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RESUMO
Assistimos a campanhas publicitárias elaboradas em nosso país

em comerciais de televisão, anúncios em jornais e revistas, nos quais é
evocado o sentimento de "ser brasileiro". O carnaval e a Copa do Mundo,
em vista do seu carater festivo e excepcional, são propícios para ressaltar
as qualidades do povo brasileiro, como a malandragem, a religiosidade e
a democracia racial. Dado seu caráter de excepcionalidade, as eleições
seriam momentos adequados para exaltar essas qualidades. A campanha
eleitoral de 2002, que marcou a vitória de Lula como presidente, trouxe
inúmeras expectativas otimistas sobre o presente e o futuro do país.
Tendo esse contexto em foco, este estudo visa apresentar os resultados
da análise de identidade brasileira presente em anúncios veiculados nas
revistas semanais Veja e Época em 2003, o primeiro ano do governo Luis
Inácio Lula da Silva.

PALAVRAS-CHAVE: identidade brasileira, representação, publicidade.

ABSTRACT
We watch national advertising campaigns in TV comrnercials, news-

paper and magazine ads ín which the feeling of "being a Brazilían" is
evocated. Becauseof its festíveand exceptional nature, both Carnival and
the Soccer World Cup are opportune to emphasize the Brazilian people's
attributes, such as double-dealing, relígiousness and racial democracy.
Due to its exceptional character, the elections would be a good moment
to highlight such attributes. The 2002 election carnpaign, which made Lula
president, brought several-optirnistic expectations about the present and
the future of íhe country. Bearing this context in mind, this paper aims at
showing the analysis results of the Brazilian identity seen on the weekly
magazines Veja and Época in 2003, the first year of Luis Inácio Lula da
Silva's rnandate.

KEYWORDS: Brazilian identity, representation, advertising.
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freqüente assistir a campanhas publicitárias ela-
boradas em nosso país em comerciais de televi-
são, outdoors ou anúncios em jornais e revistas,

nos quais é evocado o sentimento de "ser brasileiro". O
tema da identidade brasileira tem sido investigado por
estudiosos da área das ciências humanas, como sociolo-
gia e antropologia. Estudos buscam, também, estabelecer
uma interface dessas áreas com a comunicação social,
em especial com a publicidade. Dentre esses estudos,
convém mencionar aqueles realizados por Rial (2001) e
Gastaldo (2002), que ressaltam as características identi-
ficadas como marcadamente brasileiras para compor os
personagens e as situações em anúncios e comerciais.
Esses dois autores ressaltam que determinados eventos,
tais como carnaval e Copa do Mundo, em vista do seu
caráter festivo e excepcional, são propícios para ressaltar
as qualidades do povo brasileiro, como a malandragem,
a religiosidade e a democracia racial. Cabe notar, ainda,
que ambos os autores assinalam que a representação da
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identidade brasileira nessas datas freqüentemente está
alicerçada numa dada representação do brasileiro e das
qualidades de que é portador: ele é "mestiço" ou "negro",
é "malandro" e pode se valer tanto de certos expedientes
(como o jeitinho) quanto de recursos simbólicos (no
caso, a religião) para obter o que deseja.

Por outro lado, convém ponderar se as eleições não
seriam momentos igualmente excepcionais, como o
carnaval e a copa do mundo, nos quais as qualidades
do povo brasileiro seriam ressaltadas nas campanhas
publicitárias. Nesse sentido, a campanha eleitoral de
2002, que definiu a vitória de Luís Inácio Lula da Silva
como presidente, trouxe consigo inúmeras expectativas
sobre o presente e o futuro do país. Expectativas estas
otimistas e esperançosas, que marcaram o início do ano
de 2003: novo governo, vida melhor e mais qualificada
para todos os brasileiros (WILNER; PACHECO, 2003).
Essa atmosfera de festividade refletiu-se nas manifesta-
ções de nacionalidade e se expressou também na progra-
mação dos meios de comunicação de massa impressos,
radiofônicos e eletrônicos.

Tendo esse contexto em foco, o presente artigo anali-
sa a forma como a identidade brasileira foi evocada em
anúncios publicitários em duas das principais revistas
semanais do país, Veja e Época, durante o ano de 2003,
uma vez que esse ano foi marcado por expectativas
político-eleitorais específicas em vista da recente eleição
presidencial de Luis Inácio Lula da Silva.
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Identidade brasileira

Cuche (2001) apresenta a questão da identidade cul-
tural remetendo-a à identidade social. Segundo ele, "a
identidade é um instrumento que permite pensar a articu-
lação do psicológico e do social em um indivíduo" (2001,
p. 177). A identidade possibilita, então, que o indivíduo
se localize em um determinado sistema social e que
seja localizado socialmente. Concebendo a identidade
como relacionai e situacional, ela pode ser compreendida
como uma construção elaborada na relação que opõe um
grupo a outros grupos com os quais está em contato. A
construção da identidade não é ilusão; ela é dotada de
eficácia social e produz efeitos reais.

Um tipo particular de identidade social é a identidade
nacional, que reflete, de forma geral, todas as identidades
das sociedades nacionais. A identidade nacional pode ser
entendida como terminal identity, "pois abarca e inte-
gra toda uma série de identidades menores" (EPSTE1N
apud BARBOSA, 1992, p. 128). Não mais importante
do que as outras, a identidade nacional é apenas mais
uma dentre tantas possíveis. Essa geralmente surge em
momentos específicos, quando é o país que está em foco.
Por esse motivo, ela é um exemplo de identidade sem-
pre vinculada a outras questões, tais como a cidadania
e o patriotismo, colaborando, assim, para definir quem
somos e o país em que vivemos. Em momentos espe-
ciais, tais como jogos de futebol na Copa do Mundo, "as
outras identidades construídas tendo como base a etnia,
o gênero ou a classe são englobadas pela identidade
construída tendo como base a nação - isto é, o Brasil"
(BARBOSA, 1992,p.l28).

DaMatta (2001), ao introduzir a questão da identidade
brasileira, afirma que os homens devem e buscam saber
quem são, como são e por que são. Segundo o autor, "o
homem se distingue dos animais por ter a capacidade de
se identificar, justificar e singularizar, ou seja, de saber
quem ele é" (DAMATTA, 2001, p.15). Para o autor, o
"ser brasileiro", como identidade particular, está relacio-
nado com o povo brasileiro, através de características
como o gostar de comer feijoada; distinguir o frevo do
samba e saber que, no carnaval, ele, o brasileiro, pode
trazer à tona suas fantasias sociais e sexuais.

Uma das questões centrais acerca da identidade
brasileira diz respeito às relações raciais. Segundo Da-
Matta (2001), entender essas relações é considerar suas
implicações morais e políticas, deixando essa de ser
apenas uma questão sobre raças. DaMatta destaca como
o ideário da miscigenação tornou-se definidor da própria
identidade brasileira. O autor defende o quão positivo
é o mulatismo e "a capacidade brasileira de recuperar e
trabalhar o ambíguo como dado positivo" (DAMATTA,
2001, p.40). O mulato, assim como o mestiço, resulta da

miscigenação dos elementos identificados na formação
do brasileiro: o branco, o negro e o índio. Os sentimentos
nacionalistas formam estereótipos culturais relacionados
à formação do povo brasileiro. Dessa forma, no imagi-
nário nacional, prevalece a noção de miscigenação racial
que constituiu a formação da nação brasileira: o branco,
representado pelo português; o negro, pelo escravo
africano; e o amarelo, pelo indígena. Essa miscigenação
resultou na "criação1' da mulata como estereótipo de
beleza física e do mulato como estereótipo da habilidade
física e mental e da malandragem. (RIAL, 2001}.
, O Brasil apresenta ainda uma característica exclusiva
no que se refere ao "meio-termo", conforme a qual não
existe uma dualidade operando com a lógica de prin-
cípios opostos. DaMatta (2001, p.41) cita que, entre o
preto e o branco, o brasileiro possui um conjunto infinito
e variado de categorias intermediárias, de que o mulato
representa uma cristalização perfeita. Dando ênfase para
essa questão da miscigenação, o autor sugere o caso do
racismo à brasileira e do já conhecido triângulo das três
raças. Em sociedades igualitárias, o preconceito sempre
se fez presente de forma clara; ideologias negavam o
meio-termo e, por isso, grupos que, teoricamente, fos-
sem iguais tinham de permanecer separados. No Brasil,
a situação é outra, já que as pessoas desconhecem que,
aqui, exista um sistema hierarquízado. Além disso, a
sociedade não tem como característica a igualdade entre
as pessoas. O "racismo à brasileira" acaba sendo uma
forma de hierarquizar os sujeitos que fazem parte da
nossa sociedade, de maneira camuflada, esperando que
os indivíduos de cor fiquem no seu lugar e reconheçam
qual é esse lugar. (DAMATTA, 2001, p.46).

Uma outra distinção que traz muitos significados
sobre a sociedade brasileira é entre a casa e a rua, dois
espaços sociais emblemáticos da nossa identidade.
Entre esses dois espaços está o do outro mundo, uma
área demarcada por igrejas, terreiros, centros espíritas
e "tudo aquilo que faz parte e sinaliza as fronteiras entre
o mundo em que vivemos e esse outro mundo onde, um
dia, também iremos habitar" (DAMATTA, 2001, p. 109).
Apesar de a religião católica ser dominante em nosso
país, existem inúmeras manifestações religiosas com
as quais o brasileiro se relaciona de forma particular.
Segundo DaMatta,

Do mesmo modo que temos pais, padrinhos e pa-
trões, temos também entidades sobrenaturais que
nos protegem. Isso para nós, brasileiros, é uma forma
de ampliar as nossas possibilidades de proteção. É
também, penso, um modo de enfatizar essa enorme
e comovente fé que todos nós temos no sentido e na
eternidade da vida (DAMATTA, 2001. p.115).

Isso, no entanto, não implica necessariamente uma
conduta marcada pela exclusividade. De acordo como
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autor, se, no Natal, o brasileiro assiste à Missa do Galo
em espaços cristãos, no dia 31 de dezembro, ele festeja
orixás e anseia por bons fluidos. Isso porque, na relação
com Deus, entendido como o outro mundo, é possível
"juntar, somar, relacionar coisas que tradicional c ofi-
cialmente as autoridades religiosas apresentam como
diferenciadas ao extremo" (DAMATTA, 2001, p.l 17).

Ainda com relação à dualidade da sociedade brasilei-
ra, DaMatta (2001) aponta que as singularidades podem
ser percebidas em dois opostos: a desordem carnavalesca
que permite e estimula o excesso; e a ordem, que requer
a disciplina pela obediência estrita às leis. Embora as
leis devam ser respeitadas e valham para todos, para os
brasileiros, existe sempre uma maneira de satisfazer as
vontades individuais, mesmo que isso desrespeite a algu-
ma lei estipulada. Trata-se do conhocidojeitinho, recurso
acionado em várias situações de difícil resolução e que
é associado à malandragem, entendida também como
um traço tipicamente brasileiro. Sendo um elemento
definidor da identidade brasileira, o jeitinho aparece
também como uma "identidade-símbolo" (BARBOSA,
1992, p. 134). Dessa forma, ele se torna uma maneira de
perceber o Brasil e o povo brasileiro. O jeitinho, então,
"encarna o nosso espírito cordial, conciliador, alegre,
simpático, caloroso, humano, etc. de um país tropical,
bonito, sensual, jovem e cheio de possibilidades" (BAR-
BOSA, 1992, p. 134). Existe também o profissional do
jeiünho, que é o malandro, aquele que faz uso de histó-
rias e que, de forma talentosa e criativa, lança mão de
argumentos da lei ou da norma que vale para todos, para
obter vantagens próprias em certas situações. Segundo
DaMatta (2001, p.103) "É um papel social que está à
nossa disposição para ser vivido no momento em que
acharmos que a lei pode ser esquecida ou até mesmo
burlada com certa classe ou jeito".

Outro aspecto do "ser brasileiro", destacado pelo
autor, está na apreciação de uma boa festa, como, por
exemplo, o carnaval. As festas trazem alegria, as pessoas
esquecem suas rotinas, preconceitos, problemas e a falta,
de dinheiro. "É, no fundo, (o carnaval) a oportunidade
de fazer tudo ao contrário: viver e ter uma experiência
do mundo como excesso" (DAMATTA, 2001, p.73). É
interessante ressaltar que, durante o carnaval, as pessoas
podem surgir como singularidade, interpretando o mun-
do a seu modo; é o "universo da individualidade", uma
vez que, para o autor, o carnaval "é a inversão porque
é competição numa sociedade marcada pela hierarquia.
É o movimento numa sociedade de que tem horror à
mobilidade (...)" (DAMATTA, 2001, p.78). Assumindo
que o carnaval é um momento de inversão, DaMatta nos
traz a noção de rito, na sua obra Carnavais, malandros e
heróis (l 983). Segundo ele, existem três modos básicos
através dos quais se pode ritualizar o mundo brasileiro:

a parada militar, o carnaval c a procissão. O carnaval e
as festas do Dia da Independência são rituais nacionais.
Isso porque "ambos são ritos fundados na possibilidade
de dramatizar valores globais, críticos e abrangentes da
nossa sociedade" (DAMATTA, 1983, p.36). Quando
ocorrer um ritual nacional, toda a sociedade deve es-
tar direcionada para o "evento centralizador daquela
ocasião"; as pessoas, então, não só mudam as suas
atividades, como esquecem do trabalho {DAMATTA,
1983, p.36), pois a maior parte dos rituais nacionais é
transformada cm feriados.

Para Peirano (2003), as eleições presidenciais podem
ser tomadas como um ritual, pois é um momento especial
da sociedade, em que há "uma consagração da nacio-
nalidade" (PEIRANO, 2003, p. 18), envolvendo grande
parte da população e colaborando para a confirmação de
uma nação independente. Palmeira (l 996) afirma que o
tempo da política altera as relações sociais, em especial
no interior do país, uma vez que

[...] a política, para essas populações, não é uma ati-
vidade permanente e nem se constitui em um domínio
delimitado de atividades. (...) Estão em jogo um certo
calendário, um certo recorte social do tempo, com im-
plicações tão objetivas quanto aquelas que decorrem
da delimitação do tempo do plantio e da safra, ou do
tempo das festas e da quaresma. (...) É nesse perío-
do que aquelas municipalidades se dividem de uma
maneira pouco habitual nos grandes centros, com a
distribuição entre as facções do próprio espaço fisico
da cidade e o desenvolvimento de interdições com
relação à freqüência a bares, farmácias, barbearias,
em suma, aos locais públicos controlados pela facção
adversária, que tanto impressionaram os que estuda-
.rarn a política local no Brasil. (1996, p.42-3)

Como se pode observar, o período que é tomado
pelas eleições, sejam presidenciais ou não, ganha
grande repercussão não apenas para o povo, como
também, e cada vez mais, para a mídia. Esse ritual gera
expectativas de esperança e mudanças positivas, que
acabam sendo refletidas cm anúncios publicitários. A
publicidade, ao representar sentimentos de brasilidade
durante esse período especial, mostra o quão significa-
tivo é esse momento para o povo brasileiro.

A representação publicitária do
brasileiro

A cultura, permeada pela mídia, orienta represen-
tações, imaginários e identidades dos mais diversos
grupos, através dos padrões culturais estruturados nas
campanhas publicitárias. Os publicitários envolvem
seus públicos com imagens criadoras de fantasias, com
belezas, com ideais de vida. Ao mesmo tempo em que
essas imagens são capazes de consolar, também impõem
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desafios, e, assim, a publicidade constrói um mundo de
sonhos, em que tudo acontece e dá certo. Daí o pape!
do publicitário de ser um profissional responsável pela
criação de representações a serem difundidas a um
imenso público (PIEDRAS, 2003).

A publicidade veicula elementos que lhe oferecem
um sentimento de pertença, através da identificação em
termos de classe, de etnia, de geração, de gênero, entre
outras representações sociais, utilizadas para aproximar
o significado da mensagem do universo cotidiano do re-
ceptor. Porém, nesses casos, as representações veiculadas
nos anúncios geralmente são estereótipos ou interpreta-
ções reducionistas das características difercnciadoras das
identidades em questão (PIEDRAS, 2003).

Na base dessas representações oferecidas pela pu-
blicidade está a identidade nacional. Piedras (2003) cita
dois autores para sustentar sua argumentação: primeiro,
Lévi-Strauss, para quem a "noção de identidade refere-
se a uma entidade abstrata, mas indispensável como
referência'1 (2003, p.6), e também Ortiz, que propõe a
seguinte formulação:

[...] a identidade nacional é uma entidade abstrata
e, como tal, não pode ser apreendida em sua essên-
cia. Ela não se situa junto à concretude do presente,
mas se desvenda enquanto virtualidade, isto é, como
projeto que se vincula às formas sociais que se sus-
tentam (ORTIZ apuei PIEDRAS, 2003, p.12).

De acordo com Rial (2001), que aborda o caráter
nacional brasileiro na publicidade, caráter nacional é
um conjunto de características ou traços psicológicos
comuns a indivíduos da mesma nação. Apesar de cada
região, estado ou cidade brasileira ter costumes e tradi-
ções próprios, o povo continua sendo brasileiro porque,
a despeito dessa diversidade, existem muitas caracterís-
ticas comuns. Assim, o caráter nacional brasileiro seria
um somatório das características psicológicas coletivas.
Nesse sentido, a publicidade tem um papel fundamentai,
pois é um meio de compreender os imaginários sociais
vigentes c como eles são refletidos e convertidos em
imagens comerciais (RIAL, 2001).

O sentimento de brasilidade torna-se especialmente
significativo durante os jogos da Copa do Mundo. A
camiseta da seleção e a bandeira nacional são ampla-
mente utilizadas e expostas. Todos têm orgulho de ser
brasileiro. Nesse momento, não existe preconceito, há
espaço para negros e mulatos, prevalecendo, assim, a
democracia racial. Como negros e mulatos constituem
maioria entre os melhores jogadores de futebol no Brasil,
estes são protagonistas de vários anúncios veiculados
na época dos jogos. São igualmente pessoas negras e
mulatas as escolhidas para representar a imagem de povo
brasileiro (RIAL, 2001; GASTALDO, 2002). No Brasil

de todos os dias, o lugar dos negros(as) é inferior ao dos
brancos(as), jovens, ricos(as) e felizes (RIAL, 2001).
Pode-se perceber que, de alguma forma,

[...] a representação das relações raciais na socieda-
de brasileira por parte da publicidade ilustra de modo
bastante claro a participação retórica publicitária na
manutenção de uma relação de poder hegemônica
em nossa sociedade (GASTALDO, 2002, p.168).

^A análise de como as etnias são representadas pela
publicidade fornece informações dos diferentes valo-
res que a elas estão associados e que compõem a cena
social, assim como em relação ao imaginário nacional
sobre o que é "ser brasileiro". Como os indivíduos mo-
delam suas atitudes e a sua forma de pensar através das
imagens, a televisão e demais mídias têm importante
papel na estruturação das identidades contemporâneas
(RIAL, 2001).

Gastaldo (2002) oferece uma interpretação sobre a
representação do brasileiro na publicidade: "o saber lidar
com o imprevisto é uma das características normalmente
ressaltadas como parte do repertório da 'malandragem'
brasileira, a maleabilidade diante de situações inespe-
radas é vista como um valor no Brasil" (2002, p. 170),
O autor alerta, ainda, para o fato de que grande parte
dos anúncios publicitários brasileiros apresenta, como
personagens, pessoas brancas e louras. Além dessas
relações raciais entre negros e brancos, existem também
as relações do mundo do trabalho, cuja distância das do
mundo dos anúncios é bastante grande. Nos anúncios,
a estratificação social é bastante rara, havendo neles,
segundo o autor, poucos pobres. (2002, p. 178).

Para Gastaldo (2002), em muitos anúncios publicitá-
rios que exaltam o sentimento nacional, o "ser brasileiro"
está diretamente ligado ao ''ser supersticioso". Além da
magia, recorre-se, também, à religião. Nesse caso, o
cenário passa a apresentar igrejas e pessoas com ar de
piedade, mostrando fé na sua prece, que, por vezes, pa-
rece reportar à máxima que diz que Deus é brasileiro. De
acordo com o autor, muitos anúncios, ao apelarem para
a religião, acabam por ser sincréticos. Em uma mesma
peça, pode-se notar a presença de elementos católicos,
elementos de religiões afro-brasileiras, elementos de
nacionalismo, e, também, de magia.

Piedras (2003) também se reporta às representações
sociais e à identidade brasileira na publicidade. A au-
tora observa que, antes de tudo, é preciso entender a
publicidade como um sistema de cultura, através do
qual é representada uma identidade brasileira. Assim,
cultura, publicidade e brasilidade fazem parte das expe-
riências cotidianas dos brasileiros. A cultura brasileira
e sua diversidade, através do discurso homogeneizante
da publicidade, aparecem como unidade autêntica e

Think, Porto Alegre, v. 6, n. l, p. 75-83, jan./jun. 2008



79
A identidade brasileira representada cm anúncios publicitários

dotada de uma identidade. Porém, não existiria uma
identidade autêntica, mas sim uma pluralidade de
identidades, construídas por diferentes grupos sociais,
em diferentes momentos históricos (ORTIZ apudPlE-
DRAS,2003,p.l4).

Análise dos anúncios

Neste trabalho será apresentada a análise de três peças
gráficas veiculadas em revista de circulação semanal.
Para isso, a vertente de investigação utilizada foi a qua-
litativa, devido à profundidade que pode ser alcançada
mediante uma análise que contemple os objetivos pro-
postos em tomo da evocação da identidade brasileira nos
anúncios. Foi empreendida uma abordagem antropológi-
ca dos anúncios publicitários selecionados para a análise
e interpretação, tendo como pressuposto a experiência
de estranhamento (no caso dos anúncios) trazida pela
relativização. Em outras palavras, buscou-se estranhar
aquilo que à primeira vista parece e é tido não só como
normal, mas como natural, no que diz respeito aos
comportamentos sociais, visando, assim, compreender
os significados sociais atribuídos a um dado fenômeno
no contexto que lhe é próprio (ROCHA, 2001).

A técnica de análise adotada para os anúncios sele-
cionados (tanto no nível imagético quanto textual) é a
análise de conteúdo, em três etapas distintas: a pré-análise,
exploração do material e tratamento dos dados (inferência
e interpretação), conforme sugere Bardin (1991).

Durante a fase de coleta dos anúncios, verificou-se
que as evidências empíricas sobre a questão norteadora
do estudo proposto eram escassas nas duas revistas.
O sentimento de brasilidade era evocado em alguns
anúncios; entretanto, sem a vinculação explícita com
o contexto político-eleitoral. Ao mesmo tempo, foram
encontrados com certa freqüência anúncios de empresas
privadas e também do governo federal, ambos voltados
para o tema "identidade brasileira".

Dessa forma, os novos critérios para a coleta, seleção e
posterior análise dos anúncios passaram a ser os seguintes:

• Anúncios de empresas privadas que enaltecem a
figura do brasileiro, apresentando características do
povo, cultura e/ou tradição.

• Anúncios vinculados ao Governo Federal, sejam
de programas sociais, sejam de empresas estatais que
ressaltam traços do "ser brasileiro".

Os anúncios analisados a partir desses novos critérios
se referem ao Banco do Brasil, à Companhia Vale do Rio
Doce e à grife Fórum. É fundamental ressaltar que, em
todas essas peças publicitárias, a imagem do brasileiro,
representando qualidades c características típicas do
país, é peça indispensável, por isso a escolha de anúncios
com fotos e demais elementos alusivos à brasilidade.

A primeira análise refere-se ao anúncio ligado ao
Banco do Brasil, publicado na Revista Veja, em ju lho
de 2003 (Figura 1).

Figura 1 - Revista Veja, n. 1813, jui. 2003

O anúncio é apresentado em página dupla. Ao fundo
e ocupando as duas páginas, há a imagem de um cofre
aberto. O protagonista é negro, com cabelo característico
da raça. As cores empregadas, amarelo e azul, remetem
à marca Banco do Brasil e à bandeira brasileira. No
canto superior esquerdo, pode-se ler: "Banco. Pode ser
do Brasil, pode ser do brasileiro". Na mesma página,
agora ocupando toda a parte inferior, está o seguinte
texto: "Quais são os valores de um banco? Todo banco
acredita na competitividade, nas leis do mercado, na tec-
nologia, no desenvolvimento econômico. Mas um banco
que se identifica com seu país não guarda apenas valores
numéricos. Ele guarda aquilo que cada cidadão tem de
mais sagrado: seus sonhos, seu talento, sua cultura, sua
capacidade de criar, de transformar, de fazer seu país
mais justo e sua vida mais digna e próspera. Os valores
do Banco do Brasil são os valores de todos. E os de cada
um. Banco do Brasil. O banco que vai além da conta".

O anúncio expressa claramente a idéia de "identidade
brasileira", seja pela mensagem do texto, seja pela utili-
zação de um modelo da raça negra. Conforme Gastaldo
(2002), na maioria das vezes em que é preciso caracte-
rizar e/ou estereotipar o brasileiro, isso é feito através
da imagem de um negro. Essa parece ser a raça com
maior capacidade de simbolizar a diversidade presente
em nosso país, como se fosse a sintetização de todas as
raças que aqui vivem, oferecendo, para o leitor, a cara
do Brasil. Tanto é verdade que, com os dizeres "Pode
ser do Brasil, pode ser do brasileiro'", o próprio banco
está defendendo essa associação. Cabe ressaltar, ainda,
que o modelo está dentro de um cofre, e não se guarda
em cofre algo que não tenha valor, algo que não seja
extremamente importante. Dessa forma, fica bem clara
a posição do anunciante, valorizando o povo brasileiro,
"(...) um banco que se identifica com seu país não guarda
apenas valores numéricos (...) Os valores do Banco do
Brasil são os valores de todos".
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Uma questão importante a ser comentada em relação
a esse anúncio é o cabelo do modelo. O modelo é negro,
e o fato de ele ter o seu cabelo exposto, em estilo "rasta-
fari", fortalece a identidade da sua raça. Caso o objetivo
fosse amenizar a imagem desse negro, considerando-o
um mulato, é bem provável que o modelo estivesse com
o cabelo raspado. Isso acabaria por camuflar as reais ca-
racterísticas de tal raça, na tentativa de igualar, ou, pelo
menos, diminuir, as diferenças entre negros e brancos.

A segunda peça publicitária avaliada refere-se a um
anúncio da Companhia Vale do Rio Doce, veiculado
na Revista Veja, de março de 2003, composto por duas
páginas duplas seqüenciais (Figuras 2 e 3). As duas
primeiras páginas compõem uma única imagem, o que
também acontece com as outras duas páginas.

Figura 2 - Revista Veja, n. 1792, mar. 2003.

Na Figura 2 está presente um casal de negros. Ambos
estão vestidos com roupas apropriadas para o desfile
carnavalesco. No canto superior direito da imagem,
está a seguinte frase: "Tem que ter energia para evoluir,
brilhar e se destacar. Tem que ter energia própria para
vencer". Após a frase, há um traço na cor branca, e, logo
abaixo, está escrito: "Não, não é só de ser Mestre-Sala e
Poría-Bandeira da Grande Rio que o Sidclei e a Squel
estão falando".

Figura 3 - Revista Veja, n. 1792, rnar. 2003.

2 Cabe mencionar que a Companhia Vale do Rio Doce foi uma
das primeiras estatais privatizadas no governo de Fernando
Henrique Cardoso.
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Na seqüência, a Figura 3 mostra também um casal,
porém os personagens do anúncio são brancos, com
olhos e cabelos claros. Ao lado dela, na parte inferior do
anúncio, está a sua identificação: "Vânia Lúcia Chaves
Somavilla, Gerente Geral de Comercialização de Ener-
gia" e, sobre a camisa do modelo masculino, foi colocada
a identificação "José Maciel Duarte de Paiva, Gerente
Geral de Implantação de Energia". Na parte inferior da
imagem está impresso o seguinte texto: "Sem energia,
um casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira não brilha
na avenida. E uma empresa como a Vale do Rio Doce
precisa de muita energia para crescer cada vez mais.
Para isso, ela se tornou um dos maiores investidores em
energia elétrica do País. Pensando em mostrar isso ao
mundo, a Vale está apoiando a Grande Rio, que, neste
Carnaval, vai cantar as riquezas minerais brasileiras.
E você vai descobrir na avenida uma empresa cada
vez mais comprometida com o Brasil. O nosso país que
Vale". Próximo ao rosto do homem, com a imagem de um
rio ao fundo, está a frase: "E da importância da energia
elétrica para a Vale do Rio Doce".

Há questões bastante relevantes a serem analisa-
das nesse anúncio. Primeiramente, pode-se pontuar a
grande festa carnavalesca, que é esperada por muitos e
conhecida por modificar, durante quatro ou cinco dias, a
rotina diária dos brasileiros. Uma festa em que todas as
diferenças, de cor, posição social, opção sexual, enfim, as
diferenças que circundam o nosso dia-a-dia, juntamente
com o preconceito e a discriminação, são deixadas de
lado. E, dessa forma, todos se unem, formando um gran-
de bloco, em busca dos mesmos objetivos: se divertir,
dançar, cantar, ''brincar" o carnaval, conforme aponta
DaMatta (2001). No anúncio, esse momento festivo
está vinculado a uma empresa privada2, que, além de
explicitar sua participação ao lado da Escola de Samba
Grande Rio, é representada por um casal de profissio-
nais, com cargos significativos dentro da Companhia
Vale do Rio Doce. Com relação a esse aspecto, vale
destacar o contraste existente entre eles, profissionais da
empresa e brancos, e o casal que aparece na Figura 2,
cujos elementos, além de serem negros, figuram como
Porta-Bandeira e Mestre-Sala. A presença dos negros
torna-se importante no momento em que a Vale do Rio
Doce busca a valorização das riquezas nacionais, fato
expresso na frase: "Pensando em mostrar isso ao mundo,
a Vale está apoiando a Grande Rio, que, neste Carna-
val, vai cantar as riquezas minerais brasileiras. E você
vai descobrir na avenida uma empresa cada vez mais
comprometida com o Brasil." Esse comprometimento
em melhorar a imagem do país, para os brasileiros e
para o mundo, é reforçado através do uso de elementos
tipicamente brasileiros, como é o caso da imagem dos
negros, e, além disso, do próprio carnaval.
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Ao mesmo tempo em que o carnaval propicia a união
de todos os indivíduos, como se todos fossem iguais, o
anúncio nos traz um casai de negros e outro de brancos,
evidenciando a idéia de "mistura das diferenças", ou de
um povo alegre, num país onde todos se entendem e se
respeitam. Outro detalhe é que, no carnaval, época de
festa, deixamos de ser indivíduos para sermos, simples-
mente, brasileiros. Ainda com relação à "mistura das
diferenças", cabe observar que, ao mesmo tempo em
que foi representada a confraternização entre raças, o
anúncio apresenta primeiro o casal de raça negra para,
em seguida, mostrar o casal de raça branca. Observa-
se, portanto, que não houve uma preocupação em unir
raças, fato que remete à questão de "cada um no seu
lugar" (DAMATTA, 2001). No contexto do anúncio,
no entanto, a idéia de união não é importante. O que ele
pretende ressaltar é que a escola de samba, representada
pelo casal de negros, está recebendo apoio financeiro da
empresa Vale do Rio Doce, esta representada por um
casal de profissionais brancos. O anúncio pode sugerir
então que, para vencer, as escolas de samba, ali repre-
sentadas por negros, necessitam de apoio financeiro, pois
as desigualdades sociais históricas do país colocam os
negros em posição inferior à dos brancos. Mas, ao mes-
mo tempo, sugere que, nesse novo momento, empresas
estão dispostas a diminuir essas desigualdades através
de aporte financeiro.

Convém apontar aqui a presença do mecanismo bá-
sico da inversão, identificado por DaMatta (1983), no
ritual do carnaval. Considerando esse aspecto, é possível
interpretar que, no anúncio ora analisado, o casal de
negros assume um papel de destaque por ser o primeiro
a ser apresentado ao leitor. Esse destaque ganha refor-
ço com o uso da fantasia, repleta de brilhos, pedrarias
e sugerindo fartura. O casal seguinte está vestido de
forma discreta, como se estivesse apenas observando,
clara alusão ao que ocorre durante o desfile das escolas
de samba. Ali, as pessoas pagam para assistir ao espe-
táculo no qual os negros assumem papel de destaque. O
carnaval permite esse deslocamento de elementos para
lugares não freqüentados pelos negros ou inacessíveis
a eles nas demais épocas do ano. A empregada domés-
tica troca seu uniforme diário e ganha status com uma
fantasia de muito brilho e cor, ao passo que sua patroa
pode estar fantasiada com roupas velhas. E todos brin-
cam o carnaval no mesmo lugar, porque, nesse momento
festivo, as diferenças são esquecidas.

O anúncio reflete, ainda, toda a alegria que os bra-
sileiros vivem durante essa época do ano. O carnaval
levanta a auto-estima da população. DaMatta (2001)
mostra que as pessoas esquecem das suas rotinas, dos
seus trabalhos,, para se divertir, cantar, dançar, extrava-
sar. O ano parece começar logo depois desse momento

festivo, quando todos voltam para casa mais otimistas,
com a esperança de viver um ano melhor. .

Por fim, a análise do terceiro anúncio. Este, dâgrif/e
Fórum, veiculado na Revista Veja de setembro de 2003,
conta com três páginas seqüenciais, todas em fundo preto
e com modelos reconhecidos nacionalmente.

Figura 4 Figura 5
Revista Veja, n. 1797, set 2003.

Figura 6

Na Figura 4, o modelo é o ator Rodrigo Santoro, que
aparece vestindo uma camiseta preta, com a palavra "FÉ"
em grandes letras brancas. Na Figura 5 está a atriz Malu
Mader, com a mesma camiseta preta, desta vez com a
inscrição "RESPEITO" na cor branca. Na Figura 6, o
modelo é o cantor Tony Garrido, que veste uma camiseta
branca, com a palavra "LUTA" em preto. Embaixo das
duas primeiras figuras, há, no canto esquerdo, o seguinte
texto: "Brasil, veste a tua camisa.". Na última figura, no
canto inferior esquerdo, há um pequeno losango preto
contendo, em branco, a representação de uma camiseta.
Ao lado, em letras pretas, está escrito "A camisa do Bra-
siC\ Ainda no centro da mesma página, uma frase ganha
destaque: "A Fórum convida o país a vestir uma camisa".
Logo abaixo, em letras grandes, lê-se: "De fé, Respeito,
Honestidade, Esperança e Luta", em que a palavra "luta"
ganha destaque por estar em negrito. Na linha de baixo,
em letras menores, está o texto "Vivemos um momento
histórico de união pelo social. Vista essa camisa e ajude
quem não tem o que vestir. Lucro 100% revertido para o
Projeto Brasil Sem Frio. A venda nas lojas autorizadas.
Para saber mais, acesse www.forum.com.br".

É possível construir uma análise enriquecedora desse
anúncio, porque ele nos remete a questões presentes na
vida dos brasileiros, como, por exemplo, religião e raça.
Cada modelo posiciona seus braços e mãos de forma
diferente, assim, o gesto está condizente com a palavra
que está em cada camiseta.

O Brasil é tido como um país bastante religioso, e a
primeira foto do anúncio mostra essa característica. Faz
parte da vida dos brasileiros acreditar em um ser superior,
depositar toda a sua esperança em um deus, em um santo,
ou em qualquer outra entidade. As pessoas demonstram
a sua fé quando estão em busca de uma cura, de um
milagre, ou, ainda, ao confiar na melhoria de vida.
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DaMatta (2001) chama de "outro mundo" toda área
demarcada pelos espaços religiosos, desde igrejas, até
terreiros de umbanda. Enfatizando a fé do nosso povo. o
autor afirma que, mesmo que a igreja católica domine a
maioria dos fiéis brasileiros, existe ainda uma infinidade
de outras manifestações religiosas, não implicando ne-
cessariamente uma conduta marcada pela exclusividade.
Seguindo essa diversidade religiosa, Gastaldo (2002)
aponta que, ao querer passar uma idéia de fé e religião,
muitos anúncios tornam-se sincréticos,

O anúncio aqui analisado propõe ajudar as pessoas
que não têm o que vestir, mostrando que todo o lucro
obtido com a venda das camisetas será revertido para o1

Projeto Brasil Sem Frio, Sendo assim, a palavra "FÉ"
simboliza a vontade e a esperança que o povo brasileiro
tem de construir um futuro melhor, A mão fechada do
modelo, nessa primeira imagem, reforça a questão de
acreditar, demonstrando garra e expectativas positivas,
além de transparecer a idéia de que realmente é possí-
vel, através da consciência da grande maioria, reverter
a situação de vida de grande parte da população carente
e sem expectativas de vida.

A Figura 5, que mostra a palavra "RESPEITO",
ganha ainda mais relevância se considerarmos a po-
sição dos braços da atriz. Malu Mader está de braços
cruzados com cabeça levemente erguida, o que parece
reforçar a idéia de que as pessoas devem tomar algu-
ma iniciativa, e não apenas ficar de braços cruzados,
esperando que tudo se resolva através do tempo e do
governo. As pessoas devem ser solidárias, respeitar a
todos, independentemente da sua classe social ou de seu
nível cultural. Todos são iguais, todos são brasileiros,
indivíduos merecedores de respeito, independente de
serem brancos, amarelos, negros, índios ou mulatos;
pobres ou ricos; famosos ou indigentes. A questão do
respeito abrange, ainda, o famoso jeitinho brasileiro, ou
a malandragem. Barbosa (l 992) faz uso da idéia de que
o brasileiro tem essa característica de resolver certos
problemas, seja para seu próprio bem, seja para ajudar
outras pessoas, por meio de toda uma ginga, isto é, com
um pouco de lábia, que acaba por cativar as pessoas
e atraí-las para a sua causa. Esse seria o profissional
do jeitinho, mais conhecido como malandro, segundo
DaMatta (2001). A postura da atriz na fotografia e a
palavra que ela usa em sua camiseta mostram objeção
a esse tipo de atitude.

A presença do negro na Figura 6 e a palavra "LUTA"
trazem à tona toda a questão racial que tanto se faz
presente no Brasil. Ninguém melhor do que o negro,
uma raça que, desde o período da colonização até os
dias de hoje, sofre com o preconceito, para levar à
frente a palavra em foco. Muito já se lutou contra a
discriminação racial, e, nesse anúncio, a luta se volta

para ajudar pessoas que não têm o que vestir. Os braços
do cantor enfatizam ainda mais a palavra presente na
camiseta; sua fisionomia parece demonstrar todas as
experiências negativas por que ele próprio já passou
por não ser branco. O negro de seus braços reforça
e destaca o negro das palavras, em contraste com o
branco da camiseta,

O texto final do anúncio, em especial a frase ''Vive-
mos um momento histórico de união pelo sociaT\ nos
remete ao fato de o Brasil estar sendo administrado por
utfi governo popular. Dessa forma, ganha mais ênfase
a questão de todos se unirem para obter melhorias em
nosso país. Com o povo sendo solidário, colaborando
para as causas sociais, as chances de o Brasil crescer e o
governo ganhar maior destaque tornam-se maiores.

A idéia principal da campanha, que tem como frase
"Brasil, veste a tua camisa" (de fé, respeito, honestidade,
esperança e luta), demonstra, mais uma vez, a esperan-
ça que as pessoas depositam em um futuro melhor. O
Brasil acaba sendo igualado a essas palavras, ganhando
um reconhecimento todo especial, como se aqui tudo
se conseguisse através da união de todos, como se o
nosso jeitinho fosse capaz de grandes mudanças, e,
ainda, como se o nosso país tivesse toda essa força para
lutar, até porque, sendo Deus brasileiro, ele estaria do
nosso lado.

Conclusão

O elemento principal deste trabalho é a identidade
nacional, que ganha destaque por fazer parte da questão
norteadora da pesquisa. Considerando que o ano de
2003 foi o primeiro ano do governo Lula, e, por causa
disso, as pessoas viviam um momento de expectativas
otimistas em relação ao futuro do Brasil, associou-se
essa euforia e sentimento de brasilidade à publicidade.
Isso porque, de certa forma, a mídia reflete situações
específicas vivenciadas pelo povo brasileiro, como,
por exemplo, na época do carnaval, em que a alegria e
o clima de festa estão igualmente presentes em muitos
anúncios publicitários.

De que forma, então, a identidade brasileira está evo-
cada nos anúncios publicitários veiculados nas revistas
semanais Veja e Época durante o ano de 2003, uma
vez que este ano foi marcado por expectativas político
eleitorais específicas? Esse passou a ser o propósito de
investigação do atual trabalho.

Tendo como pano de fundo todo o referencial teórico
desenvolvido e não esquecendo do objetivo principal
deste estudo, foi feita a seleção dos anúncios para
descrição e posterior análise. Porém, durante a fase
de coleta, verificou-se que os principais elementos da
questão norteadora não ganhavam o destaque esperado
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nas duas revistas4. As qualidades do povo brasileiro e o
sentimento de brasilidade foram ressaltados em alguns
anúncios, mas sem estabelecer a relação com o contexto
político-eleitoral, como antes era proposto.

Verificou-se, paralelamente a isso, que freqüente-
mente algumas empresas privadas e também o Governo
Federal contavam com anúncios em que o tema "identi-
dade brasileira" ganhava relevância. Os novos critérios
para a coleta dos anúncios passaram a ser tanto anúncios
de empresas privadas, como vinculados ao Governo
Federal, ambos enaltecendo a figura do brasileiro.

Selecionados três anúncios para este artigo, sendo
um vinculado ao governo e dois de empresas privadas,
e feitas a descrição e a análise de todos eles, pode-se
apontar as seguintes questões como sendo os principais
resultados obtidos. São elas: a presença marcante do
negro com a intenção de representar o povo brasileiro;
a valorização do país, incentivando os brasileiros a
sentirem orgulho do lugar em que vivem; e o otimismo
em relação ao novo momento da economia e, conse-
qüentemente, do Brasil.

A partir dessas constatações, a Análise de Conteúdo
empreendida (no nível imagético e no textual) nos pos-
sibilita, assim, sintetizá-las, mediante a freqüência das
ocorrências registradas nos anúncios selecionados:

Categoria - visão otimista presente/futuro

Atributos associados à imagem do negro

• Energia
Diversidade

• Brasileiro
Luta

Obs: O atributo "brasileiro" é o único que pode ser
considerado geral nos anúncios - tanto no nível imagé-
tico quanto no textual.

Categoria - valorização do país

nosso Brasil que vale
Brasil tem muita coisa para você se orgulhar
orgulho de ser o Brasil
Brasil, veste a tua camisa

3 Vale lembrar que, durante a fase de coleta dos anúncios, foi
percebida uma quantidade significativa de peças publicitárias do
governo divulgando o Programa Fome Zero. Além disso, algumas
empresas privadas demonstravam estar apoiando tal programa.
Pode-se dizer que o Fome Zero sintetizaria os objetivos que o novo
governo estava propondo, como união pelo social, solidariedade,
inclusão social e promessas otimistas de um futuro mais justo e com
mais oportunidades.

novo capítulo da nossa história
a história começa agora
novo momento da economia
novo país
vivemos um momento histórico

Essa última categoria é perceptível em todos os anún-
cios. A expectativa positiva e o estímulo para aumentar a
auto-estima do brasileiro não estão somente vinculadas ao
novo governo. Os anúncios buscam valorizar as riquezas
naturais e minerais do Brasil, as festas, a alegria, a soli-
dariedade. Dessa forma, é gerada uma expectativa de um
país melhor, não por questões políticas e/ou econômicas,
mas, principalmente, por vivermos aqui, por sermos todos
brasileiros; dominarmos o jeitinho; acendermos "uma vela
para cada santo"; sermos "um país de todos" e termos,
ainda, a crença de que "Deus é brasileiro".
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