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Resumo 

 

A partir dos anos 2000, a imagem do Brasil sofreu uma transformação radical nas 

informações televisivas francesas. O desenvolvimento econômico, a progressão política e 

social, a afirmação do país no cenário internacional deram origem ao fenômeno. O Brasil 

que até então era um alvo fácil de representações sociais redutoras, de estereótipos 

nacionais esquemáticos, integrará um processo de complexificação identitário. Os 

produtores de conteúdo midiático se interessarão por novas temáticas, mudarão certos 

ângulos de abordagem e questionarão alguns clichês. Esse processo será demonstrado por 

meio dos resultados de uma análise quantitativa e semio-cognitiva de reportagens, de 

grandes reportagens e de documentários. O corpus de estudo inclui todos os produtos 

midiáticos veiculados sobre o Brasil nas sete principais emissoras televisivas da França, nos 

anos de 1998, 2002, 2006 e 2010. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De uns anos para cá pipocam manchetes sobre o Brasil nos jornais internacionais: 

''O Eldorado dos países emergentes'' (Le Monde, 9/2/2010) ; ''O Brasil se impõe na cena 

internacional'' (Le Figaro, 15/10/2007) ; ''O Brasil, terra do futuro, terra de reformas'' (Les 

Echos, 14/4/2011). O crescimento econômico e social do país, os avanços políticos e nas 

relações internacionais são as temáticas chaves deste fenômeno. Mas se por um lado esta 

imagem de país emergente, de país do futuro, repercute bem na mídia estrangeira, por outro 

lado sabe-se que o Brasil carrega uma bagagem histórica e de representações sociais bem 

diferente. Desde o descobrimento, o país acumula estereótipos que limitam e simplificam 
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sua imagem: uma terra selvagem, depois uma colônia de exploração, em seguida um país 

subdesenvolvido mergulhado em problemas sociais e em desigualdades aberrantes.  

 

O presente estudo se interessa por esse paradoxo entre as antigas e as novas 

representações sociais brasileiras feitas pela imprensa televisiva francesa. Praia, samba, 

futebol, violência e Amazônia: o Brasil continua sendo representado da mesma maneira 

pelas informações televisivas francesas? O objetivo principal é de verificar se existiu ou 

não um real fenômeno de complexificação da imagem veiculada do país na última década. 

Além de uma análise da evolução no tempo, propomos uma análise das representações 

realizadas por três produtos midiáticos informativos: reportagens, grandes reportagens e 

documentários. Leva-se em conta todos os 641 produtos midiáticos veiculados nos anos de 

1998, 2002, 2006 e 2010 pelas sete principais emissoras de televisão francesas: TF1, France 

2, France 3, Canal +, France 5, M6 e ARTE.  

 

2 A CONSTRUÇÃO FRANCESA DO IMAGINÁRIO SOCIAL 

BRASILEIRO 

 Para entender melhor o processo de formação da imagem do Brasil no imaginário 

social, é necessário identificar os elementos simbólicos que compõem a identidade 

brasileira aos olhos do ''outro'', principalmente aos dos franceses. Resultados do colóquio 

''Imagens recíprocas do Brasil e da França'', coordenado pelos pesquisadores Solange 

Parvaux e Jean Revel-Mouroz (Paris, 1991), apontam que o imaginário social francês 

associa o país quase sempre aos mesmos campos semânticos: ao exotismo (Amazônia, 

índios), à miséria (violência, pobreza, tráfico de drogas) e ao universo festivo (Carnaval, 

festas, praia, futebol). Estas constatações se repetem em estudos similares e são o reflexo de 

uma construção social que ficou muito atrelada a sentimentos de curiosidade, de fantasia e 

de alteridade.  

 A construção simbólica da imagem brasileira foi um processo marcado por três fases 

principais. A primeira e mais longa é a do Brasil colônia, durante três séculos o velho 

mundo se interessou pelos aspectos exóticos e paradisíacos brasileiros. O primeiro a 

remeter este olhar à Europa foi o escritor Pero Vaz de Caminha. Na sua carta, ele descreve a 

descoberta portuguesa a partir de uma explicação minuciosa da paisagem natural brasileira. 
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Tunico Amancio (2000) diz que estas informações enviadas por Caminha se transformaram 

em verdadeiros modelos e foram repetidos exaustivamente na Europa até o século XIX.  

 Em seguida, do período pós-colonial até os anos 40, a relação entre o Brasil e o 

velho mundo, mais especificamente a França, muda de configuração. É a chegada do século 

XX e, se até então, o Brasil era visto pelas velhas potências europeias como um ''irmão mais 

novo'', agora ele se torna uma ''contra imagem'' francesa. O país mantém um caráter mítico, 

legendário, mas se torna também um complemento da França. Pierre Rivas (in PARVAUX 

e REVEL-MOUROZ, 1991) afirma que esta foi uma oportunidade para o país de 

reencontrar uma civilização tal qual ela tinha sido um dia: natural e em desenvolvimento.  

 As influências francesas desta época estão até hoje estampadas na arquitetura 

brasileira. É o caso dos teatros municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro, do prédio da 

escola de Belas Artes carioca, bem como todo o plano urbanístico desta capital. Nesta 

época, a cultura francesa também teve uma influência importante em várias disciplinas 

teóricas como filosofia, letras, artes e matemática. Esta influência levou, inclusive, a 

participação de universitários franceses na fundação da Universidade de São Paulo, em 

1934. Entre os integrantes deste grupo encontramos o etnólogo Claude Levi-Strauss, os 

sociólogos Paul Arbousse Bastide e Roger Bastide e o historiador Ferand Braudel.  

 A relação Brasil-França se manteve intensa até a Segunda Guerra Mundial, mas o 

término do conflito representou também uma mudança nesta relação de sujeição. Os sinais 

de distanciamento ficaram cada vez mais claros. Com o fim da guerra, o Brasil começou a 

receber outras influências culturais além das européias: é a chegada massiva do modo de 

vida americano. Além disso, houve uma tomada de consciência da própria sociedade 

brasileira enquanto nação. Este povo mestiço, heterogêneo e sincrético (CARELLI, 1987) 

começou a se conhecer e a se reconhecer.  

A terceira fase é a atual, demonstrada pelo presente estudo. Depois de quase 40 anos 

de afastamento, as relações bilaterais foram retomadas nos anos 90. Hoje em dia, os dois 

países vivem um período de trocas e de investimentos muito fértil. A França está entre os 

10 maiores parceiros econômicos do Brasil
3
. O Brasil é também o país latino-americano 

                                                 
3
 Dados divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores, Departamento de Promoção Comercial e 

Investimentos e Divisão de Inteligência Comercial em fevereiro de 2013. 
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com quem a França
4
 possui mais acordos comerciais, técnicos e culturais. Além disso, o 

Brasil se tornou uma potência econômica e política interessante para o país europeu. O 

Brasil evoluiu e conquistou um espaço mais equilibrado na cena mundial, com menos 

assimetrias em relação aos países do velho mundo. 

 

3 MÉTODO 

Para este estudo sobre a representação social brasileira, realizado com base em 

informações televisivas francesas, parte-se do pressuposto de que a máquina televisiva é um 

motor, ou de acordo com Jérôme Bourdon, um grande ''esforço'' (1987, p.76 apud HANOT, 

2002, p.8), de produção de crenças. As informações transmitidas estão longe de serem 

desinteressadas, mecânicas e neutras, elas carregam símbolos e regimes de interpretações 

do real.  

Em um contexto midiático tradicional, como o do corpus da presente análise, o real 

é fabricado a partir de uma tensão entre a função social e a lógica comercial. Para Patrick 

Charaudeau, essa tensão pode ser interpretada como sendo, de um lado, uma estratégia de 

informação, de credibilidade e, por outro lado, como uma estratégia da captação que ''tende 

a produzir um objeto de consumo mercantil de acordo com uma lógica comercial: captar o 

maior número para sobreviver à concorrência, mas também ético: seduzir para educar
5
'' 

(1997, p.73). 

Guy Lochard afirma que a interseção de duas estratégias tão heterogêneas e 

antagônicas pode resultar em duas ''lógicas de construção discursiva''. Segundo o autor, elas 

podem ser de natureza ''complexificadora'' ou ''simplificadora''. A primeira apresentará 

representações sociais mais elaboradas e plurais, com o objetivo de ''desestabilizar o 

egocentrismo cognitivo'' do espectador. A segunda lógica discursiva será estruturada a 

partir de esquemas redutores da realidade por meio da veiculação de estereótipos, de sensos 

comuns, ou ainda de ''um discurso de tipo empático que reproduz as representações 

majoritárias
6
'' (LOCHARD in BOURDON e JOST, 1998, p.280).  

                                                 
4
 Dados disponíveis no website da Embaixada da França no Brasil : http://www.ambafrance-br.org/ (Data de 

de acesso: 14 de julho de 2014) 
5
 [T]end à produire un objet de consommation marchande selon une logique commerciale : capter le plus 

grand nombre pour survivre à la concurrence, mais aussi éthique : séduire pour éduquer  (CHARAUDEAU, 

1997, p.73).  
6
  [U]n discours au fonctionnement empathique reproduisant les représentations majoritaires (LOCHARD in 

BOURDON e JOST, 1998, p.280).  

http://www.ambafrance-br.org/
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Para uma análise da ''apresentação-representação'' (NEL in BOURDON e JOST, 

1998, p.61) do Brasil nos últimos anos, bem como dos modos de enunciação escolhidos 

pelos produtores franceses de informação televisivas, a pesquisa leva em conta três 

produtos: as reportagens, as grandes reportagens e os documentários. O estudo se estende a 

todos os produtos veiculados nos sete principais canais da televisão aberta francesa: TF1, 

France 2, France 3, Canal +, France 5, M6 e ARTE, no período de 1998, 2002, 2006 e 2010 

– anos das eleições presidenciais brasileiras e da Copa do mundo de futebol. Nestes quatro 

anos, o banco de dados do Centro de documentação audiovisual francês, a Inathèque
7
, 

identificou 39 documentários, 65 grandes reportagens e 538 reportagens sobre o Brasil.  

Estas informações foram trabalhadas de acordo com dois métodos de análise: uma 

quantitativa e uma qualitativa. Para a primeira análise, optamos por um estudo integral do 

conteúdo. Para isso foi necessário classificar os produtos midiáticos por temas. No total, 28 

foram identificados. Para a análise qualitativa foi preciso restringir o estudo a duas 

temáticas: Monografia local
8
 e Miséria. O interesse maior aqui era de examinar o conteúdo 

textual e visual dos doze produtos midiáticos (um documentário, uma grande reportagem e 

uma reportagem de cada ano estudado).  Para isso, estabeleceu-se métodos de transcrição de 

texto, recorte de imagens e de enquadramentos de câmera. Visto a duração de certos 

produtos midiáticos, como por exemplo a dos documentários, optou-se por uma seleção de 

momentos chave para aprofundar a análise. O critério escolhido foi a representatividade 

social.  

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Análise quantitativa 

 

Os resultados da análise quantitativa confirmam que a imagem do Brasil na França 

está sim mudando. Nos anos de 1998 e 2002, o Brasil é essencialmente marcado por 

categorias que limitam a representação do país, em média, 60% de temáticas estereotipadas, 

ou seja, 15 documentários, 15 grandes reportagens e 216 reportagens. Estas informações 

tratam principalmente de questões como Amazônia, Carnaval, Futebol, Insólito, Miséria. 

                                                 
7
 A Inathèque é o organismo encarregado pelo arquivamento legal da rádio e da televisão na França. O 

arquivo integral do conteúdo televisivo e radiofônico começou no dia 1° de janeiro de 1995 e pode ser 

consultado por pesquisadores e profissionais. 
8
 A categoria Monografia Local reagrupa os produtos midiáticos do corpus de análise que têm como objetivo 

principal apresentar uma ou várias regiões do país sob diferentes perspectivas, como por exemplo: econômica, 

social, política, etc.  
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Em algumas situações, este número foi ainda mais significativo, é o caso das reportagens 

veiculadas em telejornais franceses em 1998. Neste ano, 93% da informação transmitida 

corresponde a estereótipos nacionais.  

Em 2006 e 2010, nota-se um outro panorama. No caso dos documentários (Figuras 

1 e 2) houve uma clara inversão de temáticas: as categorias estereotipadas quase 

desaparecem e deram espaço a outras, como por exemplo Política, Relações internacionais, 

Meio Ambiente. Em 2010, estas novas representações sociais equivalem a 80% das 

temáticas transmitidas, ou seja, 10 dos 13 veiculados neste ano. 

 

 

 

Figura 1 - Documentários exibidos em 1998 pelas emissoras de televisão francesas: TF1, France 2, France 3, 

Canal +, France 5, M6 e ARTE. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Documentários exibidos em 2010 pelas emissoras de televisão francesas: TF1, France 2, France 3, 

Canal +, France 5, M6 e ARTE. 
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 No caso das grandes reportagens e das reportagens (Figuras 3 e 4) a constatação foi 

um pouco diferente. Nos dois primeiros anos o Brasil ficou atrelado basicamente às mesmas 

categorias. Com o passar dos anos, as antigas representações sociais foram mantidas, mas 

junto a elas foram integradas outras, diferentes. Em 1998, ano de Copa do Mundo, as 

reportagens transmitidas sobre o Brasil se resumiam a seis categorias, sendo duas 

estereotipadas. Em 2010, a situação  mudou radicalmente: foram identificadas 17 categorias 

diferentes, das quais seis eram temas-estereótipos. O fenômeno foi chamado na pesquisa de 

''complexificação representacional''. Esta evolução é muito positiva para a imagem do 

Brasil, ela multiplica as temáticas e valoriza o crescimento econômico e político nacional.  

 

 

 

 

Figura 3 - Reportagens exibidas em 1998 pelas emissoras de televisão francesas: TF1, France 2, France 3, 

Canal +, France 5, M6 e ARTE. 
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Figura 4 - Reportagens exibidas em 2010 pelas emissoras de televisão francesas: TF1, France 2, France 3, 

Canal +, France 5, M6 e ARTE. 

 

 

 

 

 Dessa forma, podemos afirmar que tanto a Inversão de temáticas, identificada nos 

documentários, quanto a Complexificação representacional, das reportagens e das grandes 

reportagens, favorecem a desestabilização das categorias estereotipadas e a evolução da 

imagem social brasileira. A primeira é marcada pela substituição quase global das antigas 

pelas novas representações, que por sua vez são completamente dissociadas de estereótipos 

e de bagagens cognitivas redutoras. No segundo caso, a representação social midiática 

mantém os elementos do imaginário redutor e estereotipado, porém ela agregará novas 

temáticas. Isto valoriza ao mesmo tempo uma amplificação do imaginário social e a 

flexibilização das representações. 

 

Análise qualitativa 

 Na análise qualitativa, pôde-se identificar a mesma tendência de evolução 

representacional. Nas reportagens, nas grandes reportagens e nos documentários o Brasil 
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evoluiu de uma representação simplificadora a uma outra mais complexa e plural. Nos anos 

de 1998 e 2002, os produtos midiáticos analisados tendem a supervalorizar o universo 

caricatural brasileiro. O Brasil fica reduzido a duas representações principais: a primeira é a 

de um país exótico, das praias, das festas, do Carnaval. O segundo Brasil é o retrato daquele 

país abandonado pelo estado e comandado pela violência, pelos narcotraficantes. Estas 

representações sociais redutoras e generalizadoras são construídas por frases e expressões 

feitas e ilustradas por imagens simbólicas e esquemáticas. Dois exemplos ilustram bem 

estas constatações. 

O primeiro exemplo é um documentário veiculado no dia 31 de julho de 1998 pela 

principal emissora francesa, TF1. O filme de 25 minutos de duração apresenta a ''Cidade 

Maravilhosa'', o ''paraíso tropical'' brasileiro. O Rio de Janeiro deste documentário é 

totalmente dissociado dos problemas sociais, ele é belo, verde, azul, festivo e apaixonado 

por futebol. De um ponto de vista cognitivo, ele é confortável para os telespectadores. O 

texto e as imagens apenas reforçam ideias preconcebidas socialmente, não há um estímulo a 

novas reflexões.  

 

 

 

 

''Já no avião, a miragem tropical 

começa. O Rio de Janeiro nos 

abre os seus braços do alto de um 

dos muitos picos rochosos da 

cidade'' (TF1, 31/07/1998, 

00:29:31). 

 

 

''Um espetáculo mágico. A 

cidade se estende 

languidamente até o mar'' 

(TF1, 31/07/1998, 

00:29:41). 

''Uma vegetação exuberante, 

bairros com nomes indígenas, 

florestas e montanhas, sem falar na 

lagoa. Em suma, um encantamento 

que o desenvolvimento urbanístico 

dos anos 60 não conseguiu apagar; 

pelo contrário, só reforçou o 

mistério'' (TF1, 31/07/1998, 

00:30:09). 
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 O segundo produto midiático que exemplifica o Brasil dos estereótipos é a 

reportagem veiculada no dia 28 de outubro de 2002, também pela emissora TF1. Intitulada 

''Miséria no Brasil'', esta reportagem foi transmitida na noite da vitória de Lula como 

presidente da República e trata daquele Brasil sangrento, violento e dramático. Tanto no 

discurso textual como no visual a sociedade brasileira é reduzida e vinculada a problemas 

sociais e a generalizações:  

 

Guetos organizados, as favelas são cidades dentro de cidades, elas giram em torno 

de uma economia de sobrevivência sob o controle dos narcotraficantes. O salário 

médio dos subempregos é de 60 euros por mês e por família, o que mal dá para 

viver. Então é claro, cada um se vira como pode: roubo, prostituição, droga, todos 

os tipos de tráficos. Estas crianças de rua cheiram cola para esquecer que elas têm 

fome (TF1, 28/10/2002). 

 

 

 

TF1, 28/10/2002, 20:30:33 

 

 

 

 

TF1, 28/10/2002, 20:31:00 TF1, 28/10/2002, 20:31:34 

A partir de 2006 é possível perceber a transformação da representação midiática 

brasileira, ela passa a ser menos associada aos estereótipos. Há um interesse da imprensa 

internacional em tratar outras temáticas, como por exemplo os projetos sociais inovadores,  

a política nacional, a econômica, o turismo nas favelas etc. Um exemplo interessante é o 

documentário ''O Brasil'', produzido e transmitido pela emissora France 3. O filme explora 

novas temáticas sobre o país, dentre elas a cidade de Curitiba:  

 

A referência no Brasil e mesmo no mundo em matéria de meio ambiente e de 

ecologia é Curitiba, uma cidade do sul, que além disso soube encontrar soluções 

para outros tantos problemas. 

Curitiba é premiada pela ONU como a 'cidade das pessoas'. Há 30 anos, busca-se  

soluções para melhorar a condição de vida dos habitantes (France 3, 18/09/2006). 

  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 11 

 O Brasil conhecido pelo desmatamento é aqui representado por projetos que 

valorizam as micro agriculturas e a reciclagem de lixo. O Brasil conhecido pela 

infraestrutura precária é mostrado através de um exemplo de transporte público que 

funciona e que aproxima os moradores da periferia ao centro da cidade. Este discurso 

desestabilizador, inovador, é reforçado por imagens que certificam as descrições verbais, 

sem caricaturas ou clichês nacionais. 

 Ao longo da análise, afere-se que muitos jornalistas passaram a utilizar uma nova 

estratégia discursiva nos produtos midiáticos mais recentes e de natureza complexificadora 

(LOCHARD in BOURDON e JOST, 1998, p.280). Em alguns momentos, os estereótipos 

nacionais foram utilizados como simples ferramenta de ''localização cognitiva''. Ou seja, em 

um primeiro momento o Brasil foi apresentado a partir de uma representação ''confortável'', 

baseada normalmente em características simplificadoras e muito repetidas socialmente. 

Estes argumentos são porém rapidamente questionados por outros mais embasados e 

divergentes. A transição-choque é marcada por um questionamento radical da representação 

estereotipada que acaba de ser feita.  

A reportagem veiculada no dia 6 de dezembro de 2010 pelo canal ARTE 

exemplifica bem esta constatação. Denominada ''Rio, um teleférico como um elevador 

social'', a reportagem trata da construção do teleférico no Complexo do Alemão, no Rio de 

Janeiro. O jornalista expõe as dificuldades dos moradores de subir o morro e de conviver 

constantemente com a insegurança da região. 

 

Apresentação do contexto: ''O problema principal aqui não é tanto a falta de ruas 

para a circulação. O problema que destrói com a favela é a insegurança. Todo o 

bairro é controlado pelos traficantes de droga. Se estas ruelas são aparentemente 

calmas, ali atrás, homens armados de kalachnikovs vigiam o bairro. Nós não 

podemos filmá-los, é claro. O Complexo do Alemão é hoje a favela mais 

criminosa do Rio, com mais de 600 homicídios por ano". 

Agente desestabilizador: ''Mas isso tudo está mudando''. 

Nova representação: ''Este teleférico é uma maneira dos poderes públicos de 

retomar o espaço nestas regiões, até então abandonadas no Rio. Neste contexto, 

este teleférico é uma ação bem mais ambiciosa que uma simples melhora dos 

transportes públicos''.  

 

 Esta técnica de reportagem foi encontrada em produtos veiculados nos anos de 2006 

e de 2010. Ela é muito interessante porque contribui à maleabilidade do imaginário social 

do público. É importante perceber que o objetivo não é de negar as antigas representações 

sociais, mas de conduzir o telespectador a uma reflexão diferente, menos esquemática.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir dos resultados das duas análises da pesquisa, foi possível evidenciar um 

processo de transformação representacional midiático do Brasil na imprensa televisiva 

francesa. Vê-se claramente que o Brasil que a França veicula nos seus programas de 

informação televisivos é cada vez menos associado a questões indígenas, Amazônicas, do 

samba, do Carnaval, das histórias insólitas e sobretudo do futebol. No entanto, o Brasil que 

a França vê é cada vez mais um país da política, da economia, das relações internacionais, 

de inovações. Desta forma, podemos concluir e até mesmo arriscar dizer que o Brasil dos 

dias de hoje já pendurou as chuteiras e até mesmo tirou as fantasias de Carnaval para se 

vestir de uma maneira mais séria, comprometida, de ''terno e gravata''.   

É importante todavia destacar que esta evolução representacional midiática não 

descarta totalmente o emprego dos estereótipos nacionais. Eles continuam sendo 

veiculados, mas integram agora um imaginário social midiático mais plural, fundado em 

diversas temáticas de abordagem. Eles são também utilizados como importantes 

ferramentas para a radicalização e o questionamento dos estereótipos redutores. 

 A fase atual de transformação da representação social brasileira pode ser 

considerada a mais radical desde o descobrimento do país. Tendo em vista a importância 

deste conteúdo, continuamos aprofundando a pesquisa. Nosso objetivo agora é de melhor 

identificar os fatores midiáticos e sociais que favoreceram essa transformação. Para isso, 

trabalharemos em um estudo exaustivo das categorias e dos conteúdos mediáticos 

veiculados. 
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