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Resumo 

Devido ao contexto tecnológico, de produção e de consumo, as séries produzidas nos 

Estados Unidos têm se destacado no mercado global de produtos culturais. 

Apresentamos aqui, uma análise da série This is us (2016), a fim de discutir as funções 

dos produtos da cultura da mídia na criação, transmissão e modificação das 

representações sociais, em específico o racismo referente à comunidade negra norte-

americana. Utilizaremos a crítica diagnóstica como instrumento para a análise. Este 

conceito, cunhado por Douglas Kellner, visa a partir do contexto histórico da produção 

e do enredo, analisar os discursos dos produtos da cultura da mídia. 
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Apresentação  

 Parte das sociedades humanas contemporâneas foram estabelecidas a partir de 

distinções raciais que migraram de uma suposta origem biológica para uma dimensão 

construtivista do ambiente cultural e social. Através dos discursos racistas moldados a 

partir das diferenças físicas, de conduta e de um legado deixado pelas ciências naturais, 

são estabelecidos graus de hierarquização social de raças.  

 As representações sociais que segundo Moscovici (2007) são fundamentais para 

as relações humanas, são importantes dentro desse contexto, uma vez que a partir delas 

as identidades individuais e de grupo são construídas. Comunicacional em sua essência, 

as representações são criadas, transmitidas e modificadas através dos processos de 

interlocução entre os indivíduos.  
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 Com as proporções tomadas pelos meios de comunicação ao longo do mundo 

globalizado, os produtos da chamada cultura da mídia, conceituada por Douglas Kellner 

(2001), tornam-se fundamentais no que tange às representações sociais. Com isso, os 

seus discursos podem ser enxergados tanto como uma arma de manutenção de valores 

hegemônicos que buscam, por exemplo, preservar a hierarquia e a marginalização 

social, quanto podem ser usados para que haja a modificação e subversão das 

representações estigmatizadas e dos construtos sociais pré-estabelecidos. 

O racismo acaba sendo consequência dessas representações responsáveis pela 

manutenção de estereótipos nocivos que distorcem a realidade de uma comunidade ou 

grupo. Esse fenômeno por sua vez, por ser resultante das interações sociais, acaba 

desmembrando-se em diferentes subdivisões (matizes), variando de acordo com os 

ambientes sociais e históricos onde acontecem as relações racializadas. 

 Ao tratar desses discursos racistas e, mais especificamente, do racismo 

relacionado à comunidade negra, podemos perceber a contribuição da cultura da mídia 

para a invisibilização social do negro, subjugados em sociedades que passaram pelo 

processo de escravidão e segregação. Contudo, o aumento da participação de negros nos 

produtos da cultura mídia tem elevado o debate a respeito das questões raciais, o que 

tem sido fundamental para a modificação gradativa da posição do grupo na sociedade. 

 

1. Raça e Racismo - Relação de causa e consequência 

O conceito de raça gera ambivalências à medida que perpassa áreas de 

conhecimento distintas. Dessa maneira, mostra-se necessário esclarecer as variações 

desse conceito analítico, para então aplicá-lo empiricamente no sentido adequado de 

uma teoria específica ou de um movimento histórico específico. A palavra "raça" tem 

pelo menos dois sentidos analíticos: um reivindicado pela biologia genética e 

antropologia física e outro pela sociologia. (GUIMARÃES, 2003, p.95)  

A origem do termo raça encontra-se no campo das ciências naturais e tem raízes 

na palavra latina ratio, que significa, entre outras coisas, “ordem cronológica”; quando 

reportado a uma realidade biológica, esse sentido lógico tende a persistir. Raça é, 

portanto, compreendida como um conjunto de indivíduos cujas características físicas e 

biológicas - caracteres somáticos, cor da pele, a conformação do crânio e do rosto, o 

tipo de cabelo, etc. - assim como os traços psicológicos são semelhantes e são 
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transmitidos por hereditariedade, embora variem de indivíduo para indivíduo. 

(FERREIRA, 1999, p. 1695)  

Inicialmente, essa definição mantinha-se restrita ao mundo animal, no entanto, a 

partir do século XVI a sua aplicação estendeu-se também ao ser humano. Essa ideia de 

raças, fomentada pela biologia e antropologia física, categorizava os seres humanos em 

subespécies de acordo com seus valores morais, dotes psíquicos e intelectuais e, dessa 

maneira, hierarquizava as sociedades e populações humanas. Essa atitude de conceber 

superioridade a um grupo em detrimento a outro fundamentou, de acordo com Antônio 

Guimarães (2003) um racismo doutrinário, que acabou por sustentar políticas 

segregatórias e até mesmo genocídios e holocaustos ao longo da história.  

Depois dos crimes raciais cometidos na Segunda Guerra, os cientistas – 

biólogos, antropólogos e sociólogos – tentaram excluir a ideia de raça de todos os 

estudos científicos em razão dos danos irreversíveis motivados pelo racismo e pela 

intolerância. Algumas outras nomenclaturas surgiram, no entanto, a sociologia se 

apropriou do termo raça com o intuito de estudar a maneira que se dão as formações 

identitárias entre os grupos e como essa nova categoria de produção de padrões de poder 

e desigualdade social acaba por afetar as perspectivas sociais.  

 Os discursos racistas são formulados com base nas diferenças físicas e 

comportamentais percebidas e atribuídas pelos integrantes dessas comunidades e pelos 

outros, construindo assim categorias sociais importantes. O fenômeno do racismo surge 

como uma sequela social dessa construção de discursos, atrelado à herança da 

concepção determinística de raça elaborada pelas ciências naturais. Podendo então ser 

definido como um conjunto de práticas e atividades que de certa forma segregam, 

humilham ou discriminam uma pessoa ou grupo em razão de seus traços físicos, valores 

morais ou culturais, o racismo ainda contribui para a manutenção da dominação de um 

grupo sobre o outro.  

 Essa expansão no âmbito das práticas e atividades racistas, implica situações 

para além daquelas motivadas pelas diferenças de ordem biogenética – critérios 

morfológicos, químicos ou da cor da pele – podendo manifestar-se em formas de 

inferiorização com base na diferença etnicamente constituída. (ANTHIAS, 1990, p.26). 

É neste sentido que, como afirma Guimarães (1999), o racismo é uma redução do 

cultural ao biológico, uma tentativa de fazer o primeiro depender do segundo. 
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Por serem resultantes das interações humanas, as formas de expressão do 

racismo refletem o contexto histórico e social, bem como a conjuntura política de um 

período de tempo específico em um determinado lugar. Sendo influenciado por esses 

fatores, a maneira que o racismo se manifesta, suas causas e efeitos não podem ser 

generalizados, já que caracteriza-se como um fenômeno social em constante 

modificação. 

Nos séculos de exploração do trabalho escravo dos negros e de colonização dos índios o 

racismo era expresso de maneira aberta, pois refletia as normas sociais da época: as 

normas da discriminação e da exploração. Depois da 2ª Guerra Mundial ocorreram 

mudanças históricas significativas, tais como: a emergência dos movimentos pelos 

direitos civis nos EUA, os movimentos de libertação de antigas colônias européias, as 

conseqüências do nazismo e a Declaração dos Direitos Humanos. (LIMA & VALA, 

2004, p.403)  

 

Dessa forma, as modificações nas relações raciais observadas na sociedade pós-

segunda guerra refletem as políticas antirracistas e os princípios da igualdade e da 

liberdade implementados ao redor do mundo. Essa violência simbólica transformou-se 

drasticamente, à medida que perdeu grande parte do seu teor ostensivo e passou a 

apresentar características mais sutis, por meio de um discurso repleto de estereotipias, 

principalmente relacionado à população negra. 

Nesse sentido, M.E.O Lima & J. Vala (2004) expõe o surgimento de novas 

expressões do racismo na modernidade, que recebem nomenclaturas distintas e 

apresentam peculiaridades próprias aos seus contextos de imersão. Essas novas 

demonstrações de racismo se colocam como um contraponto em relação às expressões 

tradicionais ou clássicas destes, ao se situarem no âmbito das relações interpessoais 

referindo-se a comportamentos discriminatórios da vida cotidiana das pessoas. É 

importante salientar, no entanto, que embora menos frequentes, as expressões flagrantes 

ainda se encontram presentes socialmente, causando efeitos devastadores aos grupos 

estigmatizados.   

 

2. Representações sociais 

A maneira que as relações raciais se manifestam depende diretamente da 

construção do discurso e das interações sociais estabelecidas socialmente. A 

perpetuação de discursos racistas no território americano, mais precisamente, é 

resultado da manutenção de estereótipos negativos acerca da população negra, em 
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consequência à permanência de representações sociais coletivas que acabam por 

posicioná-los em uma situação de subalternidade.  

 O conceito de representações sociais desenvolvido por Moscovici faz parte dos 

seus estudos em psicologia social. No livro Representações sociais – investigações em 

psicologia social (2007) o autor busca desenvolver o termo “representações sociais” a 

partir do conceito de “representações coletivas” cunhado por Émile Durkheim. 

Diferente dele, Moscovici visa à característica dinâmica das representações e, 

preocupado com a maneira que elas constituem a sociedade atual, ressalta que muitas 

dessas representações não têm tempo de se sedimentar o suficientemente para que se 

tornem tradições imutáveis. 

O autor destaca que alguns aspectos da realidade podem se tornar invisíveis no 

tecido social. Sendo essa invisibilidade decorrente da fragmentação preestabelecida da 

realidade e implicando no não reconhecimento de determinados grupos ou indivíduos, 

como por exemplo, a comunidade negra. Um dos fatores responsáveis por caracterizar 

essa invisibilidade seria a falta de representações nos diversos espaços sociais.  

Sendo assim, as representações são criadas e disseminadas através dos processos 

comunicacionais. Os produtos da cultura da mídia no mundo contemporâneo têm um 

papel fundamental na criação, estabelecimento, difusão e até mesmo ressignificação 

delas. 

 

3. A cultura da mídia 

3.1 Conceito 

Com o desenvolvimento da comunicação em seus mais diversos meios, vários 

produtos culturais foram e são disseminados, constituindo uma cultura veiculada pela 

mídia. O norte-americano Douglas Kellner, em sua obra A cultura da mídia - estudos 

culturais: identidade política entre o moderno e o pós-moderno, conceitua o termo que 

dá título ao livro. 

A cultura de modo geral “é uma forma de atividade que implica alto grau de 

participação, na qual as pessoas criam sociedades e identidades” (KELLNER, 2001, p. 

11). Através da difusão de meios de comunicação passam também a ser veiculados os 

produtos midiáticos. Esses produtos por estarem tão integrados no ambiente social 

corroboram de forma igual a tradicional cultura na formação social individual e de 
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grupo, constituindo a cultura da mídia.  

 Contudo, não é um sistema de doutrinação ideológica rígida, possibilitando 

através se seus próprios recursos a adesão ou rejeição dos indivíduos que a consomem. 

Entretanto, também não pode ser tomada como simples entretenimento inocente, “ao 

contrário, são produções complexas que incorporam discursos sociais e políticos” 

(KELLNER, 2001, p.13), constituindo um terreno disputa entre discursos hegemônicos 

e contra-hegemônicos. 

3.2 A cultura da mídia e a comunicação 

A distinção entre “cultura” e “comunicações”, segundo Kellner (2001), é 

arbitrária e deve ser desconstruída. Seja a cultura tomada como modos de vida, como 

comportamento ou como os produtos de uma cultura superior podemos testemunhar 

uma ligação muito forte com a comunicação. 

Toda cultura, para se tornar um produto social, portanto “cultura”, serve de mediadora 

da comunicação e é por esta mediada, sendo, portanto, comunicacional por natureza. No 

entanto, a “comunicação”, por sua vez, é mediada pela cultura, é um modo pelo qual a 

cultura é disseminada, realizada e efetivada. Não há comunicação sem cultura e não há 

cultura sem comunicação [...]. (KELLNER, 2001, p. 53) 

 

  Assim sendo, como já dito, os produtos da cultura da mídia têm papel 

fundamental na criação das representações sociais e são determinantes para a formação 

das identidades, principalmente no conceituado mundo pós-moderno onde a informação 

e, por conseguinte, a comunicação têm papel central. Entre os produtos de cultura da 

mídia encontram-se as séries televisivas.  

As séries norte-americanas são produzidas no cerne hegemônico da cultura da 

mídia. Como tal comumente reproduzem valores dotados de uma moralidade advinda de 

grupos que detém o controle social e buscam mantê-lo. Sendo assim, é comum a 

reprodução de preconceitos e ideologias tidas como o senso comum. Contudo, existem 

situações onde essa lógica é subvertida, como na série This is Us, objeto de análise deste 

artigo. 

 

4. This is us 

4.1 Metodologia: uma crítica diagnóstica 

O modelo de crítica diagnóstica, conceituado por Douglas Kellner (2001) será 

adotado na análise da série This is us (2016). Serão analisadas cenas que retratam 

situações relacionadas aos matizes racismo ligadas a população negra norte-americana 
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retratada na série. 

A crítica diagnóstica, segundo Kellner, usa a história para ler os textos de cultura 

da mídia, ao mesmo tempo em que também possibilita o contrário. A partir de uma 

abordagem multicultural crítica é possível que sejam analisadas relações de dominação 

e opressão, dos estereótipos, das representações e da luta pela modificação das 

representações de grupos estigmatizados.  

É importante salientar o caráter multiperspectívico que permeia este tipo de 

análise. Através do uso de uma ampla gama de estratégias culturais e críticas, como a 

mobilização de diversas teorias na mesma análise, poderemos alcançar uma leitura mais 

abrangente. Contudo, vale lembrar, como diz o autor, que em algumas situações uma 

menor movimentação de teorias é muito mais útil para render melhores conclusões. 

Como no caso da análise que será feita aqui, visto que ela terá seu foco específico em 

questões de raça e etnicidade. 

Foram selecionadas três cenas da série This is us (2016) com situações que 

apresentam matizes diferentes de racismo ligadas à comunidade negra. A partir disso 

foram identificados em cada cena os possíveis matizes de racismo que as permeavam. 

Sendo usados como base os matizes elucidados por J. Silva (2009), Nunes (2014) e 

Lima (2004). Será feita uma descrição do objeto para em seguida serem executadas as 

análises de cada uma das cenas, a partir do método de crítica diagnóstica conceituado 

por Kellner (2001). 

4.2 A série  

O objeto que será analisado trata-se da série norte-americana This is us (2016) 

escrita por Dan Fogelman e produzida pelo canal NBC. O episódio piloto do programa 

veio ao ar no dia 20 de setembro e conta atualmente com o total de 18 episódios. O 

enredo conta a história de um grupo de pessoas que ultrapassam dilemas, momentos 

cruciais e complicações em suas vidas ao mesmo tempo em que completam 36 anos. 

Kate (Chrissy Metz) é obesa e enfrenta problemas de saúde e de autoestima. Jack (Milo 

Ventimiglia) é um pai de primeira viagem, Rebecca (Mandy Moore) sua mulher prestes 

a dar à luz a trigêmeos. Randall (Sterling K. Brown) é um homem negro bem-sucedido 

que ocupa um cargo importante em uma empresa majoritariamente branca. Kevin 

(Justin Hartley) é um ator de uma sitcom medíocre que em meio a uma crise existencial 

o faz repensar a sua carreira.  
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Com o decorrer dos episódios, o telespectador descobre que os personagens não 

compartilham apenas o mesmo dia do aniversário, eles se conectam conforme um 

retrato familiar é formado em meio a complicações cotidianas e sentimentos comuns. A 

série trata de problemas como morte, racismo, obesidade, e autoestima de maneira 

natural usando como plano de fundo uma família que enfrenta uma série de problemas 

pessoais e relacionais.  

This is us (2016) é um drama seriado contemporâneo. O drama das séries 

televisivas como conhecemos atualmente emergiu na televisão a cabo dos Estados 

Unidos no fim dos anos 1990 (SILVA, 2015). Algumas séries em circulação já 

apresentam 

[...] aquilo que, nos parece, define de modo mais radical o drama seriado 

contemporâneo, uma representação gradual e complexa de um mundo que aos poucos se 

revela em sua profundidade rizomática, cuja função primordial é deteriorar 

gradativamente a compreensão inicial do mundo e fazer revelar, pouco a pouco, uma 

verdade multiforme que habita no fundo dos personagens e das relações humanas ali 

apresentadas. (SILVA, 2015, p. 139) 

 

 Assim sendo, essa categoria de drama expande o engajamento sensorial do 

espectador com o enredo e estabelece um equilíbrio tenso entre as forças episódicas e 

seriais dentro da narrativa, fazendo com que uma sustente e potencialize a outra.  

 Como dito, a série retrata situações diversas que possibilitariam diferentes tipos 

de análise. O nosso foco aqui, salientamos mais uma vez, serão as situações que 

apresentam matizes do racismo negro. As questões de racismo estão representadas em 

conflitos de natureza definitiva (PALLOTTINI apud FARIA e FERNANDES, 2007, p. 

8), pertinente aos protagonistas.  

 Randall (Sterling K. Brown), personagem que estará sempre envolvido em nossa 

análise, foi deixado pelo seu jovem pai William, negro e viciado em drogas, no corpo de 

bombeiros de Pittsburgh no dia de seu nascimento. Ele é levado ao hospital por um 

bombeiro no mesmo dia em que o casal Rebecca (Mandy Moore) e Jack (Milo 

Ventimiglia) estão vivenciando o nascimento de trigêmeos. Por conta do falecimento de 

um dos bebês, eles resolvem adotar Randall. Vale destacar que o casal e seus filhos, 

Kate (Chrissy Metz) e Kevin (Justin Hartley), são brancos e Randall é negro. 

 A partir dos recortes temporais, apresentados pela série em paralelo, 

presenciamos não só o crescimento do Randall em um meio majoritariamente branco, 

mas também a sua vida adulta. Aos 36 anos, o personagem encontra-se bem-sucedido 
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profissionalmente, financeiramente e com a família constituída pela presença de sua 

esposa e filhas negras, além de, claro, os demais membros de sua família adotiva. Neste 

recorte temporal ele busca conhecer seu pai biológico e tanto essa aproximação, quanto 

as vivências anteriores representadas, geram momentos de conflito que serão analisados.  

4.3 Crítica diagnóstica 

4.3.1 Randall e Webster: uma comparação midiaticamente representada 

 

Figura 1: This is us - Temporada 1 Episódio 2 “The big three” 

O primeiro caso de racismo analisado é apresentado de maneira cordial na cena 

em que Randall quando criança é apelidado por colegas de escola de "Webster", 

presente no segundo episódio da primeira temporada e escrito por Dan Fogelman. 

O apelido "Webster" refere-se a um garoto negro personagem de um seriado 

americano de televisão dos anos 80, na série esse garoto é adotado por uma família 

branca da mesma maneira que Randall em This is us. Podemos observar a maneira que 

as representações midiáticas das minorias interferem na vida cotidiana e no imaginário 

social coletivo. Neste caso corroborando para a adequação da identidade de uma criança 

negra adotada por brancos num estereótipo midiático. 

A atitude de atribuir a Randall o apelido baseado nesse personagem não se trata 

apenas em uma simples comparação em razão da semelhança nas histórias de ambos. A 

mídia acaba favorecendo a sensação de não pertencimento. A presença de Randall em 

uma família branca pode ser comparada a presença do negro na sociedade racista norte-

americana, onde as pessoas ao redor e a mídia acabam lembrando-o constantemente que 

aquele lugar não o pertence. 

Desse modo, essa forma de discriminação é expressa de maneira polida, 
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mascarando assim, atitudes e comportamentos racistas através de piadas, apelidos ou 

brincadeiras. O racismo cordial trata-se de um racismo sem intenção, às vezes de 

brincadeira, mas sempre com consequências sobre os direitos e as oportunidades de vida 

dos atingidos. (GUIMARÃES, 1999) 

Essas consequências são reais na vida de Randall, o seu desenvolvimento 

pessoal foi sempre associado a essa sensação de incompatibilidade dentro do universo 

que estava inserido. Essa modalidade nada tem de cordial, no sentido literal da palavra, 

ao passo que implica em um cenário de exclusão e discriminação de pessoas negras 

através da perpetuação de estereótipos e manutenção de denominações pejorativas ou 

aparentemente "inofensivas". 

4.3.2 Tratamento especial e serviço "apropriado" 

 

Figura 2: This is us - Temporada 1 Episódio 4 "The pool" 

A cena que será analisada a seguir faz parte do quarto episódio, intitulado como 

"The Pool", da primeira temporada. O episódio em questão tem duração de 41 minutos e 

foi escrito por Dan Fogelman, também criador da série aqui abordada. 

De maneira geral, no que concerne às discussões de raça, o episódio aborda a 

partir de uma perspectiva contra hegemônica os debates relacionados ao racismo. Na 

fase adulta, o personagem Randall (Sterling K. Brown) discute com seu pai William 

(Ron Chepas Jones) em uma loja de roupas sobre um acontecimento anterior a esse, no 

qual William foi abordado pelos guardas do condomínio de seu filho por acharem 

estranha a movimentação de um desconhecido nos arredores da residência. William 

aborrece-se com a atitude condescendente de Randall durante a situação, por não ter 

questionado a abordagem racialmente motivada do segurança, à vista disso, Randall 
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comprova essa postura complacente diante de situações de racismo e afirma ter agido 

assim durante sua vida. 

Um abismo pode ser observado na maneira em que ambos os personagens 

vivenciam e enfrentam essas situações. William faz referência a protestos e marchas nas 

quais ele participou nos anos 80, sua posição como ativista dentro do movimento negro 

nos Estados Unidos fica bem marcada nessa cena. O período em questão foi 

caracterizado pelo fim do movimento em prol dos direitos civis no país, que tinha como 

objetivo acabar com a segregação, a qual limitava o acesso do povo negro a sua 

cidadania, esse mecanismo segregava o negro em espaços públicos, separando-o ou até 

mesmo privando seu usufruto do dos brancos. A luta também procurava assegurar o 

cumprimento de leis presentes na Constituição que garantiam reconhecimento legal e 

proteção federal. 

No entanto, Randall cresceu em uma perspectiva distinta, em uma casa com pais 

e irmãos brancos e em uma cidade composta majoritariamente por pessoas brancas. 

Sendo assim, ele nunca possuiu um referencial de luta ou aproximação com o 

movimento negro. Essas questões são expostas ao longo de outros episódios, quando o 

personagem ainda criança procura por seu possível pai biológico em sua cidade, 

Pittsburgh. A representação desses homens para Randall corresponde ao que ele observa 

no seu dia a dia, nas trocas interacionais, a partir do contato que ele tem com eles.  

Em consequência disso, a criança acaba por procurar seu pai biológico em meio 

a posições profissionais onde ele vê homens negros usualmente ocupando no seu 

cotidiano – subalternas – e através de representações midiáticas estereotipadas. Essa 

premissa é reforçada por Moscovici (1978), ao dizer que as representações de um objeto 

social passam por um processo de formação entendido como um encadeamento de 

fenômenos interativos, fruto dos processos sociais no cotidiano do mundo moderno. 

Apesar da percepção dessas representações distorcidas, a intenção não é 

justificar a atitude do personagem, pelo contrário, percebe-se um teor crítico a essa sua 

anulação em frente a situações de embate, assim como muitas pessoas tendem a fazer 

em circunstâncias opressoras. Nesse sentido, esses comportamentos tendem a 

enfraquecer o enfrentamento das minorias sociais que procuram acabar com estereótipos 

e modificar representações, assim como conquistar direitos.  

As problemáticas abordadas na cena, não se limitam apenas a isso, em seu 
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discurso, Randall afirma ter percebido mudanças de comportamento por parte dos 

funcionários da loja assim que os dois adentraram o estabelecimento. "O vendedor está 

revirando os olhos desde que chegamos. O segurança saiu do seu posto para continuar 

nos vigiando. Eles pedirão a minha identidade com o cartão quando eu for pagar, sendo 

que não pediram o de mais ninguém" diz Randall. A cena acompanha essas situações à 

medida que o personagem fala.  

O racismo constituído nesses fatores corresponde a um matiz institucional, que 

se manifesta de maneira difusa através do funcionamento de instituições e organizações 

e não por meio de atos explícitos e isolados de discriminação, que poderiam ser 

facilmente identificados e punidos. Esse tipo de racismo privilegia indivíduos e 

menospreza outros em razão da raça, apresentando-se na diferença de tratamento, na 

distribuição de serviços ou benefícios. (SILVA et al., 2009) 

4.3.3 A branca de neve 

 

Figura 3: This is us - Temporada 1  Episódio 4 "The pool" 

 Outra forma aqui apresentada do racismo é a sútil, presente em uma cena que 

também faz parte do quarto episódio da primeira temporada da série escrito por Dan 

Fogelman. 

 De acordo com Nunes (2014), principalmente em sociedades democráticas o 

racismo aberto é inibido, enquanto situações de racismo simbólicas manifestadas em 

atos não verbais são recorrentes no cotidiano. Na cena aqui analisada a filha mais velha 

de Randall, que estuda em uma instituição de ensino composta majoritariamente por 

crianças brancas, interpreta a personagem Branca de Neve em um evento estudantil. À 
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primeira vista destaca-se a presença da família negra de Randall em meio à multidão de 

pais e familiares brancos. Assim que a peça tem andamento e a garota afirma ser a 

Branca de Neve a plateia irrompe em gargalhadas, a menina continua fazendo seu papel 

sem que nada pareça incomum para ela, enquanto seu pai e familiares denotam 

incômodo, ao mesmo tempo em que apreciam a performance da menina. 

Dois aspectos devem ser postos em evidência aqui. O primeiro está relacionado 

a reação da plateia. A Branca de Neve, personagem fixado no imaginário coletivo a 

partir dos livros de contos de fada e do filme Branca de Neve e os Sete Anões da Disney 

lançado em 1937, é caracterizada por ser uma princesa com pele branca como a neve. O 

estranhamento do público seria comum, dado a diferença de uma característica tão 

latente da personagem. Contudo, a situação permeada de riso que se segue denota o 

quanto o diferente ainda é olhado com preconceito, caracterizado pelo racismo sútil. 

Nas palavras de Pettigrew e Meertens (apud NUNES, 2014, p. 107), o racismo 

flagrante é aberto, direto e quente, enquanto o racismo sutil é distante e indireto. Nunes 

(2014) ainda diz que esse tipo de racismo muitas vezes não se relaciona claramente com 

um conceito de raça, mas se atêm a baixos signos de comunicação não verbal, baixas 

manifestações abstratas de racismo e não se aplica ao público direto de racismo sem que 

tenha passado por vias indiretas. 

O segundo aspecto posto em evidência é o não incômodo da menina frente a 

situação. Em uma das cenas seguintes Randall, seu pai, atribui isso ao tipo de criação 

dado a ela que a ensina a ser o que quiser. Isso não reforça o discurso de que o racismo 

só existe porque se fala dele, muito pelo contrário mostra que mesmo quando crianças 

são criadas para enfrentar essas adversidades ou não se importar com elas, elas 

permanecem lá, latentes, internalizadas e manifestas de forma sutil ou não. 

5. Considerações finais  

As representações sociais essencialmente moldam e definem a sociedade a partir 

das trocas simbólicas entre os indivíduos. A mídia tornou-se um importante coeficiente 

nessa operação, à medida que seus produtos podem ser consumidos – vistos, lidos e 

ouvidos – em praticamente qualquer lugar do mundo. Essa presença constante no 

cotidiano social transforma a mídia em um importante produtor e disseminador de 
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representações, corroborando para a manutenção de estereótipos de grupos 

marginalizados, ao mesmo tempo em que também possuem o potencial de transformá-

los. 

Produtos midiáticos contra hegemônicos agem em oposição aos modelos prontos 

reproduzidos constantemente pelos seriados, filmes e programas de tv, estes procuram 

desconstruir ideias pré-concebidas sobre o que é ser negro, mulher ou homossexual, por 

exemplo. Pretende-se atribuir uma nova perspectiva a respeito das minorias sociais, com 

o objetivo de atender às demandas de um público marginalizado historicamente e fazer 

com que a sociedade de maneira geral reflita suas atitudes e questione do Estado 

políticas públicas efetivas e da mídia representações sociais fidedignas. 

Produzida no cerne hegemônico da cultura da mídia, This is us (2016) é um 

híbrido no que toca a reprodução de valores tanto hegemônicos como contra-

hegemônicos.  No entanto, aparece como um respiro de alívio em um período histórico 

repleto de temores e atentados aos direitos das minorias em meio a governos 

ultranacionalistas.  

Quando se trata das problemáticas relacionadas à figura do negro, a série procura 

questionar as maneiras que o racismo ainda se apresenta nos Estados Unidos, mesmo 

após longos anos de luta do movimento negro, no sentido de eliminar a segregação e a 

garantir direitos básicos à cidadania. No tocante a questões não analisadas aqui, como 

padrão familiar, papéis e representações de gênero, por exemplo, percebesse que em 

alguns aspectos ainda permanecem vinculados a discursos hegemônicos. 

Os altos índices de audiência logo nos seus primeiros episódios e o fato de ter 

sido renovada para mais duas temporadas mostram a aceitação positiva que esse tipo de 

narrativa tem do público. É importante que This is us, como produto da cultura 

mainstream, não apenas permaneça sendo exibida na televisão americana, mas mais do 

que isso, mantenha ativo o seu discurso questionador e potente a respeito do racismo e 

outras problemáticas importantes. Para que a partir disso, feridas sociais sejam cada vez 

mais expostas e provocadas, gerando debates que possibilitem melhorias efetivas e reais 

nas relações humanas. 
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