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Resumo 

Este artigo analisa a narrativa das quatro personagens protagonistas de duas séries 

da TV Globo: Sexo e as Negas (2014) e Antônia (2006). Para tal intuito, apresenta-se 

alguns recortes sobre a construção de personagens na série de TV, focando nas 

estratégias utilizadas para a construção de significação dessas personas que são 

mulheres negras que vivem na periferia das duas maiores cidades do Brasil: Rio de 

Janeiro e São Paulo. A intenção aqui proposta é refletir como o consumo cultural, o 

linguajar e a sexualidade das quatro personagens principais são construídas para 

reforçar ou desconstruir estereótipos para a figura das mulheres negras e suburbanas 

da ficção brasileira, que são construídas com propostas de pactos simbólicos que 

configuram e produzem sentidos no imaginário popular em relação ao que é ser negra 

e pobre em duas grandes metrópoles. 

Palavra-chave: audiovisual, ficção seriada, construção de personagem, mulheres 

negras, periferia. 

Introdução 

Para analisar as obras audiovisuais aqui propostas é necessário antes defini-las 

mediante sua estrutura. Dessa forma, ao relatar Antônia e Sexo e as Negas, tomo 

embasamento nos conceitos de Renata Pallotini (1998), ao definir esses programas 

como seriados, que possuem construções e propósitos diferentes das telenovelas e 

minisséries. Os seriados, por sua vez, são produções ficcionais contadas em 

episódios que possuem unidade suficiente para serem vistos de maneira 

independente, porém, carregam em si, uma unidade total que é inerente ao conjunto. 

Dessa forma, não existe uma sequência obrigatória e a continuidade de cenas por 

capítulos, assim como ocorre com as telenovelas e minisséries, porém, com o decorrer 

da trama, vão ocorrendo fatos que compõe a história do programa, e essas trajetórias 

se inserem em um conjunto que deve respeitar as características traçadas no total da 

programação, não havendo assim total desprendimento entre a sequência dos 

acontecimentos de cada episódio.  

A primeira temporada do seriado Antônia foi exibida pela Rede Globo em 2006, com 

5 episódios que eram transmitidos semanalmente por volta das 23h. Oito anos depois, 

em 2014, a mesma faixa de horário, a emissora exibiu o seriado Sexo e As Negas, 

composto por 13 episódios. Ambas produções, carregaram em sua trama básica o 



cotidiano, os sonhos e as relações sociais e amorosas de um grupo de quatro amigas 

negras residentes da periferia de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente.  

Objetivos 

Pautando-se no cenário dos seriados e na temática proposta por esses dois produtos 

audiovisuais, o objetivo aqui proposto é fazer um estudo sobre a composição das 

quatro personagens principais. Para isso, também é importante levar em consideração 

a maneira como a personagem ficcional é capaz de causar impactos além das telas, 

atingindo o imaginário do público.  

Uma das razões dessa influência está no próprio veículo. A televisão aberta é um meio 

de comunicação gratuito e massificado que compõe os lares brasileiros. Sendo assim, 

é possível dizer que, respeitados certos limites da realidade socioeconômica do país, 

o aparelho de televisão, ainda hoje, faz parte do cotidiano das moradias familiares 

brasileiras (PALLOTTINI, 1998). Por essas razões, é inegável a importância das 

telenovelas, por exemplo, haja vista que elas, por questões que também envolvem a 

limitação de acesso à outras formas de entretenimento por boa parte da população do 

país, acaba assumindo papel central no consumo cultural das classes trabalhadoras 

(MELO, 2016). 

Tomando como base os produtos audiovisuais, apontamos que a construção da 

personagem nesse meio de comunicação se dá a partir da junção de três elementos: 

o esforço para a estruturação de uma narrativa, o respeito a um universo com regras 

próprias e coerência interna, e a mediação pela câmera, que acaba assumindo o olhar 

do próprio espectador (MELO, 2016).  

Em relação à narrativa, as produções aqui representadas, carregam em si, desde o 

primeiro episódio, a prerrogativa de construir a identidade das quatro personagens 

principais, mostrando ao público quem elas são e para que vieram, criando assim, 

uma espécie de relação com o telespectador. Sabendo disso, o objetivo proposto na 

pesquisa é compreender e contextualizar as estratégias utilizadas nesse processo de 

construção. 

Metodologia 

Com o intuito de compreender a construção identitária de personagens negras e 

periféricas na televisão brasileira foi necessário desenvolver uma pesquisa 



bibliográfica que abordasse todas as vertentes desse cenário: a mídia e a televisão 

como meio de comunicação, a história do veículo TV, a construção de telenovelas 

brasileiras ao longo das décadas, e a questão dos artistas negros nessa composição, 

preocupando-se principalmente com o papel das mulheres, que, por conta do 

machismo estrutural da sociedade, carrega em si questões diferenciadas, precisando 

ser analisadas na ótica de raça e também de gênero. 

Ademais, depois de estruturar o embasamento teórico, foi iniciado o visionamento de 

alguns episódios de Antônia e Sexo e as Negas. Para esse recorte, optamos 

inicialmente pelo primeiro e pelo quarto episódio da primeira temporada dos dois 

programas. Escolhi o piloto para visualizar a maneira como as quatro personagens 

são apresentadas e introduzidas ao telespectador. Já o quarto episódio, chamado de 

“Vaza” em Sexo e as Negas e “Nem tudo é relativo” em Antônia, foram elencados por 

apresentarem temáticas próximas que viabilizavam análises comparativas no que diz 

respeito à maneira como a personagem fala, como se expressa e como e com quem 

se ela se relaciona amorosamente. 

A partir de uma observação participante dos episódios citados, foi possível identificar 

que o linguajar, a sexualidade e o consumo cultural das personagens eram aspectos 

bastante evidentes nas duas obras, sendo assim, seria de grande valia utilizar tais 

elementos como pilares para a análise da construção de suas personagens.  

Resultados Preliminares 

O protagonismo na televisão brasileira teve a tendência de ignorar a maioria da 

população negra, estando historicamente associado aos brancos. Portanto, para que 

haja o protagonismo negro, como no caso dos seriados em discussão, é comum que 

ele seja relacionado à questão de classe. Dessa forma, Zulma, Tilde, Lia e Soraia, as 

quatro protagonistas de Sexo e as Negas, vivem em Cordovil, na periferia carioca, 

enquanto, Preta, Maya, Barbarah e Lena são moradoras da Brasilândia, no subúrbio 

de São Paulo, cenário onde se passa Antônia.  

Tratando-se das personagens negras, dois tipos de representação são muito comuns: 

a clássica mãe negra e a mulata sexualizada. No caso da mãe negra, essa figura está 

presente na literatura e no teatro brasileiro desde o período da abolição da 

escravatura, caracterizada pelo amor ao filho e abnegação a qualquer outro 

relacionamento amoroso, Araújo (2004). Nas tramas aqui relatadas, algumas 



personagens contêm traços semelhantes à essa estrutura, sendo adaptados aos 

tempos contemporâneos, como é o caso de Preta, em Antônia, contracenada por 

Negra Li. Nessa composição, a personagem é jovem e possui a responsabilidade de 

cuidar da filha e trabalha para sustentar o lar, demonstrando não ter tempo para 

relacionamentos amorosos, uma condição que é de fato verossímil à realidade 

brasileira nas periferias. 

Quanto à construção da mulata sexualizada, é possível inferir que esse tipo está 

presente na composição da personagem Maya, em Antônia e permeia, de maneira 

enfática ou sútil, todas as personagens de Sexo e as Negas, até mesmo pelo fato 

desse seriado ter como prerrogativa a ideia colocada em seu título, a relação entre as 

“negas” e o sexo, assim como ocorre com o seriado Sex And The City, que lhe serviu 

de inspiração. Para exemplificar a representação da mulata sexualizada no seriado 

de Miguel Falabella, tomamos conhecimento da personagem Soraia, que é solteira, 

mantêm relações sexuais com diversos homens e como empregada doméstica, é 

assediada constantemente por seus patrões brancos, como ocorre de maneira 

tradicional nas telenovelas brasileiras. 

Esse tipo de preocupação em criar relações entre patrões brancos e empregadas 

negras, colocando-as como “se fosse da família”, e até mesmo a construção de casais 

entre negros e brancos foi muito comum nas telenovelas dos anos 60 e 70, inspirada 

na ideia da democracia racial. Para Araújo (2004), essa convivência pacífica ignora a 

“inferioridade social” dos negros e as relações paternalistas entre patrões brancos e 

empregadas negras. 

Dessa forma, tendo como base as teorias e a análise dos episódios selecionados, 

observa-se que a construção da mulher negra quanto personagem se resume, em 

grande escala, à empregada doméstica em suas diversas variáveis: a empregada 

obediente, a submissa, a cômica e a sexualizada. As atrizes mais jovens, como no 

caso das que contracenam nos seriados aqui escolhidos, geralmente assumem o 

papel da mulata sexualizada, que veste roupas curtas e tem o corpo explorado pelo 

jogo de câmera. 
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