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RESUMO

O presente trabalho discorre sobre os modos de constru��o de identidade nacional atrav�s 
da publicidade. Os recursos usados pelas propagandas para convencer e aproximar-se de 
seu p�blico s�o ainda mais explorados quando a propaganda � de cunho institucional. Para 
essa pesquisa, foi escolhida como recorte a campanha do Banco do Brasil ‘Valores do 
Brasil’, veiculada em 2004 no hor�rio nobre da televis�o. O recorte justifica-se pelo modo 
peculiar e atual como a campanha incorpora os valores que s�o considerados essenciais na 
nossa cultura, especialmente o conceito de Identidade. Al�m disso, o pr�prio processo de 
forma��o da sociedade brasileira e de sua identidade se mostra digno de aten��o, uma vez 
que � permeado por contradi��es e encontros de culturas distintas, fatores pr�prios das 
sociedades p�s-modernas.

PALAVRAS-CHAVE: Am�rica Latina, Identidade Brasileira, P�s-modernidade, 
Ninguendade.

1. Introdu��o

Em dezembro de 2004, o Banco do Brasil exibiu uma s�rie de sete an�ncios 

publicit�rios no hor�rio nobre da televis�o brasileira. Para a realiza��o dessa campanha, a 

empresa elegeu sete valores que seriam essenciais para um bom conv�vio social e convidou 

sete diretores nacionais consagrados para realizar os VT’s. Os valores tratados foram a 

identidade, filmado por Fernando Meirelles e Nando Olival, o afeto, de Carla Camurati, a 

fraternidade, dirigido por Jorge Furtado, a confian�a, de Beto Brant, a originalidade, de 
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Andrucha Waddington, a alegria, de Daniel Filho; e, por fim, o conhecimento, dirigido por 

Carlos Diegues.

Cada diretor deveria dar a sua vis�o de como cada valor est� presente na sociedade

brasileira contempor�nea, incorporando assim os valores � pr�pria institui��o financeira. 

Para que possamos compreender como esse processo de constru��o da no��o de ‘identidade 

brasileira’ se deu nessa campanha, focaremos no filme Identidade, que dentre os filmes em 

quest�o � o que trabalha mais explicitamente essa quest�o. Para isso, iremos primeiramente 

analisar o contexto social e pol�tico no qual essa campanha esteve inserida, alguns conceitos 

relacionados � id�ia de identidade cultural para, por fim, pensarmos como essa no��o � 

tratada no filme.

2. O contexto social e político da campanha

A campanha do Banco do Brasil foi veiculada no final de 2004. Nesta �poca, o 

governo Lula havia completado dois anos de seu primeiro mandato e havia uma forte 

campanha de valoriza��o da auto-estima do brasileiro atrav�s da campanha “O melhor do 

Brasil � o brasileiro”, desenvolvida pela Associa��o Brasileira de Anunciantes 

voluntariamente. Sobre os objetivos dessa campanha, a ABA se pronuncia no seu portal 

virtual da seguinte maneira: 

(...) a campanha "Eu sou brasileiro e n�o desisto nunca" inicia na pr�tica o 
movimento pr� auto-estima de nossa popula��o, seguindo a perspectiva de que o 
primeiro passo desse esfor�o � o de conscientizar, despertar e incentivar o 
sentimento de orgulho e satisfa��o nas pessoas a respeito de suas pr�prias 
realiza��es e potencialidades, bem como destacar o efeito de suas atitudes e a��es 
para sua auto-realiza��o individual e para o futuro do Brasil.
(http://www.aba.com.br/omelhordobrasil/)

Tais quais descritos os objetivos no site oficial da campanha, presenciamos das 

pe�as publicit�rias diferentes exemplos de supera��es individuais de brasileiros. Os v�deos 

s�o marcados pela emo��o e s�o embalados pela can��o “Tente Outra Vez” de Raul Seixas, 

Paulo Coelho e Marcelo Motta. No site, podemos encontrar ainda a justificativa para a 

realiza��o da campanha, que seria a baixa auto-estima do povo brasileiro, constatada em 

pesquisas realizadas pelo Sebrae e Latinobar�metro. Tendo este �ltimo, segundo o portal 

oficial da campanha, identificado que os brasileiros eram o povo com a mais baixa auto-
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estima da Am�rica Latina, al�m de ser a na��o que menos acreditava nos seus pr�prios 

habitantes. Diversos foram os pontos fracos dos brasileiros apontados por essas pesquisas 

como, por exemplo: a valoriza��o do que s� vem do exterior, o desprezo pela t�cnica, o 

desconhecimento dos brasileiros das a��es culturais do seu pa�s, a cren�a no conhecido 

‘jeitinho brasileiro’, que seria a habilidade de conseguir algo atrav�s de mentiras, subornos, 

etc.

� importante tamb�m ressaltar que nesse momento o agenda setting brasileiro 

estava direcionado �s quest�es sociais, relacionadas como pobreza, fome, etc. Esses fatores 

contribu�am para menosprezar a imagem que os brasileiros tinham de si. Al�m disso, nos 

anos 90, o Brasil deixou de ser um pa�s de imigrantes, para ser um pa�s de emigrantes, 

migra��o essa causada pelos altos �ndices de desemprego e de infla��o. Atualmente, mesmo 

que o plano econ�mico se mantenha o mesmo, a aten��o jornal�stica se volta muito mais 

para os bons �ndices econ�micos em contraposi��o a crise mundial, al�m das falhas 

cometidas pela administra��o petista ao longo dos �ltimos anos. 

A campanha foi alvo de cr�ticas por exaltar a supera��o individual em detrimento da 

coletividade. Sobre esse assunto, concordamos com Maristela Polonio, mestre em 

Lingu�stica pela UFSC, em seu trabalho ‘Discurso pol�tico e publicidade no governo Lula: a

constru��o da identidade nacional’ de 2006 que a campanha “interpela os brasileiros por sua 

individualidade, mas dirige-se a toda a coletividade com o discurso do bem-estar, explicitado 

pela preocupa��o de resgatar a auto-estima nacional.” Polonio tamb�m identifica no seu 

trabalho, o direcionamento da fala do ent�o presidente Lula em construir a identidade de um 

brasileiro singular, ao mesmo tempo, export�vel e favor�vel a pol�tica externa. 

Assim, a campanha do Banco do Brasil n�o se encontra �nica na tentativa de criar 

uma identidade brasileira, ou os valores que permeiam a nossa sociedade. Ela est� dentro de 

um contexto pol�tico, principalmente, que vai desde a campanha com o conhecido lema ‘Eu 

sou brasileiro e n�o desisto nunca’ at� as falas do ent�o presidente da rep�blica. Essa 

necessidade de encontrar sua identidade, seja por meio de campanhas, mitos, governos, est� 

presente em qualquer cultura. No entanto, no Brasil e na Am�rica Latina, a busca por uma 

identidade nacional toma formas bastante peculiares devido � forma��o desses povos e de 

suas culturas.
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3. Os brasileiros, os latino-americanos e suas necessidades de auto-estima

Como demonstrado anteriormente, � poss�vel perceber que no contexto em que se 

insere a campanha j� havia orienta��o no sentido de valorizar a no��o de identidade do 

brasileiro. Obviamente, essa necessidade se fez presente em v�rios momentos art�sticos, 

pol�ticos e culturais da hist�ria do nosso pa�s, como foi o caso da Semana de 22, onde 

artistas como Tarsila do Amaral e Villa-Lobos defendiam uma arte genuinamente brasileira, 

e at� mesmo o lema ‘Brasil, ame-o ou deixe-o’ trabalhava com a necessidade de auto-

afirma��o do brasileiro, embora em um contexto extremamente complexo que n�o iremos 

adentrar neste trabalho. A constru��o da imagem de uma sociedade faz parte de seu 

funcionamento, tanto quanto as suas pr�prias institui��es, � que o Hall coloca em seu livro 

A Identidade Cultural na P�s-modernidade.

As culturas nacionais s�o compostas n�o apenas de institui��es culturais, mas 
tamb�m de s�mbolos e representa��es. Uma cultura nacional � um discurso (grifo 
do autor) – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas 
a��es quanto a concep��o que temos de n�s mesmos (...). As culturas nacionais, ao 
produzir sentidos sobre “a na��o”, sentidos com os quais podemos nos identificar
(grifo do autor), constroem identidades. Esses sentidos est�o contidos nas est�rias 
que s�o contadas sobre a na��o, mem�rias que conectam seu presente com seu 
passado e imagens que dela s�o constru�das. (HALL, pp. 50-51)

Assim, as na��es v�o construindo essas ‘comunidade imaginada’ que, na verdade, n�o d�o 

conta das diferen�as culturais, �tnicas, etc existentes dentro de uma pr�pria na��o. Segundo Hall, na 

mesma obra, na p�s-modernidade, essas identidades est�o muito mais mut�veis e individuais, 

criadas a partir das experi�ncias temporais e especiais de cada um do que consolidadas em cima de 

uma base forte, como uma tradi��o, uma hist�ria ou mesmo os her�is nacionais. No Brasil, essas 

constru��o da identidade a partir das experi�ncias individuais � muito forte, principalmente por 

conta de nossa pr�pria hist�ria. Como Darcy Ribeiro relata na sua obra O Povo Brasileiro, a partir

do seu conceito de ninguendade:

O brasil�ndio como o afro‐brasileiro existiam numa terra de ningu�m, etnicamente 
falando, e � a partir dessa car�ncia essencial, para livrar‐se da ninguendade de 
nao‐�ndios, nao‐europeus e nao‐negros, que eles se v�em for�ados a criar a sua 
pr�pria identidade �tnica: a brasileira. (RIBEIRO, 1995, p. 131)

Essa ninguendade � proveniente do multiculturalismo de nossa forma��o social. Os 

brasileiros come�am a se constituir em cima da nega��o das outras culturas, filhos mesti�os 

de �ndio e africanos n�o eram nem �ndios, nem africanos, muito menos europeus. Estes 
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indiv�duos, portanto, eram n�o-africanos, n�o-�ndios e n�o-europeus. A partir do 

cruzamento dessas diferentes etnias come�a a forma��o do povo brasileiro. Essa 

configura��o n�o � exclusiva do Brasil, mas tamb�m de diversos pa�ses das Am�ricas 

Latinas e Central, embora tenha ocorrido em alguns com mais intensidade. � o que coloca 

Stuart Hall nos seus estudos sobre o Caribe:

Nossos povos t�m suas ra�zes nos – ou, mais precisamente, podem tra�ar suas rotas 
a partir dos – quatro cantos do globo, desde a Europa, �frica, �sia; foram for�ados 
a se juntar no quarto canto, na ‘cena prim�ria’ do Novo Mundo. Suas ‘rotas’ s�o 
tudo, menos ‘puras’. A grande maioria deles � de descend�ncia ‘africana’ – mas, 
como teria dito Shakespeare, ‘norte pelo noroeste’. Sabemos que o termo ‘�frica’ �, 
em todo caso, uma constru��o moderna, que se refere a uma variedade de povos, 
tribos, culturas e l�nguas cujo principal ponto de origem comum situava-se no 
tr�fico de escravos. No Caribe, os indianos e chineses se juntaram mais tarde � 
‘�frica’: o trabalho semi-escravo [indenture] entra junto com a escravid�o. A 
distin��o de nossa cultura � manifestamente o resultado do maior entrela�amento e 
fus�o, na fornalha da sociedade colonial, de diferentes elementos culturais 
africanos, asi�ticos e europeus. (HALL, 2003, p.31)

Essa constru��o atrav�s de encontros culturais pr�pria do nosso continente �, de 

certo modo, um fator que dificulta a identifica��o do latino-americano com sua cultura.

Percebemos inclusive as diferen�as �tnicas dentro das pr�prias regi�es do Brasil, alguns 

estados t�m uma forte presen�a europ�ia e asi�tica, enquanto outros foram praticamente 

formados pela cultura ind�gena ou at� mesmo africana. Nem mesmo na mesti�agem o Brasil 

se encontra como uma unidade. Gregory Bateson (1904-1980), antrop�logo americano, em 

seu ensaio “Contato cultural e cismog�nese” indica como uma sociedade idealmente 

unit�ria funcionaria:

A conduta de qualquer indiv�duo em qualquer contexto �, em certo sentido, 
cognitivamente coerente com a conduta de todos os outros indiv�duos em todos os 
outros contextos. Aqui devemos estar preparados para descobrir a l�gica inerente da 
nossa cultura que difere profundamente das de outras culturas (...) Este aspecto da 
unidade do corpo de padr�es de conduta pode se formular de outra maneira em 
termos de estandardiza��o dos aspectos cognitivos das personalidades dos 
indiv�duos. Poder�amos dizer que os padr�es de pensamentos dos indiv�duos est�o 
t�o estandardizados que sua conduta lhes parece lógica. (BATESON, 1935)

Como ent�o conseguir essa conduta coerente entre indiv�duos t�o diferentes entre 

si? � importante salientar que mesmo quando identificamos os povos que nos compuseram, 

estes povos s�o completamente h�bridos, como � o caso dos africanos, apontados por Hall. 
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Africanos eram qualquer um daqueles que moravam na África e eram escravizados. Os 

povos africanos eram provenientes de diversas tribos, cada qual com suas crenças, costumes 

e rituais próprios. Assim como, os europeus que desembarcaram em nossa costa vinham de 

diversos países, principalmente Holanda, França e Portugal. 

Percebendo isso, a construção da identidade nacional no Brasil se complica ainda 

mais, uma vez que a nação se inicia na modernidade, onde a identidade nacional era 

fortemente construída nos valores da tradição e da história do país. Ora, se o Brasil 

começava a se constituir como uma nação, a sua tradição mais tangível se encontrava nas 

práticas e culturas indígenas. Era o que tentava fazer, por exemplo, José de Alencar, em 

suas obras que retratavam o índio como o herói nacional. Tão logo após esse contexto, 

surge o conturbado conceito de pós-modernidade que, como Hall afirma, descentraliza por 

completo a noção de identidade nacional, colocando a identidade do indivíduo acima do 

lugar a que ele nasceu para se construir em uma identidade permeada pela fusão de espaços 

e tempos que se sobrepõem cada vez mais, a medida que o mundo se torna ainda mais 

globalizado e as tecnologias de comunicação alteram ainda mais a nossa noção espaço-

temporal.

É esse contexto complexo e desafiador que encontraria qualquer tentativa de 

conceituar a identidade brasileira, como é o caso do objeto deste presente artigo, que ao 

invés de tentar narrativizar e unificar a cultura brasileira, reconhece toda a pluralidade desse 

contexto, como veremos a seguir.

4. A identidade brasileira na publicidade e o filme ‘Identidade’ do Banco do 
Brasil

Para retomar a citação de Bateson, uma cultura é vista como uma unidade a partir do 

momento no qual seus indivíduos dividem algo de semelhante entre si. No caso do Brasil, 

que é um país de diversas origens étnicas e culturais, esse suposto fator comum que uniria a 

nação não é fácil de ser capturado e transformado em discurso nacional. Darcy Ribeiro 

aponta como um dos fatores o idioma do país, o português. O português é falado em todo o 

Brasil e o advento da televisão faz com que a língua seja acessível e disponível a todos. No 

entanto, é perfeitamente observável que a própria constituição do idioma, como em outras 

nações, tem suas peculiaridades de acordo com cada região. Aqui é interessante observar 

que o português funciona também como um meio segregador do Brasil em relação aos 

outros países da América Latina, falantes em sua maioria do espanhol. 
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No seu trabalho ‘A Identidade Brasileira Representada em An�ncios Publicit�rios’, 

Fernanda Stumpf indica algumas tentativas de representa��o do brasileiro em an�ncios 

publicit�rios e discorre sobre o que seria o tal fator unificador dos brasileiros:

“Car�ter nacional” seria um conjunto de caracter�sticas ou tra�os psicol�gicos 
comuns a indiv�duos da mesma na��o. Cada regi�o, estado, cidade brasileira t�m os 
seus costumes e tradi��es, por�m, se � brasileiro porque, apesar de toda diversidade, 
existem muitas semelhan�as. Assim, o car�ter nacional brasileiro seria um 
somat�rio das caracter�sticas psicol�gicas coletivas.

Neste trabalho, Stumpf ainda apresenta algumas tentativas de cria��o desse car�ter 

nacional, como a paix�o pelo futebol, a mulata, a feijoada, coisas desse g�nero. No entanto, 

o que � apresentado na campanha do Banco do Brasil � justamente o contr�rio, n�o h� 

nenhum costume que seja apresentado como fundador da cultura brasileira.

O filme come�a logo descrevendo um ambiente ‘tipicamente brasileiro’: letreiros 

em ingl�s, um japon�s correndo, um negro tocando pandeiro, um indiv�duo comendo esfiha 

e um transeunte com cara de alem�o. Logo de in�cio, percebemos que o filme traz as 

diferen�as culturais como o principal agente formador da identidade brasileira. A hist�ria 

do VT se desenvolve a partir do momento que, por conta de uma brincadeira de um t�pico 

malandro brasileiro, o aparentemente alem�o esbarra em uma brasileira que representa a 

figura da mulher brasileira com n�degas avantajadas. Arlete, a brasileira, reclama com Otto 

e pergunta: ‘T� louco, alem�o?’. Otto responde, reclamando sua nacionalidade: ‘Alem�o o 

qu�? Eu sou Brasileiro!’ 

A partir de ent�o surge um narrador em voz off contando a hist�ria da �rvore 

geneal�gica de Otto, que � repleta de encontros culturais. O mesmo acontece com um 

japon�s apresentado no filme. Essas hist�rias s�o intercaladas com a apresenta��o de termos 

e costumes que s�o normalmente tidos como brasileiros, mas que possuem outras origens. 

O filme mostra que cuscuz � �rabe, o termo ‘bunda’ � africano e o futebol vem da 

Inglaterra, entre outros. 

O v�deo ainda d� espa�o para a fala de Darcy Ribeiro que questiona a origem e a 

cultura dos brasileiros. O antrop�logo demonstra que no in�cio de nossa hist�ria, o 

cruzamento entre amer�ndios, europeus e africanos resultavam em filhos que n�o possu�am 

cultura definida. Ribeiro afirma que essas crian�as eram ‘ningu�m’, no sentido de que elas 

n�o possu�am uma cultura estruturalmente unificada, muito menos uma nacionalidade. 
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Ribeiro vai mais al�m e afirma que foi a partir dessa ‘ninguendade’ que o povo 

brasileiro come�ou a se formar. Ribeiro termina sua fala dizendo que devemos ‘inventar o 

Brasil que queremos’. Com todos esses elementos apresentados, o narrador pergunta ao 

espectador no final: ‘Quando voc� olha para um outro brasileiro, assim bem diferente de 

voc�, quem voc� pensa que ele �?’ 

Figura 1: Representa��o gr�fica do v�deo da forma��o da sociedade brasileira: � esquerda, a chegada dos coloni-
zadores europeus, � direita, o cruzamento de etnias, no caso, ind�gena e europeia.

Figura 2: a representa��o da ninguendade, � esquerda, mulher escrava d� luz a um filho mesti�o, o ‘Z�
Ningu�m’, � direita, a fala de Darcy Ribeiro sobre o cruzamento destes mesti�os e o surgimento da sociedade 
brasileira.

Percebemos que no filme h� uma tentativa de construir a identidade brasileira n�o 

por um fator fundamentalmente comum em todas as pessoas que habitam o Brasil, mas nas 

pr�prias diferen�as entre nossas regi�es e nossas origens. A tentativa de construir uma 

no��o de uma cultura brasileira unificada, sem muitas exce��es ou varia��es, � totalmente 

deixada de lado em prol de questionar e expor a nossa pr�pria hist�ria e as nossas pr�prias 

diferen�as. H� um momento do v�deo em que um dos personagens afirma: ‘O Brasil � assim 

mesmo, essa mistura, at� as coisas mais brasileiras n�o s�o de fato t�o brasileiras assim.’ 

Presenciamos nessa frase, a pr�pria defini��o da vis�o de identidade brasileira tratada no 

filme: uma mistura, que � brasileira, constitu�da de costumes de outras origens.
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Esse entrela�amento de culturas no mesmo povo �, como j� afirmamos, mais 

facilmente identificado nos pa�ses da Am�rica, mais especificamente da Am�rica do sul. No 

entanto, se levarmos em conta a globaliza��o que presenciamos hoje � praticamente 

imposs�vel pensarmos uma cultura que n�o possua trocas culturais intensa com outra, uma 

cultura que se basta em si, que n�o precise de outra nem que seja para se auto-afirmar como 

cultura. 

Essa id�ia de ‘mistura’ que o filme fala tamb�m � condizente com a no��o de 

identidade do homem p�s-moderno, apresentada por Hall. Segundo este pesquisador, o 

homem p�s-moderno est� cada vez mais distante de uma cultura monotem�tica e sua 

identidade se constr�i a partir das diversas culturas com as quais ele entra em contato.  O 

Brasil seria, portanto, essa jun��o de diferentes indiv�duos e culturas. A beleza da 

identidade brasileira seria justamente compreendermos essas diferen�as. 
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