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Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a recepção das representações das
relações raciais na telenovela brasileira.

As tramas selecionadas para a

realização deste estudo são: “Da Cor do Pecado”, escrita por João Emanuel
carneiro; “A Lua me Disse” de Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa; e,
“Páginas da Vida” de autoria de Manoel Carlos, todas exibidas pela Rede Globo
de Televisão.
Por meio da apropriação de alguns recursos dos estudos da recepção, analisamos
os diálogos das personagens envolvidas nos conflitos raciais, e a leitura desses
diálogos realizada pelos estudantes universitários entrevistados no Brasil e em
Angola. É notória a audiência da telenovela brasileira nos países africanos,
sobretudo, nos países de Língua Portuguesa, por isso, procuramos analisar
algumas questões pertinentes à presença da telenovela brasileira em Angola.
A partir da ficção, abordamos nesse trabalho a importância de enfocar também o
comportamento do branco nas relações raciais, pois, na maioria dos estudos, o
enfoque tem sido somente o negro. Vivemos numa sociedade multirracial, e a
superação de comportamentos pautados pelo racismo e pela branquidade só será
possível por meio de uma tomada de consciência de ambos os envolvidos - os
discriminados e os discriminadores.

Palavras-chave:

Telenovela

Branquidade, Angola.

brasileira,

Ficção

e

Realidade,

Racismo,
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Abstract
This research has the intention to analyze the reception of racial relations
presented in the brazilian soap opera.
The soap operas chosen for supporting this research are “Da Cor do Pecado”
(From the sin colour), wrote by João Emanuel Carneiro; “A Lua me Disse” (The
moon told me) wrote by Miguel Falabella and Maria Carmem Barbosa; and
“Páginas da Vida” (Life pages), from Manoel Carlos. All of them broadcasted
by Globo Channel.
Using some resources of the study of reception, we analyze the dialogs of the
characters involved in the racial conflicts, and the reading of those dialogs
realized by university students interviewed in Brazil and Angola.
The audience rates of the brazilian soap opera in African countries is notorious,
moreover in the Portuguese speaking countries, therefore, we intend to analyze
some important issues about the presence of the brazilian soap operas in Angola.
Using the fiction as a start point, in this research we approach the importance of
the white people behavior in racial relations. That’s because in most of the
studies realized so far, only the black people point of view were presented.
We live in a multiracial society, and the change of the behaviors supported by
racism and by the whiteness, will only be possible when everyone involved have
conscience about it – the discriminated and the discriminators.

Key Words: Brazilian Soap Opera, Fiction and Reality, Racism, Whiteness,
Angola.
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