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RESUMO 

 
Sabe-se que a identidade nacional brasileira foi construída sob uma égide de dominação de 
determinadas etnias em detrimento de outras. Esse processo parece se manter até hoje, em 
virtude disso, tem-se estudado o impacto da mídia na construção de subjetividades pelo 
público infantil. Esse estudo tem como objetivo identificar o possível papel que a mídia 
exerce na formação da identidade nacional em crianças do estado de Sergipe e, sua atitude 
diante da etnia negra quando a nacionalidade é ressaltada. Participaram da pesquisa 61 
crianças entre 7 e 11 anos, provenientes de escolas privadas e públicas. Em relação aos 
resultados constatou-se maior brasilidade por parte das crianças mais velhas. Além disso, a 
análise de algumas questões apontou uma negação da etnia negra pelo publico infantil. 
 
 
Palavras- chave: Identidade, Televisão, crianças. 
 
 

ABSTRACT 
 

The Brazilian national identity was constructed in a process of domination by some ethnic 
groups into other ones. This process goes on until nowadays, so it is being studied the media 
influences in construction of children’s subjectivities. This study has the objective of 
identifying a possible media part in developing national identities in children form Sergipe 
and also, analyzing their attitudes into the black ethnic group when the nationality is pointed 
out. In this survey 61 children between 7 and 11 years old took part, they are from public and 
private schools. The results showed that the older children have more Brazilian feeling. 
Besides, some questions were analyzed and it was found that the black group ethnic is denied 
by these children. 
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1-Introdução: 
 
 

Buscar respostas sobre si, o que lhe constitui, perguntar a si mesmo “quem sou eu”, 

sempre foi fonte de inspiração poética, bem como, tema de interesse para a humanidade de 

modo geral. Recentemente, muitos pesquisadores sociais se voltaram para o estudo dessa 

temática, com o objetivo de identificar de que modo as questões identitárias influenciam na 

formação dos múltiplos ‘eus’. 

 Cada resposta dada a esses questionamentos traz um ‘eu’ que pode ser também uma 

identidade social, uma categoria, ou um papel. O conceito de identidade tem sido amplamente 

estudado devido a sua importância no estabelecimento das relações intergrupais, bem como, 

no próprio estabelecimento das identidades sociais presentes em cada sujeito (SMITH, 1997).  

De acordo com Adesky (2005), a identidade é uma estrutura subjetiva marcada por 

uma representação do ‘eu’ oriunda da interação entre os indivíduos, os outros e o meio. Cada 

indivíduo pode apresentar mais de uma identidade.  Dentre as possíveis identidades 

constituintes do sujeito social, a identidade nacional tem apresentado ênfase nos estudos de 

Psicologia Social, uma vez que desempenha papel central na elaboração de conceitos acerca 

de “nós mesmos” e na constituição da realidade social (SILVA, 2009). Nas últimas décadas, 

alguns estudiosos tem pesquisado de que modo se processa a formação desse conceito em 

crianças.  

Durante o desenvolvimento, as crianças atravessam um processo de socialização, no 

qual lhes são transmitidas valores morais, normas e conhecimentos sócio – culturais. Os pais e 

a escola são considerados os principais agentes nesse processo. Alguns cientistas sociais, 

contudo, tem apontado também a mídia – em especial a televisiva -como importante 

instrumento nesse processo ( LIMA, 2009). 

A televisão já foi acusada de conduzir a alienação, ditar modas, dirigir 

comportamentos, apropriar-se do telespectador e impedir a inter- relação da família. De 

acordo com Shaffer (2005), o hábito de assistir à TV se inicia na infância e, crianças entre 3 e 

11 anos passam uma média de 3 a 4 horas por dia em frente à tela.  Tomando como 

pressuposto a influência midiática no processo de socialização infantil, o presente trabalho 

visa entender o possível papel que a mídia exerce na formação de conceitos nas crianças, mais 

especificamente no desenvolvimento do conceito de identidade nacional, no grupo etário de 7 

a 11 anos do estado de Sergipe. Além disso, esse estudo pretende também identificar as 

atitudes desse grupo, diante da etnia negra quando a nacionalidade é ressaltada e, assim traçar 

um paralelo entre as representações dessas duas identidades pelo público infantil. 
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2- A Identidade Social 

 

De acordo com Castells (2006), identidade é um processo de construção de significado 

baseado em um atributo cultural, ou ainda num conjunto de atributos culturais inter-

relacionados, que podem prevalecer sobre outras fontes de significado. Esse autor propõe 

também que um indivíduo pode ter múltiplas identidades sociais. Essas identidades, contudo, 

diferem dos papéis sociais. Os papéis são definidos por normas estruturadas pelas instituições 

e organizações da sociedade. Um ator social pode desempenhar, por exemplo, os papéis de 

mãe, filha, membro de uma determinada igreja, sindicalista. Esses papéis são definidos por 

normas institucionais e organizações da sociedade. As identidades, por sua vez, constituem 

fontes de significado para o próprio sujeito, formadas através de um processo de auto 

construção e individuação. As identidades são, assim, fontes de significado mais relevantes 

para o sujeito social do que os papéis. 

Amâncio (2000) acredita que a noção de identidade estabelece uma ligação entre o 

psicológico e o sociológico, pois receber um tipo de identidade se trata de um fenômeno 

dialético que ocorre entre o indivíduo e a sociedade. Essa dimensão social da identidade é 

alvo de uma série de conceitualizações. As teorias do papel em Psicologia Social abordam a 

identidade através de uma perspectiva situacional, onde a noção do ‘eu’ é resultante de uma 

adaptação da ação individual à situação social. Zavalloni (apud AMÂNCIO, 2000) acredita 

que a ligação entre o psicológico e o sociológico – estabelecida pelo conceito de identidade – 

não se encontra apenas na representação dos papéis sociais, mas também nas representações 

dos grupos de pertença e nas posições sociais que contribuem para a percepção do ‘eu’. 

Tajfel (1982), por sua vez, acredita que a identidade social está não só associada ao 

conhecimento de pertença a um grupo, mas também ao significado emocional e avaliativo que 

essa pertença traz.  Ele realizou uma série de estudos que permitiram a proposição de uma 

abordagem acerca da diferenciação perceptiva entre os grupos sociais. Ainda segundo esse 

autor, o processo de diferenciação entre os grupos sociais, se dá através de um processo de 

categorização social. Na categorização social, a informação que se recebe de fora é 

organizada e ordenada. Nesse processo, a realidade passa a ser percebida como conjuntos de 

classes ou categorias, em detrimento de uma série de objetos individuais e isolados.  

De acordo com Amâncio (2000), Tajfel construiu através de suas proposições, uma 

relação entre categorização e identidade social. Se sabe que um mesmo indivíduo pode ter 
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várias identidades ao mesmo tempo, a saber : identidade de gênero, identidade étnica, 

identidade nacional. Se considerar membro de tais identidades parte da elaboração de um 

sentimento de pertença que é, na maioria da das vezes, decorrente de uma categorização 

social. Esse significado emocional e avaliativo resulta, por sua vez, de um favoritivismo do 

endogrupo – distintividade positiva do próprio grupo - em detrimento de um exogrupo. 

 

 

2.1- A Identidade Étnica e Identidade Nacional 

 

 A noção de grupo étnico se mostra bastante complexa, uma vez que não se restringe 

a existência de uma única raça, de uma única religião, ou mesmo de um território comum 

(ADESKY, 2005). Para Smith (1997), um grupo étnico é um tipo de coletividade cultural, que 

sublinha o papel de mitos de descendência e de memórias históricas, e que é reconhecida por 

uma ou mais diferenças culturais, a saber – a religião; os costumes; a língua ou as instituições.  

De acordo com Adesky (2005), os membros de um grupo étnico possuem, para si e 

para os outros, uma identidade distinta, enraizada na consciência de uma história ou de uma 

origem comum. Esse fato de consciência tem por base os dados objetivos de uma língua, de 

uma raça, de uma religião comum, de um território, ou ainda de traços culturais. Vale ressaltar 

que a raça, a religião e a língua apresentam mais força do que os demais fatores na formação 

da identidade étnica. 

Smith (1997) propõe que o conceito de identidade nacional implica uma consciência 

de comunidade política, por mais tênue que seja. A comunidade política subentende algumas 

instituições, bem como, um código único de direitos e deveres para os membros da 

comunidade. Além disso, esse conceito sugere um espaço social claro, um território bem 

demarcado, com o qual os membros se identificam e desenvolvem sentimentos de 

pertencimento. 

De acordo com Adesky (2005), a identidade nacional é a primeira referência de 

identificação. ‘ A semente da nacionalidade’ foi implantada através do processo de 

emancipação do Brasil em relação a Portugal, ocorrido no ano de 1822. Com isso, adotou-se a 

língua portuguesa como forma oficial de comunicação. Se sabe que a língua é um importante 

fator nas questões identitárias. Sendo assim, a própria denominação da língua portuguesa 

como oficial constituiu forte fator da formação da identidade nacional brasileira. 

Marins (2008) propõe que a construção da identidade nacional no Brasil foi forjada, 

visto que a proclamação da independência trouxe a necessidade de se criar uma história 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

5 

 

nacional, que atendesse os anseios do regime que vigorava no país. Nesse período, a principal 

preocupação consistia na manutenção do território, ao passo que a formação de uma nação era 

deixada de lado.  

Com a proclamação da República em 1989, se percebeu a necessidade de criar uma 

idéia de nação que legitimasse o regime republicano. Para isso, ‘heróis nacionais’ e símbolos 

foram disseminados no imaginário popular.  Tiradentes foi eleito como o mártir e a figura que 

representaria a ideologia do então regime. Em relação aos símbolos, houve uma votação para 

se definir o hino nacional, bem como a bandeira nacional quadricolor que exprime muito do 

nosso processo histórico, uma vez que não apresenta um caráter revolucionário, mas uma 

enaltação das belezas naturais através da cor verde (Idem, 2008). 

Na segunda metade do século XIX, uma série de teorias raciológicas e eurocêntricas 

tentavam justificar a superioridade da raça branca a partir de evidências científicas. O Brasil, 

fortemente marcado pela raça negra e indígena, foi alvo também da disseminação de tais 

idéias. Em virtude da propagação desse modelo de valorização da raça branca européia, o 

Brasil passou a adotar uma política de branqueamento. Tal política se iniciou com o incentivo 

da vinda de mão de obra européia com o objetivo de “clarear” a população brasileira (SILVA, 

2009). 

Sendo assim, se percebe que o processo de formação da identidade nacional 

brasileira foi pautado sob uma égide de dominação da etnia branca em detrimento da negra. 

Isso ocorreu através não só de preconceito e discriminação ao longo dos séculos, mas também 

com o processo de branqueamento que visava ‘salvar o país do perigo da raça negra’(Idem, 

2009). 

 

3- Socialização infantil e a influência da televisão na formação do conceito de 

identidade nacional. 

 

A socialização se caracteriza pela introdução de um indivíduo no mundo objetivo de 

uma sociedade ou em um setor da mesma. A família, em geral, costuma ser esse primeiro 

outro e, consequentemente responsável pela socialização primária. Sendo assim, o contexto 

familiar atua como o primeiro mediador entre a criança e a sociedade lhe transmitindo uma 

série de valores, normas e conhecimentos sócio-culturais (SHAFFER, 2005).  

A escola é considerada também um importante contexto na socialização infantil. Em 

virtude disso, é caracterizada como o agente socializador secundário. O ambiente escolar 

proporciona às crianças não só uma interação constante com outras pessoas, como também 
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influencia o seu desenvolvimento emocional e social. Esses dois mediadores, entretanto, não 

são os únicos que exercem influência na socialização. Amplos setores da sociedade podem 

atuar também nesse processo. Muitos pequisadores tem se interessado no estudo de um desses 

setores, a televisão (LIMA, 2009). 

A mídia televisiva como veículo de massas possui amplo poder de transmitir 

informações e moldar o comportamento social. A televisão é também construtora da 

realidade, ou seja, algo se torna realidade a partir do momento que é veiculado. Do mesmo 

modo que o artista recria o mundo; (re)significa valores; costumes e fatos, a televisão atua 

como uma mediadora entre o contexto social e o que é transmitido na tela (BARBOSA, 

2006). 

De acordo com dados da UNESCO (1998), as crianças do mundo inteiro passam, em 

média, três horas por dia em frente da TV. Os dados apontam que elas permanecem 50% mais 

tempo nessa atividade do que em qualquer outra atividade não-escolar. A partir desses 

números, se verifica o imenso alcance desse meio na vida das crianças e, em virtude disso, a 

TV é legitimada como um fator importante na socialização infantil, podendo ainda influenciar 

uma série de comportamentos, bem como pode auxiliar no processo de formação de 

conceitos, tais como o de identidade nacional. 

Se sabe que através da tela, o público infantil é apresentado a novos outros, que são 

diferentes dos pais, amigos e vizinhos, são pessoas desconhecidas. Esse encontro faz com que 

a criança se dê conta que há algo fora, que não é ela, algo distinto, mas que ocupa o mesmo 

espaço social (LIMA, 2009). Esse encontro com o outro leva à noção de alteridade, a qual 

designa o que é o outro, ao contrapor um ‘não eu’ de um ‘eu’. Concomitantemente a esse 

processo, uma relação de identidade é estabelecida, ao fazer com que o indivíduo seja ele 

mesmo e se distinga dos demais (JODELET, 2002).  

Nesse sentido, a mídia apresenta relevante papel na construção da identidade, na 

medida em que veicula informação, imagens e modelos que podem ser valorizados ou ainda, 

manipulados de acordo com o interesse daqueles que detém o poder midiático. A mídia 

aparece assim, como uma dinâmica de relações identitárias – nacionais e étnicas, por exemplo 

– o que lhe confere um poder capaz de orientar atitudes e, mudar concepções presentes na 

sociedade (ADESKY, 2005). 

As novelas e séries televisivas brasileiras, que são acompanhadas por uma série de 

famílias , quando trazem a figura do negro, costumam retratá-lo como ‘personagem invisível’. 

São poucos os casos em que um negro detém o papel de protagonista. Em geral, os papéis 
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destinados aos negros são o de motorista, o da doméstica ou ainda, o de bandido (ADESKY, 

2005). 

A pouca representação do negro na mídia televisiva denota não só uma estrutura de 

desigualdade racial no país, como também reforça uma visão eurocêntrica e branca, há muito 

tempo difundida (ADESKY, 2005). A enaltação do branco como padrão de beleza e do 

modelo que deve ser seguido contribui, desse modo, para a negação da etnia negra e, isso faz 

com que uma parcela da identidade étnica e nacional seja também negada, uma vez que os 

negros fizeram não só parte do processo de formação étnico – racial, como também da 

construção da identidade nacional brasileira. 

De acordo com a teoria da Aprendizagem Social de Bandura, a maior parte do que as 

pessoas aprendem é decorrente da observação de seu meio imediato (GROEBEL, 1998). Se 

em uma cultura vigoram normas e valores não igualitários, é provável que as crianças 

desenvolvam atitudes preconceituosas e adotem comportamentos discriminatórios 

(ARONSON, 2002). Processo semelhante se verifica em relação à mídia, onde o que é 

veiculado pode ser ensinado também através da observação. Sendo assim, se a TV transmite 

representações preconceituosas, bem como nega a etnia negra e enaltece a branca, o público 

infantil pode adotar também tais representações em seu repertório comportamental. 

A mídia de massa legitima os valores e atitudes da sociedade, bem como difunde 

fortes mecanismos de exclusão social. Em virtude disso, a criança deve receber uma atenção 

especial da mídia, pois se sabe que a televisão exerce influência no comportamento desse 

público. Tomando como base tais considerações, o presente estudo visa identificar o papel 

exercido pela mídia televisiva na formação de sentimentos de pertencimento a identidade 

nacional brasileira, bem como pretende analisar de que modo elas percebem as demais etnias 

– em especial a negra – quando a nacionalidade é ressaltada. 

 

4 - Método: 

 

4.1- Participantes:  

Participaram da pesquisa 61 crianças do estado de Sergipe, cuja faixa etária vai dos 7 

aos 11 anos ( M= 8,9 anos ) , e que estudam do 2º ano ao 6º ano.  Dentre essas crianças, 28 

são do sexo feminino (46%) e 33 do sexo masculino (54%), ainda em relação a esses 

números, 25 delas são provenientes de duas escolas da rede particular (41%) e 36 provem da 

rede pública de ensino (59%). 
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4.2- Instrumento e procedimento: 

Para a realização do presente estudo, aplicou-se um questionário com 16 questões – 

sendo 4 delas fechadas e 12 abertas – em crianças provenientes de escolas públicas e privadas.  

As entrevistas foram realizadas na própria escola das crianças por cinco entrevistadores 

treinados, membros do grupo de pesquisa Normas Sociais, Estereótipos, Preconceito e 

Racismo – NSPR – do departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe. 

À princípio, foi realizado um estudo piloto com o objetivo de testar o questionário – 

ver anexo - e o entendimento do mesmo pelas crianças. Posteriormente, a pesquisa de fato foi 

realizada em quatro cidades sergipanas - Frei Paulo, Itabaiana, Salgado e Lagarto. Na cidade 

de Frei Paulo, foram entrevistadas 12 crianças em uma escola particular. Na cidade de 

Itabaiana, participaram da pesquisa 25 crianças de duas escolas da rede pública. Em Salgado, 

13 crianças da rede particular foram entrevistadas. Por fim, em Lagarto, participaram da 

pesquisa 12 crianças de uma escola pública.  

Durante as entrevistas, deixava-se claro às crianças que não havia respostas certas nem 

erradas e, que o principal naquele momento era a opinião das mesmas. As entrevistas 

ocorriam em locais reservados nas escolas, de modo que variáveis externas não 

influenciassem nas respostas das crianças. O critério de escolha dos participantes foi aleatório, 

porém atentava-se para a idade que devia compreender apenas crianças dos 7 aos 11 anos. 

Além disso, cada entrevistador buscava balancear a quantidade dos membros de cada sexo, 

bem como se tentou variar também a etnia dos participantes. 

Serão analisadas neste relatório cinco questões, sendo duas delas fechadas - “Você se 

sente brasileiro?“; “Você gosta de ser brasileiro?“ - e três abertas - “Em que país você 

mora?”; “Qual a cor de pele dos brasileiros?”; “Qual a cor da pele das pessoas que você vê na 

televisão?”. Foi feita uma análise de conteúdo seguindo Bardin (1977) para análise das 

respostas abertas. Após a categorização dos dados, foram realizadas análises descritivas 

através do software SPSS. 

 

5 - Resultados e discussão 

Com o objetivo de avaliar o conhecimento das crianças acerca de sua nação, bem 

como sua noção de limites geográficos, foi feita uma análise da freqüência das respostas da 

questão “Em que país você mora?”. A tabela 1 mostra a freqüência das respostas para esta 

questão: 
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Tabela 1 - Frequência e percentual das respostas à pergunta “em que país você 

mora?”. 

         Idade         Respostas 

         (País) 7 a 8 anos 9 a 11 anos 

 

Total 

Brasil 5  19  24 

Outros (Estado, etc) 18  19  37  

Total 23  38   61  

 

De acordo com o resultado mostrado nessa tabela, se percebe que das 61 crianças 

entrevistadas, apenas 24 responderam ‘Brasil’, ao passo que 37 responderam diferentemente, 

dando como resposta um estado, sua cidade, um bairro da cidade em que reside, ou ainda uma 

região do país. 

Ainda de acordo com esses dados, as crianças de 7 a 8 anos, quando questionadas 

sobre o país em que moram, se referiram mais a outras denominações – um estado, sua cidade 

ou ainda, uma parte da cidade – do que o seu país de fato. Isso pode ser decorrente do seu 

estágio de desenvolvimento cognitivo em que se encontram. Em virtude disso, tem noção 

limitada sobre conteúdo e continente, necessário para entender noções abstratas do que vem a 

ser uma nação, bem como dos limites geográficos (PIAGET, 1964). 

As crianças de 9 a 11 anos, embora se encontrem em um estágio de desenvolvimento 

um pouco mais avançado que o grupo etário de 7 a 8 anos, se referiram 19 vezes ao Brasil 

quando questionadas sobre o país onde moram e, também 19 vezes deram como resposta 

outras áreas. Sendo assim, se percebe que elas ainda não compreendem bem as noções de 

geográficas do que vem a ser um país. 

A tabela 2 mostra a freqüência das respostas à questão “Você se sente brasileiro?”. 

Essa pergunta apresenta quatro possibilidades de resposta, a saber: Muito; mais ou menos; 

pouco e; nada. Pra analisar essa questão se atribuiu o número 1 para as respostas em que as 

crianças respondiam ‘muito’; 2 para mais ou menos; 3 para pouco e, 4 para nada. Em virtude 

disso, calculou-se uma média das respostas dadas. Assim, quanto mais próximo do valor ‘1’ a 

média estiver, maior o sentimento de pertença a nacionalidade brasileira. 
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Tabela 2 - Frequência e percentual das respostas das crianças à pergunta “Você se 

sente brasileiro?” 

Etnia da criança Idade Média 

7 a 8 anos 1,2 Branco    

9 a 11 anos 1,2 

7 a 8 anos 2,0 Pardo 

9 a 11 anos 1,0 

7 a 8 anos 1,0 Negro 

9 a 11 anos 1,1 

 

Tomando como base os dados acima, se percebe que as crianças pardas de 9 a 11 anos 

e as crianças negras de 7 a 8 anos apresentam maior sentimento de pertença a sua 

nacionalidade. Em relação aos grupos étnicos, se percebe também que as crianças pardas 

apresentam menor sentimento de pertença, ao passo que as negras denotam o maior grau de 

pertencimento a nacionalidade brasileira. 

Com o objetivo de verificar esse sentimento do ‘gostar de sua nação’, elaborou-se a 

questão “Você gosta de ser brasileiro?”. Do mesmo modo que na tabela anterior, na tabela 3 

há uma média das respostas, cujos valores próximos ou iguais a ‘1” indicam maior sentimento 

em relação a sua nacionalidade.  

 

Tabela 3 - Frequência e percentual das respostas das crianças à pergunta “Você gosta 

de ser brasileiro?”. 

Etnia da criança Idade Média 

7 a 8 anos 1,2 Branco    

9 a 11 anos 1,1 

7 a 8 anos 3,0 Pardo 

9 a 11 anos 1,0 

7 a 8 anos 1,0 Negro 

9 a 11 anos 1,2 

  

De acordo com os dados apresentados na tabela, verifica-se que os resultados são 

bastante semelhantes aos encontrados na tabela 2. Na tabela 3, se percebe que as crianças de 9 

a 11 anos da etnia parda e, as negras de 7 a 8 anos denotam gostar mais de sua nacionalidade. 
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As crianças pardas de 7 a 8 anos, por sua vez, apresentaram o menor grau do ‘gostar’ de sua 

nação. 

Ainda em relação às tabelas 2 e 3, se pode verificar que, em geral, as crianças mais 

velhas apresentam maior percentual nos quesitos se sentir brasileira e gostar de ser brasileira. 

Tal resultado pode ser fruto de um maior desenvolvimento cognitivo e emocional das mesmas 

pois, segundo Piaget (1964), o desenvolvimento psíquico e afetivo apresenta uma 

equilibração progressiva, ou seja, uma passagem de um estado de menor equilíbrio para um 

estado de equilíbrio superior. Como se sabe, as questões identitárias estão fortemente ligadas 

a sentimentos, em virtude disso é compreensível que as crianças mais velhas atribuam 

significado mais elevado ao pertencimento à sua nação.  

 

Tabela 4 - Frequência e percentual das respostas das crianças em relação à pergunta 

“Qual a cor da pele dos brasileiros?”. 

 

De acordo com esses dados, as crianças de 7 a 8 anos quando questionadas acerca da 

cor da pele dos brasileiros, deram um maior número de respostas a categoria “ branca” – 7 

respostas.  Em relação à faixa etária de 9 a 11 anos, o maior percentual se encontra nas 

categorias “Branco, moreno e negro” e “ Moreno e branco”, cada uma com 11 respostas. 

Unindo as faixas etárias, a categoria “moreno e branco’’ reúne o maior número de respostas. 

O resultado dessas respostas reflete, em geral, uma visão das crianças com pouca 

diversidade em relação à composição étnica da população brasileira. Além disso, nota-se que 

a etnia negra é menos representada.  Ao se fazer uma análise mais detalhada dos dados, se 

Categorias  

Idade Branca Morena Negra Branco 

Moreno 

Negro 

Moreno 

Branco 

Branco 

negro 

Branco 

Índio 

Negro 

Branco 

Negro 

Ruivo 

Moreno 

Índio 

Total    

7 a 8 7  1 

 

3 

 

2  

 

4 

 

5  1  

 

0   

 

23   

 

9 a 11 5  6 

 

1 

 

11 11 3 

 

0 1 

 

38 

 

Total 

 

12   7  4  13 

 

15  8 

 

1  1  61 
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constatou que das 61 respostas para a presente questão, 49 mencionaram a cor branca. Esse 

dado mostra o caráter de enaltecimento da etnia branca, presente nas representações étnicas 

por parte das crianças. 

Por fim, se tem a análise da questão “Qual a cor da pele das pessoas que você vê na 

televisão?”. Essa pergunta apresenta a finalidade de verificar qual a representação que as 

crianças tem da etnia brasileira, tomando como referência o que se passa na mídia televisiva.  

 

Tabela 5 - Frequência e percentual das respostas à pergunta “Qual a cor da pele das 

pessoas que você vê na televisão?”. 

 

Os dados presentes na tabela 5 apontam que para as crianças de 7 a 8 anos, as cores 

brancas e negras representam a cor de pele das pessoas vistas na TV, pois em 8 de suas 

respostas apenas a cor branca foi citada e, outras 7 elegeram as cores branca e negra. Em 

relação à faixa etária de 9 a 11 anos, 16 delas veem na Televisão pessoas morenas e brancas – 

enquanto que 6 apontaram as etnias branca e  negra. Outras 6 citaram a categoria “branca, 

morena e negra”, como representativa das etnias vistas na TV.  

Ao analisar as tabelas 4 e 5, nota-se que em ambas o maior percentual de respostas se 

encontra na categoria “morena e branca”. Isso demonstra mais uma vez a tendência a negar a 

etnia negra. Dentre as respostas dadas para essas duas questões, foram encontradas 21 

denominações diferentes para a cor de pele dos brasileiros. Algumas dessas denominações 

como “meio moreno”, “escurinho” e “mel” reforçam ainda mais a tentativa de negação da 

etnia negra. Percebe-se também que a etnia indígena foi negligenciada, uma vez que pouco 

apareceu nas respostas das tabelas 4 e 6. 

Categorias  

Idad

e 

 

Branca Moren Negra Branca 

Negra 

Todas 

cores 

** 

Moren. 

Branco 

Branco 

Moren 

Negro 

Branc 

Índio, 

Negro 

Total 

7 a 8 8 

 

0 

 

0 

 

7 

 

0 4 

 

3 1   23 

9 a 

11  

5  

 

2 

 

2 

 

6 

 

1 16 

 

6 

 

0 

 

38 

 

Tota

l 

13 

 

 2 

 

2 

 

13 

 

1 

 

20 

 

9 

 

1  61  
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Ainda em relação a esses dados, a cor branca foi encontrada em 54 respostas, ao passo 

que foram feitas 24 menções a cor negra. Esse dado mostra que as crianças tendem a negar a 

etnia negra em suas representações. Ao se comparar o número de respostas que citam a etnia 

branca nas questões – “ Qual a cor da pele dos brasileiros?” (49) e, “Qual a cor da pele das 

pessoas que você vê na mídia?” (54), se constata que as crianças enfatizam ainda mais a etnia 

branca ao serem questionadas acerca da representitividade étnica na Televisão, bem como, 

negam a etnia negra quando a nacionalidade é ressaltada.   

 

6 - Considerações finais 

 

A análise de algumas respostas apontou que a maior parte das crianças não apresenta 

uma boa noção de divisão geográfica, bem como da sua própria nação. Além disso, se 

verificou que as crianças mais novas apresentam um sentimento de nacionalidade menos 

desenvolvido. Ao passo que, as mais velhas tendem a possuir uma nacionalidade mais 

aflorada, em virtude também do seu maior desenvolvimento emocional e cognitivo (Piaget, 

1964).  

Nas respostas da pergunta “Qual a cor da pele dos brasileiros” foram encontradas 49 

menções a cor branca, ao passo que nas respostas da questão relativa às etnias apresentas pela 

mídia, encontrou-se 51 menções para tal cor. Esses dados mostram que os brancos são ainda 

mais enaltecidos na mídia.  Essa constatação, contudo, pode levar ao seguinte questionamento 

“Será a mídia que impõe tais representações, ou ela apenas retrata uma realidade histórica?” 

 Negar uma história de subjugação da etnia negra e enaltecimento de um padrão 

branco europeu seria ingenuidade, porém, se sabe que há um forte papel da mídia na 

construção do imaginário popular e, consequentemente nas representações. De acordo com a 

revisão de literatura do presente trabalho, a Televisão desempenha importante papel na 

socialização infantil. Nesse processo, ela auxilia na formação de muitos conceitos, como o de 

identidade nacional.  O grupo infantil, por sua vez, não deve ser posto em um local de total 

passividade nesse processo de recepção das informações midiáticas. Cabe aos pesquisadores e 

responsáveis pela mídia televisiva avaliar de que modo ocorre esse processo, afim de que 

representações reduzidas e estereotipadas não sejam reproduzidas sem reflexão pelas crianças. 

Sendo assim, se percebe que presente pesquisa apresenta elevada relevância social, 

visto que pode fornecer base para o desenvolvimento de novas pesquisas, as quais poderão 

contribuir ao formular questões relativas ao processo de formação da identidade nacional em 

crianças, bem como, podem esclarecer o impacto midiático nesse processo. 
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