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Resumo: Em 1977, a exibição da minissérie Raízes, produção televisiva baseada em 
um livro homônimo do jornalista Alex Haley, estabeleceu-se como um importante 
fenômeno cultural nos Estados Unidos. Abordando o tema da escravidão através da 
sobrevivência da afirmação ancestral africana por diferentes gerações de uma família, 
este teledrama pioneiro e o livro em que foi baseado estão diretamente relacionados 
com a valorização da ancestralidade pelos afro-americanos e por um novo destaque do 
caráter étnico como marca identitária. Em 1979, dois anos após a veiculação desta 
minissérie, a rede de televisão ABC produziu uma sequência do teledrama original com 
o título de Roots, The Next Generations. Ao dar continuidade à história dos ancestrais 
de Alex Haley e de sua própria trajetória pessoal na construção de sua saga, a narrativa 
abordou importantes eventos da história negra dos Estados Unidos, desde o período da 
Reconstrução até a luta pelos direitos civis. O objetivo desta comunicação é apresentar 
uma reflexão sobre a memória histórica presente nesta representação televisiva, 
apontando as vinculações desta reconstrução histórica às intenções discursivas de Alex 
Haley na construção de sua obra. 
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Introdução 

Em 1977, a exibição da minissérie Raízes, teledrama baseado no livro do escritor 

e jornalista Alex Haley, configurou-se como um retumbante sucesso televisivo. A 

produção da rede ABC, cujo enredo centrava-se na experiência de quatro gerações de 

escravizados da família do escritor, galvanizou o país, que acompanhou a saga do 

africano Kunta Kinte e de seus descendentes em nove episódios consecutivos. O drama 

histórico tornou-se um fenômeno de audiência, destacando-se por apresentar ao público 

uma representação do período escravista até então inédita em horário nobre. A 

brutalidade da travessia atlântica, a violência explícita dos castigos físicos nas 

plantations do Sul e o desmantelamento dos laços familiares dos escravizados foram 

alguns dos eventos históricos que a produção apresentou aos telespectadores, 
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fomentando a discussão de temas complexos sobre as relações raciais e a herança social 

da escravidão na arena pública. Ao mesmo tempo, a série propiciou um interesse até 

então marginal dos afro-americanos em relação a uma identidade ancestral africana, 

efeito que se espraiou para uma audiência mais ampla que buscava resgatar suas origens 

étnicas e identitárias. A investigação genealógica empreendida por Alex Haley que 

engendrou sua obra mais notável, transportada para a televisão, fomentou pesquisas 

genealógicas por todo o país.  

A narrativa de Raízes é encerrada quando Tom Harvey, bisavô de Alex Haley, 

abandona a antiga fazenda no Estado da Virgínia em que viveu como escravizado para 

estabelecer-se em Henning, Tennessee. Foi neste local que o escritor ouviu e registrou 

a memória familiar do período escravista e os relatos sobre Kunta Kinte, o ancestral 

africano que se tornaria o objeto de sua investigação genealógica posterior. Apenas nos 

minutos finais do teledrama o espectador é apresentado ao próprio Haley, que ao surgir 

na tela, menciona o nascimento de sua avó Cynthia Palmer, de quem ouviu as histórias 

que deram origem à saga familiar transformada em livro e apresentada ao público na 

televisão.  

Dois anos após a estreia de Raízes, com base em entrevistas e no texto My Search 

for Roots publicado por Alex Haley, a rede ABC (American Broadcasting Company) 

deu sequência à narrativa do teledrama. Roots, The Next Generations, exibida de 18 a 

24 de fevereiro de 1979, foi produzida por Stan Margulies e David L. Wolper, 

responsáveis pela adaptação da primeira parte da história. A minissérie apresenta em 

detalhes a história dos antepassados de Alex Haley, desde os anos de 1880 até a década 

de 1960, quando o escritor, ainda em início de carreira, empreende a investigação 

histórica e genealógica que o levou a escrever sua obra mais célebre. Embora não tenha 

alcançado os índices de audiência e o impacto público da produção pioneira anterior, 

Roots II, como também ficou conhecida, atraiu mais de 110 milhões de telespectadores. 

A minissérie também explicitava uma tendência comum de produtos televisivos de 

dramaturgia que procuraram validar o formato seriado do período, como Raízes (1977) 

e Holocausto (1978), cujos enredos centrados em dramas familiares vinculados a fatos 

históricos, buscavam uma "conexão afetiva entre o passado e o presente e o próprio 

realismo emocional da televisão" (Rymsza-Pawloska 2014, 86, tradução do autor) 

Antes de adentrarmos na análise desta obra audiovisual, é importante salientar 

alguns aspectos importantes cotejados nesta comunicação. O primeiro deles diz respeito 

ao gênero melodramático, traço comum das narrativas históricas televisivas do período. 
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Bastante adequado à teledramaturgia serializada, o melodrama reforçou as intenções 

narrativas das reconstruções históricas exibidas em horário nobre. Neste sentido, 

eventos e processos históricos complexos foram apresentados ao público com as 

marcações próprias ao gênero: o maniqueísmo, a ausência de nuances na caracterização 

das personagens, a intensidade emocional e o reforço de valores sociais estáveis. No 

ambiente de violência racial e leis segregacionistas do Sul estadunidense, a narrativa 

destacou os traços de vilania dos brancos opressores e os episódios de heroísmo das 

personagens negras oprimidas. A redenção consoladora foi apresentada na resiliência 

em meio a uma infinidade de atribulações e na superação dos obstáculos do racismo, 

coroada com a recuperação da ancestralidade africana efetuada pelo próprio Alex 

Haley. Uma referência de análise é o estudo de Linda Williams sobre a consciência 

racial estadunidense informada pelo imaginário melodramático de alguns produtos de 

entretenimento de massa, como Nascimento de Uma Nação (1915), ...E o Vento Levou 

(1939) e a própria minissérie Raízes (Williams 2001).  

O outro aspecto faz referência ao discurso de memória histórica reiterada pelo 

melodrama, na afirmação de uma identidade nacional ancorada na ancestralidade. 

Observa-se menos as ações de resistência a um sistema estruturalmente opressor (nas 

quais o africano Kunta Kinte destacou-se como principal figura) e muito mais o da 

superação dos obstáculos surgidos com o passar dos anos em meio às adversidades do 

próprio sistema (Bogle 1988, 344). Se no último episódio de Raízes, após o fim da 

Guerra Civil, os descendentes de Kunta Kinte haviam alcançado a liberdade, em Roots 

II, esta conquista viu-se tolhida pela estrutura opressora das divisões raciais que os 

distanciava de uma cidadania plena e da mobilidade social preconizada pelo sonho 

americano. O arco narrativo de cada um dos episódios centrou-se então na apresentação 

dos fatos históricos da experiência afro-americana ilustrando essas adversidades, como 

a segregação racial, as Leis de Jim Crow, as ações da Ku Klux Klan, os linchamentos 

públicos, os distúrbios sociais resultantes da desigualdade e o racismo estrutural 

cotidiano. O esforço familiar para ajustar-se à narrativa da nação foi frequentemente 

inspirado pela evocação da memória do africano Kunta Kinte nas ações de bravura, 

orgulho e resiliência das personagens, na defesa de princípios e na superação das 

dificuldades.   
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Relações raciais e a era Jim Crow 

O desenvolvimento do plot no teledrama se dá na conexão entre a narrativa 

familiar e os principais eventos dessa experiência histórica. A exploração dos conflitos 

dramáticos das personagens apresenta frequentemente uma conexão com as 

circunstâncias sociais que mobilizam ou restringem suas ações em relação à trama. Um 

dos elementos que a minissérie explora em seu primeiro episódio é a mudança na 

natureza das relações raciais nas primeiras décadas após o fim da escravidão. Tom 

Harvey, embora orgulhoso de sua condição de homem livre, não escapa à situação de 

subalternidade, imperativa para a sobrevivência no ambiente social marcado pelo 

racismo. Sua precária cidadania obtida com a Emancipação vai aos poucos se perdendo 

na anulação de direitos eleitorais e no surgimento das medidas segregacionistas 

provocadas pela emergência das Leis de Jim Crow. Seus laços amigáveis com a 

autoridade local, personificada na figura paternalista e arrogante do Coronel Frederick 

Warner (Henry Fonda), são alvo de uma desaprovação contundente de sua filha 

Elizabeth (Debbi Morgan). Na cena em que faz uma crítica a postura do pai em tom de 

escárnio, Elizabeth imita um artista dos minstrels shows em uma performance com a 

canção Jump Jim Crow, símbolo da subserviência negra repetida frequentemente nos 

espetáculos racistas de blackface.  

O drama de Elizabeth também descortina o tabu das relações inter-raciais, 

inserindo elementos de conflito amoroso à trama. Ela é impedida de se casar com um 

jovem mestiço, já que a pele clara de seu pretendente destinaria sua futura família a um 

não-lugar racial, na concepção de seu pai. A justificativa de Tom Harvey, com base na 

sua experiência de ex-escravizado, faz referência ao papel de subalternidade dos 

escravos mestiços de pele clara, frequentemente escolhidos para funções menos 

extenuantes na estrutura escravista e muitas vezes vistos como cúmplices de senhores 

violentos. Sua decisão é seguida pela admoestação de sua esposa Irene (Lynne Moddy), 

que o recorda da presença de mistura racial na própria família, resultante dos abusos 

sexuais sofridos na estrutura escravista.   

A restrição das uniões matrimoniais entre brancos e negros é representada na 

história do filho de Frederick Warner, Jim, que se apaixona pela jovem professora negra 

da escola metodista local, Carrie Barden (Fay Hauser). Decidido a contrariar os tabus 

sociais e a própria família para casar-se, ele é repudiado e deserdado pelo pai, passando 

a integrar a comunidade negra da localidade. A interdição à união é mostrada nas duas 

comunidades raciais: a condenação da população branca e da família de Jim Warner e 
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a desconfiança inicial da população negra a respeito do genuíno interesse de um homem 

branco em contrair matrimônio com uma mulher negra.  

No período do surgimento das Leis de Jim Crow, o destaque no antagonismo e 

vilania é enfatizado na figura de Andrew (Marc Singer), o filho primogênito do Coronel 

Frederick Warner. Ele simboliza a emergência do novo poder do supremacismo branco 

que restringe a participação política da população negra e instaura um ambiente de 

terror e perseguição, comum aos vários Estados do Sul a partir da última década do 

século XIX. As cenas de ação, suspense e violência, inseridas para manter a atenção do 

espectador, em geral se referem a este ambiente de discriminação e brutalidade. Em 

uma das passagens mais marcantes, um homem negro foragido da justiça é queimado 

vivo sob o olhar de uma multidão formada por outros homens e algumas crianças.  

O pioneirismo da minissérie destaca-se na apresentação destes aspectos da 

experiência histórica afro-americana pós escravidão até então pouco ou nunca 

representados em um drama televisivo (Bogle 1988, 144). Foi o caso, por exemplo, da 

participação de soldados negros na Primeira Guerra Mundial. Em paralelo às incertezas 

românticas do jovem casal Simon Haley (Dorian Harewood) e Bertha Palmer (Irene 

Cara), futuros pais de Alex, separados pela convocação de Simon ao conflito na Europa, 

a narrativa mostrou ao público o tratamento discriminatório reservado aos soldados 

afro-americanos. Tais episódios levaram a eventos trágicos como motim de Camp 

Logan, em Houston, Texas, em 1917. Na ocasião, 13 soldados negros acusados de 

participação na revolta foram enforcados.  

 
História panorâmica e dramas pessoais 

Na opção por estabelecer uma conexão frequente entre o drama familiar e a 

narrativa histórica, a trama da minissérie muitas vezes acentua o tom pedagógico já que 

a linguagem televisiva busca ilustrar os acontecimentos apresentando um panorama dos 

eventos e do contexto social que não permite aprofundar questões mais complexas na 

representação audiovisual. É o caso, por exemplo, do conflito entre os ideários de 

Booker T. Washington e W.E.B Du Bois, apresentado na reflexão do jovem Simon 

Haley a respeito das condições e do progresso dos afro-americanos do sul. Entusiasta 

das proposições de Washington, Simon começa a questionar suas próprias crenças ao 

se familiarizar com as ideias de Du Bois, nas leituras do clássico livro As Almas do 

Povo Negro (1903). A partir daí, torna-se um defensor do sociólogo, reproduzindo 
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trechos de suas afirmações mais famosas em conversas com Bertha Palmer, seu par 

romântico na trama. Esses diálogos, aparentemente fora do lugar, parecem evidenciar 

sua própria artificialidade porque reforçam a função de apenas apresentar ao público o 

conflito de ideias das duas figuras mais proeminentes da história afro-americana do 

início do século XX. 

Os artifícios da trama para unir o plot ao pano de fundo histórico muitas vezes 

oscilam entre uma conexão pouco convincente das personagens como testemunhas de 

eventos importantes ou a simples encenação de imagens canônicas a respeito de 

determinados acontecimentos. Assim, o chamado Red Summer é apresentado na 

narrativa no retorno de Simon da Europa após o fim da guerra. Ao hospedar-se na casa 

de um de seus companheiros do exército em Knoxville, ele testemunha um conflito 

racial da cidade, um dos inúmeros que eclodiram nas várias localidades dos Estados 

Unidos no período. Earl Crowther (Paul Koslo), um dos vilões do teledrama, se une às 

milícias supremacistas do local e, em um raro momento de vingança das personagens 

negras, acaba sendo assassinado. O ressurgimento da Klu Klux Klan em Henning é 

apresentada em suas imagens e atuações sedimentadas no imaginário público: a queima 

da cruz, as marchas dos participantes encapuzados pelas ruas da cidade e o ataque 

incendiário a um estabelecimento comercial de um lojista judeu que não seguia os 

protocolos implícitos da segregação racial.  

Curiosamente, é na apresentação de conflitos mais pontuais do cotidiano das 

personagens que a problemática realidade social é retratada de maneira mais complexa, 

revelando suas estruturas, limites e contradições. Filho de agricultores pobres, Simon 

Haley faz sacrifícios para concluir sua formação universitária, tendo que empregar-se 

como funcionário da companhia de trens Pullman Standard antes de prosseguir nos 

estudos como agrônomo. Ao apresentar esta experiência em sua carreira, a narrativa 

também explora as precárias condições dos trabalhadores negros e a perseguição sofrida 

por aqueles que decidiram unir-se aos sindicatos para reivindicar melhores salários. Em 

outro episódio, Simon testemunha o diretor da universidade em que foi admitido como 

professor entoando Spirituals para entreter um grupo de filantropos do norte do país. A 

cena ilustra o ambiente de paternalismo e subserviência a que as instituições 

universitárias destinadas à população negra estavam sujeitas para garantir a captação 

de recursos que garantiam a sua operação. 

Ao vincular a narrativa das personagens reais aos fatos e desafios sociais da época 

retratada, a trama também termina por ficcionalizar eventos e as próprias personagens. 
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O improvável envolvimento de Simon Haley na tentativa de impedir a exploração 

econômica dos meeiros nas lavouras do Alabama tem pouca relação tanto com eventos 

reais quanto com o próprio estilo e personalidade de Simon (Norrell 2016, 208).  

 

Alex Haley e a reconexão com o "espaço da inocência" 

Os dois últimos episódios do teledrama privilegiam os dramas familiares e a 

trajetória pessoal de Alex Haley (James Earl Jones) em detrimento da encenação de 

eventos históricos significativos. Sua experiência como oficial da guarda costeira, a 

dificuldade em satisfazer as aspirações do pai na conclusão de um curso superior, a 

crise de seu casamento e os obstáculos que enfrenta para tornar-se um escritor 

profissional são algumas das passagens apresentadas neste seguimento da narrativa. A 

luta pelos direitos civis que agitaram os Estados Unidos nas décadas de cinquenta e 

sessenta e que reconfiguraram a própria história afro-americana na segunda metade do 

século XX, são mencionados de maneira marginal em alguns diálogos.  

Há, no entanto, duas aparições de figuras históricas na reta final da série que 

reforçam as intenções discursivas do teledrama em relação a um caminho de integração 

e assimilação nas relações raciais no país, em sintonia com o discurso de Alex Haley 

em sua obra. O primeiro deles é Malcolm X (Al Freeman Jr.), a quem Haley entrevistou 

para a revista Reader's Digest e de quem posteriormente se tornou próximo para 

conceber a sua primeira obra mais célebre, a Autobiografia de Malcolm X. O segundo 

é George Lincoln Rockwell (Marlon Brando), fundador do Partido Nazista Americano, 

que foi entrevistado pelo escritor para a revista Playboy. A presença das duas figuras 

no teledrama reitera as polaridades extremas do embate racial. Após uma cena que 

retoma uma das várias palestras proferidas por Malcolm X em que ele se refere aos 

brancos como white devils, Rockwell é apresentado ao telespectador proferindo suas 

principais crenças de superioridade racial. Ele elogia a inteligência de Alex Haley 

justificando-a pela presença de ancestrais brancos em sua família. O escritor transita 

entre estes dois extremos não só como o jornalista que testemunha as personagens e 

histórias de seu próprio tempo, mas como o homem negro que denuncia realidades a 

serem superadas na direção de um ideal de nação integrada. Quando Malcolm X começa 

a repensar sua postura de radicalismo em relação a impossibilidade na convivência entre 

brancos e negros após sua peregrinação à Meca, ele é assassinado.  

 A incógnita sobre a ancestralidade africana de Malcolm, figurada pela adoção da 

letra X de seu nome, é o ponto de partida de Haley para investigar suas próprias origens. 
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A sobrevivência de vocábulos africanos nos relatos orais da família o levam, depois de 

uma longa investigação em arquivos e consultas a especialistas, a uma aldeia às 

margens do rio Gâmbia. Lá, um griot, o contador de histórias e guardião da memória 

viva da tradição oral mandinga, relata as inúmeras gerações precedentes do clã Kinte, 

o que lhe possibilita localizar seu ancestral escravizado. As cenas finais do teledrama 

recriam esta descoberta e seu encontro emocionado com um suposto parente distante 

que o procura antes de sua partida. Ao finalizar a ação dramática, o próprio Alex Haley 

aparece em cena para afirmar que o sucesso de sua história ocorreu por se tratar da 

narrativa de uma família, o que provocou uma identificação universal em relação à saga.  

 
Considerações finais 

Ao se debruçar sobre a análise do imaginário melodramático em Raízes, Linda 

Williams enfatiza a ideia de “espaço da inocência”, simbolizado na minissérie pelo lar 

da África edênica da qual Kunta Kinte se viu apartado. As cenas finais de Roots II 

reafirmam esse caráter paradisíaco de uma África tornada irrecuperável pela brutalidade 

do sistema escravista e pela distância temporal. Sua conclusão é que esta terra 

prometida não se concretiza no epílogo da primeira minissérie já que os descendentes 

de Kunta Kinte, agora livres, apenas mencionam a promessa de um novo lar em outra 

localidade (Williams 2001, 250). De fato, nem a dramatização da história dos 

descendentes de Kunta Kinte ou a recriação dramática da presença de Alex Haley em 

terras africanas em Roots II parece remeter à recuperação deste lar original como espaço 

de inocência. A força maior desta cena está na apresentação de uma África mítica, que 

supre a identidade afro-americana com uma história e um passado anterior à 

escravização, mas que não problematiza a persistência das feridas sociais provocadas 

pelo racismo e pela desigualdade racial mesmo após a conquista de direitos civis.  

As avaliações da crítica especializada em relação a Roots, The Next Generations 

foram, de maneira geral, mais positivas quando comparadas com a adaptação que a 

precedeu. A revista Newsweek destacou a profundidade psicológica de algumas 

personagens e atuações marcantes. Para o crítico John O’Connor, do The New York 

Times, a produção televisiva destacou-se por ser menos óbvia e mais comprometida 

com a seriedade (Bogle 1988, 344). Essa percepção é confirmada não apenas no 

ineditismo da exploração de temas traumáticos da segregação e da violência racial como 

também na apresentação de cenas exemplares sobre o cotidiano dessa realidade, cuja 



99 
 

qualidade foi elevada pela interpretação marcante de um elenco de atores negros poucas 

vezes reunido em produções televisivas da época.   

Robert J. Norrel afirma que em Roots, The Next Generations, a narrativa muda o 

seu foco para a assimilação dos valores de progresso e sucesso da sociedade 

estadunidense. Por essa razão, mesmo na abordagem de temas importantes sobre o 

passado traumático do país, a produção não suscitou um debate público sobre tais 

questões, cujas feridas sociais recentes ainda permaneciam abertas e ainda se colocam 

como uma questão problemática nos dias atuais. É importante mencionar que as 

avaliações críticas sobre Raízes também destacaram o mesmo efeito, na valorização da 

pesquisa genealógica, fomentada pelo próprio Alex Haley, em detrimento de um debate 

sobre os importantes temas históricos abordados no teledrama. Ao surgir na cena final 

da minissérie de 1979 exortando o público a fortalecer os laços familiares e registrar ou 

buscar suas origens e seu passado apenas para reforçar o orgulho de sua ancestralidade, 

o escritor mais uma vez reforça esta visão.  
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