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RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda as representações do preconceito racial na novela 
Carrossel exibido no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), buscando compreender 
como vem sendo tratado tal tema, considerando que o mesmo está em vigência em 
pesquisas relacionadas a educação, devido a constante frequência na vida de 
crianças, adolescentes e jovens negros. Para investigação da pesquisa, utilizo como 
problematização: Como a novela Carrossel trata o Racismo? O percurso 
metodológico trata-se de uma etnografia virtual como meio de encontrar as 
respostas para alcançar os objetivos do trabalho. Para isso, foram utilizados vídeos 
da novela Carrossel exibidos no SBT, disponibilizados no site You Tube. Durante a 
análise foram utilizados os capítulos 08 e 09, ambos divididos em parte 01 e 02. 
Como referências para fundamentar a pesquisa foram utilizados autores como: 
Adorno (1987), Machado (2005), Benjamin (2000), Souza (2007), Borelli (1996), 
Goffman (1972), Melo (1998), Munanga (2004), entre outros. Portanto, a novela 
Carrossel apresenta o racismo em sua trama de forma inconsistente, mostrando o 
negro apenas como uma caricatura, fugindo de todo um contexto histórico de lutas 
para serem reconhecidos na sociedade. Considerando que a maioria dos 
espectadores desse produto são adultos e jovens muitas vezes sem um pensamento 
crítico em relação a TV ao assistir à novela sem criticidade pode contribuir com o 
preconceito. 

Palavras-Chave: Preconceito racial. Educação. Mídia. 
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ABSTRACT 

 

The present research deals with the representations of racial prejudice in the novel 
Carousel displayed the Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), seeking to understand 
how come being treated this topic, considering that it is in effect in research related to 
education, due to constant frequency in the lives of children, adolescents and young 
black men. To search, use research as questioning: how the novel Carousel treats 
racism? The methodological path it is a virtual ethnography as a means of finding the 
answers in order to achieve the objectives of the work. For this, we used videos of 
novel Carousel displayed in SBT, made available on the website YouTube. During 
the analysis we used the chapters 08 and 09, both divided into part 01 and 02. As 
references to substantiate the research were used as authors: Adorno (1987), 
Machado (2005), Benjamin (2000), Das (2007), Borelli (1996), Goffman (1972), Melo 
(1998), Munang (2004), among others. Therefore, the novel presents Carousel 
racism in its plot inconsistently, showing the Black just like a caricature of an entire 
historical context of struggles for recognition in society. Whereas most viewers of this 
product are adults and young people often without a critical thinking about TV when 
watching the novel without criticality can contribute with prejudice. 

Keywords: Racial prejudice. Education. Media. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Parece haver cada vez mais uma forte tendência a lutar contra as mais 

variadas formas de preconceito, sendo que o mesmo não tem uma justificativa e 

nem um fundamento racional das pessoas. Trataremos do preconceito e 

discriminação racial, em parte ele causado pela ignorância herdada dos europeus 

desde a escravização de afrodescendentes, e que infelizmente continua até os dias 

de hoje.  

Porém, a despeito de tal tendência o preconceito ainda é muito comum na 

sociedade brasileira. Mesmo com toda informação adquirida nos dias de hoje, seja 

através da escola e da criminalização do racismo, o preconceito passa a ser 

alimentado diariamente, em várias ferramentas, nos jornais, internet, programas de 

rádio, programas televisivos, dentre eles a novela. 

A despeito de leis que tratam do tema supracitado, o então presidente 

Luís Inácio Lula da Silva sancionou no dia 09 de janeiro de 2003 a Lei 10.639/03. 

Esta lei veio tratar de reconhecer a importância dos negros e das suas lutas 

antirracistas no Brasil, com a promulgação da mesma. Santos (2005, p. 32), afirma 

que com a lei sancionada, acarretou em um grande avanço na história desse povo e 

das suas lutas. Ainda há muito a se fazer sobre o assunto e a mídia deve ser 

observada com criticidade. 

A presente pesquisa problematiza as representações do preconceito 

racial na novela Carrossel1 exibido no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), 

buscando compreender como vem sendo tratado tal tema, considerando que o 

mesmo está em vigência em pesquisas relacionadas a educação, devido a 

constante frequência na vida de crianças, adolescentes e jovens negros. 

A novela Carrossel foi originalmente produzida no México em 1989 e 

exibida no Brasil pelo SBT em 1991 e 1992. No ano de 2011, aquela emissora 

iniciou a produção e refilmagem ou remake da novela infantil para ser exibida entre 

maio de 2012 e junho de 2013. Tal trama é escrita e adaptada por Íris Abravanel e 

dirigida por Reynaldo Boury.  

                                                           
1 Em anexo segue a lista dos principais personagens da novela Carrossel. 
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Carrossel é inspirada em uma novela Argentina chamada Jacinta 

Pichimahuida, la Maestra que no se Olvida (Jacinta Pichimahuida, a professora que 

não se esquece). A história da trama gira em torno da convivência, descobertas e 

problemas enfrentados pelos alunos da 3º ano da Escola Mundial, cenário principal 

da trama, onde eles tentam resolver todas suas questões da melhor maneira 

possível e contando com a ajuda da professora Helena, que acaba por fazer papel 

de mãe para todos eles, dependendo da situação. A classificação indicativa da 

novela é de livre para todos os públicos. 

Jesus Martin-Barbero (2006) apud Rodrigues (2007), afirma que a mídia é 

essencial no processo de construção da identidade negra, pois é o meio para 

formação de opinião junto à sociedade. 

 

A identidade contemporânea, como a identidade étnica negra, está 
continuamente construindo-se e modificando-se, e a mídia atua neste 
processo, inclusive para seu reconhecimento social. O que esses indivíduos 
querem não é tanto ser representados, mas, sim, reconhecidos: fazerem-se 
visíveis socialmente em sua diferença. (MARTIN-BARBERO apud 
RODRIGUES, 2007). 

 

A novela Carrossel, como produto da mídia que é, vem contribuindo 

sobremaneira com a formação da identidade negra de crianças, adolescentes, tendo 

em vista que trata sobre o racismo em seu enredo. 

A trama conta com mais ou menos 50 personagens entre adultos e 

crianças e, o enredo central gira em torno de várias crianças que cursam as séries 

iniciais em uma escola particular. Neste contexto, um dos personagens centrais, o 

Cirilo, é o único negro e pobre daquela escola. Os personagens principais da novela 

Carrossel estão listados e caracterizados brevemente nos anexos deste trabalho. 

A escritora e assessora de imprensa Juliana Morena, da 

revista Atrevidinha, caracterizara as cenas de preconceito como uma das "onze 

razões para amar Carrossel" e citou a etnia do personagem Cirilo como problema da 

vida real para os telespectadores da trama. Entretanto é bondoso com os colegas, 

mesmo sendo vítima de preconceito. 

Durante a sua primeira semana, a telenovela alcançou, em seu primeiro 

capítulo, uma média de 13,4 pontos na Grande São Paulo, vice-liderança em 

http://resumo-das-novelas.com/atores-personagens/historia-e-personagens-da-novela-carrossel-sbt-2012/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Justi%C3%A7a,_Classifica%C3%A7%C3%A3o,_T%C3%ADtulos_e_Qualifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_S%C3%A3o_Paulo
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quatorze das quinze capitais que possuem o serviço de medição de audiência e 

também no Painel Nacional de Televisão (PNT) – Site especializado em medir a 

audiência das emissoras brasileiras -, o que fez a audiência da emissora subir, pois 

antes de Carrossel, contava apenas com 4/5 pontos naquele horário. Os capítulos 

seguintes apresentaram resultados melhores ou semelhantes: 15 pontos e um 

máximo de 16 no segundo dia, 12 no terceiro e quarto e 11 no sexto, assim 

seguindo na vice-liderança de audiência.  

Na internet, Carrossel foi um dos assuntos mais comentados, ficando em 

7º lugar, de acordo com a TV Square. 2 A novela possuía 1,75% das menções nas 

redes sociais na época de sua exibição. 

Apesar de ser direcionada ao público infantil, o folhetim conseguiu 

abranger com facilidade outras faixas etárias na grande São Paulo, praça de 

principal importância para o mercado publicitário e merchandising social.  

 Mais de 43% do público do folhetim infantil são de pessoas entre 35-39 

anos, enquanto o público infantil entre 3-9 anos está em segunda posição com cerca 

25%. Mais adiante, estão os pré-adolescentes e os adolescentes entre 10-19 anos, 

que juntos formam 14%. Os adultos entre 21-24 anos correspondem a 12%, e em 

último estão pessoas entre 55-60 anos com 6%. (NASCIMENTO, 2013, p. 01). 

Como se pode perceber, a novela Carrossel além de tratar como foco 

principal o cotidiano dos alunos e de uma recém-formada professora primária, a 

trama ainda conta com outro tema bastante específico e geralmente “despercebido” 

em todas as produções do gênero: o Merchandising Social. Segundo Souza (2007, 

p. 81): 

 

O merchandising social é a tentativa deliberada, que a indústria cultural, 
através dos programas de entretenimento televisivos, empreende para atuar 
na formação de opinião do telespectador. Os meios privilegiados para esta 
intervenção educativa são produtos culturais como novelas, soap operas, 
minisséries ou mesmo programas de auditório. Trata-se de temáticas de 
relevância social, que recebem um tratamento pedagógico, evidenciando-se 
a discussão que deseja levantar ou a opinião que pretende incutir. 
 

                                                           
2 TV Square - Site especializado em mídia televisiva. O mesmo faz medições diárias de audiência, de 
acordo com as exibições dos capítulos das novelas. Nele são exibidos também, os resumos dos 
próximos capítulos da trama de acordo com o que é divulgado pelos autores da novela e, pelas 
emissoras. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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A função social da televisão não deixa de ser contemplada na 

teledramaturgia, quando se estabelece a inserção de Merchandising Social em seus 

enredos, como forma de fazer com que a comunicação exerceu essa função 

específica em meio à trama e ao entretenimento que se vê nas novelas. Essas 

inserções acontecem de forma a gerar conscientização, propor soluções e não 

apenas para mostrar determinadas problemáticas sociais. 

Podemos observar que, no caso da novela Carrossel, o tema racismo é 

tratado superficialmente, ou seja, não demonstra os sérios problemas psicológicos 

que as crianças em questão, o Cirilo, possa apresentar. A novela tem a função 

apenas de mostrar o preconceito em si, mas não há uma discussão pedagógica por 

trás da problematização. Pode ser visto também, que a trama é permeada de 

equívocos e caricaturas. Na verdade o Cirilo apresenta um comportamento 

praticamente inexistente da realidade, ou seja, raras pessoas que sofrem com o 

racismo teriam a mesma reação dele: aceitar sofrer calado, sendo humilhado, por 

amar a personagem vilã que é branca e rica, a Maria Joaquina. 

Para um melhor entendimento de quem assiste a trama e observa os 

equívocos, poderiam apresentar de cartazes, passeatas, peças teatrais, etc. o que 

ajudaria ao telespectador a ter um olhar diferenciado sobre o tema supracitado. 

O racismo data-se do século XV, e na época, a sistematização era de 

ideias e valores dos europeus acerca da diversidade racial e cultural dos diferentes 

povos, no momento em que a Europa dominava boa parte do mundo, não existindo 

para aquele povo, outras culturas, nada que não fosse do padrão adotado por eles. 

Até os dias atuais, ainda existem pessoas com esse pensamento retrógrado do 

século XV, onde predomina o branco como ser supremo. 

Para entendermos um pouco do que seja racismo, trago a seguir um 

conceito elaborado por Kabengele Munanga (2004) apud Souza (2007), onde ambos 

mostram que racismo é um: 

 

Comportamento, uma ação resultante da aversão, por vezes do ódio, em 
relação às pessoas que possuem um pertencimento racial observável por 
meio de sinais, tais como a cor da pele, tipo de cabelo, formato do olho e 
etc. Ele é o resultado da crença de que existem raças ou tipos humanos 
superiores e inferiores, a qual se tenta impor como única verdade. 
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Silva (2012, pág. 11), ressalta que: “O racismo é uma das maiores 

violências praticada contra um grupo étnico, tendo em vista que impossibilita à 

vítima de ter uma vida digna e sustentável numa sociedade, por ser utilizado como 

mecanismo de superioridade de uma raça sobre a outra.” 

O racismo é um fenômeno único de discriminação negativa contra 

determinados indivíduos, seja ele criança ou adulto, mas é operado e manifesta-se 

de diversas maneiras, ganhando, consequentemente, diferentes nomeações, o caso 

mais específico dessas nomeações é o bullying. 

Segundo, Nogueira (2002, p.13): 

 

Entre os séculos XIX e XX, na sociedade brasileira, o racismo nasce e se 
consolida como um dos instrumentos mais eficazes de regulamentação e 
controle das formas de convivência e das inúmeras relações humanas. Aqui 
o racismo se conformou como ideologia e se materializou na cultura, 
determinando comportamentos e valores de uma forma inusitada nas 
organizações e nos indivíduos. É um caso ímpar no mundo. 

 

Schuwarcz, trata do tema ao afirmar que: 

  

(...) ninguém nega que exista racismo no Brasil, mas sua prática é sempre 
atribuída a ‘outro’. Seja da parte que age de maneira preconceituosa, seja 
daquela de quem sofre com o preconceito, o difícil é admitir a discriminação 
e não o ato de discriminar. Além disso, o problema parece ser o de afirmar 
oficialmente o preconceito e não o de reconhecê-lo na intimidade. Tudo isso 
indica que estamos diante de um tipo particular de racismo, um racismo 
silencioso e sem cara que se esconde por trás de uma suposta garantia da 
universalidade e da igualdade das leis e que lança para o terreno privado o 
jogo da discriminação. Com efeito, em uma sociedade marcada 
historicamente pela desigualdade, pelo paternalismo das relações e pelo 
clientelismo, o racismo só se afirma na intimidade. E da ordem do privado, 
pois não se regula pela lei, não se afirma publicamente. (1998, p.181). 

 

Além da temática racial, outras questões também seriam foco da discussão 

nesse Trabalho de Conclusão de Curso, por saltar aos olhos a sua repetição na 

trama, como por exemplo o consumismo infantil e as relações de gênero. Mas não fica 

esgotado a possibilidade de ser acrescentado tais temáticas futuramente neste 

trabalho. 

O desejo de estudar a pedagogia da mídia surgiu logo que ingressei no 

curso de Pedagogia da UFPI – Universidade Federal do Piauí, no ano de 2009. 
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Surgiram inquietações sobre como a autora Glória Perez tratava o bullying na novela 

Caminho das Índias. 

Em 2011, tive melhores condições de realizar pesquisas sobre a relação 

mídia e educação quando entrei no grupo de estudos Currículo, Cultura, Diversidade e 

Práticas Pedagógicas (CCDPP) orientado pela professora Ana Carmita. No grupo de 

estudos tive contato com o pensamento de vários autores que tratam dessa 

pedagogia, tais como Adorno, Benjamin, Souza, etc. 

Foi o necessário para que despertasse o meu desejo de pesquisar temas 

relacionados a mídia. Ao entrar o ano de 2012, quando o Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT) lançou o remake de Carrossel, pensava que havia decidido o meu 

objeto de estudo, assim iniciei a pesquisa sobre o bullying e suas práticas na novela. 

Após orientações, conversas e vídeos assistidos, acabei optando por mudar de tema 

e focar no racismo como tema principal do meu trabalho, pois este estar mais explícito 

entre os personagens centrais da trama que decidi analisar. 

Como referencial teórico deste trabalho, utilizei alguns autores para tratar 

dos temas abordados nesta pesquisa, como o preconceito racial, a indústria cultural, a 

telenovela etc. Adorno (1987), Benjamin (2000), Souza (2007), Borelli (1996), Goffman 

(1972), Melo (1998), Munanga (2004), são alguns deles. 

A seguir exponho os objetivos, problematização e percurso metodológico 

deste trabalho. 

 

1.1 Objetivos. 

1.1.1 Objetivo Geral: 

 Refletir sobre os modos de atuação pedagógicas do currículo cultural na 

novela Carrossel exibida pelo SBT nos anos de 2012 e 2013, enfocando 

temáticas como o preconceito racial. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos: 
 

 Compreender como o preconceito está sendo tratado, ao ser enfocado em 

programas como telenovelas, especificamente, a novela Carrossel, exibida 

pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT); 

 Investigar como o negro é apresentado na novela infanto-juvenil Carrossel; 
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 Compreender qual a intenção da novela Carrossel ao expor o preconceito 

racial sendo uma de suas tramas principais. 

 

1.2 Problematização: 

De acordo dos os objetivos desta pesquisa, durante o caminho de 

estudos sobre a pedagogia da mídia e da indústria cultural, elaborei alguns 

questionamentos que me norteariam no desenvolvimento da pesquisa. Daí surgiram 

indagações fundamentais para a construção deste trabalho, que seguem abaixo: 

 Como a novela Carrossel trata o Racismo? 

 Por que o personagem Cirilo, não reage da mesma forma que crianças da 

mesma idade ao ser vítima de racismo? 

 Por que o negro na teledramaturgia, é quase sempre pertencente as classes 

média baixa ou pobre? 

 

1.3 Percurso Metodológico: 

1.3.1Tipo de Pesquisa e Coleta de Dados 

Diante do que já foi exposto neste trabalho até o momento, e de acordo 

com os objetivos, esta pesquisa será do tipo etnográfica virtual e utilizarei cenas da 

novela Carrossel, exibidas no You Tube para serem analisadas. 

A etnografia é uma abordagem centrada na descrição de pessoas, 

situações e acontecimentos com o objetivo de captar a visão de mundo, em busca 

de significado da consciência prática. Sendo os dados desta pesquisa em sua 

maioria descritivos, com a preocupação que se encontra, no desenrolar da ação da 

constituição de um imaginário, mais do que na definição final de valores e atitudes. 

(SOUZA, 2007; pág.12). 

Sobre etnografia, Severino (2007, p. 119) afirma: 

 

A pesquisa etnográfica visa compreender, na sua cotidianidade, os processos 
do dia-a-dia em suas diversas modalidades. Trata-se de um mergulho no 
microssocial, olhado com uma lente de aumento. Aplica métodos e técnicas 
compatíveis com a abordagem qualitativa. Utiliza-se do método etnográfico, 
descritivo por excelência. 
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Mas o que é a etnografia virtual da qual mencionei logo que introduzi este 

tópico? 

FERRAZ; PELIGRINELLI; MARTINS (2009) definem etnografia virtual 

como: 

 

A etnografia virtual apresenta-se como uma possibilidade metodológica para 
a investigação de comunidades, práticas e culturas sitiadas na internet e na 
televisão.  Ela nos permite responder perguntas no que diz respeito ao 
visual, ao midiático.  (FERRAZ; PELIGRINELLI; MARTINS. 2009 p. 42). 

 

A etnografia virtual é um instrumento de pesquisa que nos permite 

analisar os conteúdos audiovisuais com mais precisão, com mais segurança e com 

mais chances de alcançar o que se é proposto para investigação. Para chegar a 

etnografia virtual, é necessário fazer descrições densas do que está sendo 

pesquisado.  

Optei por este tipo de pesquisa porque permite me aproximar da realidade 

dos objetivos propostos, uma vez que os meus questionamentos só seriam 

respondidos através de observações densas e das análises de vídeos e cenas, 

possibilitando-me chegar ao resultado desejado. 

O termo pesquisa qualitativa tem sido utilizado para designar vários 

métodos de investigação: 

 

[...]. Alguns dos métodos denominados qualitativos pela literatura em 
metodologia de pesquisa são: as entrevistas em profundidade, os grupos de 
foco, a técnica Dephy, a etnografia, grouded theory, análise de discurso, 
história oral, fotoetnogáfica, entre outros. [...] As abordagens qualitativas 
são especialmente úteis para determinar as razões ou os porquês. Assim tal 
delineamento é recomendado quando se deseja reconhecer os fatores que 
afetam o comportamento humano, tais como: atitudes, crenças, sensações, 
imagens e motivos. (ACEVEDO, NOHARA, apud MOREIRA, 2010 p.52,54). 
 

Segundo André (1995, p.17), a pesquisa do tipo qualitativo tem como foco 

investigar a compreensão dos significados dos sujeitos às suas ações. Para a 

referida autora, um estudo é do tipo etnográfico em educação quando: 

 

Faz uso das técnicas tradicionalmente associadas à etnografia (observação 
participante, entrevista intensiva e análise de documentos); o pesquisador 
estabelece uma relação de interação com o objeto pesquisado, afetando-o 
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e, por ele, deixando-se afetar. O pesquisador é o instrumento principal na 
coleta e na análise dos dados; a ênfase do estudo não está em seus 
possíveis resultados, mas no processo, no contínuo que se estabelece 
durante a investigação; a preocupação com o significado atribuído pelos 
sujeitos a si próprios e as suas experiências no contexto em que estão 
inseridos; desenvolve-se por meio de uma pesquisa de campo; assume um 
caráter descritivo e indutivo; e busca formular hipóteses, conceitos, 
abstrações, teorias e não a testagem. (ANDRÉ, 2000, p.39). 

 

Para a realização da coleta de dados, foram utilizadas as falas dos 

personagens da novela infanto-juvenil. O primeiro passo foi dado ainda no ano de 

2012, a partir de uma descrição detalhada de caráter etnográfico virtual que 

aconteceu da seguinte forma: primeiro assisti alguns capítulos da novela Carrossel e 

selecionei apenas um (1) com a finalidade de organizar todos os dados e as 

informações adquiridas através do site do YouTube; o segundo passo foi analisar 

cautelosamente todas as informações do capítulo escolhido. Utilizei também nas 

análises imagens das cenas da novela, para melhor enriquecê-lo. 

 
Ler imagens criticamente implica aprender como apreciar, decodificar e 
interpretar imagens, analisando tanto a forma como elas são construídas e 
operam em nossas vidas, quanto o conteúdo que elas comunicam em 
situações concretas. (KELLNER apud SILVA 1995, p. 109). 
 

Segundo Severino (2007, p. 59): 

 

A primeira etapa de interpretação consiste em situar o pensamento 
desenvolvido na unidade na esfera mais ampla do pensamento geral do 
autor, e em verificar como as ideias expostas na unidade se relacionam com 
as posições gerais com o pensamento do autor. [...] O último passo da 
interpretação é a crítica, ou seja, é a formulação de um juízo crítico, de uma 
tomada de posição, enfim, de uma avaliação cujos critérios devem ser 
delimitados pela própria natureza. 

 

Ou seja, durante a pesquisa, assisto como se estivesse diante de um 

texto a ser interpretado, percebendo cautelosamente os pontos principais ou os que 

me chamavam mais atenção. Em seguida, descrevo os tais pontos e faço uma 

análise crítica, construindo assim um novo saber sobre o tema pesquisado. É dessa 

forma que se dá o meu trabalho. 

Este trabalho se segue com três capítulos além da introdução. No capítulo 

II intitulado Novela e Indústria Cultural – Aspectos Conceituais, apresento uma 

discussão sobre a Indústria Cultural, a novela e relação entre a novela e o negro. 
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Para as temáticas supracitadas utilizei alguns autores de fundamental importância, 

são eles Souza (2007), Adorno (1987), Benjamin (2000), entre outros. 

No capítulo III cujo título é A Pedagogia Cultural das relações étnico-

raciais na novela carrossel, apresento a discussão dos resultados da pesquisa 

subdividindo-se da seguinte maneira: O negro e o racismo na televisão; violência 

simbólica e ninguém nasce racista; omissão e afirmação pedagógica. Por fim, as 

considerações finais são tratadas no capítulo IV, com os aspectos mais relevantes 

do texto. 
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2 NOVELA E INDÚSTRIA CULTURAL - ASPECTOS CONCEITUAIS 

2.1 A Indústria Cultural 

Os primeiros teóricos da escola de Frankfurt na Alemanha, oferecem uma 

explicação ampla das características desenvolvimentistas das sociedades modernas 

e do destino do indivíduo nos tempos modernos. 

 

O termo indústria cultural, foi apresentado pela primeira vez por Adorno e 
Horkheime, na obra da Dialética do Esclarecimento, publicado no ano de 
1947. Naquela obra deram uma atenção particular a um processo que 
resultou na crescente mercantilização das formas culturais, em substituição 
à expressão “cultura de massa”, pois essa pode sugestionar que é uma 
cultura advinda das massas de modo espontâneo. O termo foi criado para o 
discernimento entre cultura popular, surgida naturalmente entre as massas: 
a alta cultura, elaborada a partir de técnicas sofisticadas, no seio da 
sociedade burguesa (o cultivo do espírito); e a cultura de massa, produzida 
para o consumo e lucro imediato, a partir da técnica, sem considerar as 
reais necessidades sociais, provocando assim, alienação e impossibilitando 
a emancipação anunciada pelo iluminismo. (SOUZA, 2007, p.42) 

 

Segundo Thompson (2009 p.135): 

 

Horkheimer e Adorno usam o termo “indústria cultural” para referirem-se, de 
maneira geral as indústrias interessadas na produção de massa de bens 
culturais. Eles procuram realçar o fato de que, sob certos aspectos, essas 
indústrias não são diferentes das outras esferas da produção em massa que 
lançam no mercado grande quantidade de bens de consumo. 

 

A indústria cultural é uma das primeiras e mais radicais expressões do 

poder do capitalismo e do domínio da mídia, que, como Adorno e Horkheimer 

afirmam, confere a todas as manifestações uma certa “semelhança”. Então, ela não 

somente adapta seus produtos ao consumo das massas, mas também de certo 

modo determina seu consumo. 

Segundo Souza (2007, pag. 6): “A indústria cultural age sempre no intuito 

de proliferar e diversificar seus produtos, de maneira que haja ‘mercadoria’ para 

todos os gostos e que ninguém fique excluído enquanto cliente”. 

É possível dizer que a indústria cultural é o ato de transformar o que é 

cultura em mercadoria. Isso não se referindo aos meios de comunicação mais 

utilizados pela sociedade, como a televisão, o rádio, o computador, mas sim a 

prática social exercida pelas elites dominantes, no caso as emissoras de TV e os 
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produtores das novelas, através da possibilidade de lucro apresentado no mercado e 

na programação. 

Penteado (1999) afirma, que o surgimento da TV na década de 50 foi um 

processo social importante que está vinculado a outro processo social de grande 

relevância com o qual a TV está intimamente ligada: o processo de urbanização. 

 

A Indústria Cultural é evidenciada através de empresas que se utilizam da 
comercialização da cultura com o intuito de lucrar. Neste sistema estão 
inseridos os veículos comunicacionais, que são TV, o rádio, internet, 

cinema, os jornais e revistas. (PENTEADO, 1999 p. 59). 

 

A cultura, nesse sentido, passa a ser o maior mercado para esses 

veículos comunicacionais. O que se passa na televisão em relação a essa cultura de 

mercado é apenas o intuito de querer vender, por esse motivo vemos anúncios a 

todo instante durante a programação sem nenhuma função crítica prévia. 

Segundo Rickli (2010): 

 

Não se pode deixar de lado o fato de que, no Brasil, a televisão trabalha de 
forma comercial, privada e em função disso precisa conquistar mercado e 
isso se reflete na forma como ela constrói suas narrativas. A televisão, 
desde sua inauguração há meio século, cresce vertiginosamente em 
importância e se firma como o meio de comunicação mais influente nos 
costumes, hábitos e na opinião pública. 
 

Para Adorno, na Indústria Cultural o homem é um simples instrumento de 

trabalho e consumo, sendo então um objeto dessa indústria de mercado. “O 

consumidor não é soberano, como a indústria cultural queria fazer crer; não é o seu 

sujeito, mas o seu objeto” (POMARICO, 2013 apud ADORNO, 1987).  

A televisão e seus produtos são a síntese mais evidente da indústria 

cultural, já que o seu fim é simplesmente a comercialização na sua grade de 

programas. Junto à exibição de novelas, filmes, shows, jogos, entre outros, são 

comercializados carros, brinquedos, smartphones, etc. Adorno nas suas escritas nos 

remete a pensar que as pessoas são submersas aos seus pensamentos, devido à 

indústria cultural, pois ele deixava claro que o homem se limitava criticamente após 

o início da industrialização da cultura. Segundo Benjamin (2000), desde o princípio a 

obra de arte foi passível de reproduções através da reprodutibilidade técnica. Assim, 

as imagens, as obras, as músicas, poderiam chegar à todas as pessoas, poderiam 

aproximar-se e conhecê-la em parte, mesmo que rescindisse a obra em si. 
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Segundo Campos (2002): 

 

Adorno é enfático ao dizer que essa indústria “impede a formação de 
indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e decidir 
conscientemente” (ADORNO, in: COHN, 1987, p. 295) e, ao analisar a 
relação da televisão com a Indústria Cultural, diz que esse veículo “leva 
adiante a tendência daquela, no sentido de cercar e capturar a consciência 
do público por todos os lados” (p.246). 

 

A televisão é um elemento inseparável nos lares das famílias brasileiras e 

no mundo. Esse meio apresenta diuturnamente, uma diversidade de temáticas em 

seus programas. São mercadorias culturais que vêm se apropriando da educação de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos desafiando assim os educadores da 

atualidade. 

 

Como formadora de comportamentos e opiniões, a TV exerce um poder 

sem precedentes. Não cabe negar esse fato e nem aborda-lo 

emocionalmente. Cabe, sim, educar para uma compreensão objetiva e 

crítica da linguagem e das mensagens da TV, para a identificação de como 

ela funciona enquanto mídia comercial, de como ela interage com as 

realidades socioculturais e políticas no mundo todo, mas de modo especial 

no Brasil. (FISCHER, 2006.p.113). 

 

Segundo Rocha (2007, 22): 

 

É durante as décadas de 70 e 80, com o mercado já dominado pela TV 
Globo, que a televisão se consolida como indústria cultural e a novela se 
legitima como o formato de programa mais popular e lucrativo das 
emissoras, e através do qual brigam pela audiência. É ainda nessas 
décadas que, assume a liderança de mercado. 

 

Essa dominação da TV Globo durante as décadas de 70 e 80, deve-se ao 

fato de que a mesma foi uma das emissoras que apoiaram a Ditadura Militar no 

Brasil. No período auge do golpe militar, percebe-se que a emissora carioca deu 

seus grandes passos rumo a liderança no mercado, fazendo com que grandes 

emissoras da época, como a Excelsior, fechasse os seus trabalhos como emissora 

no Brasil. A Globo teve um grande destaque na economia também, graças as suas 

novelas, que ainda hoje são um dos produtos mais rentáveis do gênero televisivo. 

Ortiz apud Rocha ainda complementa (2007, p. 22): 
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A fabricação da telenovela necessita de uma estrutura empresarial sólida, 
maiores investimentos iniciais, implica numa acentuada divisão do trabalho, 
num ritmo intenso de produção. As empresas, ao escolherem esse gênero 
como carro-chefe da indústria televisiva, de uma certa forma se veem na 
posição de se reformularem para produzi-lo. (ORTIZ apud ROCHA, 2007, p. 
22). 

 

O deslumbramento diante das possibilidades de permitir interação, 

decorrente das transformações das forças bem-sucedidas do capitalismo, não 

deixam dúvidas em relação ao conceito de Indústria Cultural. Os avanços 

tecnológicos e a preocupação governamental com o assunto permitiram que as 

dificuldades tecnológicas enfrentadas pelas emissoras nos anos 50, e parte dos 60, 

pudessem ser superadas. 

 

2.2 A Telenovela 

Falar hoje de cultura e Indústria Cultural, é também falar de novela. Após 

a sua introdução na vida dos brasileiros, ainda na década de 1950, esse produto 

mercadológico ganhou forças entre as diferentes classes sociais, sendo hoje 

considerado como “representante da nossa cultura”, praticamente. Porém surge uma 

indagação sobre o assunto: o que é a telenovela? Antes de responder a esta 

pergunta, vejamos como aconteceu o surgimento da novela. 

 

Os pilares da novela atual começaram a ser formulados na antiga Idade 
Média, principalmente no século XI. Nesse período as obras antigas eram 
lidas e interpretadas. A dissolução desse modelo só deu-se a partir das 
Canções de Gesta, poesias épicas que surgiram no fim do século XI e do 
início do século XII, antes do surgimento da poesia lírica dos trovadores e 
dos mais antigos romances em verso. Durante a Idade Média surgem 
também os Saraus, encontros geralmente na corte onde se liam textos 
acompanhados de música e as Novelas de Cavalaria. Mas somente no 
Renascimento, a novela ganha reconhecimento, influenciado pelas ideias 
renascentistas. Podemos então destacar nesse período a obra de Giovanni 
Boccaccio (1313-1375), o Decameron ou Decamerão, que é a junção de 
cem novelas contadas por dez pessoas, refugiadas numa casa de campo 
para escaparem aos horrores da Peste Negra. (REBOUÇAS, 2009, 
p.02/03). 
 

A novela, no sentido etimológico da palavra, é uma narração em prosa, de 

menor extensão que o romance. Comparando-se ao romance, nota-se que existe 

uma economia de recursos narrativos, por exemplo: menos personagens, poucas 

tramas paralelas, etc. Já em relação ao conto, ela possui um enredo (a história) bem 
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mais extenso, com o número de personagens maior. Esse pensamento cultural 

seria, então, uma mescla entre o romance e o conto, caracterizada, em geral, por 

uma narrativa mediana, na qual toda a ação acompanha a trajetória de um único 

personagem, que no caso é o protagonista. 

 

A consolidação da telenovela como o gênero mais popular e lucrativo da 
televisão está fortemente vinculada a uma mudança de linguagem realizada 

por autores brasileiros a partir do trabalho acumulado no rádio e no cinema. 
(LOPES, 2009, p. 24) 

 

Pois, como afirma Borelli e Mira, (1996, p. 35): 

 

A relação comercial, já aprovada em outros países, aqui se repetia: a 
radionovela era um veículo tão bom para a divulgação dos produtos de 
higiene e beleza que compensava investir em sua produção. A Colgate 
Palmolive concentrou sua iniciativa na tradução e adaptação de relatos 
cubanos e mexicanos. A principal concorrente – a Gessy Lever – investiu 
também em textos de autores nacionais, fiéis à matriz melodramática” 
(BORELLI e MIRA, 1996, p.35). 

 

Há anos as telenovelas têm sido classificadas como um produto de 

entretenimento de pouco ou nenhum valor cultural e, até mesmo, de serem 

prejudiciais aos seus telespectadores. Pois alguns temas são tratados 

superficialmente como é o caso do preconceito. A mudança da radionovela para a 

novela se dá pelo fato de que o público preferiu não somente escutar as “histórias de 

amor”, mas sim vê-las, as imagens chamavam mais atenção. O que explicaria o 

preconceito intelectual contra as novelas, mesmo de autores renomados não é o 

simples fato de assistir o produto televisivo para ver as histórias de amor, mais como 

os temas são tratados em tais histórias. 

Por ser um produto comercial e de grande faturamento para as 

emissoras, o que chamam de “obra aberta”; nela, os processos de produção e 

consumo se dão em paralelo. Para melhor entendimento: 

 

O formato buscado pelas telenovelas brasileiras foi uma contingência do 
esquema comercial que assumiram desde o início. Em se tratando de 
produções caras, que exigiam elevados dispêndios financeiros das 
emissoras na construção de cenários, confecção de vestuário, etc., tornava-
se indispensável esticá-las enquanto durasse o interesse da audiência, 
otimizando, assim, os recursos mobilizados na infra-estrutura. (MELO, 1988, 
p. 26). 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Personagem
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Assim, o andar da história fictícia está sujeita à opinião do público 

telespectador que, de acordo com suas demandas, pode fazer com que o curso do 

folhetim seja alterado, e personagens sejam retirados da trama, por exemplo. Além 

disso, autores e diretores podem ser trocados e a história ter seu fim precipitado ou 

delongado. Todas essas resoluções são tomadas a partir – e por conta – do 

feedback da audiência. Entre os meios para medi-lo, vem crescendo a recorrência 

aos grupos de discussão com telespectadores. É a partir desse retorno que as 

emissoras fazem a junção do sucesso de sua trama, com o lançamento de produtos 

para o público infantil. Tratando assim do merchandising e do consumismo.3 

Uma das características que diferenciam as telenovelas brasileiras é a 

audiência. Para Schiavo (1995): 

  
As telenovelas são a expressão da cultura brasileira, tendo enorme 
repercussão em todas as classes sociais. Mesmo que se apresentando 
muitas vezes de forma repetitiva, essa “estética da repetição” possui uma 
“incrível capacidade para inovar”, adquirindo o status de “cesta básica da 
cultura popular, sendo a alternativa de lazer e entretenimento a qual a 
maioria da população tem acesso efetivo (p.79). 

 

Nas palavras de Schiavo, percebe-se que mesmo sendo um produto 

batido no mercado televisivo, a novela ainda consegue trilhar seus passos dentre as 

mais diferentes classes sociais, da mais rica a mais pobre. Como ele disse, é 

através dessa alternativa de lazer e de entretenimento que essa cultura popular se 

dissipou entre as famílias, crianças e jovens. Nas suas palavras ele ainda chama a 

cultura da televisão de “cesta básica”, pois é através da mesma que muitos tentam 

de alguma forma “se educar” sobre os temas sociais discutidos em suas tramas. 

Nem sempre sendo uma cultura popular da melhor qualidade e/ou do melhor jeito a 

ser abordado. 

Percebemos então como é maciço o potencial das telenovelas como 

agente que contribui para a educação social informal dos receptores. A novela utiliza 

uma linguagem própria para falar acerca dos dramas sociais, sem estar baseada 

                                                           
3 A palavra Merchandising é o gerúndio de um verbo que deriva da palavra inglesa merchandise, a 

qual se traduz para o português por “mercadoria”. Assim, o verbo comerchandise significa operar 
mercadorias, administrar mercadorias, usar mercadorias para operar a sua própria venda. Se 
substantivarmos este gerúndio, teremos o seguinte significado: Operação com mercadorias. O 
mesmo autor descreve o Merchandising como um conjunto de diversas atividades executadas no 
ponto de venda; seja pelo varejista ou fornecedor, dirigidas para o consumidor, explorando ao 
máximo sua presença no ponto de venda e acelerando a comercialização do bem, ideia ou serviço, 
aumentando a rentabilidade. (SIMONI, 2002, p. 50). 
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somente no noticiário criminal, em geral burocrático e estatístico, da imprensa ‘séria’, 

nem na histeria irracional e oportunista da imprensa ‘sensacionalista’. Também não 

se alimentam, apenas, das outras considerações dos sociólogos, psicólogos, juristas 

e afins, que pululam nas páginas de opinião dos jornais e revistas, e nos 

comentários do rádio e do telejornalismo (PRIOLLI apud REBOUÇAS, 2007, p.02) 

A linguagem utilizada na novela é uma linguagem rasa, sem fundamento, 

pois cabe a ela, segundo a citação acima, agir e educar sobre temas da maneira 

mais informal possível. 

 

2.3 A novela e a sua relação com o negro 

Como de costume, a televisão brasileira continua omitindo o racismo e o 

negro em suas telenovelas. A mais evidente negação de nossa diversidade racial 

pode ser observada na constatação de que os atores afrodescendentes estiveram 

ausentes de um terço das telenovelas produzidas, neste quase meio século de 

história do gênero que, desde 19634, se tornou o programa diário de maior sucesso 

da tevê brasileira. E nos outros dois terços, nunca ultrapassaram a 10% do elenco 

escalado. 

 

A presença dos negros nos meios de comunicação se da mesma forma que 
uma inoculação vacinatória. Ou seja, a exemplo do que acontece no 
processo de produção da vacina, também nos mass media se colocam 
alguns poucos negros – dois, três, quatro – para se evitar que se prolifere o 
número de pretos na TV. E, ao mesmo tempo, produzir um simulacro de 
democracia racial. (ALMADA 2005 apud BORGES; BORGES 2012, p. 25). 

 

Almada (2005) apud Borges (2012), evidenciou-nos o descaso com o 

negro na mídia televisiva desde os seus primórdios. Com uma história com mais de 

50 anos, as novelas ainda são detentoras de fortes preconceitos raciais. A presença 

de atores negros nos papéis principais, de protagonistas ou antagonistas, 

praticamente inexistiu. 

 

                                                           
4 A primeira novela exibida diariamente no Brasil foi produzida pela TV Excelsior paulistana em 1963, 
a trama chamava-se 2-5499 ocupado, estreando mês de julho daquele ano. A novela foi 
protagonizada pelos atores Glória Menezes e Tarcísio Meira. A trama foi escrita por Heyde Maia, e se 
passava no horário das 19:30. A trama era exibida inicialmente as segundas, quartas e sextas-feiras, 
a partir de 9 de setembro daquele ano, a Rede Excelsior começou as transmissões da novela 
diariamente no Rio de Janeiro. (XAVIER, 2010, p. 02). 
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A presença do negro nas produções de ficção da televisão brasileira é 
marcada por uma quantidade ínfima, que não ultrapassa 10% dos elenco; 
por papéis estereotipados: o cômico, o bom negro, o serviçal, o pobre; os 
personagens de crianças negras aparecem geralmente em situação de 
vulnerabilidade social, seja como menino de rua, delinquente, em 
exploração de   mão-de-obra ou sofrendo algum tipo de violência; e o tema 
racismo é tratado como um tabu, ou seja, evitado ou simplesmente omitido. 
(Souza 2007, p. 135). 

 

Só nos últimos anos é que a teledramaturgia começou a exibir o negro 

nas tramas centrais de suas novelas, os mesmos que desempenhavam papéis 

secundários pouquíssimas vezes se tornaram protagonista. Apenas 3 ou 4 negros 

desempenharam tal função. Araújo (2000) nos esclarece isso a partir de uma 

aprofundada pesquisa sobre o negro na telenovela brasileira: 

 

As imagens dominantes no conjunto das telenovelas que foram ao ar no 
período de 1963 a 1997 revelam a cumplicidade da televisão com a 
persistência do ideal de branqueamento e com o desejo de euro-norte-
americanização dos brasileiros. Mesmo considerando somente as duas 
últimas décadas, os anos 80 e 90, um período de ascensão do negro na 
dramaturgia da teleficção, de 98 novelas produzidas pela Rede Globo 
(excluindo aquelas que tiveram como temática a escravidão) não foi 
encontrado nenhum personagem afro-descendente em 28 delas. Apenas 
em 29 telenovelas o número de atores negros contratados conseguiu 
ultrapassar a marca de dez por cento do total do elenco. E em nenhuma 
delas o total de negros e mulatos chegou a ser a metade, ou mesmo 
quarenta por cento de todo o elenco. (p. 305). 

 

Uma das primeiras protagonistas negras5 de uma telenovela brasileira no 

horário nobre (horário de maior audiência) no Brasil, ocorreu em 1996 na extinta TV 

Manchete, onde a então jovem e estreante atriz Taís Araújo viveu a personagem-

título da novela Xica da Silva. A novela se passava entre o séculos XVIII e XIX. A 

mesma atriz em 2004, protagonizou a sua segunda novela, dessa vez na platinada 

TV Globo, após quase 40 anos de existência da emissora. 

 

                                                           
5 A primeira protagonista negra de novelas na televisão brasileira foi a atriz Ruth de Souza na novela 
A Cabana do Pai Tomás, a trama tinha como principal enredo a luta entre escravos e latifundiários. A 
trama da Rede Globo de Televisão passava-se no horário das 19:00 e foi exibida entre junho de 1969 
e fevereiro de 1970. Por conta do grande sucesso que fez a atriz que é negra, causou inveja nos 
demais atores do elenco, diminuindo a novela e, a atriz, perdendo espaço. Somente em 1996 com 
Taís Araújo veríamos novamente um negro no posto de protagonista na Rede Manchete. (XAVIER, 
2010 p. 02) 
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Um primeiro estereótipo diz respeito ao “bom crioulo”, descendente do 
“escravo fiel” do romance abolicionista). As principais características são a 
subserviência e fidelidade aos senhores/patrões, aliadas à capacidade para 
o trabalho árduo e a dependência do paternalismo do branco, comum 
também no cinema (RODRIGUES, 1988, p.06). 

 

Os meios de informação e comunicação são recursos usados pelas 

instituições culturais para exercer um tipo de poder denominado simbólico, ou seja, 

aquele que “nasce da atividade de produção, transmissão e recepção do significado 

das formas simbólicas”. Thompson (1998, p. 24). 

 

Por isso cada vez mais a sociedade tem transformado as lutas por 
reconhecimento em lutas pela visibilidade. Conforme o autor, “o 
desenvolvimento dos movimentos sociais (...) fornece amplo testemunho de 
que as reivindicações de grupos até então subordinados ou marginalizados 
só se conquistam através de lutas pela visibilidade na mídia. (THOMPSON 
1988, p. 24). 

 

Segundo Leslie (1995), a televisão brasileira ajuda a sustentar o mito da 

democracia racial, negligenciando o contexto em que vivem os negros brasileiros. 

Ou seja, não existe negro que moram só em periferias, tampouco o negro totalmente 

pobre e mau caráter. Além do mais, na telenovela, além da baixíssima proporção e 

de personagens subalternos, os papéis para os atores eram quase que 

constantemente papéis menores, sem importância na trama. Não passavam de 

meros empregados domésticos, motoristas ou outro tipo de profissão que os 

deixassem em segundo plano, apenas como figurantes. 

A história do negro nas novelas ainda tem grandes obstáculos e 

pequenos passos alcançados. Visto que esse povo há séculos sofre os mais 

sórdidos tipos de preconceito. 

 

 

 

 

 



31 
 

 

3 A PEDAGOGIA CULTURAL DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA NOVELA 

CARROSSEL 

 

Neste capítulo, faremos abordagens de algumas características 

importantes da novela em estudo. Mostro o preconceito racial, assunto discutido na 

trama e que passa despercebido por muitas pessoas, inclusive as crianças; abordei 

o tema para análise das cenas e diálogos da novela, parte fundamental desta 

pesquisa. Utilizei os capítulos 8 e 9 da trama infantil ambos divididos em parte 1 e 2, 

para descrever os diálogos dos personagens. Utilizei também, 7 imagens 

representando as 6 cenas assistidas, para ajudar na construção do pensamento do 

tema. 

Para me ajudar na construção deste capítulo, optei por dividir as 

temáticas em categorias de análises. Primeiramente, abordo como categoria “O 

Negro e o racismo na novela”; em seguida, nas categorias, trato “a violência 

simbólica” exibida na trama. Uma outra categoria de análise foi nomeada de 

“Omissão e afirmação Pedagógica”. “Ninguém nasce racista”, trato como última 

categoria. 

Um dos temas frequentes na trama Carrossel, como já foi dito, é o 

preconceito racial. Pouco antes da novela estrear, em maio de 2012 durante a 

coletiva de imprensa, a autora do folhetim, Íris Abravanel, comentou que apesar 

do remake ser produzido no final da primeira década do século XXI, o 

preconceito seria um dos principais temas a ser abordado, tendo como núcleo 

principal o negro e pobre Cirilo Rivera e sua paixão esnobe Maria Joaquina. Afirmou 

que esse tema seria bom para os espectadores se conscientizarem do racismo no 

século XXI. “Atualizamos a história. Um dos temas que trataremos será o bullying e 

o preconceito, focando nos dois como temas centrais. Quero que essa geração de 

telespectadores mirins se conscientize.6” 

                                                           
6 A respeito do que a autora fala sobre a novela Carrossel, está disposto nesse link: Nova Versão de 

Carrossel ‘tratará’ do Bullying (15/05/2012). Disponível em: 

http://simplesmenterosannemulholland.blogspot.com.br/2012/05/nova-versao-de-carrossel-tratara-

do.html Acessado em 15/05/2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dris_Abravanel
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Porém, o que se vê na tela não condiz muito com o que a autora fala. 

Durante as exibições de Carrossel, é notável sim a presença do bullying, mas bem 

mais visível, o preconceito racial. O bullying apresentado na trama, pode-se dizer 

que não é com a tamanha relevância que deveria ter, ou seja, é momentaneamente 

exibido sem nenhuma função aparente. Simplesmente mostram alguns personagens 

praticando o bullying, como se fosse algo normal, sem nenhuma intervenção dos 

adultos e nenhum projeto sobre o bullying, não mostrando os efeitos reais do 

problema. Praticamente, passa a ser um tema que não tem função social de 

destaque na trama. 

A movimentação social em torno do negro e do branco na mídia foi 

relativamente intensa. Ao mostrar o “negro pobre” que vence no final da novela, por 

sua persistência e sacrifício (Proença Filho, 1997, p. 160). E o que podemos 

entender disso é que se o personagem for branco, mesmo contendo caráter 

duvidoso, pode ter uma vida “boa” sem passar por histórias de superação. Já os 

negros, devem sofrer do início ao fim, para que conquistem o tão famoso “final feliz”. 

A nobreza do caráter se identifica com a aceitação da submissão, isso 

fica evidente ao assistir aos capítulos de Carrossel e ver como o personagem Cirilo 

é submisso a Maria Joaquina, mesmo recebendo muitos maus-tratos, associando-se 

a outra caraterística estereotipada nas telenovelas brasileiras, a característica do 

“negro vítima”. 

 

3.1 O Negro e o racismo na novela 

A seguir trago uma transcrição de um dos capítulos da trama, enfocando 

o preconceito contra o personagem Cirilo. Escolhi especificamente o capítulo 08 

divididos em parte 1 e 2, esta cena é exibida na escola, antes de começar a aula. No 

pátio, encontram-se apenas as meninas conversando sobre um sorteio feito para o 

aniversário de Maria Joaquina, sendo Cirilo o único garoto negro da escola, ele não 

foi sorteado e nem convidado para a festa. A figura abaixo mostra a reunião das 

meninas conversando sobre: 
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Figura 01 – Meninas no pátio da Escola Mundial 

Logo abaixo será apresentado o diálogo das meninas, para análise: 

 

Valéria: Ainda bem que vocês foram sorteadas pra festa da Maria 
Joaquina, eu não iria sem vocês. 

Laura: Que jeito mais antirromântico de convidar as pessoas pra uma festa! 

Marcelina: Coitadinho do Cirilo! Ele queria tanto ir. 

Ana: A Maria Joaquina trata ele muito mal! 

Laura: Por que ela não é nada sentimental. 

Valéria: Não é por isso. Ela não deve gostar porque... 

Ana: Por quê? 

Valéria: Porque ele é de cor diferente! 

 

Podemos observar que para ser considerado diferente do padrão, norma 

cultural ou expectativa cultural vigente em determinados grupos, é considerado 

diferente, o “feio”. Nota-se logo nas primeiras falas a compaixão das meninas por 

Cirilo pelo fato de ser excluído da festa de Maria Joaquina por ser negro. Fica claro 

que o que o garoto sofre é o preconceito racial, quando a fala final proferida pela 

personagem Valéria afirma: “Ela (Mª. Joaquina) não deve gostar... porque ele é de 

cor diferente!” O ser diferente aqui é ser de cor negra, diferente dos demais colegas. 

Segundo Salles (2011, p.90): 

 

É evidente que a cor da pele é responsável por apenas uma das tantas 
distinções sociais que possuímos e a partir das quais nos compomos 
cidadãos: somos classificados por gênero, idade, cor, classe social, religião, 
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nível de escolaridade, profissão... Categorizar o indivíduo por um de seus 
traços sociais significa “rotulá-lo” de modo preconceituoso, ignorando a 
totalidade de fatores que o compõe. Mas também não há dúvida de que a 
cor da pele tem sido motivo de discriminação social por toda a história 
brasileira. 
 

Essas são preconcepções em rígidas prescrições normativas (GOFFMAN, 

1972) que impactam diretamente nas relações sociais. Ou seja, o Cirilo por não 

possuir um padrão exigido pela sociedade – padrão este: branco, olhos azuis, 

magro, loiro, etc. – sofre rigorosas formas de preconceito, não só por ser negro, mas 

também por ser de origem pobre. 

Na continuidade daquela cena o diálogo prossegue: 

 

Carmem: Mais isso é um absurdo! Só uma pessoa má maltrataria alguém 
por esse motivo. 

Valéria: Minha mãe sempre disse que o mundo está cheio de pessoas 
ruins. Acho que a Maria Joaquina é uma delas (risos). 

Bibi: Não importa se a cor é diferente, se é rico, se é pobre, no final todo 
mundo é igual e, não tem que tratar diferente. 

*Cirilo ouve a conversa das meninas e fica triste. 

 

A partir do diálogo acima, Santos (2003, p. 56) afirma: 

 

(...) temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e 
temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 
diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 
desigualdades. (SANTOS 2003, p. 56) 

 

É perceptível que a mídia, a telenovela “enche os olhos” dos 

telespectadores com falsas ideologias, fechando-se para o real, para que assim, 

cumpram a sua função social, deixando as poucas discussões pedagógicas de lado. 

Seria esse o momento mais adequado para a professora utilizar da sua pedagogia 

para tratar sobre os temas sociais com os alunos. A fala da personagem Bibi mostra 

que não deve existir distinção entre negros e brancos, todos devem ser tratados da 

mesma maneira.  Já em relação a personagem Maria Joaquina ser citada como má, 

já veio da própria personalidade da menina, pois, os pais da garota não são 

preconceituosos, mas a criança sim, o que torna isso muito estranho. 
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A sequência a seguir traz Maria Joaquina, a professora Helena e seu pai 

conversando sobre o recado que a professora noticiou na agenda da menina, sobre 

sua atitude racista contra Cirilo. A imagem abaixo, mostra o momento.  

 

Figura 02 – Maria Joaquina, Professora Helena e seu Pai. 

 

Helena: Já pedi pra chamá-los (se referindo a Maria Joaquina e Cirilo). 

Pai: Obrigado. 

Helena: Doutor, a Maria Joaquina tem um bom coração só que as vezes ela 
se engana. 

Pai: Então ela tem que aprender a parar de se enganar. 

*Maria Joaquina entra na sala da Professora Helena. 

Maria Joaquina: Oi papai! 

Pai: Escuta, filha, a professora me disse coisas que eu não me agradei em 
nada. 

Maria Joaquina: Que coisas? 

Pai: Que você não quer que um colega seu não vá a sua festa de 
aniversário, porque ele não é da mesma cor, ou classe social. Sim ou não? 

Maria Joaquina: Sim! 

Pai: Em casa falaremos a esse respeito. 

 

Fica evidente no diálogo acima que a personagem, Maria Joaquina, não 

gosta do Cirilo por ser negro, sendo que o mesmo é vitimado como coitado pelos 

colegas de sala. Araújo (2000) afirma que: 

 

A ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial foram desejos 
e metas sociais construídos historicamente para apagar a herança africana, 
denominada de a “mancha negra da escravidão”. Esse estigma é 
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responsável pela dificuldade de grande parcela dos afro-brasileiros, de 
cultivar a sua autoestima (2000, p. 25). 

 

As palavras de Araújo podem ser notadas na imagem seguinte, onde 

Cirilo está sentado sozinho e triste por não ter sido sorteado para festa. Notando-se 

que é difícil para os negros conviverem com discriminação racial, ainda mais quando 

se é criança e é a única da sua turma de colégio a não poder se divertir com os 

colegas de classe, por causa da sua cor de pele.  

 

Figura 03 – Cirilo triste. 

 

Isso poderia acarretar sérios problemas psicológicos na criança, pois ser 

vítima de maus-tratos quase que diariamente, no espaço escolar, não faz bem a 

ninguém. Muitas vezes os estudantes brancos (Maria Joaquina) utilizam o 

preconceito como mecanismo de irritabilidade, para provocar o colega de classe, 

que em sua maioria são os negros, as principais vítimas.  

Alguns negros vitimados não sabem como reagir às palavras e atitudes 

que baixam a sua autoestima e, por esse motivo, ficam em silêncio por não terem 

argumento suficiente para se esquivar e rebater a ação sofrida. 

O diálogo das garotas no pátio continua discutindo a temática do 

preconceito e do racismo: 
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Figura 04 – Meninas conversando. 

 

Laura: Essa menina não tem jeito! 

Valéria: A Maria Joaquina é preconceituosa, isso sim! 

Ana: Ela não conhece o Cirilo direito pra fazer aquilo com ele. 

Carmem: Se ele ainda fosse igual ao Paulo, dava até pra entender, né?! 

Marcelina: Oh! Não fala mal do meu irmão não. 

Bibi: Gente, preconceito é coisa do passado. 

Carmem: Gente desinformada e sem educação. 

Valéria: Tá fora de moda! 

Ana: Até nos Estados Unidos que tinha muito preconceito, tá mudando. 
Agora o presidente é negro. 

 

Nas falas das personagens durante a cena, as meninas evidenciam que a 

Maria Joaquina é sim preconceituosa. O que mostra a intenção na fala de Valéria ao 

afirmar isso e como a própria Maria Joaquina se afirmou também. 

Sobre o que a personagem Valéria trata como moda, Cunha Jr. (2008, p. 

229) diz:  

 

Com enorme agravante, esses racismos são sempre negados, disfarçados, 
ignorados ou escamoteados. Posto na lista das questões incômodas, dos 
tabus, por vezes, vistos como um problema que, se explicitado, poderiam 
torna-se pior, sem, no entanto, ser explicitado o porquê ou para quem ficaria 
pior, pois, para nós, afrodescendentes, já são insuportáveis, sufocantes e 
inadiáveis a necessidade de uma intervenção dos educadores. 
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Outro fator importante, sobre os diálogos das meninas, é a importância da 

modernidade na vida dos educandos e dos professores. Mostrando que as 

informações aparecem a todo momento. Trazendo a necessidade dos professores 

se atualizarem juntamente com as tais mudanças. Isso fica explícito durante a fala 

que envolve o negro como presidente, quebrando o paradigma do branco no centro 

do mundo. Como se sabe a mídia, a internet, etc. acaba (semi)informando as 

crianças de tudo o que acontece a sua volta, quando chega a escola, o que deveria 

se transformar em um debate educativo, por exemplo, o negro como presidente, 

passa a ser apenas mais uma informação na vida do aluno sem nenhuma 

importância crítico-construtiva. 

 

3.2 Violência Simbólica e Ninguém nasce racista 

Nessa categoria analisaremos a violência simbólica nas cenas de 

Carrossel exibidas o Capítulo 8 parte 2. Seguindo com as análises, trarei agora o 

momento “chave” digamos assim, do não-convite do Cirilo para festa de Maria 

Joaquina. 

 

Figura 05 – Maria Joaquina e Cirilo. 

 

Maria Joaquina: Cirilo, vem eu preciso falar com você! 

* A professora interrompe os dois e diz: 

Helena: Assim que eu gosto. Conversando como dois bons amigos! 

Maria Joaquina: Olha aqui, Cirilo, você não foi sorteado pra receber o 
convite da minha festa de aniversário. 

Cirilo: Eu sei, Maria Joaquina, mas o Daniel deu o convite dele. 
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Maria Joaquina: Só que não é bem assim. O sorteio foi justamente pra 
definir os convidados, as pessoas que não foram sorteadas, devem se 
conformar com a sorte. Por isso, quero que me devolva o convite! 

Cirilo: Eu não roubei! Foi o Daniel quem me deu, se quiser pode até 
perguntar pra ele. 

Maria Joaquina: Eu não tenho que perguntar nada. Nas festas que eu dou, 
eu só convido quem eu quero! Agora me dá o convite. Vai Cirilo! 

Cirilo: Ele está na minha mala, só não peça pra pegar ele. 

Maria Joaquina: Eu não tô pedindo, eu só quero que você me devolva o 
que é meu. 

* Cirilo pega o convite e devolve, em seguida diz: 

Maria Joaquina, por favor! 

* Cirilo se sente humilhado e chora. 

 

De acordo com as falas acima, Cirilo sofre duplamente: além do 

preconceito de ser o único aluno de sua classe a não ser convidado pra festa, sofre 

a humilhação de ser obrigado a devolver o convite. Podemos perceber que ele é 

vítima também da violência simbólica. 

Tudo fica explícito no momento em que Maria Joaquina toma das mãos 

de Cirilo o convite. A capacidade do garoto ser dominado pela menina, ter que 

implorar para ser reconhecido dentro desse “grupo” é de extrema importância para 

ele.  

Segundo Bourdieu (2001, p. 206): 

 

A violência simbólica é essa coerção que se institui por intermédio da 
adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante 
(portanto, à dominação), quando dispõe apenas, para pensá-lo e para 
pensar a si mesmo, ou melhor, para pensar sua relação com ele, de 
instrumentos de conhecimento partilhados entre si e que fazem surgir essa 
relação como natural, “pelo fato de serem, na verdade, a forma incorporada 
da estrutura da relação de dominação”. 

 

Abramovay (2002) cita como outras manifestações de violência simbólica: 

“abuso do poder, baseado no consentimento que se estabelece e se impõe 

mediante ouso de símbolos de autoridade; verbal; e institucional como a 

marginalização, discriminação e práticas de assujeitamento utilizadas por 

instituições diversas que instrumentalizam estratégias de poder”. 
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Ainda em relação as falas acima, Cirilo faz de um tudo para que consiga 

ficar com o convite, pois o mesmo se sente como se fosse obrigado a mostrar a sua 

identidade para a colega de sala e dona da festa. 

A pesquisadora Oliveira, em seu artigo “Ser negro no Brasil: alcances e 

limites”, assim expõe a questão da identidade racial: 

 

Identidade racial/étnica é o sentimento de pertencimento a um grupo racial 

ou étnico, decorrente de construção social, cultural e política. Ou seja, tem a 

ver com a história de vida (socialização/educação) e a consciência adquirida 

diante das prescrições sociais raciais ou étnicas, racistas ou não, de uma 

dada cultura. Assumir a identidade racial negra em um país como o Brasil é 

um processo extremamente difícil e doloroso, considerando-se que os 

modelos “bons”, “positivos” e de “sucesso” de identidades negras, que já 

não são muitos, são pouco divulgados e o respeito à diferença em meio à 

diversidade de identidades raciais/étnicas inexiste. (OLIVEIRA, 2004 p. 01). 

 

Para uma melhor compreensão, trago a citação a seguir sobre a 

necessidade de aceitação do personagem. Segundo Taylor (1994) apud Munanga, 

(2003, P. 45): 

 

Uma pessoa ou um grupo de pessoas pode sofrer um prejuízo real se as 
pessoas ou as sociedades que as rodeiam lhes devolvem uma imagem 
limitada ou depreciativa delas mesmos. [...] O reconhecimento não é 
simplesmente um ato de cortesia, é uma necessidade humana vital. 

 

É como diz Taylor na citação acima, é preciso que os grupos de alunos 

afrodescendentes sejam valorizados, não importando a sua condição financeira, 

mas sim, a sua cor. 

Analisaremos agora as falas do Capítulo 08 parte 02 envolvendo ainda, a 

questão do preconceito exibidas na trama, quando Maria Joaquina e seus pais tem 

uma conversa bem interessante a respeito do racismo. Tudo começa quando a 

menina chega em casa e mostra sua agenda ao pai. Ao ler a agenda, o pai fica 

espantado sobre o que a filha fez (Destratou Cirilo, por causa do convite de sua 

festa de aniversário). Na foto abaixo, o momento da conversa (entre Maria Joaquina 
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e seus pais). O que chama atenção mesmo, é o fato de que os pais de Maria 

Joaquina não são pessoas preconceituosas. Então como isso poderia acontecer 

com a menina? 

 

 

Figura 06 – Maria Joaquina e seus pais. 

 

Maria Joaquina: Hoje eu tive um dia muito estressante na escola. Vou me 
retirar e descansar um pouco. Licença.  

* (Isso a menina olhando para seu pai desconfiado). 

Mãe: Se retirar? 

Maria Joaquina: É! 

Pai: Mocinha, pode voltar! Você não tem nada a me dizer não? 

Maria Joaquina: Sobre o quê? 

Pai: O bilhete na agenda. 

Maria Joaquina: Foi tudo culpa do Cirilo, aquele... 

Pai: Para Maria Joaquina! Você não tem o direito de tratar esse menino 
assim! 

Maria Joaquina: Ele me persegue! 

Pai: Qual é o seu problema com ele? Faz isso por achar que ele é diferente 
de você? Pois saiba que não é. 

Mãe: Calma Miguel! 

Pai: Isso que você está fazendo é muito triste! 

Maria Joaquina: Você está do lado dele, pai? 

Pai: Não. Estou do lado do que é justo. 

Maria Joaquina: Vocês nunca foram chamados na minha outra escola, o 
problema não sou eu. 

Pai: Eu vou ver isso amanhã. Agora vai pro seu quarto pensar um pouco. 

Maria Joaquina: Mas, pai! 
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Mãe: Obedeça, minha filha, por favor! 

* Quando ela sai da mesa, o pai pergunta: 

Pai: Por que ela é assim? 

 

No diálogo apresentado acima, podemos perceber que a menina não 

sente culpa ou remorso sobre o que fez com o Cirilo, mesmo destratando-o, 

tomando o convite e rasgando na cara do garoto. O sentimento de culpa não 

prevalece nas palavras de Maria Joaquina, que tende a acusá-lo mais uma vez. 

Nota-se aí a atitude preconceituosa da menina diante do pai. Isso também fica 

expressivo quando ele se sente abusado ao ver como a filha trata o amiguinho da 

escola. 

Na música “Racismo é Burrice”7, do cantor rapper brasileiro, Gabriel O 

Pensador, o musicista enfatiza que: 

 

O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista... E o racismo está 
dentro de você. Porque o racista na verdade é um tremendo babaca. Que 
assimila os preconceitos porque tem a cabeça fraca. E desde sempre não 
para pra pensar nos conceitos que a sociedade insiste em lhe ensinar. E de 
pai pra filho o racismo vai passar. 

 

O que se pode questionar disso é que, a letra da música diz que o 

racismo passa de pai para filho, isso faz todo o sentido. Mas como a emissora, 

escritora e demais pessoas podem explicar como uma criança nasce racista em um 

ambiente que não se utiliza de tal sentimento? Para ficar mais claro, deveria ser 

explícito isso na trama. E o que fundamenta mais é o questionamento do pai ao 

dizer: “Por que ela é assim?”.  

Para Bhabha (2005, p. 105): “a desumanização da imagem do negro, é 

parte de uma estratégia de dominação do branco [...]”, na fala de Bhabha, fica claro 

que a menina tenta culpar Cirilo por suas advertências, na intenção de dominação. 

Dominar o outro é o prazer do racista e da violência simbólica. 

O poder de dominação fica claro na fala de Maria Joaquina também 

quando ela diz: “Vocês nunca foram chamados na minha outra escola”. Nunca foram 

                                                           
7 A música “Racismo é Burrice” do Gabriel O Pensador pode ser encontrado no seguinte endereço: 
http://letras.mus.br/gabriel-pensador/137000/ - Acessado em 20 jan. 2014. 

http://letras.mus.br/gabriel-pensador/137000/
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chamados na outra escola, por não ter negros e pobres na sala de aula. Aqui a 

menina faz questão de dominar Cirilo, culpando-o por não se dar bem com os 

“amiguinhos da escola”, pela presença do garoto, tornando-se na maioria dos 

diálogos na novela, uma menina mimada e irritante para com os demais. 

Fica evidente que a mídia, a telenovela, mesmo tentando ter uma função 

social a respeito do preconceito, não o trata de forma clara e objetiva, tentando a 

todo custo taxar os espectadores de bobos quando não apresentam o assunto 

abordado da maneira correta, enchendo suas tramas de fantasias e enganando os 

espectadores. Pincelar sem nenhuma função pedagógica o preconceito, é um dos 

principais erros não só da novela Carrossel, mas de toda produção do gênero. Isso 

acontece quando temas relevantes são apresentados, mas logo são retirados da 

história, passando para um outro assunto com tamanha importância ou mais que o 

anterior. Isso é perceptível em quase todas as novelas. 

 

3.3 Omissão e afirmação Pedagógica 

Após o embate entre Maria Joaquina e Cirilo, aparece uma outra cena 

bem interessante entre o menino humilhado e o zelador da escola. Esse diálogo 

chama atenção por tratar do preconceito em outros países, como em Portugal, por 

exemplo. A cena se passa durante o intervalo das aulas. 

 

Figura 07 – Firmino e Cirilo. 

 

Cirilo: Firmino, me conta uma coisa. 

Firmino: Sim! 

Cirilo: Você é Português? 
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Firmino: Sim, há muito tempo! 

Cirilo: Nascido mesmo em Portugal? 

Firmino: Sim, onde você queria que eu tivesse nascido... no Japão? 

Cirilo: Existem negros em Portugal? 

Firmino: Sim, claro que tem! 

Cirilo: E eles também tem ódio da minha cor? 

Firmino: Por que também, esse ódio? Por acaso, existe esse ódio aqui? 

Cirilo: Sim! Aqui existe ódio contra os negros. 

Firmino: Mas quem foi que falou essa bobagem pra você? 

Cirilo: Ninguém disse. A Maria Joaquina que me odeia, porque eu não sou 
da mesma cor que ela. 

 

No diálogo acima, vimos mais uma vez o preconceito racial apresentado 

na novela. A mesma, porém, tenta esconder a importância de discutir, tentando fazer 

com que o Firmino desconverse a existência do racismo no Brasil, quando ele 

pergunta: “Por acaso existe ódio aqui? (...) Mas quem foi que falou essa bobagem 

pra você?” 

 

A ideologia da democracia racial ajudou a camuflar o racismo 
historicamente existente e silenciá-lo, dificultando seu tratamento e cura. 
Tratar sobre racismo nas escolas, na mídia e até na família é quase um 
tabu, pois acredita-se ingenuamente que não somos racistas. Porém, o 
Brasil que se diz não-racista possui estatísticas econômicas e educacionais 
desveladoras, que falam por si só. Somos um país onde a redundância da 
frase a seguir é a realidade: a maioria dos pretos e pardos são pobres e a 
maioria dos pobres são pretos e pardos. (SOUZA, 2007 p. 133). 

 

Nas palavras de Souza, fica evidente que mesmo existindo uma forte 

mistura de raças, a incidência do racismo pode não ser tão frequente, mas jamais 

deixará de existir. Em alguns casos pode ser apenas sutilmente, mas existe. Fica 

claro como a mídia tenta reverter esse tema, quando Firmino tenta convencer Cirilo 

de que no Brasil isso não existe. 

 

Muita gente negra nega ser negra e muito índio não quer ser índio, ou 
alguns grupos dizem que aqui não tem negro ou não tem índio, pois o 
negro e o índio, ao longo do processo discriminatório infligido a suas raças 
sofreram tanto que, (...) se desfizeram de dados ou elementos que possam 
identificá-los. (SOARES, 2005, p. 7) 
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As palavras de Soares (2005) ajudam a explicar a fala de Cirilo quando 

ele pergunta sobre a existência de negros em Portugal para o zelador da escola. O 

que é uma pergunta até complexa para um garoto de 08 anos, e ainda afirmar o ódio 

contra os negros. Uma pergunta digamos interessante para um garoto do 3º ano do 

ensino fundamental. 

Mas diante da cena, vem à mente uma questão intrigante: Por que o 

aluno não perguntou diretamente a professora sobre isso, ao invés de perguntar ao 

zelador? Não desmerecendo o zelador, mas a função da professora é tirar as 

dúvidas dos alunos e evitar tais preconceitos desde o 1º dia de aula. Aquele seria 

um momento perfeito para a discussão do preconceito, não só com os negros, mas 

com todas as outras formas existentes do problema. Parece-me contraditório a 

escolha do zelador para responder uma pergunta que geraria um excelente debate 

ideológico entre as crianças, principalmente em uma novela infantil que permite 

tratar sobre o assunto como merchandising social. 
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4 Considerações Finais 

Esta pesquisa foi realizada através de uma etnografia virtual, utilizando 

vídeos da Novela Carrossel do SBT encontradas no site do You Tube. O objetivo 

desse trabalho foi refletir sobre os modos de atuação pedagógica do currículo 

cultural da televisão brasileira a partir da novela Carrossel, com temáticas 

relacionadas a violência e ao preconceito racial, a partir dos diálogos dos 

personagens da novela e das imagens quando preciso. 

A intenção do trabalho foi entender de que forma o preconceito racial 

estava sendo inserido na trama e como a mesma estava repassando isso para os 

telespectadores. Sendo que a maioria dos espectadores desse produto são adultos 

e jovens. 

Em relação ao preconceito, nota-se que o personagem, como dito na 

introdução é uma caricatura da realidade e a trama não demonstra os sérios 

problemas psicológicos que crianças, como o Cirilo, possam apresentar por sofrer 

esse tipo de violência, o racismo. 

Tendo em vista que ele sendo o protagonista negro do folhetim, contribui 

com o preconceito por conta da maneira que age com as demais personagens. O 

garoto é fraco, é muito romântico, não tem a mínima vontade de vingar-se pelo que 

passa, o que o deixa um ser mais vulnerável. O personagem além de ser uma 

caricatura mal desenhada pelos produtores da trama, é mal escrito pela própria 

autora ao demonstrar o menino sempre como “o indefeso”, “o coitado”; podendo 

assim, incitar a prática do preconceito contra crianças negras. 

Entretanto, os diálogos sobre o tema apresentado, demonstra um nível de 

discussão pedagógica razoáveis, ou seja, tem o seu valor pelo modo que é 

apresentado aos espectadores, mas que se perde, por não serem ditos pelos 

personagens corretos como a professora da trama, que possui uma bagagem maior 

e convive diretamente com os alunos (mais tempo até do que como a sua própria 

família). 

As discussões são apresentadas erroneamente por personagens 

secundários, sem muita importância para a novela. Os principais diálogos são 

apresentados por crianças muito informatizadas, isso em casa. Na escola, a omissão 
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da professora nos principais diálogos é perceptível, pois nem a professora, nem a 

escola, trata sobre os temas discutidos com propriedade. Quando são levados ao ar 

fica explícito o modo como a escola se comporta aos tais temas e situações, não 

comparecendo e nem esclarecendo a importância das diferenças de classes, etnias, 

etc. 

O que se vê disso tudo é que a mídia, a novela, a televisão, ainda não 

insere o tema em suas tramas da maneira como deve ser, mesmo sendo polêmica, 

pelo simples fato de chocar os espectadores, pois, a novela sendo um produto da 

mídia tem que vender e, sem audiência, não será possível. 

Entretanto, os temas que são tratados como merchandising social na 

novela, não se esgotam por aqui. Mais pesquisas sobre outros temas presentes em 

Carrossel são necessárias, dentre eles posso ressaltar a importância da pesquisa 

sobre o consumismo e as relações de gênero, o que implica um campo de pesquisa 

altamente inesgotável para a pedagogia da mídia. 

Enfim, a novela erra diante do público que aplaude a mais uma tentativa 

exacerbada de se configurar entre um dos maiores sucessos do gênero televisivo. 

Fica um alerta para pais e professores, que acompanham as novelas infanto-juvenis, 

observarem a forma como tais temas exibidos na TV contribuem, ou não, para a vida 

do cidadão em sociedade. 

O conteúdo televisivo, às vezes, acaba influenciando para que o 

aluno/filho se torne uma pessoa preconceituosa, uma mente fechada. É necessário, 

um olhar sobre como se deve ensinar as crianças a assistirem a televisão, a novela 

e viver nessa cultura, onde o que prevalece é a pincelada de temas da nossa 

sociedade brasileira, um entrar e sair de nossas casas pela lente da TV, sem saber 

a sua real intenção. 
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ELENCO – PERFIL DOS PERSONAGENS DE CARROSSEL8 

 

Professora Helena Fernandes 

(Rosanne Mulholland): Professora jovem, linda e meiga 

que leciona ao terceiro ano da Escola Mundial. Para 

Helena, o ensino caminha lado a lado com o amor. É 

moderna e antenada nas novas tendências da educação. 

Helena se torna um referencial para seus alunos. É com 

ela que eles contam em todas as circunstâncias que 

enfrentam, sejam elas felizes ou tristes. 

 

Cirilo Rivera (Jean Paulo Santos): Ingênuo e inocente, Cirilo 

costuma cair nas peças que seus colegas lhe pregam. Doce e de boa índole, 

sempre ajuda os amigos. Por ser negro e de família simples, sofre preconceito por 

parte de Maria Joaquina, menina pela qual se apaixona. 

 

 Daniel Zapata: Aluno exemplar, não se deixa levar pelas 

más influências. Líder intelectual da turma, não consegue ver um amigo sofrendo, 

nem em apuros. Por isso, funda a “Patrulha Salvadora”, composta por seus colegas 

de classe. 

                                                           
8 As informações a respeito dos personagens e atores da novela Carrossel, podem ser encontradas 
aqui: <http://www.areavip.com.br/carrossel/confira-o-perfil-dos-persongens-da-nova-novela-do-sbt-
carrossel.html> Acessado em: 20 de Dez. de 2013. As imagens foram retiradas do Google: 
http://google.com. 

http://resumo-das-novelas.com/atores-personagens/historia-e-personagens-da-novela-carrossel-sbt-2012/
http://www.areavip.com.br/carrossel/confira-o-perfil-dos-persongens-da-nova-novela-do-sbt-carrossel.html
http://www.areavip.com.br/carrossel/confira-o-perfil-dos-persongens-da-nova-novela-do-sbt-carrossel.html
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Maria Joaquina Medsen (Larissa Manoela): Arrogante, pensa 

que por ser filha de médico, rica e bonita é superior aos seus colegas. Racista e 

preconceituosa, não mede palavras para ofender seu colega Cirilo, o qual despreza 

também por gostar dela. Costuma delatar os colegas a fim de prejudicá-los, é 

orgulhosa e sempre os humilha quando tem oportunidade. 

 

Valéria Ferreira (Maísa Silva): Sapeca, está sempre metida 

em confusão ou bolando um plano mirabolante. Inteligente e mandona, é do tipo que 

tem resposta pronta para absolutamente tudo e uma piadinha sempre na ponta da 

língua. Sonha em ser apresentadora de TV. 

 

Miguel Medsen (Fábio Di Martino): Pai de Maria Joaquina. 

De origem humilde, trabalhou muito para chegar onde chegou. Homem digno, 

correto, cheio de valores e que respeita as diferenças entre pessoas, preocupa-se 

com o caráter e a educação da filha. 
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Paula Rivera (Adriana Alves): Mãe de Cirilo. Conciliadora e 

calma, Paula é guerreira quando se trata de ir à frente de sua família. Tem orgulho 

de sua cor e raiz. Dedicada, faz serviços de costura na própria casa. Mãe e mulher 

carinhosa, traz o equilíbrio à família.  

 

José Rivera (Marcelo Batista): Pai de Cirilo. Trabalhador e 

de bom caráter, tem orgulho de ser negro e da família que construiu com a mulher. É 

cristão, conduz sua vida pelos princípios bíblicos. Atencioso e carinhoso, José é 

muito presente na vida do filho. 

 

Diretora Olívia (Noemi Gerbelli): Comanda sua escola com 

mãos de ferro. A cara fechada e a postura rígida são suas técnicas para preservar a 

disciplina. Faz questão de se impor como autoridade e mostrar seu poder. 


