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Resumo 

Este artigo é resultado de um projeto de iniciação científica que teve como 
objetivo conhecer a representação social que os brasileiros constroem a respeito do 
Brasil e do país hospedeiro, quando vivenciam temporadas de estudo, trabalho ou 
turismo, fora do Brasil. Para tanto, o pesquisador levou em conta as narrativas 
expressas pelos participantes de episódios de um reality show, reveladoramente 
nomeado de “O mundo segundo os brasileiros”. Os recursos metodológicos 
adotados combinaram pesquisa bibliográfica, documental e análise de conteúdo 
temática. Dentre os resultados obtidos averiguou-se a associação do Brasil e do 
brasileiro com símbolos de sexualidade e informalidade, a recorrente contrução de 
bolhas de sociabilidade e a importância que a mobilidade internacional tem nas 
economias modernas. 
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Introdução 

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa realizada com o apoio do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e se estendeu entre 

Agosto/2015 e Julho/2016. Buscou-se inverstigar a partir do programa televisivo “O 

mundo segundo os brasileiros” qual é a representação social que os brasileiros em 

viagem internacional fazem a respeito do Brasil e do país hopedeiro. Para tanto, 

considerou-se todo um contexto pós-moderno que pavimentou o caminho do 

turismo cultural e de massa e que será brevemente situado nesta Introdução. 
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De acordo com Köhler e Durand (2007), no Mundo Ocidental, o turismo cultural 

corresponde a um movimento que remete ao século XVII. Apesar disso, até os anos 

1970 e 1980, o turismo permaneceu restrito a uma pequena parcela da sociedade. 

A sua recente explosão, observada em escala mundial, em grande parte se deve ao 

avanço das tecnologias de transporte, aos resultados financeiros que a circulação 

de pessoas representa, particularmente para os países hospedeiros, e ao maior 

acesso ao crédito. Fatores que favoreceram a ampliação do consumo de produtos 

culturais, a exemplo do resgate do grand tour entre os jovens do Hemisfério Norte, 

e da expansão da mobilidade internacional de jovens estudantes e adultos 

profissionais, movidos pelos mais diversos interesses: turismo, laser, estudo, 

pesquisa, estágio, trabalho etc. (LIMA; RIEGEL, 2012). 

Foram esses fatores que favoreceram o surgimento de uma configuração social na 

qual se viu nascer o “cidadão-turista” (LASH e URRY, 1994). Esse cidadão 

cosmopolita moderno desfruta de tempo e condições financeiras para investir em 

viagens e, por conseguinte, reforça um processo de “hibridização cultural” 

(BARBERO, 1998). Pearce et al. (1996, 47) ajudam a entender esse processo na 

medida em que asseguram que os “indivíduos podem influenciar grupos e 

representações sociais, mas é também verdade que um indivíduo é influenciado 

pelos grupos de referência e outros grupos também”.  

Atendo-se ao turismo cultural, Köhler e Durand (2007) afirmam que as experiências 

pessoais resultantes do consumo turístico têm como principal ponto positivo o fato 

de os turistas interpretarem o mesmo objeto ou destino munido de diferentes 

lentes. (KÖHLER e DURAND, 2007). Compreendendo o fenômeno por este prisma, 

parece inevitável se levar em conta as contribuições da teoria da representação 

social para a pesquisa. De maneira mais precisa, o que motivou esta escolha? De 

acordo com Moscovici (1984), percebe-se o mundo através das lentes coletivas que 

compõe o “senso comum”, uma espécie de saber coletivo e compartilhado que 

molda as nossas percepções acerca das experiências vivenciadas. É nesse contexto 

que a referida pesquisa já finalizada prestou-se a conhecer:  

− O perfil do brasileiro em viagem internacionais quando se consideram 

aspectos tais como idade, gênero, local de origem (cidade/estado), estado 

civil, nível de instrução, ocupação, proficiência em língua estrangeira, e 

capital de mobilidade. 
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− A extensão e tipo de mobilidade, ou seja, qual o tempo de duração da 

temporada fora do Brasil e qual é o tipo de mobilidade que justifica essa 

extensão. 

− O interesse pela cultura do país hospedeiro considerando para isso a língua, 

a literatura, a história, a geografia, o patrimônio arquitetônico, a 

gastronomia, a pintura, a música, o cinema, o teatro etc. E quais são as 

facilidades e os desafios do processo de adaptação dos viajantes brasileiros à 

cultura do país hospedeiro. 

− A representação social do Brasil e do país hospedeiro levando-se em conta os 

ambientes de sociabilidade com nativos do país hospedeiro, os principais 

grupos de sociabilidade dos brasileiros nessas viagens, as âncoras que são 

utilizadas ao se referir ao Brasil, ao povo e à cultura brasileira, até que 

ponto são ressaltados pontos de convergência entre a cultura brasileira e a 

cultura do país hospedeiro, como o povo e os elementos da cultura do país 

hospedeiro são percebidos e descritos, como se acredita que os brasileiros 

são percebidos pelos nativos do país hospedeiro e o valor que imputa a 

experiência de viagem em termos pessoais. 

Este artigo está seccionado em capítulos de forma a familiarizar o leitor com o 

percurso da pesquisa concluída. Inicia-se com a presente introdução e em seguida 

há de se apresentar as lentes teóricas que é uma sitése dos autores serviram de 

base para fundamentar a referida pesquisa. Então tem-se a discussão do metódo 

adotado para análise dos episódios e como esses episódios foram selecionados no 

capítulo referente à metodologia. Por fim, os resultados do exercício são apontados 

em “descrição e interpretação de dados” e abre-se espaço para as conclusões 

finais.  

 

Lentes teóricas 

As transformações sociais contemporâneas também refletem os valores e as 

práticas sintonizadas com a “sociedade do espetáculo”. Para Guy Debord, autor 

que cunhou a referida expressão, a linguagem visual ganhou um valor 

superestimado e o “parecer” tornou-se mais importante do que o efetivamente 

“ser”. Essa leitura do fenômeno está alinhada às ideias do turismo pós-moderno 

propostas por Urry (1990). Para o autor, o turista busca o diferente ao imergir em 
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uma realidade distinta da sua, mas é importantíssimo ressaltar que isso nem 

sempre é o que ocorre, por quê? 

De acordo com o autor (URRY, 1990, p. 24), na busca de novas localidades para 

visitação, o turista acaba por construir pequenas bolhas de si mesmos, um conjunto 

de hotéis e pontos turísticos nos quais buscam incessantemente ver a própria 

imagem refletida. Assim sendo, “a procura do exótico e do diverso termina em 

uniformidade” (Turner e Ash, 1975, apud URRY, 1990). Ou seja, estar imerso em 

um ambiente novo já satisfaz o desejo de aventura, sem, contudo, exigir 

aprofundamento da experiência.  

Fortuna e Ferreira (1996) asseguram que com o aprimoramento das tecnologias da 

informação tem ocorrido a disseminação e o consumo massivo de imagens, estas 

invadiram as diferentes esferas da vida social, formando (de uma maneira cada vez 

mais intensa), as experiências e percepções dos sujeitos. Vê-se então um ambiente 

particularmente propício à popularização de programas televisivos no formato 

reality show. Estilo que teve início no final da década de quarenta e ganhou 

múltiplas versões entre os distintos países, na sequência. 

Observa-se que isso se encaixa perfeitamente no momento histórico da “sociedade 

do espetáculo”, conforme já explicado. Debord (1972) aponta que a dependência 

da imagem que se tem hoje resulta de um processo evolutivo e gradativo no qual as 

representações visuais acabaram por alcançar uma supremacia. O autor assegura 

que as imagens sociais cumprem a função de nos guiar pelas interações sociais, 

fornecendo bases nas quais nos apoiamos. É o que o Bourdieu (1977, p. 78) nomeia 

de “habitus”, ou seja, corresponde a “história tornada natureza”, isto é, traduz o 

processo de criar representações sociais que se reconfirmam toda vez que 

reutilizadas, garantindo assim hegemonia de uma dada cultura. 

Contudo, o geógrafo Roger Downs e o psicólogo David Stea (1982, apud SERPA, 

2005) advertem que nunca se pode alcançar uma convergência absoluta entre a 

representação e a realidade, mas que “nossas imagens mentais” se apresentam 

como uma estratégia cognitiva capaz de facilitar a compreensão e aprendizado do 

complexo mundo a “nossa volta”.  Raramente se age sem consultar, 

inconscientemente, o conhecimento coletivo e o sistema de crenças, sendo ele 

implícito ou explícito, do grupo ao qual se faz parte. Esse conhecimento cultural 
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abarca tanto o real quanto o imaginário, que são objetos do discurso social de 

determinado grupo (WAGNER, 2003). 

A teoria da representação social tem suscitado interesse em distintas áreas de 

conhecimento, Serge Moscovici se destaca nessa discussão por que foi o primeiro 

acadêmico a se debruçar sobre a questão. Ao investigar o fenômeno, ele 

considerou dois processos como agentes principais das referidas representações: a 

objetivação e a ancoragem. Enquanto a objetivação significa “fazer equivaler o 

conceito com a imagem” (MOSCOVICI, 1981, p.64), isto é, transformar o abstrato 

em algo quase físico; a ancoragem equivale a “um processo de classificação e 

nomeação, um método de estabelecer relações entre categorias e rótulos" 

(MOSCOVICI, 1981, p. 193), em outras palavras, fazer do desconhecido algo 

conhecido através de uma rotulação. 

Na visão de Bourdieu (2000), o mundo social é representação e vontade de existir, 

existir no sentido de perceber-se e ser percebido como distinto. Assim sendo, o 

autor propõe que o foco das pesquisas sociais deva ser, em última instância, o 

poder dos grupos de imposição de uma visão do mundo social e a capacidade de os 

mesmos gerarem identidades e representações sociais. 

Recursos metodológicos 

Seguindo essa linha justifica-se a composição do corpus da pesquisa por 12 

episódios do programa televisivo “O mundo segundo os brasileiros”, selecionados 

através de dois recortes principais. Cada programa se passa em uma cidade 

diferente e tem uma duração média de 50 minutos divididos entre 7 ou 8 brasileiros 

que apresentam um ponto distinto da cidade em questão. Em um primeiro 

momento optou-se por trabalhar apenas com episódios que se passassem em 

cidades de países menos ocidentalizados. Assim, visou-se aumentar as incidências 

em que os brasileiros ficam frente a expressões culturais completamente diversas 

àquelas que eles conhecem, isso sendo extremamente interessante para a análise 

sobre representação social. Tomou-se por ‘localidades menos ocidentalizadas’ os 

países cujo legado cultural expresso em termos de normas sociais, valores éticos, 

sistemas políticos, crenças e tradições se distanciam da Europa. Ainda sim o corpus 

contava com um número excessivamente grande de episódios (34) e, portanto, 

foram escolhidos apenas os episódios que tinham um número de visualizações 
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acima da média no sítio Youtube. Obtendo-se destarte os 12 episódios que foram 

trabalhados 

O material foi submetido a um tratamento qualitativo e a exercícios de 

interpretação de origem documental. O tratamento do material foi inspirado na 

técnica de análise de conteúdo temática, ilustrada com o suporte de recursos 

iconográficos. Assim sendo, no que se baseia esta técnica? Segundo Olabuenaga e 

Ispizúa (1989), análise de conteúdo consiste numa forma de ler e interpretar o 

conteúdo de qualquer classe de documentos. Com o auxílio da literatura e do 

tratamento qualificado dos dados, pontos de convergência foram identificados em 

meio à diversidade do material transcrito e foi possível fundamentar a existência 

de seis categorias teórico-empíricas. Foram elas que guiaram a interpretação dos 

dados qualitativos coletados e a cada uma foi atribuido um nove que resumisse sua 

ideia central: 1- A busca pelo autêntico; 2- A busca pelo uniforme; 3- Adaptação ao 

meio; 4- Hibridização cultural; 5- Ancoragem e referência; 6- Como o brasileiro se 

sente percebido. 

Descrição e interpretação dos dados 

Com o corpus já transcrito e as categorias de análise estabelecidas iniciou-se o 

processo de interpretação que permitiu responder as questões justificadoras da 

pesquisa. Os dados encontrados serão agora enunciados e interpretados seguindo a 

separação dos objetivos conforme apresentados na introdução deste artigo. 

Perfil – Dos 85 brasileiros que participaram dos 12 episódios levados em conta na 

pesquisa original, observa-se admirável equilíbrio entre a presença dos gêneros 

feminino (44 = 52%) e masculino (41 = 48%). Para que se possa dispor de alguma 

referência confiável, de acordo com dados divulgados pelo IBGE (2010), a 

porcentagem de mulheres na população brasileira corresponde a 51,5%, número 

muito próximo ao encontrado no corpus da pesquisa. Isso revela que o investimento 

em mobilidade corpórea não é mais prerrogativa dos homens, como já foi em 

passado muito recente. Quando a mobilidade corpórea é associada a experiências 

de formação acadêmica, Lima e Riegel (2012) argumentam o desequilíbrio 

existente entre a participação de garotos e garotas, na trilha de certa 

“feminização da mobilidade”.  

Cabe destacar que a idade média desses brasileiros é predominantemente jovem 

(31 anos). Dos 85 participantes, apenas seis tinham menos de 25 anos no momento 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

7 

em que o programa foi gravado. Possivelmente isso explique o fato de a temporada 

fora do Brasil ser majoritariamente longa, revelando que nessa ocasião os 

brasileiros ainda não tinham compromissos profissionais e familiares formalmente 

assumidos. 

Quando a sociedade evolui para distintos arranjos familiares, parece que o estado 

civil revela pouco sobre o perfil do participante. De toda forma, observa-se que 

42% estavam solteiros e 36% declaravam estar em um relacionamento afetivo. Os 

22% restantes são os brasileiros que não fizeram qualquer menção a seu estado 

civil, tampouco usavam um anel ou algo que pudesse dar pistas sobre a situação 

civil.  

Dos 20 que se afirmaram casados, 16 eram mulheres, dado que é possível 

correlacionar com a idade média de casamento entre as mulheres brasileiras que, 

segundo o IBGE (2010) é três anos mais nova que a média dos homens. Dado que 

ajuda a se entender o número de homens que se declararam solteiros, mas com 

namoradas ou noivas, no período de gravação do programa televisivo. 

Quando se trata do local de origem – cidade, estado, região do Brasil etc. – a 

maioria dos brasileiros é oriunda da região Sudeste. São Paulo é a cidade mais bem 

representada entre os 85 brasileiros. Isso pode ser explicado pelo fato de o referido 

estado e cidade serem os mais populosos e também os mais ricos do País, 

permitindo que um maior número de pessoas invista em projetos que envolvem 

viagens internacionais. A região Norte, por sua vez, é a menos povoada, além disso, 

apresenta o segundo menor IDH do País, possivelmente isso explique a ausência de 

participantes nos 12 episódios considerados na pesquisa. 

Levando-se em conta o nível de instrução dos brasileiros foi possível perceber que 

um pouco mais de três quartos (76%) deles tinham (ou estavam em vias de obter) 

algum diploma correspondente à graduação. Esse dado chama atenção quando se 

considera a média de idade dos participantes (31 anos), ao fato de esse tipo de 

turismo depender de investimento próprio ou da família, e isso apontar para 

representantes de categorias socioeconômicas elevadas, justamente aquelas que 

têm condições de investir em educação internacional e em turismo cultural. 

Assim sendo, não surpreende o fato de 12 brasileiros terem declarado sua ocupação 

como “estudante”. Em tese, isso reforça o interesse dos ditos “cidadãos globais” 

em obter uma “educação global”, capaz de responder a competição engendrada 
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por um mercado de trabalho cada vez mais globalizado e competitivo. Coerentes 

com o afirmado, os empregos mais recorrentemente citados pelos brasileiros foram 

trader, empresário, administrador de empresa e analista. 

Apesar de prevalecer a graduação como nível de instrução e a ocupação de 

estudante, chama atenção o capital linguístico dos brasileiros porque a maioria dos 

participantes se comunica em inglês. No entanto, em alguns episódios havia 

preferência pela língua oficial do país hospedeiro, a exemplo das edições do 

programa dedicado aos brasileiros em visita a Tóquio, Moscou e Xangai. Em virtude 

da complexidade dos idiomas envolvidos, isso reforça a hipótese de que há 

correlação entre a origem geográfica do participante e a escolha do país 

hospedeiro. É possível que este fato também esteja relacionado à extensão da 

temporada no país de acolhimento e/ou à política de entrada de turistas adotada 

por alguns países, evidenciado a preferência por estrangeiros que apresentem 

algum nível de proficiência na língua oficial do país hospedeiro e que tenham 

formação superior em áreas de conhecimento de interesse.  

Frente às colocações anteriores, chega-se a algumas considerações quanto ao 

capital de mobilidade dos brasileiros que participam do programa televisivo. Mas o 

que se entende por capital de mobilidade? Segundo a geógrafa Eugénie Terrier 

(2009), o capital de mobilidade faz parte do capital cultural e representa a 

diferença existente entre indivíduos quanto a sua capacidade de enfrentar os 

desafios requeridos pela mobilidade corpórea. As pessoas possuem diferentes 

patrimônios em termos de experiência de viagem expressos pela capacidade 

linguística para se comunicar e interpretar códigos internacionais que facilitam a 

circulação e a vivencia intercultural, desde o planejamento da viagem até a 

realização e o retorno ao país de origem do viajante (TERRIER, 2009).  

Observou-se que em alguns episódios, os brasileiros que se interessavam por 

variados aspectos da cultura do país hospedeiro revelavam ter adquirido um 

conhecimento mais refinado e esse repertório os capacitava para identificar pontos 

de referência aos quais pudessem se apoiar em situações adversas.  

Há ainda uma aparcela de brasileiros que se referem às dificuldades de se 

aculturar, apesar de terem consciência de que o processo de aculturação ampliar 

as chances de se adaptar à cultura a qual estão expostos e a reduzir conflitos. Isso 
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evidencia a diferença do capital de mobilidade dos diversos protagonistas dos 12 

episódios estudados.  

Observou-se que a maioria dos brasileiros apresenta algum nível de proficiência da 

língua inglesa, 76% afirmam ter concluído um curso superior em algum campo do 

conhecimento e 86% asseguraram exercer alguma atividade profissional no país 

hospedeiro. Isso tudo pode servir como indícios do capital de mobilidade desses 

brasileiros. Ainda mais quando se considera o fato de alguns terem relatado 

experiências internacionais anteriores. “Já estou mais de 20 anos fora do Brasil, 

Marrakesh faz 5 anos e antes morava em Paris” (Episódio de Marrakesh). 

Extensão e tipo de mobilidade – Na ocasião, entre os 85 brasileiros considerados 

nessa investigação, a extensão média da temporada fora do Brasil correspondia a 

aproximadamente quatro anos. Observou-se que alguns revelaram certo 

desinteresse em retornar ao Brasil. A extensão do séjour se justifica na medida em 

que 86% deles estavam exercendo alguma atividade profissional no exterior. Assim 

sendo, é possível compreender melhor a média de idade dos brasileiros em questão 

(31 anos) e, em alguns casos, a fluência na língua do país hospedeiro. 

Observa-se, ainda que os brasileiros inseridos em algum programa de mobilidade 

acadêmica internacional estavam no país hospedeiro há bem menos tempo, uma 

vez que a média variava entre oito e doze meses. Apesar de expressivamente mais 

curto, ainda é considerado um séjour de média duração. Cabe destacar que os 

interesses pela mobilidade alinhada à participação em programas de formação 

acadêmica internacionais envolvem estudantes, respectivas famílias e instituições 

de ensino (DOS SANTOS SILVA, LIMA e RIEGEL, 2013).  

Seguindo pela lógica mercadológica, muitas instituições de ensino superior 
veem na internacionalização um meio de manter-se financeiramente, uma 
vez que investem na captação estudantes estrangeiros dispostos a pagar 
pelas anuidades impostas, pela oportunidade de viver uma experiência 
acadêmica fora de seu país origem e de alguma forma amadurecer como 
pessoa e diferenciar seu currículo. (DOS SANTOS SILVA, LIMA e RIEGEL, 
2013, p.8) 

Ao interpretar as narrativas dos brasileiros, levou-se em consideração que se 

tratam de países pouco ocidentalizados, por isso mesmo, eles requerem maior 

investimento em planejamento por parte daqueles que desejam realizar um séjour 

de estudo ou de trabalho. Isso envolve dedicar tempo e recursos ao estudo do país 

hospedeiro: prospectar oportunidades de estudo, estágio ou trabalho; conhecer as 

questões legais, sobretudo as exigências relativas à emissão de vistos de estudo ou 
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trabalho; identificar alternativas de alojamento; contratar um seguro de saúde; 

estudar o idioma local etc. Possivelmente por isso, os brasileiros tendem a 

permanecer no país visitado por períodos mais longos e se esforçam para se 

integrar a sociedade local. 

Interesse pela cultura do país hospedeiro – O interesse dos brasileiros pela cultura 

do país hospedeiro se mostrou bem diversificado. Em alguns casos, a cultura 

correspondia a principal motivação da escolha pelo país visitado, a exemplo do 

caso de Nathália, no episódio de Seul: “Esse ali é o meu artista preferido. O nome 

dele é G-Dragon. É uma figura muito famosa. Eu comecei a gostar desse cantor há 

seis anos atrás, foi a principal razão de eu ter vindo aqui”. 

O episódio dedicado a Tóquio revela ainda que o interesse por determinado país 

pode refletir as múltiplas correntes migratórias historicamente em curso no Brasil. 

Dependendo da região, o País conta com forte presença de portugueses, alemães e 

italianos, japoneses e coreanos, chilenos, argentinos e bolivianos, haitianos, entre 

outros. Compreensivelmente, quando podem investir em uma experiência 

internacional, os descentes destes imigrantes priorizam os países de origem de seus 

antepassados. Um pouco por influência dos avós ou dos pais, por nutrirem forte 

afinidade cultural com o país de origem de seus ancestrais. Pelo fato de os 

episódios selecionados priorizarem países menos ocidentalizados, isso não fica 

muito evidente. Mas as narrativas de brasileiros em visita aos países da Ásia, de 

alguma forma fazem referência ao espírito de aventura desses migrantes e o toma 

como fonte de inspiração para sua experiência de viagem. 

“Viajei durante um ano, conhecendo o sudeste asiático, e aí eu cheguei em 

Bangkok, resolvi ficar. Gostei da cidade, gostei da cultura, gostei das dificuldades, 

que entender a cultura é muito diferente da nossa maneira de viver. (...) Acho que 

há muito tempo atrás as pessoas foram pro Brasil com o mesmo propósito. Elas 

saíram do Japão, ou saíram da Europa durante a guerra, chegaram no Brasil com 

uma mão na frente a outra atrás e ficaram, então eu pensei ‘porque que eu não 

posso fazer o mesmo?’” (Episódio Bangkok). Essa narrativa, retirada do episódio 

dedicado a Bangkok, ilustra como o espírito de aventura pode alimentar a 

admiração por determinada cultura e nutrir o desejo de prolongar o séjour, por 

vezes, de forma indeterminada. 
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Observa-se que o idioma funcionou tanto como fator de atração quanto de 

repulsão. No geral, os brasileiros transparecem desejo de aprender o idioma local 

ou de se comunicar de forma próxima ao nativo. Apesar das limitações com o 

idioma local, apresentada por alguns, a imersão em um ambiente que faz uso de 

um idioma distinto, em intensidades diferentes influencia a comunicação 

interpessoal, indício disso é o uso de expressões locais por parte dos brasileiros. 

Isso ficou evidenciado no episódio de Maputo quando os brasileiros aderiram a 

construções de linguagem mais próximas ao português lusitano do que ao português 

brasileiro: “traga-me, por favor, uma 2M pressão”; “estamos agora a chegar”; “o 

aeroporto é um bocadinho mais afastado”.  

A maioria dos brasileiros apresentava boas noções da história e do legado artístico 

cultural do país visitado. Até pelo fato de um pouco mais de ¾ (76%) estarem 

cursando ou terem concluído a graduação no período em que o programa televisivo 

foi gravado. O nível de educação formal do grupo destoa do que se observa quando 

se leva em conta a população brasileira. Isso explica os recursos canalizados para 

uma experiência de estudo ou trabalho internacional e o diferenciado capital 

cultural dos brasileiros em mobilidade internacional. 

De maneira geral os brasileiros revelam interesse de conhecer aspectos relativo à 

cultura do país hospedeiro. Os referidos aspectos transitam entre a história do país, 

música, pintura, gastronomia, arquitetura e o idioma. A maioria afirma, conforme 

ilustrado no extrato acima, ter desenvolvido esse gosto durante a sua estadia no 

país e não anteriormente, salvo poucas exceções. Por exemplo, no episódio de 

Seul, com relação a música coreana; no episódio de Tóquio, com relação a 

influência exercida pela família que incentiva os descendentes a visitarem o Japão; 

no episódio de Moscou com relação ao estudante que optou por deixar a 

Universidade de São Paulo para cursar história russa em uma universidade da 

Rússia, entre alguns outros.  

A gastronomia, a história e o idioma foram os principais motivadores da escolha do 

país. Compreensivelmente, a fluência no idioma do país de acolhimento representa 

um fator decisivo para a promoção da integração cultural entre viajantes e nativos 

uma vez que aqueles que apresentam limitada proficiência enfrentam maiores 

dificuldades de conhecer a cultura do país hospedeiro, comunica-se com os nativos 

e vivenciar o processo de adaptação sem grandes dificuldades. 
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Representação social do Brasil e do país hospedeiro – A partir das categorias de 

análise pode-se notar que, recorrentemente, os viajantes optavam por frequentar 

locais que os privam de um contato genuíno com os nativos do país visitado. Um 

exemplo disso seriam os brasileiros que optam por residir em bairros tipicamente 

reservados para “estrangeiros”, como foi o caso da brasileira Vanja, no episódio 

dedicado a Mumbai (Índia). Então, quais seriam os principais ambientes de 

sociabilidade que os viajantes fazem uso quando desejam se integrar com a 

população local? 

De acordo com os dados extraídos dos episódios, 73 (86%) dos 85 brasileiros 

exerciam alguma atividade profissional no país hospedeiro. Portanto, o ambiente 

de trabalho, por excelência, representava um espaço de sociabilidade na medida 

em que promovia uma convivência extensa e regular entre brasileiros e nativos. 

“Quando eu comecei a trabalhar, né? Todo mundo com a cara bem fechada, não 

conversava comigo, não sei o que, depois de um mês, nossa, eles viram pessoas 

completamente diferentes, eles sorriem pra você, eles conversam com você” 

(Episódio de Moscou).  

Além de contato com os nativos, mesmo tratando-se de países pouco 

ocidentalizados, alguns atraem uma população internacional importante, o 

cosmopolitismo percebido em algumas cidades permite que os brasileiros 

estabeleçam contatos não apenas com os nativos, mas também com pessoas de 

distintas nacionalidades. Nesse caso, observa-se que os vínculos tendem a ser mais 

frequentes e mais fortes, afinal eles têm um ponto em comum: ambos são 

forasteiros no país hospedeiro! Nesse caso, o idioma que permite a comunicação 

tende a ser o inglês e não o idioma do país de acolhimento. O mercado é um 

exemplo de local onde “estrangeiros” e nativos se encontram. “Esse é um dos 

bairros mais internacionais de Seul. Tem muitos estrangeiros nessa zona, porque 

estamos muito próximos da base americana. Na coreia há em torno de 28 mil 

soldados americanos, e boa parte deles vive aqui em Seul” (Episódio Seul). 

Houve certo consenso sobre os aspectos que ajudavam os nativos e demais 

“estrangeiros” a associar o brasileiro em viagem internacional ao Brasil e ao 

“jeitinho brasileiro”. Sem dúvida, o comportamento associado à espontaneidade, 

informalidade, extroversão, alegria e até a um modo de viver “meio bagunçado” 

traduziam, segundo os brasileiros, a forma pela qual eram reconhecidos. “Tava 
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faltando o ritmo brasileiro, tava faltando uma bagunça brasileira” (Episódio Hong 

Kong).  

Outro símbolo do “bom brasileiro” enfatizado nos episódios que integram a mostra 

da pesquisa se refere ao hábito de consumir cerveja. “Um caranguejinho com uma 

cerveja, agora eu tô me sentindo em casa” (Episódio de Seul). “Como boa 

brasileira cervejeira, ninguém pode deixar a cerveja Maníaca, então saúde pra 

nós” (Episódio de Maputo). 

De maneira geral, os elementos que traduzem a cultura brasileira eram objeto de 

referências saudosistas, principalmente quando se tratava da gastronomia 

tipicamente brasileira. Afinal, como já mencionado, em sua grande maioria, 

tratavam-se de pessoas que estavam fora do Brasil há pelo menos quatro anos.  

Isso possivelmente explique as razões pelas quais muitos desses brasileiros criavam 

ou encontravam “bolhas brasileiras” que iam desde bares e lojas, a até mesmo a 

própria residência e o bairro onde viviam. Assim, construíam lugares de encontro e 

convivência que de alguma forma reproduziam um pouco a maneira de viver no 

Brasil. Uma espécie de “porto seguro cultural”. 

Atendo-se às convergências culturais existentes entre o Brasil e o país hospedeiro, 

um mecanismo recorrentemente utilizado pelos protagonistas foi a “ancoragem” 

(MOSCOVICI, 1984). Trata-se de um processo de familiarização estabelecido por 

meio de relações comparativas. É a partir dele que os brasileiros podem explicar 

um repertório cultural novo e diverso aos telespectadores, muitos dos quais jamais 

deixaram o Brasil. “Tamo chegando aqui agora na região do Yu Garden pra muitos 

é conhecido como a 25 de março de Xangai” (Episódio de Xangai). “Esse é um doce 

típico japonês semelhante ao nosso pé de moleque” (Episódio de Tóquio).  

O discurso acima resgatado ilustra o conceito discutido na quinta categoria de 

análise. As correlações estabelecidas entre a cultura pátria e à “estrangeira” 

também servem para revelar, conforme visto acima, o imagético que os brasileiros 

nutrem acerca da própria cultura. Nesse sentido, as referências mais recorrentes 

sinalizam estreita relação com a cozinha, o clima e o povo acolhedor, animado, 

caloroso e festeiro. “Eu gosto da energia deles, eles são muito positivos, são bem 

acolhedores. Aqui o clima é bem parecido com o Brasil, a animação das pessoas nas 

festas também é bem parecida com o Brasil” (Episódio de Bangkok). 
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Levando em conta as narrativas, apesar da extensão do séjour, da capacidade de 

se comunicar na língua do país hospedeiro e de estar no país por motivo de 

trabalho, curiosamente a maioria dos brasileiros afirmou ainda não ter conseguido 

se integrar completamente à cultura local. Reforçavam isso ao assegurar que 

sempre eram reconhecidos pelos nativos como estrangeiros. Destaca-se o diálogo 

em inglês travado entre uma chinesa e um brasileiro no episódio de Hong Kong. 

⎯ Chinesa: “É a sua primeira vez aqui em Hong Kong?”  

⎯ Dimas: “Não, eu moro aqui, mas não tem muito tempo!” 

⎯ Chinesa: “Você mora aqui?!” 

Tratando-se de um recorte de países menos ocidentalizados, a presença de 

estrangeiros originários de países geográfica e culturalmente distantes, a exemplo 

do Brasil, é modesta quando comprada a outras nacionalidades. Isso afeta tanto o 

modo como os nativos veem os brasileiros, quanto o modo como os brasileiros veem 

os nativos. Um indício disso já foi resgatado na sexta categoria ao se ressaltar que 

muitos brasileiros se negavam a negociar o valor de uma mercadoria ou de um 

serviço, sem a mediação de um nativo, por terem certeza de que pagariam um 

valor mais elevado pelo simples fato de serem estrangeiros. Apesar disso, ao 

descrever a cultura do país hospedeiro, os brasileiros expressavam conhecimento, 

respeito e admiração, sentimentos que refletem a oportunidade de uma 

convivência longa e profunda. 

Observa-se que as experiências de viagem representam valiosa oportunidade de 

crescimento acadêmico, profissional e sobretudo pessoal na medida que colaboram 

para os brasileiros formarem uma visão cosmopolita que ajudará sobremaneira a 

conviver com uma sociedade cada vez mais multicultural. “Aqui na Índia é muito 

estranho, cê vê homem de mão dada, homem abraçado, no início cê pensa que eles 

têm algum relacionamento, alguma coisa, mas não é nada além de amizade” 

(Episódio de Mumbai). 

Ao se exporem a uma cultura diferente por determinado tempo, ultrapassar a 

condição de “turista de massa” (URRY, 1990) e se disporem a vivenciar uma 

experiência intercultural, consciente ou inconscientemente os brasileiros têm a 

chance de aprenderem muito sobre si e sobre os outros. Essa ideia foi tratada por 

Gisele de Araújo Pereira (2015) e a autora conclui que o turista não deseja apenas 

conhecer pontos turísticos, mas também  
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“andar pelas ruas, ter uma experiência de residente do local e ou viajar 
sem pressa para aproveitar esses momentos, principalmente em se 
tratando de lugares já explorados antes, ou seja, lugares em que o 
visitante já esgotou a parte turística, e, então, pode se envolver com 
experiências mais locais” (PEREIRA, 2015, p.114). 

Tendo em vista que a extensão média do séjour é de quatro anos, houve tempo 

suficiente para que os brasileiros esgotassem a agenda turística e despertassem 

interesse por experiências locais mais profundas em significado. Essas experiências 

resultam em conhecimento que podem gerar reflexões interessantes. No plano 

acadêmico, isso fica ainda mais evidente, porque enquanto no Brasil prevalece uma 

cultura educacional paternalista, não é raro encontrar países que valorizam uma 

cultura educacional distinta porque mais orientada para a responsabilidade e o 

comprometimento de estudantes e professores. Além disso, não é raro que os 

jovens brasileiros de dividam entre atividades que transitam entre estudo e 

trabalho, comprometendo sobremaneira a experiência de estudo. “Uma coisa que 

as pessoas geralmente acham é que quando você estuda no exterior o nível é 

totalmente diferente, o que não é bem verdade, né? O que muda muito são as 

condições de estudo” (Episódio de Tóquio). 

No universo profissional também pode haver valores e práticas bastante diversos. E 

isso requer maturidade para que os brasileiros possam perceber e se ajustar à 

cultura organizacional em geral e a cultura organizacional de determinada empresa 

em particular. Nesse contexto, os traços que singularizam os brasileiros em 

ambientes multiculturais – alegria, espontaneidade, informalidade, descontração 

etc. – podem ajudar, mas também podem dificultar a convivência com os pares. 

“Nós brasileiros, a gente sempre trata bem primeiro a pessoa e caso a pessoa 

efetivamente faça algo de ruim pra gente aí a gente, né? Bota distância, né? Tem 

aquela coisa e tal. Aqui é o contrário. Eles sempre te tratam mal primeiro pra 

depois te tratar bem. Quando eu comecei a trabalhar, né? Todo mundo com a cara 

bem fechada, não conversava comigo, não sei o que, depois de um mês, nossa, eles 

viram pessoas completamente diferentes, eles sorriem pra você, eles conversam 

com você. É o jeitão em geral deles aqui.” (Episódio de Moscou). 

Considerações finais 

Este artigo teve por objetivo expor os resultados de uma pesquisa finalizada que se 

prestou a conhecer a representação social que os brasileiros constroem a respeito 

do Brasil e do país hospedeiro, quando vivenciam temporadas de estudo, trabalho 
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ou turismo, fora do Brasil.  No processo de investigação se levou em conta 12 

episódios do reality show “O mundo segundo os brasileiros”. Isso envolveu 

narrativas de 85 brasileiros que integralizaram um total de 597 minutos de vídeo. 

Frente ao volume de dados qualitativos coletados e da decisão de se trabalhar com 

análise de conteúdo, seis categorias de análise foram construídas e serviram de 

âncora ao exercício interpretativo do material: 1) a busca pelo autêntico; 2) a 

busca pela uniformidade; 3) a adaptação ao meio; 4) a hibridização cultural; 5) 

ancoragem e referências; 6) como os brasileiros se sentem percebidos. 

A maneira pela qual os brasileiros são reconhecidos não difere da imagem formada 

pela população dos países ocidentais, sobretudo por se tratar de um grupo 

predominantemente formado por jovens. Para os nativos, os brasileiros são pessoas 

festeiras, alegres, desinibidas, descontraídas, comunicativas e informais. No 

conjunto, são traços que podem remeter a barulho e bagunça, sublinha-se que 

estas características são pouco apreciadas pelos povos orientais, conhecidamente 

tímidos e discretos. No entanto, as narrativas reforçam a imagem positiva que os 

nativos nutrem dos brasileiros.   

No esforço de os brasileiros se fazerem compreender pelos expectadores do 

programa televisivo, consciente ou inconscientemente exploravam o que Moscovici 

(1984) nomeia de “ancoragem”, ou seja, ao se referir ao local escolhido e 

apresenta-lo, estabeleciam paralelos com alguma dimensão da cultura brasileira. 

Refletindo certa intimidade com a cultura do país hospedeiro, intimidade que 

depende da extensão de tempo que já se encontravam no local. Observou-se que 

as correlações estabelecidas entre a cultura pátria e à estrangeira também serviam 

para revelar um pouco mais do imagético dos brasileiros acerca da própria cultura. 

Por fim, investigou-se o valor que os brasileiros imputam à experiência de viagem 

em termos pessoas, acadêmicos e profissionais. O conceito de cosmopolitismo 

mostrou ter grande peso para essa discussão, tendo isso se dado devido à crescente 

importância do tema quando se leva em conta a intensificação da mobilidade física 

e virtual, em parte decorrente do acesso à tecnologia de informação e aos meios 

de transporte e em parte fruto de um mundo mais globalizado, mais integrado, 

mais “plano”. Nesse contexto, investir em experiências de viagem, seja a trabalho, 

estudo ou lazer, representa possibilidades de se ampliar o capital cultural, o 

capital de mobilidade e o capital linguístico dos viajantes. Resultados cada vez 
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mais valorizados em um mundo que é crescentemente pressionado a construir mais 

pontes do que muros. 

A pesquisa realizada atingiu os resultados esperados, contudo, a discussão de 

algumas questões não pôde ser aprofundada na medida em que o material 

explorado – as narrativas dos brasileiros que participaram do reality show “O 

mundo segundo os brasileiros” – não foi produzido para fins de pesquisa, 

particularmente de uma pesquisa acadêmica. Por mais rica que sejam as narrativas 

consideradas, não houve como contatar os protagonistas dos episódios selecionados 

e realizar entrevistas complementares. 
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