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Resumo 
 
Este trabalho efetua uma reflexão acerca da imagem do Brasil associada à construção 
histórica do caráter e da identidade nacionais. Das teorias baseadas nos paradigmas de 
raça e meio até o culturalismo de Gilberto Freyre constrói-se uma imagem associada a 
uma identidade que é vivenciada internamente mas que é também o substrato de onde 
emergem os signos de brasilidade veiculados no exterior, como se pode verificar na 
recente campanha de marketing turístico da EMBRATUR e na criação publicitária da 
“Marca Brasil”. 
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 Entre 1927 e 1928 a agência de publicidade J. W. Thompson enviou ao Brasil 

um profissional com a finalidade de avaliar o mercado local visando à expansão da 

empresa no território sul-americano. Em um relatório datado de Julho de 1928 o 

publicitário escrevia: 

 
Uma das maiores limitações do mercado brasileiro é que a maioria de seu povo é 
muito pobre, ignorante e preguiçosa (sic!). A população é principalmente de origem 
portuguesa, negra e indígena. Apesar do fato da escravidão ter existido no Brasil até 
1888 não parece haver nenhum preconceito importante contra os negros. Houve 
muita miscigenação, e provavelmente mais da metade da população local tem 
sangue indígena ou negro. 80 % da população é analfabeta. O clima enervante 
também exerce uma forte influência (Apud SANTOS, 2003, p.37). 

 
 O trecho ilustra a imagem de um viajante estrangeiro acerca do Brasil, mas é 

significativo o fato de reunir vários aspectos que, naqueles anos 20 do século passado, 

constituíam também temas importantes nas discussões internas acerca da cultura no 

país. A associação entre traços como “pobreza”, “ignorância” e “preguiça” com a 

ocorrência da mestiçagem remete ao pensamento raciológico do médico baiano 

Raimundo Nina Rodrigues; a referência ao “clima enervante”, por sua vez, lembra o 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Comunicação, Turismo e Hospitalidade, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 
Intercom.  
 
2 Antropólogo. Doutor em Ciências Sociais. Professor do Programa de Mestrado em Turismo da Universidade de 
Caxias do Sul. rafael@cipnet.com.br  
3 Bacharel em Turismo (PUCRS). Mestranda em Turismo na Universidade de Caxias do Sul. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 2 

determinismo geográfico sustentado por autores como Silvio Romero. Como afirma 

Renato Ortiz (1986, p.15-16): “Os parâmetros raça e meio fundamentam o solo 

epistemológico dos intelectuais brasileiros de fins do século XIX e início do século 

XX”. A busca destes intelectuais baseava-se na necessidade de “explicar o ‘atraso’ 

brasileiro e apontar para um futuro próximo ou remoto, a possibilidade de o Brasil se 

constituir enquanto povo, isto é, como nação” (Ortiz, 1986, p. 15). Para além disso, 

estava em curso a busca da construção de uma identidade brasileira: 

 
Meio e raça traduzem, portanto, dois elementos imprescindíveis para a construção 
de uma identidade brasileira: o nacional e o popular. A noção de povo se 
identificando à problemática étnica, isto é, ao problema da constit uição de um povo 
no interior de fronteiras delimitadas pela geografia nacional (ORTIZ, 1986, p. 17). 

  

 A imagem do Brasil descrita pelo publicitário norte-americano fundamentava-se 

pelo mesmo princípio “do cientificismo naturalista evolucionista e positivista” de 

origem européia (CHAUÍ, 2000, p. 49) que inspirava os intelectuais brasileiros do 

período, daí a convergência de opiniões acerca dos males da miscigenação e do clima. 

A busca da construção de um ideário nacional-popular que enunciasse, 

simultaneamente, um caráter, uma  identidade e uma nação, surgiria a partir dos anos 30 

com a obra de Gilberto Freyre (1986) no contexto decisivo de um Estado que rompe 

com o modelo oligárquico agro-exportador. Do ponto de vista teórico, Freyre opera uma 

mudança do paradigma dos determinismos raciológicos e geográficos, fundamentando-

se na Antropologia Cultural que estudara com Franz Boas nos Estados Unidos. No 

prefácio à primeira edição de Casa Grande & Senzala (1986) o autor escreve: 

Foi o estudo da antropologia sob a orientação do professor Boas que primeiro me 
revelou o negro e o mulato no seu justo valor – separados dos traços de raça os 
efeitos do ambiente ou da experiência cultural. Aprendi a considerar fundamental a 
diferença entre raça e cultura; a discriminar entre os efeitos de relações puramente 
genéticas e os de influências sociais, de herança cultural e de meio. Neste critério de 
diferenciação fundamental entre raça e cultura assenta todo o plano deste ensaio. 
Também no da diferenciação entre hereditariedade de raça e hereditariedade de 
família. (FREYRE, 1986: 11). 

  
 Com Freyre a mestiçagem deixa de ser um problema para transformar-se em 

uma idéia-chave na construção de uma identidade nacional: 

A ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada nas ambigüidades das teorias 
racistas, ao ser reelaborada pode difundir-se socialmente e se tornar senso comum, 
ritualmente celebrado nas relações do cotidiano, ou nos eventos como o carnaval e 
o futebol. O que era mestiço torna-se nacional (ORTIZ, 1986, p.41). 
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 Renato Ortiz acrescenta ainda que “ao retrabalhar a problemática da cultura 

brasileira, Gilberto Freyre oferece ao brasileiro uma carteira de identidade” (1986, p. 

42). A ideologia do Brasil mestiço, contudo, deve ser compreendida também a partir da 

transição de uma sociedade agro-exportadora para um contexto urbano e industrial que 

se inicia por volta de 1930 e acentua-se com o Estado Novo, período no qual a 

“imposição e a aceitação do mito das três raças irá se consolidar”(BIGNAMI, 2002, p. 

47).  Não há dúvida que o Estado exerce um papel fundamental na consolidação de uma 

imagem da identidade brasileira, sobretudo articulando elementos como o samba, o 

futebol e o carnaval buscando uma síntese do nacional-popular: 

O carnaval, o futebol, ou o samba, não se constituíam em elementos da 
nacionalidade brasileira nos anos dez ou vinte. O samba carregava o estigma da 
população negra; o carnaval o fausto dos bailes venezianos e a prática ancestral do 
entrudo português; o futebol era um esporte de elite importado da Inglaterra. Foi a 
necessidade do Estado em se apresentar como popular que implicou na 
revalorização dessas práticas, que começavam, cada vez mais, a ter uma dimensão 
de massa (ORTIZ, 1990, p. 29). 

 
 Esta “dimensão de massa” passava sem dúvida pelo rádio (meio por  excelência 

do Estado Novo) e pela emergente indústria fonográfica. Ao referir-se à relação entre 

estas duas esferas de produção nos anos 30, Sérgio Cabral (1996, p.29) conta que: 

“Durante toda a década e em boa parte dos anos 40, as gravadoras programavam o 

período de novembro a janeiro para abarrotar o mercado de sambas e marchas para o 

carnaval”; em 1931 Jorge Amado publica seu primeiro romance, O País do Carnaval, 

em 1932 Lamartine Babo lança O teu cabelo não nega e em meados da década, no bojo 

de uma política de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, surge a figura síntese 

de Carmen Miranda. No que diz respeito à imagem do Brasil no exterior: 

A imagem alegórica de Carmen Miranda contém em si o completo campo 
imaginário da nação: música, sensualidade, cores, flora e fauna tropicais. Carmen 
Miranda, européia imigrada, foi assimilada pela cultura (como o exótico 
incorporado à auto-imagem nacional), importada e exportada para a maior potência 
cultural daquele momento, os EUA, onde foi promovida e elevada a símbolo 
nacional (BIGNAMI, 2002, p. 47). 

 
 

2. A “Filosofia” da Marca Brasil 
 

Cientificidade e democracia. De acordo com a EMBRATUR “pela primeira vez 

na história, o Brasil conta com um programa científico de divulgação do turismo (1). O 

caráter “científico” do programa, o Plano Aquarela – Marketing Turístico 

Internacional do Brasil, legitimar-se- ia por fundamentar-se em pesquisa realizada “em 
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18 mercados com mais de seis mil pessoas”(1). Além de “científico”, o processo de 

elaboração do plano é apresentado como tendo sido feito “de forma democrática, 

consultando agentes diretos do setor: profissionais e clientes (turistas)”. Desenvolvido 

em três etapas, a pesquisa focalizou primeiro turistas estrangeiros em visita ao país, em 

segundo lugar operadoras internacionais de turismo e, em terceiro lugar, turistas 

estrangeiros que nunca estiveram no Brasil. 

No press release apresentado pela EMBRATUR os dados gerais das pesquisas 

“indicam que a natureza e a alegria do povo brasileiro são o que o Brasil tem de mais 

positivo na visão do estrangeiro”. Mais especificamente, “a cultura brasileira” e a 

“alegria do povo” aparecem nos resultados da pesquisa feita junto às operadoras e 

reaparecem nas entrevistas com turistas que saiam do Brasil e que afirmaram a intenção 

de retornar tendo como um dos motivos a “alegria e estilo do povo brasileiro”(2). Uma 

das ações do Plano Aquarela foi a criação da Marca Brasil “criada tendo como base os 

indicadores das três pesquisas para a formatação do Plano Aquarela”, através da qua l se 

pretende “representar a imagem do turismo brasileiro e dos principais atributos de 

exportação do país no exterior”(2). A marca foi criada pelo designer Kiko Farkas, da 

empresa Máquina Estúdio. Ainda de acordo com o press release: 

O novo símbolo é assim como as pesquisas apontaram que o estrangeiro enxerga o 
Brasil: multicolorido. O verde é associado às florestas; o azul ao céu e às águas; o 
amarelo ao sol e à luminosidade; o vermelho e o laranja às festas populares; e o 
branco às manifestações religiosas e à paz. A Marca Brasil foi construída tendo 
como referência pontos como alegria, sinuosidade, luminosidade e modernidade. 
(2) 

 
 Em relação à Marca Brasil, a apresentação de sua “filosofia” é bastante 

interessante, iniciando com a afirmação de que “Nada representa tão bem o Brasil 

quanto a curva”, que remeteria à “sinuosidade das montanhas, a oscilação do mar, o 

desenho das nuvens, das praias”. Mas, para além disso, o texto acrescenta: “A alegria 

de nosso povo é carregada de subjetividade, e a subjetividade é curva, assim como a 

objetividade é reta.” 

 O segundo ponto da “filosofia” da Marca Brasil aponta para um país “luminoso, 

brilhante, e colorido”, que possuiria uma energia “que atrai e fascina os visitantes”. E 

acrescenta a idéia de alegria do povo: “É um país alegre. É comum ouvir dos 

estrangeiros que o brasileiro está sempre em festa! E esta capacidade de estar alegre 

mesmo quando há dificuldade é algo que impressiona”. 
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Um dos aspectos que chamam a atenção no primeiro e segundo pontos é a 

indiferenciação entre natureza e cultura: a “alegria do povo” compõe uma só paisagem 

com as sinuosidades da natureza. 

 O terceiro ponto: o hibridismo. 
 

A condição de ponto de encontro de raças e culturas faz do Brasil um país “vira-
lata”, no sentido de força e resistência daquilo que é híbrido. A contribuição de 
cada um que por aqui aportou e aporta passa a fazer parte de nosso patrimônio, 
cultural e afetivo. Somos uma terra porosa e generosa “onde se plantando tudo 
dá”.(Filosofia,1, itálicos sublinhados no original) 

 
 A idéia de hibridismo associada ao “encontro de raças e culturas” remete à 

concepção do Brasil cadinho inspirada por Gilberto Freyre (1986), que se refere à 

“formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida” logo no título do primeiro 

capítulo de Casa Grande & Senzala (1986, p. 41). 

 
 E, finalmente, o ser moderno: 
 
 Talvez por tudo isso o Brasil seja um país moderno, no sentido mais atual que 

esta palavra possui: um país com grande poder de adaptação, em constante 
mutação. Mas se o Brasil deve dizer que é um país alegre, hospitaleiro e 
exuberante, deve também mostrar que é sério e competente . Que tem estrutura e 
seriedade na hora que é necessário. (itálicos sublinhados no original). 

 
 
           Formam-se assim categorias que pautam a composição da Marca: 
 

Alegria 
Sinuosidade/curva (da natureza, do caráter do povo) 

Luminosidade/brilho/exuberância 
Híbrido/encontro de culturas/raças 

Moderno/competente 
 

          Marilena Chauí (2000) menciona pesquisas realizadas, respectivamente, pelo 

Instituto Vox Populi e pelo Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio 

Vargas que buscaram saber “se os entrevistados tinham orgulho de ser brasileiros e 

quais os motivos para o orgulho”( 2000, p. 6), apontando para os seguintes resultados: 

Enquanto quase 60% responderam afirmativamente, somente 4% 
disseram sentir vergonha do país. Quanto aos motivos de orgulho foram 
enumerados, em ordem decrescente: a Natureza, o caráter do povo, as 
características do país, esportes/música/carnaval. Quanto ao povo 
brasileiro, de quem os entrevistados se sentem orgulhosos, para 50% 
deles a imagem apresentava os seguintes traços, também em ordem 
decrescente:trabalhador/lutador,alegre/divertido,conformado/solidário/so
fredor. (2000, p. 6-7) 
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 De acordo com Marilena Chauí, mesmo sem a constatação de pesquisas pode-se 

contatar a existência de uma “crença generalizada”quanto a alguns atributos do Brasil e 

dos brasileiros, o país sendo “um dom de Deus e da Natureza” e seu povo sendo 

“pacífico, ordeiro, generoso, alegre, sensual, mesmo quando sofredor”(CHAUÍ, 2000, 

p.8). 

 O Brasil visto pelos brasileiros não difere, fundamentalmente, do Brasil 

enunciado pelos turistas pesquisados pelos ideólogos do Plano Aquarela, 

caracterizando o fato  de que “a identidade nacional incide na imagem projetada no 

exterior”  ( BIGNAMI, 2002, p. 49). 

 A publicidade mostra-se, assim, como agência que atualiza uma brasilidade, para 

dentro e para fora do país, caracterizando o que Marilena Chauí denomina de Mito 

Fundador: 

Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para 
exprimir-se, novas linguagens, novos valores e idéias, de tal modo que, 
quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo 
(CHAUÍ, 2000, p. 9) 

 
 A “Marca Brasil” e suas justificativas podem ser vistas também sob um outro 

sentido do mito, tal qual pensado por Roland Barthes como uma “fala despolitizada” 

que se constitui “pela eliminação da qualidade histórica das coisas: nele, as coisas 

perdem a lembrança de sua produção”( BARTHES, 1975, p. 163). 

 Ao estudar a imagem do Brasil em reportagens turísticas estrangeiras, Rosana 

Bignami (2002) utiliza cinco categorias: o “Brasil Paraíso”, categoria ligada à natureza 

e baseada nas “idéias de ambiente selvagem, Éden, Eldorado”; o “Lugar de Sexo Fácil”, 

associado à “beleza, sensualidade, libertinagem, o símbolo da mulher brasileira, a 

concepção da vida nos trópicos”; o “País do Carnaval”, relacionado às “grandes 

manifestações folclóricas, desportivas, artísticas e culturais” veiculadas pelos meios de 

comunicação; o “Lugar do Exótico e do Místico”, ligada à “religiosidade, o mistério, a 

cultura indígena pelo seu aspecto exótico”e, finalmente um aspecto que deixo por 

último nesta apresentação, o “Brasil do Brasileiro”, segundo a autora: 

Incluem-se aí todas as características atribuídas ao povo brasileiro ou ao modo de 
ser do brasileiro, tais como a musicalidade, a hospitalidade, a malandragem, a 
doçura, a alegria, a felicidade, a falta de racismo ou preconceito e a cordialidade 
(2002, p. 109-110). 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 7 

 Interessam-nos neste trabalho em particular as representações do “Brasil 

Paraíso” e do “Brasil do Brasileiro”. Quanto à primeira, no material pesquisado pela 

autora: 

Nas descrições do Brasil como paraíso as afirmações se caracterizam, muitas 
vezes, pela presença de dados quantitativos sobre a natureza, como forma de 
revelar a grandiosidade e o vigor da terra (...). Encontram-se também alusões à 
Carta de Pero Vaz de Caminha, bem como associações com a lenda do Eldorado, 
entre outras. A imagem de um Brasil paraíso se relaciona bem mais à idéia de 
paraíso selvagem do que a de um paraíso romântico, embora não faltem imagens 
de praias ensolaradas, mares azuis e palmeiras verdejantes (BIGNAMI, 2002, p. 
110). 

 
 Uma característica apresentada no discurso sobre a Marca Brasil não se 

encontra, sintomaticamente, nas representações de brasilidade encontradas no senso 

comum: a modernidade, associada no texto à “competência”, “estrutura” e “seriedade”. 

Se os traços associados à Natureza e ao povo podem ser buscados no processo de 

formação histórica do país, como compreender esta modernidade que aparece no texto 

publicitário como um dever ser? 
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