendo como base Muniz Sodré. Alicerçado em Stuart Hall, 
percebemos como o sistema de representações construído, ao longo da história, molda 
os sujeitos, criando estereótipos e perpetuando o mito da democracia racial no Brasil.
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ABSTRACT

In this article we present some reflections about the origin of the stereotyped 
discourse on blacks, as inferior race, and their implications in the construction of 
the black identity of Brazil, based on Muniz Sodré. Building on Stuart Hall, we see 
how the system of representations constructed throughout history shapes the subjects, 
creating stereotypes and perpetuating the myth of racial democracy in Brazil.
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INTRODUÇÃO

Os negros são maioria no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2015), em 2014, os negros representavam 53,6% da 
população do país (pretos e pardos), enquanto os que se declararam brancos somavam 
45,5%. Ainda sim, são comuns casos de racismo no país.

Frequentemente a grande mídia tem noticiado casos de pessoas negras ou 
afrodescendentes, sejam elas personalidades públicas (artistas, cantores, jornalistas, 
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entre outros), ou não, que são vítimas de racismo ainda hoje, em plexo século XXI, 
única e exclusivamente, pela cor da sua pele, traços físicos ou tipo de cabelo. 

Um dos casos públicos mais recentes foi o da menina Titi, de apenas dois anos, 
filha adotiva dos atores globais Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que foi alvo de 
comentários racistas na internet, depois que sua mãe publicou uma foto sua, em seu 
perfil em uma rede social. A criança é africana, natural do Malauí, na África do Sul, e 
foi adotada no ano 2016 pelo casal de artistas brancos (ROUVENAT, 2016).

Um dos pontos que chama atenção nesta história toda é que o caso aconteceu 
em pleno mês de novembro, que no Brasil é celebrado o Dia da Consciência Negra, 
dia 20, em homenagem a data da morte de Zumbi dos Palmares, um escravo que foi 
líder do Quilombo dos Palmares e simbolizou a luta dos negros contra a escravidão 
que sofriam os brasileiros de raça negra. Zumbi morreu enquanto defendia a sua 
comunidade e lutava pelos direitos do seu povo (GASPAR, 2017).

E por que tanta intolerância racial? E a tão falada democracia racial? Neste 
trabalho pretendemos entender, a partir de uma revisão bibliográfica, como a história, 
a formação das sociedades, em especial a brasileira, e a elite branca dominante, 
contribuíram e contribuem para a criação do estereótipo do negro, como sendo uma 
raça inferior.

E como esse discurso de inferioridade, reproduzido e estimulado pelos conteúdos 
midiáticos, pode influenciar no processo de construção da identidade dos negros e 
afrodescendentes brasileiros. 

AS RELAÇOES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL

No Brasil, a mão de obra negra e escrava foi à base da economia colonial por 
mais de três séculos e meio, de 1530 a 1888 (BIBLIOTECA NACIONAL, 1999). 
Apesar do tempo que separa a abolição da escravatura dos dias atuais, o negro e os 
afrodescendentes brasileiros, ainda são vítimas do preconceito que permeia as relações 
étnico-raciais, apesar do mito da democracia racial, que imprime a ideia ilusória de 
inclusão e igualdade de oportunidades.

Para Stuar Hall, importante teórico cultural e sociólogo jamaicano, as relações 
étnico-raciais são formadas historicamente, a partir de representações sociais e 
construção de imagens. 

A representação é o processo pelo qual membros de uma cultura usam a 
linguagem para instituir significados. Essa definição carrega uma premissa: 
as coisas, os objetos, os eventos do mundo não têm, neles mesmos, qualquer 
sentido fixo, final ou verdadeiro. Somos nós, em sociedade, entre culturas 
humanas, que atribuímos sentidos às coisas. (HALL, 1997, p.61).
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Como as representações são atribuídas por grupos sociais, é comum que algumas 
conquistem mais visibilidade que outras. Trazendo esse pensamento para a realidade 
brasileira, é possível perceber que tais representações foram construídas a partir de 
uma ótica eurocêntrica, que institui sentidos de “normalidade” e “anormalidade”, 
estabelecendo como norma padrão o homem branco, cristão. Os indivíduos que 
diferem desse “padrão”, são naturalmente excluídos, levando em consideração o 
conceito de raça, como explica Hall (2003).

“Raça” é uma construção política e social. É a categoria discursiva em torno 
da qual se organiza um sistema de poder socioeconômico, de exploração e 
exclusão – ou seja, o racismo. (HALL, 2003, p. 69).

No Brasil, com o advento da Independência em meados de 1820, as novas 
elites nacionais tentavam justificar a sua “autoctonia”, ou seja, criando algo que 
as diferenciasse da colonização europeia. Mas ainda existia uma ambiguidade por 
parte dos dirigentes, que supervalorizava seu colonizador e ainda tentava incorporar 
elementos valorizáveis do território nacional. (SODRÉ, 1999, p. 78).

Com essa ambiguidade, as questões de classe ficavam ainda mais latentes, com 
a dicotomia racial branco-europeu/negro-africano. E nem os ventos do liberalismo, 
que tomou parte da elite monarquista que reivindicava o fim do regime escravagista, 
estava realmente comprometido com a realidade social da maioria da população.

O abolicionismo da elite branca fazia o trânsito histórico do racismo de 
dominação para o de exclusão: o homem concreto, o povo, seria socialmente 
discriminado, excluído, mas formalmente realocado num padrão culto de 
inspiração europeia. (SODRÉ, 1999, p.79).

Com a abolição da escravatura e a Proclamação da República, a elite brasileira 
esforçava-se para produzir a ideia de uma nação evoluída e desenvolvida, mas para 
isso, era preciso eliminar um problema, que por quase quatro séculos, foi à base da 
economia do país, o negro. Surge, então, a ideologia da mestiçagem, cujo objetivo era 
branquear a população brasileira, abolindo os traços dos negros. 

No quesito mão de obra, a corrente dos imigrantistas acreditava que era 
preciso “importar” trabalhadores europeus, para reabilitar o povo brasileiro, já 
que os africanos e seus descendentes eram considerados “incapazes de interiorizar 
sentimentos civilizados sem que antes as virtudes étnicas dos trabalhadores brancos 
os impregnassem, quer por seu exemplo moralizador, quer pelos cruzamentos inter-
raciais” (AZEVEDO, 2004, p. 53).

Naquele momento, o que interessava para a elite brasileira era desenvolver um 
projeto espelhado nos padrões de civilidade dos povos europeus, conforme diz o 
jornalista e sociólogo, professor da UFRJ, Muniz Sodré: “Era preciso ter um perfil 
identitário com alguma valorização frente à Europa e, ao mesmo tempo, manter 
nos lugares dominados os negros e índios, esses que efetivamente constituíam as 
possibilidades concretas de povo” (SODRÉ, 1999, p. 80).

O negro foi relegado a uma raça inferior, incapaz e que, apesar da abolição, 
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continuou sendo marginalizado, sentindo na pele as marcas do racismo, que deixou 
de ser um racismo de dominação e passou para um racismo de exclusão, onde os 
grupos dominantes se valem de elementos etnoculturais como cor de pele, parentesco 
e hierarquização social para justificar as desigualdades sociais.

A CULTURA DA MÍDIA E A CONSTITUIÇÃO DO ESTEREÓTIPO DO NEGRO

Os grandes veículos de comunicação de massa, apesar de todo o discurso da 
democracia racial brasileira, ainda, em sua maioria, reforçam o estereótipo histórico 
dos negros, de inferioridade racial, quando os apresenta sempre em condições de 
servidão, sujeição, representando profissionais de pouco ou nenhum reconhecimento 
social (babás, domésticas, porteiros), ou ainda, atuando em núcleos de violência, onde 
o banditismo, o tráfico e a criminalidade dão o tom do enredo. Tal representação 
difunde a ideia de uma total invisibilidade de ações positivas por parte dos negros, 
reservando aos atores brancos, os papeis principais, de protagonismo. 

E quando pensamos em veículos de comunicação de massa, grandes 
conglomerados de mídia, que falam para milhares de pessoas ao mesmo tempo, é 
preciso recorrer a Van Dijk (2005), importante pesquisador do campo linguístico e 
da análise crítica do discurso, para entender e perceber os modos como o abuso do 
poder, a dominância e a desigualdade são praticados e reproduzidos. Busca-se fazer 
perguntas a respeito do modo como determinadas estruturas do discurso são utilizadas 
na reprodução da dominância social.

Uma noção fundamental na maior parte do trabalho crítico sobre discurso é a de 
poder, e mais especificamente a noção de poder social de grupos e instituições. 
Resumindo uma análise filosófica e social complexa, iremos definir poder 
social em termos de controlo. Assim, os grupos têm (mais ou menos) poder se 
forem capazes de controlar (mais ou menos) os atos e mentes dos membros de 
outros grupos (VAN DIJK, 2005, p. 22).

E, a partir dessa afirmação, é possível perceber o papel da mídia na construção 
da representação estereotipada dos negros e no seu poder de perpetuação do racismo 
no Brasil, como explica Kellner (2001).

O rádio, a televisão, o cinema e os outros produtos da indústria cultural 
fornecem os modelos daquilo que significa ser homem ou mulher, bem-
sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. A cultura da mídia também 
fornece o material com que muitas pessoas constroem o seu senso de classe, 
de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de “nós” e “eles”. Ajuda a 
modelar a visão prevalecente de mundo e os valores mais profundos: define 
o que é considerado bom ou mau, positivo ou negativo, moral ou imoral. As 
narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os mitos 
e os recursos que ajudam a constituir uma cultura comum para a maioria dos 
indivíduos em muitas regiões do mundo de hoje. (KELLNER, 2001, p. 9). 
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Ou seja, a falta de representatividade dos negros e afrodescendentes em ações 
positivas e afirmativas, em espaços e produtos da grande mídia, influencia ativamente 
na constituição da identidade desta população e na forma como ela é vista pelos 
demais.

Sodré (1999) aborda essa questão quando fala do problema da autodiscriminação, 
uma vez que os negros acabam internalizando as imagens negativas, representadas 
pela mídia, sobre si mesmo.

O pequeno percentual de negros na mídia brasileira, em comparação aos brancos, 
especialmente na programação televisiva, deixa claro que ainda vivemos sob o Mito 
da Democracia Racial. Sodré, citando Van Dijk:

O discurso atua nos níveis micro e macro, assim como nos registros da interação 
e da cognição. A mídia funciona no nível macro como um gênero discursivo 
capaz de catalisar expressões políticas e institucionais sobre as relações inter-
raciais, em geral estruturadas por uma tradição intelectual elitista que, de uma 
maneira ou de outra, legitima a desigualdade social pela cor de pele. (SODRÉ, 
1999, p. 243 apud DIJK, 1992)

E Sodré (1999) acrescenta:

A mídia é o intelectual coletivo desse poderio, que se empenha em consolidar o 
velho entendimento do povo como “público”, sem comprometer-se com causas 
verdadeiramente públicas nem com a afirmação da diversidade da população 
brasileira. O racismo modula-se e cresce à sombra do difusionismo culturalista 
euroamericano e do entretenimento rebartivo oferecido às massas pela televisão 
e outros ramos industriais do espetáculo. (SODRE, 1999, p. 244)

Um exemplo dessa falta de representatividade dos negros e afrodescendentes 
na mídia pode ser observado na telenovela brasileira. Grande parte da programação 
diária da Rede Globo (um dos maiores conglomerados de comunicação do país) é 
composto por esse tipo de programação. Atualmente a emissora conta com 5 novelas 
na sua programação diária (Senhora do Destino [uma reprise], Malhação, Novo 
Mundo, Rock Story, A Força do Querer e a série especial sobre a ditadura Os Dias 
Eram Assim).

Embora introduzida relativamente cedo, a televisão demorou a se estabelecer 
como meio nacional. Em 1960, dez anos depois de inaugurada, ela podia ser 
vista em 4,6% do território nacional. Em 1991, a televisão já alcançava 99% do 
território e 74% dos domicílios. (HAMBURGER, 2011, p. 3) 

É notória a importância desse tipo de conteúdo para a emissora, e trata-se 
também, de um espaço que fornece grande parte do material com o qual os indivíduos 
constroem o seu senso de classe. 

[...] a novela brasileira surpreendeu por sua capacidade, inédita como produto 
comercial, de atrair público telespectador de diferentes classes sociais, composto 
de homens e mulheres, das mais diversas gerações e hábitos de todo território 
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nacional. Surpreendeu também pela aceitação internacional. (HAMBURGER, 
2011, p.15) 

Segundo Roberta Araújo de Melo (2016, p. 133), “a novela assim como a história 
é filha do seu tempo, e deve ser entendida como ‘um produto da sociedade’. Também 
devemos perceber que nenhuma produção humana é inocente, toda e qualquer 
produção atende a determinados interesses, e com as telenovelas não é diferente.”. 

Apesar de os negros serem maioria no Brasil (53,6% da população), essa 
população não é representada de maneira proporcional nas telenovelas, e quando 
aparecem, os poucos negros representados aparecem em papéis submissos e/ou 
reforçando estereótipos (MELO, 2016).

Somente em 2006 uma atriz negra, Thais Araújo, teve um papel de protagonismo 
numa novela da Rede Globo, Da cor do Pecado. Já na novela Malhação, o primeiro 
protagonista negro foi o ator Micael Borges no início da temporada de 2009. Repare 
que a Televisão chegou ao Brasil em 1950, mas somente 56 anos depois uma atriz 
negra teve um papel de protagonista na maior rede de comunicação do país.

Essa discrepância entre a representação do negro e do branco nos meios de 
comunicação fica ainda mais discrepante quando compreendemos a mídia enquanto 
instrumento de definição da realidade. 

Os espetáculos da mídia demonstram quem tem poder e quem não tem, quem 
pode exercer força e violência, e quem não pode. Numa cultura contemporânea 
dominada pela mídia, os meios dominantes de informação e entretenimento 
são uma fonte profunda e muitas vezes não percebida de pedagogia cultural: 
contribuem para nos ensinar como nos comportar e o que pensar e sentir, em 
que acreditar, o que temer e desejar e o que não. (KELLNER, 2001, p. 10)

Guy Debord (1997), autor do livro A Sociedade do Espetáculo, fala sobre o 
processo de desinformação enquanto negação da realidade, um novo tipo de informação 
que contém uma certa parte de verdade, o qual será usado de forma manipulatória. Os 
meios de comunicação funcionam como agentes significantes, produtores de sentido 
que acabam definindo a realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fim da escravidão no Brasil, no ano de 1888, não significou o início de uma era 
de igualdade para os negros libertos, nem naquela época, e nem nos dias atuais, para 
os negros e afrodescendentes brasileiros. Em um país miscigenado como o Brasil, o 
Mito da Democracia Racial encontrou solo fértil para se fincar. Apesar de possuirmos 
uma sociedade formada por várias identidades, como bem exemplificou Sodré (1999), 
e não apenas na falsa tese dos “dois Brasil”, ainda “bebemos” na cultura europeia, que 
defende a superioridade e hegemonia do homem branco e sua cultura, sobre os negros 
e os demais povos.
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É neste cenário, de uma sociedade que supervaloriza a estética branca, que 
precisamos quebrar o paradigma de uma identidade cultural alicerçada em critérios de 
raça e meritocracia. Como podemos falar em meritocracia se os cidadãos não possuem 
oportunidades iguais?

Como falar de pertencimento e empoderamento dos negros, se o estereótipo 
propagado pela mídia só associa a raça a coisas ruins. Se ao ligar a TV ou abrir os 
jornais, quer seja vendo uma telenovela, um filme ou uma série ou em um noticiário, 
a figura do negro, sempre está associada a atrocidades, barbáries, ao ilegal, ao feio, 
ao inferior.

Seria sim, leviano da nossa parte se simplesmente ignorássemos algumas 
conquistas importantes, como a sanção da Lei nº 12.711/2012, popularmente 
conhecida como a Lei de Cotas, que garante a reserva de 50% das matrículas nas 
universidades e institutos federais de educação, para estudantes negros (MEC, 2012).  
Ou se esquecêssemos de outro importante espaço conquistado, que foi a inclusão do 
ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e 
particulares do ensino fundamental até o ensino médio, presente na Lei nº 11.645/2008 
(BRASIL, 2008), mas isso ainda é pouco. 

Pode-se afirmar essa lenta evolução das conquistas nessa área quando temos 
acesso aos dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE que aponta que, apesar 
dos negros representarem 54% da população do país, eles representam apenas 17% 
dos mais ricos (LISBOA, 2015); números que refletem diretamente nos cargos e 
posições de trabalho ocupado nos distintos estratos sociais.

Temos um longo caminho a percorrer, para a promoção da igualdade racial em 
nosso país. O legado nefasto deixando pelos mais de três séculos de escravidão, ainda 
está muito presente no Brasil, o que contribuiu severamente para o atraso histórico de 
oportunidades para os negros.
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