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…Ah! Ouve estas fontes murmurantes 

Onde eu mato a minha sede 

E onde a lua vem brincar 

Ah! Esse Brasil lindo e trigueiro 

É o meu Brasil brasileiro 

Terra de samba e pandeiro… 

 

“Aquarela do Brasil”, Ary Barroso 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

RESUMO 
 

 

O objetivo principal desta tese é investigar as representações que o Brasil assume 

aos olhos de italianos que praticam atividades ligadas ao país, tais como o samba, a 

capoeira e o forró, na cidade de Milão, Itália. Para tanto, procurou-se compreender 

como o consumo condiciona a construção da ideia de brasilidade e influi sobre a 

definição das identidades dos interlocutores. Consideradas as práticas de samba, 

forró e capoeira enquanto consumos culturais (CANCLINI, 1993) busca-se 

reconstruir, através de uma pesquisa de inspiração etnográfica com observação 

participante e entrevistas individuais em profundidade, o papel do consumo na 

definição da identidade e sua influência na construção das representações sobre o 

Brasil, para entender como a brasilidade é incorporada na vida dos interlocutores. 

Levou-se em conta, nesta construção, os elementos que entram em jogo, que são a 

identidade, o conceito de nação, o discurso estereotipado sobre o Brasil, como o 

“Brasil Paraíso” e a “alegria do povo”, junto com a cultura da mídia que divulga 

diversos tipos de imagens e discursos. A pesquisa mostra o papel das práticas de 

consumo na interpretação das imagens do Brasil e como, ao lado dos discursos 

estereotipados sobre o país, surgem novas interpretações de brasilidade que 

constituem parte integrante da definição das identidades dos interlocutores.  
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ABSTRACT 
 
 

 
The present thesis aims at investigating the representations that Brazil assumes from 

the point of view of Italians who practice activities connected to the country, such as 

samba, capoeira and forró, in the city of Milan, Italy. The study analyses how 

consumption affects the construction of the idea of “brazilianness” and influences the 

definition of the interlocutors’ identities. Considering the practices of samba, forró and 

capoeira as cultural consumption, the aim is to define, through an ethnographic 

research with an active observation and in-depth individual interviews, the role of 

consumption in the definition of the identity and its influence on the construction of 

the representations of Brazil, in order to understand how “brazilianness” is 

incorporated in the interlocutors’ life. This construction has taken into account the 

elements that come into play, such as identity, the concept of nation, the 

stereotypical idea of Brazil, such as the “Paradise Brazil” and the “joy of the Brazilian 

people”, along with the culture of media that disseminates various types of images 

and discourses. The research shows the role of the practices of consumption in the 

interpretation of the images of Brazil and how, besides the stereotyped narratives 

about the country, new interpretations of “brazilianness” have come to light, 

constituting an essential part of the definition of the interlocutors’ identities. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Obiettivo principale di questa tesi è investigare le rappresentazioni che il Brasile 

assume agli occhi di italiani che praticano attività legate al Paese, come il samba, la 

capoeira e il forró, nella città di Milano, Italia. A questo scopo, si cerca di 

comprendere come il consumo condiziona la construzione dell’idea di brasilianità e 

influisce sulla definizione delle identità degli interlocutori. Considerate le pratiche di 

samba, forró e capoeira come consumi culturali (Canclini 1993) si cerca di ricostruire, 

attraverso una ricerca di ispirazione etnográfica con osservazione participante e 

interviste individuali in profondità, il ruolo del consumo nella definizione dell’identità e 

la sua influenza nella costruzione delle rappresentazioni sul Brasile, al fine di capire 

come la brasilidade viene incorporata nella vita degli interlocutori. Si considerano, in 

questa costruzione, gli elementi che entrano in gioco, che sono l’identità, il concetto 

di Nazione, il discorso stereotipato sul Brasile come “Brasile Paradiso” e “alegria del 

popolo”, insieme alla cultura mediale che divulga diversi tipi di immagini e discorsi. 

La ricerca mostra il ruolo delle pratiche di consumo nell’interpretazione delle 

immagini del Brasile e come acanto ai discorsi stereotipati sul Paese sorgono nuove 

interpretazioni dela brasilianità che costituiscono parte integrante delle indentità degli 

interlocutori.  
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho pretende investigar as representações que o Brasil 

contemporâneo assume aos olhos dos italianos que praticam atividades ligadas ao 

país — tais como o samba, a capoeira e o forró — na cidade de Milão, Itália. Para 

tanto, procurar-se-á entender como o consumo condiciona a construção da ideia de 

brasilidade e influi sobre a definição das identidades pessoais dos interlocutores.  

A ideia para esta pesquisa parte do pressuposto que, devido aos 

acontecimentos internacionais dos últimos anos, o Brasil se tornou muito visível, por 

causa dos grandes eventos, assim como por questões políticas e econômicas. O 

Brasil possui também uma imagem estereotipada detalhada e cristalizada na 

História. Em nosso trabalho, queremos observar se e como estes tipos de discurso 

sobre o Brasil têm influência na construção das representações sobre a brasilidade 

em pessoas que já vivem cotidianamente a cultura brasileira, através de práticas de 

consumo, e observar quais os mecanismos por trás deste processo. Como todos 

esses elementos influem na construção individual das representações sobre o Brasil 

em nossos interlocutores? Qual o papel de cada elemento? Que tipo de 

representações nascem da mistura desses discursos? 

Inicialmente, o trabalho pretendia analisar a recepção de produtos midiáticos, 

tais como a novela contemporânea, porém, as entrevistas e o estudo de campo 

demonstraram que este produto era somente uma mínima parte do mundo ligado à 

vivência do Brasil em Milão. A importância da brasilidade nas identidades dos 

interlocutores veio à tona, visibilizando a centralidade do consumo na procura deste 

valor e na construção das representações conectadas ao assunto. Em termos de 

fenômeno do consumo, o trabalho considera as várias facetas que estão ligadas a 

este tópico, e como consequência explora vários tipos de consumo, dentre eles o 

consumo de práticas, os consumos materiais e o consumo cultural, procurando as 

razões por trás deles.  

  O Brasil acabou de viver uma fase de grande visibilidade mundial devido aos 

grandes eventos que, sem dúvida, colocaram o país sob uma exposição midiática 

constante, o que disseminou pelo mundo uma imagem do universo brasileiro. Os 

grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, fizeram 

com que o Rio de Janeiro e o Brasil tivessem um amplo espaço nos veículos de 

informação do mundo inteiro, e a consequência dessa exposição foi o aumento da 
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produção de textos de diferentes tipos, como matérias jornalísticas, documentários e 

obras ficcionais. Em geral, o público italiano tem conhecimento das novelas 

brasileiras dos anos 1980 e 1990, quando as emissoras ainda apoiavam a presença 

deste produto na grade, distribuindo as novelas pela manhã, à tarde e à noite.  

Hoje em dia, a novela resiste na grade diária da Rai 3, rede nacional pública, 

com o folhetim “Terra Nostra”1, porém as novas tecnologias permitiram a difusão de 

produtos diferentes. Por exemplo, ao analisar o catálogo da Netflix, podemos 

observar como as produções brasileiras estão sendo promovidas e difundidas. No 

começo da nossa pesquisa, os produtos brasileiros nesta plataforma eram poucos e 

mais tradicionais. Agora, apesar destes produtos não terem entrado em nossa 

observação de campo, podemos ver a proliferação de produções que falam do Brasil 

contemporâneo. Falamos aqui de produtos como a série O mecanismo2 — que na 

época das entrevistas já estava disponível e que foi apontada pelos interlocutores, 

agora em sua segunda temporada — e a recém-lançada Sintonia3, cujo assunto está 

ligado ao mundo das favelas paulistanas. 

O circuito cultural brasileiro em Milão se caracteriza como um “nicho” 

específico, ligado a elementos culturais como a capoeira ou a música. Em 

consequência disso, o conhecimento sobre o Brasil se constrói ao redor de algumas 

ideias misturadas, que juntam narrativas sobre a favela — disseminadas por filmes 

como Cidade de Deus4 e Tropa de Elite5 —, o Carnaval, passando pela violência e 

pelo descaso ambiental. Em outras palavras, a representação do Brasil no exterior 

baseia-se também em imagens veiculadas pela cultura da mídia (KELLNER, 2001), 

conforme descreveremos ao longo do trabalho. Observaremos como as mensagens 

veiculadas pela cultura da mídia se misturam a mensagens vivenciadas através do 

consumo, tendo como consequência novas representações.  

Inicialmente, colocamos algumas questões ligadas a percepções acerca do 

Brasil. Quais são as imagens sobre o Brasil no mundo? Quais as suas 

características? Como o Brasil é visto pelo olhar do estrangeiro e como os 

estrangeiros interpretam a brasilidade? 

                                            
1 Novela da Rede Globo, na grade da TV aberta italiana desde 2011. 
2 O MECANISMO. José Padilha. Brasil: Netflix, 2018. 
3 SINTONIA. Kondzilla, Jhonny Araújo. Brasil: Netflix, 2019. 
4 CIDADE DE DEUS. Fernando Meirelles. Brasil: 02 Filmes, 2002.  
5 TROPA DE ELITE, José Padilha. Brasil: Zazen Productions, 2007. 
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Para responder a estas perguntas, citamos os trabalhos de Badet (2016) e 

Scheyerl & Siqueira (2008). 

Badet (2016) faz uma análise dos estereótipos sobre os brasileiros na 

Espanha através de um estudo de recepção de textos midiáticos, demonstrando a 

importância dos meios de comunicação na difusão da imagem dos brasileiros e 

brasileiras no exterior. A autora, citando Ribeiro, ressalta a imagem exótica que 

remonta ao século XVI e à chegada dos portugueses no país. Em seguida, ela 

descreve outro estereótipo ligado à hipervisualização da mulher brasileira, que a liga 

ao erotismo e à sexualidade.  

Scheyrel & Siqueira (2008) analisam o caráter do povo brasileiro e os 

adjetivos que descreveram os brasileiros na História, fazendo uma resenha dos 

últimos 500 anos. As autoras destacam novamente o caráter exótico e tropicalista, 

que faz com que as pessoas sejam vistas como “gente bizarra” (p. 376), bem como 

descrevem cronologicamente o desenvolvimento e as transformações das 

mudanças sobre a ideia do povo brasileiro, o que mostra que os brasileiros, no 

século XVI, são vistos como “bárbaros”, “selvagens”, “bons gentios”. Em seguida, no 

século XVII, como grosseiros e exóticos. Já no século XVIII, desenvolve-se o 

estereótipo do brasileiro alegre e taciturno, enquanto no século XIX reina a ideia do 

brasileiro preguiçoso e vítima dos trópicos, para se chegar no século XX com o 

estereótipo do malandro e do homem cordial. É possível observar nesses estudos as 

imagens de partida que constituem o repertório sobre o Brasil e o povo brasileiro. O 

diferencial em nosso estudo é observar até que ponto o consumo tem o poder de 

modificar as valorizações dos estereótipos, agindo a nível de construção de 

identidades. Como, afinal, estes estereótipos e estas representações são 

reinterpretadas pelos nossos interlocutores? 

Em nossa pesquisa, observamos dois mundos específicos, duas culturas 

diferentes, a italiana e a brasileira, se encontrarem em terra estrangeira e se unirem 

dando vida a novas reconfigurações identitárias, onde os valores veiculados pela 

proveniência geográfica das atividades se tornam marcantes e constituem um 

híbrido com os valores e as características locais. Os mesmos agentes responsáveis 

pela difusão do discurso são em muitos casos italianos, que para reconhecimento 

identitário transmitem e espalham atividades de um mundo distante 

geograficamente, porém afetivamente próximo.  
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Nossa época contemporânea leva à reavaliação dos conceitos de tempo e 

espaço que, devido aos progressos tecnológicos da internet e das novas 

tecnologias, levaram a uma reconfiguração do “aqui e agora”, que não estão mais 

obrigatoriamente ligados a uma questão material ou física. O mundo das redes é 

real tanto quanto o mundo que vivenciamos biologicamente e, por causa disso, 

também o desenvolvimento das identidades tem que levar em consideração as 

infinitas possibilidades que nos são oferecidas pela oferta que provém dos diferentes 

meios, das experiências e das possibilidades.  

A nova configuração do mundo requer então uma reconfiguração das 

identidades, para explicar quais categorias clássicas podem não ser suficientes e 

quando se tornam precisos novos modelos e olhares. A questão da identidade é 

muito presente nos debates contemporâneos, se tornando central nas discussões a 

respeito do consumo.  

A identidade, em todas as suas facetas, é uma questão que pode ser 

analisada através de instrumentos culturais, e o pressuposto é de que ela seja tudo 

menos dada, configurando-se assim como uma construção. A construção das 

identidades afeta diferentes âmbitos da vida, assim como o consumo, que não 

somente as refletem, como também contribui na sua construção. Em nossa análise, 

a brasilidade se torna uma das partes fundamentais para a representação da 

identidade dos interlocutores.   

A ideia de autores como Hall (2005) é de que o indivíduo não seja 

representável através de uma identidade única, coerente e estável, mas sim que as 

identidades sejam fragmentadas, onde diferentes estímulos de diferentes origens se 

misturam e dão vida a configurações originais, únicas, resolvidas somente pelo 

mesmo indivíduo. O desenvolvimento do individualismo com respeito ao holismo na 

sociedade (DUMONT, 2000; SENNETT, 2014) faz com que o indivíduo e sua 

identidade se tornem, além de urgentes, centrais nas questões ligadas à sociedade 

moderna. Por isso, a “reflexividade”, as biografias e as trajetórias particulares 

(GIDDENS, 2002) se tornam objeto de estudo, enquanto cada experiência 

representa uma maneira de resolver e superar as crises que são causadas por estas 

mudanças.   

Parte significativa do mundo contemporâneo pode ser analisado pela 

categoria do consumo, que faz com que o cidadão seja interpretado não apenas 

como tal, mas também como consumidor. Uma versão onipresente do mundo 
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capitalista é a que podemos definir como cultura do consumo (BARBOSA, 2004), e 

por isso esta questão se torna central em nosso debate.  

A autora distingue entre sociedade de consumo e cultura de consumo, 

mostrando como elas correspondem a “níveis analíticos distintos da realidade” 

(BARBOSA, 2004, p. 29): 

Teorias sobre o consumo, por sua vez, inquirem sobre outras 
dimensões da vida social. Elas procuram respostas para várias 
questões como, por exemplo, os processos sociais e subjetivos que 
estão na raiz da escolha de bens e serviços; quais são os valores, as 
práticas, os mecanismos de fruição e os processos de mediação 
social a que se presta o consumo; qual o impacto da cultura material 
na vida das pessoas e, ainda, como o consumo se conecta a outros 
aspectos da vida social (BARBOSA, 2004, p. 29). 

 

A cultura do consumo coloca as escolhas de consumo em um lugar central e 

exerce uma determinada influência em diversos âmbitos, como, por exemplo, nas 

mediações das relações sociais, assim como contribui para a construção de 

identidades sociais.  

Não devemos confundir o conceito de consumo com o de consumismo 

(CANCLINI, 1993), também porque em nossa pesquisa não analisamos a questão 

econômica, apesar de ela ser com certeza um lado muito importante. O que nos 

interessa é o fato de que as práticas de consumo abrem infinitas possibilidades de 

escolha, e que estas escolhas influem na determinação das identidades. Nos 

contrapomos à ideia de que o consumo seja determinado por estruturas superiores 

que querem dominar a sociedade (Escola de Frankfurt). Ao contrário, sustentamos a 

ideia de que as escolhas são profundamente individuais e de que o consumo, que 

então é longe de ser imposto, é, ao invés disso, fruto de escolhas que fazem com 

que os indivíduos possam se conhecer e se reconhecer através, por exemplo, da 

roupa que vestem, dos gostos pessoais em termos de música, filmes ou livros, das 

comidas que preferem, ou seja, através das práticas cotidianas que cada um cumpre 

em sua própria vida particular. 

O consumo permite, então, às pessoas se conhecerem cada dia mais, 

encontrar a própria coerência e o próprio lugar na sociedade, e o faz permitindo 

externar estas particularidades, até mesmo porque objetos e práticas carregam 

significados e valores simbólicos, nos quais os consumidores se reconhecem, e com 

os quais os consumidores concordam. E o que acontece no mundo globalizado é 
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que estas escolhas podem ser infinitas, além de não estarem mais ligadas ao 

território de nascimento. A Internet, o fato de ser possível se deslocar com mais 

facilidade pelo mundo, a circulação de bens e de pessoas abre novas possibilidades 

de conhecimento, que por vezes resultam mais afins ao indivíduo do que valores 

conhecidos até aquele momento, e que por isso se tornam objetos de desejo e são 

procurados em diferentes âmbitos e através de hábitos cotidianos. O resultado é 

uma mistura, um híbrido que une diferentes estímulos provenientes de diferentes 

lugares. 

É importante ressaltar que não se está considerando, claro, que estas 

possibilidades de escolhas aconteçam num vácuo cultural. Na verdade, isso se dá 

porque estamos inseridos em uma cultura onde o indivíduo tem um valor central 

(DUMONT, 2000), enquanto entidade autônoma, livre de maiores constrangimentos 

sociais, e não sendo subordinado a outras instâncias, como família, casta ou religião 

para definir sua trajetória na vida. Existem várias possibilidades de “individualismos” 

na sociedade capitalista contemporânea, indo desde países como os Estados 

Unidos, onde o valor do indivíduo é mais central, até o Brasil, onde existe uma 

hibridização de valores individualistas e hierarquizantes6. 

A questão geográfica, que poderia aparecer como dada, visto que está ligada 

ao território, também se configura como construção. Neste trabalho, não estamos 

falando da questão política, ou seja, não trabalhamos com a definição política da 

nacionalidade, que continua sendo ligada ao país de proveniência, mas com as 

afinidades que os indivíduos mantêm com a própria proveniência geográfica e com 

culturas que podem ser distantes do seu lugar de residência, como no caso de 

nossa pesquisa. Ainda mais, na conjuntura política, econômica e cultural atual, as 

questões sobre nacionalismo e globalização se tornam fundamentais. Por este 

motivo, é importante indagar quais são os mecanismos que estão atrás destas 

configurações na sociedade. A nova configuração geográfica nos permite possuir 

uma nacionalidade eletiva além daquela geográfica, assim como podemos nos 

tornar, em nosso caso, profundamente brasileiros na Itália por meio dos valores 

cultivados no dia a dia e num viver, quanto mais possível, “à brasileira”, procurando 

em cada âmbito de nossa vida, através das escolhas de consumo, afirmar esta 

                                            
6 Para maior aprofundamento destes conceitos, conferir: DUMONT, Luis. O individualismo: uma 
perspectiva antropológica da ideologia moderna. Rio de Janeiro: Rocco, 2000; DA MATTA, Roberto. 
Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 
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afinidade cultural. As novas possibilidades do mundo contemporâneo permitem às 

pessoas escolherem em seu cotidiano entre vários tipos de mercadorias, produtos 

midiáticos, músicas etc., que podem replicar e nos aproximar de mundos longínquos 

e exóticos. Como mencionado anteriormente, este tipo de mecanismo se configura 

em cada interlocutor de maneira diferente, dando vida a diferentes níveis de 

engajamento com o Outro.  

 Appadurai (2004) contribui de modo eficaz para a compreensão do mundo 

globalizado. O antropólogo indiano fala da importância da imaginação na construção 

dos espaços e das nações, sendo a espacialidade e a localidade sempre menos 

protagonistas neste processo, porque “o imaginário midiático transcende o espaço 

nacional” (APPADURAI, 2007, p. 15). Ele cria os conceitos de media-paisagem e 

ideia-paisagem, cuja importância é fornecer “especialmente sob a sua forma de 

televisão, cinema e cassete, vastos e complexos repertórios de imagens, narrativas 

e etno-paisagens a espectadores de todo o mundo” (APPADURAI, 2007, p. 53), 

misturando consumo, notícias e política. Ou seja: 

para muitos públicos em todo o mundo os próprios meios de 
comunicação são um repertório complicado e interligado de 
imprensa, celuloide, ecrãs eletrônicos e painéis de rua. As linhas 
divisórias entre as paisagens realistas e ficcionais que veem estão 
esbatidas, de modo que, quanto mais longe estes públicos estão da 
experiência direta da vida metropolitana, maior a probabilidade de 
construírem mundos imaginados que serão objetos quiméricos, 
estéticos, até fantásticos, particularmente se avaliados pelos critérios 
de outra perspectiva, de outro mundo imaginado (APPADURAI, 
2007, p. 54). 

 

No nosso trabalho, portanto, pretendo analisar o papel do consumo na 

construção do Brasil imaginado pelos italianos, procurando qual a contribuição deste 

tipo de atividade. 

Nilda Jacks (2008) propôs uma classificação dos estudos de recepção a partir 

de dois mapas. O primeiro considera a importância das mediações comunicativas da 

cultura, sublinhando os elementos constitutivos desta relação, ou seja, “as matrizes 

culturais e os formatos industriais (eixo diacrônico), as lógicas de produção e as 

competências de recepção/consumo (eixo sincrônico)” (JACKS, 2008, p. 25), 

mediadas pelas categorias de socialidade, ritualidade, institucionalidade e 

tecnicidade contidas na obra Dos meios às mediações (MARTIN-BARBERO, 1997). 

Jacks acredita que este mapa esteja superado e que necessite ser atualizado. Por 
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isso, ela constrói um segundo mapa, que inclui o conceito de multimediações, o qual 

presta atenção 

nos demais meios e, especialmente, na conjugação deles, pois os 
receptores estão expostos aos seus conjuntos, além do estudo da 
internet, lugar imprescindível para reavaliar todo o conhecimento 
sobre os receptores e suas práticas de recepção, visto que mais e 
mais usuários se conectam à rede a cada ano, ou ainda explorá-los 
através da própria web (JACKS, 2008, p. 30). 

  
Assim, este trabalho apesar de não ser um estudo de recepção, pretende seguir a 

ideia proposta pela autora de uma mistura das duas tradições para ver as interações 

entre significados provenientes de diferentes âmbitos. 

Em nosso trabalho, as práticas de samba, forró e capoeira serão analisadas 

enquanto exemplos de consumo cultural, baseado na discussão de Canclini7 (1993) 

sobre o consumo cultural no México. O autor, depois de idear seis modelos de 

definição de consumo 8 , exacerba as peculiaridades do consumo cultural, 

individuando neste tipo de consumo uma prevalência da importância dos valores 

simbólicos com respeito aos valores de uso e câmbio, ou seja, aos valores utilitários 

e mercantis. Assim, analisamos o consumo das práticas de samba, futebol e 

capoeira deste ponto de vista.  

Meu lugar de pesquisadora é bastante específico. Sou italiana, mas o fato de 

eu morar no Rio de Janeiro faz com que eu tenha construído a percepção de 

algumas premissas culturais acerca do Brasil que podem ser bem diferentes das 

representações de outros italianos que não moram no Brasil. Gilberto Velho, falando 

da obra de Da Matta, aborda os conceitos de familiaridades e exotismos como 

fontes de conhecimento ou desconhecimento, respectivamente, complexificando o 

problema porque “o que sempre vemos e encontramos pode ser familiar mas não é 

necessariamente, e o que não vemos e encontramos pode ser exótico mas até certo 

ponto, conhecido” (VELHO, 1980, p. 39). Por isso, o familiar pode ser exótico e o 

exótico familiar, e no nosso caso trabalharei com um objeto que transita entre essas 

duas categorias.  

                                            
7 CANCLINI, Nestor. El consumo cultural en Mexico. México: Canaculta, 1993. 
8 Como veremos no capítulo 1. 
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A metodologia se dará por via de uma pesquisa de inspiração etnográfica, 

assim como em Elliot e Elliot (2003)9, onde os autores descrevem os métodos de 

pesquisa etnográfica dos quais partimos para idear o desenvolvimento do estudo de 

campo. O trabalho está baseado em observação e entrevistas com pessoas que 

frequentam grupos de cultura brasileira em Milão, selecionadas através de uma 

pesquisa na internet e na rede social Facebook.   

O primeiro capítulo se ocupará em descrever os mecanismos que ligam a 

identidade ao consumo. O capítulo abre com a descrição do desenvolvimento do 

conceito de individualismo, que provoca uma crescente atenção às temáticas ligadas 

à construção da identidade. Veremos como, em nossa época contemporânea, as 

questões ligadas à identidade na contemporaneidade contam com o consumo como 

um elemento central da sua elaboração. Descreveremos então os tipos de consumo 

que serão analisados em nossa pesquisa, fazendo uma panorâmica dos tipos 

possíveis e tentando defini-los por categorias.  

O segundo capítulo ilustrará o panorama conceitual sobre a ideia de Nação e 

Nacionalidade, mostrando como é importante o papel da cultura e da imaginação 

nesta construção específica, e destacando o valor cultural deste processo. 

Descreveremos os processos de construção da nacionalidade, como este processo 

muda devido à globalização — que introduz novas referências, que contribuem para 

a definição deste conceito — e como se dá a influência da cultura da mídia neste 

processo. Em seguida, trataremos as questões ligadas às definições de 

representação, imaginário e estereótipo, esclarecendo as diferenças e as 

características de cada uma. Elencaremos então alguns dos estereótipos que 

caracterizam a imagem do brasil no exterior. 

No terceiro capítulo, apresentaremos a metodologia utilizada, de inspiração 

etnográfica, e, visto que foi desenvolvido trabalho de campo, com observação e 

ênfase em entrevistas individuais em profundidade. Faremos também uma 

apresentação dos interlocutores que participaram da pesquisa. 

Continuarei o estudo no quarto capítulo, analisando os dados coletados em 

campo, organizados em torno de “temas emergentes”. Observaremos os diferentes 

tipos de consumo, entre os quais o consumo midiático, assim como o consumo 
                                            
9 Elliott, R. and Jankel-Elliott, N. (2003), "Using ethnography in strategic consumer 
research", Qualitative Market Research, v. 6, No. 4, p. 215-223. 
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cultural e o consumo material, sublinhando os efeitos que o consumo possui sobre a 

construção das identidades dos interlocutores. Analisaremos as entrevistas à 

procura dos elementos que participam da construção das representações sobre a 

brasilidade, vendo como os estereótipos mediados pelo consumo agem de uma 

maneira diferenciada neste processo. Elencaremos as características da brasilidade 

que emergem das palavras dos interlocutores, explorando diferentes âmbitos do 

país e da sociedade brasileira, assim como sua visão do que seja o “caráter do 

povo”. 

Encerraremos o trabalho com o tópico “Considerações Finais”, onde faremos 

um balanço sobre o caminho da pesquisa e seus resultados, e veremos quais as 

contribuições que estes trouxeram. 
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IDENTIDADE E CULTURA DE CONSUMO 
 

 

Neste capítulo, analisaremos como o conceito do “eu” sofre mudanças a partir 

da revolução industrial e em seguida apresentaremos os autores que trabalham com 

identidade e consumo, e como eles desenvolveram o conceito no que tange a 

complexificação que ele sofreu na época contemporânea. A identidade, enquanto 

relação, envolve o “eu” e a sociedade, que são os elementos em jogo.  

Em primeiro lugar, veremos como a história e as sociedades influem neste 

processo e como a percepção e a importância da identidade muda ao longo dos 

séculos. Em seguida, focaremos nossa atenção à ideia de identidade como 

construção cultural na modernidade e, por último, veremos como se estabelecem as 

relações entre identidade e consumo, definindo a forma como estas são entendidas 

nesta pesquisa. A mudança do processo de construção da identidade tem relações 

com a sociedade e a vida pública, que sofreu mudanças profundas com a 

modernidade e a globalização.  

A identidade não se dá como uma característica isolada em si, como algo 

prévio e imutável, mas, ao contrário, faz parte e é resultado de processos culturais 

que afetam a vida cotidiana, particular e da sociedade. A identidade pode ser 

definida como um processo de construção que não é isolado no “eu”, mas sim 

constituído pela relação entre o “eu” e o universo ao seu redor. Um dos lugares 

privilegiados onde podemos observar este processo é o consumo, que explicita e faz 

visível as escolhas sobre a identidade, através da adesão a estilos de vida e 

escolhas cotidianas.  

 

 

1.1. Concepções sobre a identidade 
 

Para responder a esta pergunta, utilizaremos a obra de Stuart Hall, A 

identidade cultural na pós-modernidade (2005). 

O autor distingue aí três concepções de identidade: o sujeito do iluminismo, o 

sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno (HALL, 2005, p. 10), que ele descreve da 

seguinte maneira: 
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O sujeito do iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa 
humana como indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo centro 
consistia em um núcleo interior [...] contínuo ou idêntico a ele ao 
longo da existência do indivíduo (HALL, 2005, p. 10-11). 

 

O sujeito do iluminismo é o sujeito coerente, único, aderente à sociedade em 

que vive e se caracteriza pela sua unidade e pela sua durabilidade no tempo. Em 

vez disso, o sujeito sociológico 

refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a 
consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo 
e autossuficiente, mas era formado na relação com “outras pessoas 
importantes para ele” que mediavam para o sujeito os valores, os 
sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava 
(HALL, 2005, p. 10-11). 

  

Para Hall, o “‘eu’ real” do sujeito iluminista ainda existe, mas ele está em 

relação contínua, em “diálogo”, com os estímulos dos mundos culturais ao redor do 

sujeito. Se cria a oposição entre interior e exterior, entre privado e público, assim 

como veremos no próximo parágrafo.  

O nascimento desta nova dimensão faz com que a identidade em público e 

em privado se torne uma projeção de nós próprios, representação da identificação 

com valores e significados internalizados que se tornam “parte de nós” (HALL, 2005, 

p. 12) e  

a identidade, então, costura (ou para usar uma metáfora médica, 
“sutura”) o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os 
mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente 
mais unificados e predizíveis (HALL, 2005, p. 12).  

 

A identidade é o que nos permite possuir um papel, uma coerência, e que nos 

conecta à sociedade ao redor, fazendo com que os outros sujeitos possam 

reconhecer os valores que nos movem. Isto até meados do século XX era 

fundamental na vida pública e privada, as quais vem sofrer uma inversão de 

prioridade e centralidade, o que se transformou com as mudanças históricas, devido 

à crescente importância do “eu” íntimo, que se torna público através da rede, que é o 

que podemos observar nos dias atuais10.  

                                            
10 Sobre este assunto, conferir a obra de Richard Sennett, O declínio do homem público: as tiranias 
da Intimidade (1987), e de Paula Sibilia, O show do eu: a intimidade como espetáculo (2008). 
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A globalização e as novas tecnologias, ou seja, “as mudanças estruturais e 

institucionais” (HALL, 2005, p. 12) abalam os pontos fixos, as seguranças e minam o 

projeto unificado de identidade, que agora se torna fragmentado e construído por 

inúmeros pedacinhos de experiências individuais que nem sempre coabitam em 

harmonia e equilíbrio:  

O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 
mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não 
resolvidas (HALL, 2005, p. 12).  

 

O resultado disso é que não possuímos mais uma identidade fixa, essencial 

ou permanente, mas “a identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 

2005, p. 13). 

Este é o conceito que move esta pesquisa, ou seja, ir à procura dos 

processos que os entrevistados vivem ao forjar a própria identidade através de 

estímulos, construindo um novo sistema de significação e representação cultural 

geograficamente distante, mas que se integra ao ambiente vivenciado 

cotidianamente. 

 

 

1.2. Individualismo, holismo e a criação da base para as identidades 
contemporâneas 
 

Ao observar a história das sociedades, é possível reparar como o conceito da 

identidade na sociedade se manifesta de maneiras diferentes em diferentes épocas 

históricas. Não é somente o fato de a identidade se manifestar, mas é a importância 

da identidade que muda de acordo com os anos e as diferentes épocas. Por 

exemplo, na Idade Média, os poderes político e religioso andavam em compasso 

com a esfera individual. É possível observar as diferentes valorizações do “eu” nas 

sociedades, a depender da organização da sociedade em si, seja ela holística ou 

individualista, dicotomia ao redor da qual se desenvolve a possibilidade de um novo 

conceito de identidade. 
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Percorrendo a obra de Dumont (2000), podemos observar como na história o 

conceito de indivíduo muda com relação às sociedades nas quais nós o analisamos. 

Em sua obra, este autor analisa a sociedade indiana a partir dela mesma, 

procurando a identidade nas diferenças, procurando a “gênese” e o desenvolvimento 

da noção de indivíduo. Ele recompõe as etapas deste processo e observa que na 

época da igreja católica dos primeiros séculos, “o indivíduo cristão, estranho ao 

mundo na origem, vê-se progressivamente envolvido de um modo cada vez mais 

profundo” (DUMONT, 2000, p. 26). Em seguida, a partir do século XIII, é a 

constituição da política e o nascimento do Estado que leva ao “progresso do 

individualismo” (DUMONT, 2000, p. 26). O século XIX então desencadeia “uma 

dialética complexa” que mistura elementos individualistas e não individualistas. Isso 

acontece porque o autor analisa uma dicotomia fundamental para o surgimento do 

conceito da identidade, o holismo e o individualismo. Esta oposição permite o 

desenvolvimento do conceito do “eu” individual. Isso não se desenvolve do mesmo 

jeito em todas as sociedades, mas cada sociedade específica possui características 

locais:  

as ideias e os valores individualistas, à medida que se propagam 
através do mundo, sofrem localmente modificações que dão origens 
a novas. Ora, e está aí o ponto inapercebido, essas formas 
modificadas ou novas podem passar, por sua vez, para a cultura 
dominante e nela figurarem como elementos modernos em pleno 
direito. A aculturação à modernidade de cada cultura particular pode, 
assim, deixar um precipitado duradouro no patrimônio da 
modernidade universal (DUMONT, 2000, p. 30). 

 

É o predomínio do individualismo sobre o holismo (DUMONT, 2000, p. 91) 

que dá inicio ao desenvolvimento da subjetividade individual assim como a 

pensamos hoje. 

Dumont, analisando a situação do século XIII, onde liberdade e igualdade se 

encontram e se misturam com interdependência e hierarquia, isola duas concepções 

para o termo indivíduo:  
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Isso leva a distinguir dois sentidos da palavra indivíduo: 1) o sujeito 
empírico da palavra, do pensamento, da vontade, amostra indivisível 
da espécie humana, tal como o observador encontra em todas as 
sociedades; 2) o ser moral, independente, autônomo e assim 
(essencialmente) não social, tal como se encontra, sobretudo, em 
nossa ideologia moderna do homem e da sociedade (DUMONT, 
2000, p. 75).  

 

Ainda mais, “o individualismo subtende, ao mesmo tempo, igualdade e 

liberdade” (DUMONT, 2000, p. 91), porém, nas palavras do autor, este conceito se 

desenvolve na sociedade liberal de maneira híbrida. A liberdade é a base para as 

escolhas individuais contemporâneas, como, por exemplo, no consumo, de modo 

que o desenvolvimento deste conceito é fundamental para nossa especulação.  

Mas não é somente o desenvolvimento do individualismo que será a base 

para a constituição da necessidade de identidade, mas também a mudança da 

importância da vida pública, no sentido político, que se faz sempre menos 

importante para deixar espaço à vida privada, lugar onde o “eu” pode desenvolver 

sua própria subjetividade e individualidade.  

Sennett (2014) analisa a mudança de importância destas duas vidas, a 

pública e a privada, sinalizando a importância sempre maior da privacidade, lugar 

onde o sujeito pode conhecer a si mesmo de verdade e cuja finalidade é adentrar 

nesta pesquisa pessoal: “o ‘eu’ de cada pessoa se tornou o seu próprio fardo; 

conhecer-se a si mesmo tornou-se antes uma finalidade do que um meio através do 

qual se conhece o mundo” (SENNETT, 2014, p. 12). Este processo, assim como 

veremos em Giddens no próximo tópico, não é simples e indolor, mas, ao contrário, 

é dolorido e extremamente complexo, porque fruto da relação com a sociedade, que 

bate contra o conceito de individualismo:  

Contudo, o que se experimenta atualmente não é o individualismo 
inflexível; ao invés disso, é a ansiedade a respeito do sentimento 
individual, que os indivíduos atestam em letras maiúsculas, em 
termos de funcionamento do mundo. A fonte dessas mudanças 
reside nas profundas mudanças do capitalismo e da crença religiosa, 
o que não se limita às fronteiras nacionais (SENNETT, 2014, p. 14). 

 

Estas novas fases históricas requerem uma nova abordagem da identidade 

subjetiva, na qual as agências históricas que sempre a definiram, assim como a 

nação ou a família de origem, não são mais suficientes ou por vezes se revelam 

ineficazes ao que o contemporâneo demanda. 
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Para o autor, isto é “a vulgarização da busca da personalidade romântica” 

(SENNETT, 2014, p. 14), que procura a autorrealização. Esta autorrealização é hoje 

concretizada de diversas maneiras e uma das mais importantes é a esfera do 

consumo, que nos permite reconhecer caminhos e nos reconhecer em novas vidas 

possíveis. 

O novo papel do “eu” na sociedade requer então uma nova maneira de 

repensar a identidade, que não é mais explicável através das categorias antigas, 

mas deve levar em conta a mudança da importância do privado em relação ao 

público.  

 

1.3. A identidade como processo e construção 
 

A definição do conceito de identidade é uma operação delicada e complexa, 

porque é importante ter em conta todas as facetas que a constituem. Neste tópico, 

tentaremos definir melhor o que é a identidade na época moderna, escolhendo 

trabalhar com o conceito de moderno e fugindo da ideia de pós-moderno, que não 

foge ao campo de análise desta pesquisa.  

Featherstone escreve que “o homem moderno é o que procura inventar a si 

próprio” (FEATHERSTONE, 1995, p. 99) e as entrevistas realizadas, assim como 

veremos no capítulo 4, demonstram exatamente isto. É possível “inventar a si 

próprio” a cada dia, justamente por a identidade não ser concebida como algo 

imutável e predefinido, mas sim como uma construção cotidiana e constante, feita de 

inúmeros detalhes diferentes; uma elaboração do “eu” em relação à sociedade 

contemporânea globalizada, que aumenta as possibilidades de escolha. 

Stuart Hall (2000) desenvolve este aspecto explicando que não existe mais 

um conceito de identidade unitária, mas sim uma mistura de elementos:  

 

onde nos situamos relativamente ao conceito de “identidade”? está-
se efetuando uma completa desconstrução das perspectivas 
identitárias em uma variedade de áreas disciplinares, todas as quais, 
de uma forma ou de outra, criticam a ideia de uma identidade 
integral, originária e unificada (HALL, 2000, p. 103). 

 

Para responder a essa questão, o autor identifica duas abordagens. A 

perspectiva desconstrucionista, que estabelece que as categorias clássicas “não 
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servem mais”, e por isso estão “sob rasura” (HALL, 2000), porém não possuindo 

novos instrumentos analíticos, estamos obrigados a ainda lidar com elas. Como 

consequência, citando Derrida, Hall escreve que  

a identidade é um desses conceitos que operam “sob rasura”, no 
intervalo entre a inversão e a emergência: uma ideia que não pode 
ser pensada da forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave 
não podem ser sequer pensadas (HALL, 2000, p. 104).  

 

Do outro lado, temos que levar em consideração o fato de que o conceito de 

identidade é irredutível no que diz respeito às questões de agência e de política, que 

são os aspectos que permitem nos localizarmos e dos quais trataremos com maior 

profundidade no segundo capítulo. Para Hall, o que nos falta não é “uma teoria do 

sujeito cognoscente” mas “uma teoria da prática discursiva”, para se pensar o sujeito 

em sua nova posição deslocada ou descentrada no interior do paradigma (HALL, 

2000, p. 105).  

Para Hall, o processo de identificação pelo qual passa a identidade, é um 

“dos menos bem desenvolvidos da teoria social e cultural” porque possui “um campo 

semântico demasiadamente complexo”, e pode ser assim definido:  

na linguagem do senso comum, a identificação é construída a partir 
do reconhecimento de alguma origem em comum, ou de 
características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, 
ou ainda a partir do mesmo ideal. E é em cima dessa fundação que 
ocorre o natural fechamento que forma a base da solidariedade e da 
fidelidade do grupo em questão (HALL, 2000, p. 106).  

 

Em nosso trabalho, analisamos como estas características partilhadas com 

outros grupos agem na construção da própria cotidianidade e influenciam a própria 

representação de si. Hall segue dizendo que 

a abordagem discursiva vê a identificação como uma construção, 
como um processo nunca completado — como algo sempre “em 
processo”. Ela não é, nunca, completamente determinada — no 
sentido que se pode, sempre, ganhá-la ou perdê-la; no sentido de 
que ela pode ser, sempre, sustentada ou abandonada. [...] ela é 
alojada na contingência (HALL, 2000, p. 106).  

 

O trabalho de campo feito mostra isso também, que modo com que a 

“brasilidade” é incorporada nos entrevistados na cidade de Milão, e através de quais 

atividades, assim como sua importância, muda de acordo com as contingências das 
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vidas particulares, sendo continuamente ressignificada. Continuando junto às 

definições de Hall, vemos como  

A identificação é, pois, um processo de articulação, uma suturação, 
uma sobredeterminação e não uma subsunção. [...] ela está sujeita 
ao “jogo” da différance, [...] ela envolve um trabalho discursivo, o 
fechamento e a marcação de fronteiras simbólicas, a produção de 
“efeitos de fronteiras”. Para consolidar o processo ela requer aquilo 
que é deixado de fora — o exterior que a constitui (HALL, 2000, p. 
106). 

 

Em nossas entrevistas, podemos observar como as fronteiras são 

fundamentais no processo de construção identitária dos interlocutores que 

experimentam uma dualidade, brasilidade e italianidade, cada um de maneira 

diferente, a depender da própria biografia, dos aspectos elegidos da cultura de 

proveniência e da de eleição, e de como elas dialogam com suas vidas particulares.  

Como veremos, não são somente estas as categorias envolvidas, mas em 

alguns casos o que parte de uma diferença geográfica se torna categoria universal, 

alcançada por meio das características do povo e da nação. Este processo não é 

necessariamente “harmonioso” (HALL, 2000, p. 107), mas, ao contrário, cria 

contradições que se encaixam sob tentativas de equilíbrios particulares.  

As identidades se constroem através das diferenças que se moldam, projetam 

e se constituem por meio da relação com algo indefinido, que falta: 

As identidades são construídas por meio da diferença e não fora 
dela. Isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que 
é apenas por meio da relação com o outro, da relação com aquilo 
que não é, com precisamente aquilo que falta (HALL, 2000, p.110).  

 

A identidade é então o lugar onde estas diferenças se encontram em um 

projeto definido, como um “ponto de encontro ou ponto de sutura”, fruto de uma 

rigorosa construção, sempre sujeita a constantes mudanças. Em outras palavras, 

“as identidades são, pois, pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as 

práticas discursivas constroem para nós. Elas são o resultado de uma bem-sucedida 

articulação ou fixação do sujeito ao fluxo do discurso” (HALL, 2000, p. 112). Em 

nosso caso específico, procuraremos como e quando a brasilidade se insere no 

discurso sobre a identidade dos entrevistados. Os casos analisados demostram 

como o consumo material, cultural e de práticas representa um viés importante para 

reforçar a própria identidade, que está sempre sendo discutida, em relação à 
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sociedade e aos próprios grupos sociais, escolhas feitas para tentar alcançar algo de 

indefinido e se sentir mais integrado no mundo.  

Anthony Giddens (2002) nos ajuda na definição de outros pontos 

fundamentais sobre este assunto. Ele escreve sobre as identidades na modernidade 

e analisa aspectos tais como o “eu” em crise, assim como nos apresenta o conceito 

de “trajetória do ‘eu’”, que se concretiza no “estilo de vida”, elementos estes que 

podemos encontrar nas narrativas das entrevistas efetuadas. 

A crise do “eu” na modernidade remonta a mudanças radicais que a 

globalização trouxe consigo, abalando seguranças e criando novos medos e novas 

possibilidades:  

na vida social moderna, a noção de estilo assume um significado 
particular. Quanto mais a tradição perde seu domínio, e quanto mais 
a vida diária é reconstituída em termos de jogo dialético entre local e 
global, tanto mais os indivíduos são forçados a escolher um estilo de 
vida a partir de uma diversidade de opções [...] a escolha de estilo de 
vida é cada vez mais importante na constituição da auto identidade e 
da atividade diária (GIDDENS, 2002, p. 13).  

 

Para Giddens, a ideia da identidade está ligada ao lado psicanalítico do 

“encontrar a si mesmo” onde, “ao enfrentar problemas pessoais, os indivíduos 

ativamente ajudam a reconstruir o universo da atividade social a sua volta” 

(GIDDENS, 2002 p. 19). Este processo está “repleto de riscos e perigos” e por isso 

observamos o sucesso da palavra “crise”, que se manifesta quando sentimos algum 

tipo de desarmonia, quando não se sente aderência entre si mesmo e as atividades 

que realizamos cotidianamente. 

A auto identidade constitui para nós uma trajetória através das 
diferentes situações institucionais da modernidade por toda a 
duração que se costumava chamar “ciclo da vida”, um termo que se 
aplica com maior precisão a contextos não modernos que aos 
modernos. Cada um de nós não apenas tem, mas vive uma biografia 
reflexivamente organizada em termos do fluxo de informações 
sociais e psicológicas sobre possíveis modelos de vida (GIDDENS, 
2002, p. 20).  

 

 

Em nossa pesquisa, o foco recai sobre a ideia de brasilidade, procurada longe 

do seu lugar original, que se persegue através de vários tipos de atividades e com 

diferentes intensidades. Isso é possível porque “dizer modernidade é dizer não só 
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organizações, mas organização — o controle regular das relações sociais dentro de 

distâncias espaciais e temporais indeterminadas” (GIDDENS, 2002, p. 22). 

Para Giddens, na época moderna isto se caracteriza pelo extremo dinamismo 

do processo, muito diferente do que acontecia em épocas precedentes. O valor do 

tempo e do espaço estão diferentes, foram progressivamente esvaziados, assim 

como as atividades ainda podem estar “diretamente conectadas ao onde, mas não 

pela mediação do lugar” (GIDDENS, 2002, p. 23). Ou seja, isso permite que a 

brasilidade enquanto identidade seja cultivada e performada em terras fisicamente 

longínquas, mas onde os discursos que circulam sejam parecidos11. As dinâmicas 

agora possíveis graças à menor importância do tempo e do espaço faz com que as 

possibilidades de escolha se multipliquem e deem vida a formas de identidade 

inéditas. 

Então, o que nos entendemos por modernidade? Quais suas características?  

Na obra de Giddens, sinalizamos na industrialização e no capitalismo as 

características fundadoras da modernidade, onde o “estado-nação”, assim como 

veremos, assume novas formas: “dizer modernidade é dizer não só organizações 

mas organização, o controle regular das relações sociais dentro de distâncias 

espaciais e temporais indeterminadas” (GIDDENS, 2002, p. 22). A nova 

conformação cria novas atitudes e novos olhares sobre a realidade, pois 

a modernidade é essencialmente uma ordem pós-tradicional. A 
transformação do tempo e do espaço, em conjunto com os 
mecanismos de desencaixe, afasta a vida social da influência de 
práticas e preceitos preestabelecidos. Esse é o contexto da 
consumada reflexividade, que é a terceira maior influência sobre o 
dinamismo das instituições modernas (GIDDENS, 2002, p. 23). 

 

Giddens entende por “mecanismos de desencaixe” as fichas simbólicas e os 

sistemas especializados, ou seja, sistemas abstratos que precisam da confiança 

para serem aceitos e se impor12 (GIDDENS, 2002, p. 22). 

Na nova conformação da sociedade, o “eu” precisa de fontes de segurança e 

vive uma nova forma de ansiedade. Isso é detectável na natureza discursiva dos 

agentes que “são normalmente capazes de fazer interpretações discursivas da 

natureza e das razões do seu comportamento” (GIDDENS, 2002, p. 40). O “eu” se 

                                            
11 Analisaremos melhor a questão sobre o conceito de lugar no segundo capítulo. 
12 Giddens usa o dinheiro como um exemplo de sistema abstrato. 
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questiona sobre si próprio, sobre os outros e sobre o mundo dos objetos para 

interpretar a realidade cotidiana, ou seja, são “questões de tempo, espaço, 

continuidade e identidade” (GIDDENS, 2002, p. 40). A novidade é o 

“comprometimento emocional subjacente” (GIDDENS, 2002, p. 41) de origem 

inconsciente, que redesenha a geografia da identidade, precisando alcançar 

mecanismos de confiança; quando não os encontra, vive um estado de ansiedade. 

O conhecimento acontece através de experiência direta e de experiência mediada, e 

a ansiedade tem a ver com o conhecimento do mundo exterior e o poder que a 

pessoa tem na relação com ele.  

Por que é importante falar da ansiedade na época moderna? Porque ela tem 

a ver com a relação do “eu” com o exterior e faz com que os indivíduos se envolvam 

em processos de identificação e projeção para “amenizá-la ou evitá-la”, e isso faz 

com que ela seja “socialmente manejada”. A resolução da ansiedade causa a 

constituição de “rituais de vida diária como um mecanismo de enfrentamento” 

(GIDDENS, 2002, p. 49) que não são necessariamente definidos, pelo contrário, 

gozam de um amplo leque de possibilidades.  

O “eu” se encontra todos os dias em relação com o mundo social, e estes 

dois elementos nem sempre conseguem ser fiéis a si mesmos, iguais e coerentes de 

um dia para o outro. Sendo assim, a cada dia se coloca um novo desafio de relação:  

 

confiança, relações interpessoais e uma convicção da realidade das 
coisas andam de mão dadas nos ambientes sociais da vida adulta. 
As respostas do outro são necessárias na sustentação de um mundo 
que é observável e que responde, e, no entanto, não há como confiar 
em termos absolutos. [...] O mundo social, afinal, não deve ser 
entendido como uma multiplicidade de situações em que o “ego” 
enfrenta “álter”, mas como um mundo em que cada pessoa está 
igualmente implicada no processo ativo de organizar uma interação 
social previsível (GIDDENS, 2002, p. 53). 

 

Medida para se confrontar com o mundo externo é a construção de uma 

autoidentidade, ou seja, a identificação de valores, sistemas abstratos, gostos nos 

quais o “eu” se reconhece cotidianamente e se afirma, nos quais ele se sente 

autoconsciente. “A autoidentidade, em outras palavras, não é algo simplesmente 

apresentado, como resultado das continuidades do sistema de ação do indivíduo, 

mas algo que deve ser criado e sustentado rotineiramente nas atividades reflexivas 

do indivíduo” (GIDDENS, 2002, p. 54).  
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A autoidentidade é então um trabalho cotidiano, que sofre inúmeras 

possibilidades de mudança devido a inúmeras experiências que o “eu” 

contemporâneo pode ter. Novas rotinas, novos gostos e novas atitudes podem 

aparecer de repente e fazer com que hábitos antigos sejam rejeitados ou 

abandonados ou simplesmente vividos de maneira diferente e tem relação com o 

grau de compreensão que o indivíduo tem de si: “a autoidentidade é o “eu” 

compreendido reflexivamente pela pessoa em termos de sua biografia” (GIDDENS 

2002, p. 54).  

Em nosso trabalho, analisamos exatamente isso, as biografias elaboradas 

pelas pessoas, aquilo que “o indivíduo fornece de si mesmo” (GIDDENS, 2002, p. 

54), para individuar o quanto o traço de brasilidade está mais ou menos presente; 

forte e enraizado nas biografias dos entrevistados, que ressaltam ou diminuem esta 

característica em suas próprias narrativas. Isso porque  

uma pessoa com um sentido razoavelmente estável de 
autoidentidade tem uma sensação de continuidade biográfica que é 
capaz de captar reflexivamente e, em maior ou menor grau, 
comunicar com as pessoas (GIDDENS, 2002, p. 54).  

 

Estes relatos, as narrativas dos entrevistados, nos permitem analisar, para 

nossos fins, as autobiografias que constituem a “trajetória do eu” das pessoas 

enquanto “autobiografia nocional” (GIDDENS, 2002, p. 71). Este processo permite 

às pessoas terem mais consciência e tentar fugir da ansiedade que a modernidade 

trouxe como efeito colateral. Definir a própria história e os valores que a 

acompanham ao longo de seu desenvolvimento confere uma unidade ao “eu”, 

apesar desta unidade sempre ser fragmentada e não necessariamente coerente 

consigo mesma a todo momento. A própria trajetória não tem somente a ver com o 

passado, que é reconstruído de jeito harmônico, mas sim com a “provável vida no 

futuro” (GIDDENS, 2002, p. 72), que escolhemos e analisamos com base em nossas 

experiências cotidianas.  

De fato, é a escolha que, na vida moderna tardia, se torna “um componente 

fundamental da atividade do dia a dia” (GIDDENS, 2002, p. 79). “A modernidade 

confronta o indivíduo com uma complexa variedade de escolhas e ao mesmo tempo 

oferece pouca ajuda sobre as opções que devem ser selecionadas” (GIDDENS, 

2002, p. 79).  
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Como resolver as contradições que são geradas da complexidade desta 

liberdade de escolha? Giddens desenvolve o conceito de “estilo de vida”, que não 

deve ser interpretado superficialmente como “consumista”, mas sim de forma mais 

profunda, que não considera as escolhas como estéticas com significados altamente 

valorativos: “nas condições da alta modernidade, não só seguimos estilos de vida, 

mas num importante sentido somos obrigados a fazê-los – não temos escolha se 

não escolher” (GIDDENS, 2002, p. 79). 

Os interlocutores relatam atividades e escolhas cotidianas que constituem 

suas próprias narrativas e biografias, e que podemos definir como um verdadeiro 

estilo de vida porque: 

Um estilo de vida pode ser definido como um conjunto mais ou 
menos integrado de práticas que um indivíduo abraça, não porque 
essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão 
forma material a uma narrativa de autoidentidade (GIDDENS, 2002, 
p. 79). 

 

Em nossas entrevistas, a brasilidade enquanto estilo de vida, atingida através 

de práticas tais como o samba, o forró e a capoeira, se torna elemento fundamental 

das autonarrativas dos entrevistados, que sinalizam este aspecto como marcante e 

constituinte do próprio “eu”. Isso tem como consequência não somente a prática da 

atividade em si, mas também toda uma série de escolhas relacionadas, como o 

consumo cultural, o consumo alimentar, as práticas ligadas ao corpo, que aos 

poucos substituem práticas precedentes que derivavam da origem geográfica e 

familiar, criando uma nova rotina de vida, como expõe Giddens: 

os estilos de vida são práticas rotinizadas, as rotinas incorporadas 
em hábitos de vestir, comer, modos de agir e lugares preferidos de 
encontrar os outros; mas as rotinas estão reflexivamente abertas a 
mudanças à luz da natureza móvel da autoidentidade (GIDDENS, 
2002, p. 80).  

 

Observaremos no capítulo 4 como a adesão ao novo estilo de vida 

apresentado pelas práticas ligadas à brasilidade origina estilos de vida parecidos, 

porém diferentes um do outro, enquanto cada estilo de vida é resultado de 

reelaborações particulares e pessoais, que dependem da própria biografia e que 

determinam maiores ou menores níveis de engajamento. Compartilhar a prática do 

samba, do forró e da capoeira é resultado ou ponto de partida de uma procura de 
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ambientes, situações e objetos que permitam ter uma relação mais ou menos 

constante com a brasilidade no cotidiano, isto porque “as decisões não são somente 

sobre como agir, mas também sobre quem ser” (GIDDENS, 2002, p. 80). 

Nos relatos, podemos observar como o encontro com novas práticas 

representa um momento muito importante para os entrevistados, que mudam seus 

planejamentos de vida para introduzir nela novas rotinas e hábitos. As biografias 

mostram como a brasilidade se impõe como novo valor: primeiro como interpretação 

do passado, e depois como escritura do próprio futuro, do modo como coloca 

novamente Giddens: 

O planejamento da vida pressupõe um modo específico de organizar 
o tempo, porque a construção reflexiva da autoidentidade depende 
tanto da preparação para o futuro quanto da interpretação do 
passado, embora “retrabalhar” os eventos passados certamente seja 
sempre importante nesse processo (GIDDENS, 2002, p. 83). 

 

Entre os entrevistados, Veronica 13 representa bem esse ponto, me 

agradecendo depois da entrevista por ter lhe dado a possibilidade de percorrer seu 

próprio passado e repensar a questões que a afetaram durante a vida. Silvia 

também, em várias partes da entrevista, conta a própria história como se fossem 

capítulos de novela, dizendo em várias ocasiões “ainda não acabou”.   

Outro aspecto sobre as biografias que se torna importante nos relatos é a 

ligação com o destino, como se o encontro com as práticas brasileiras fosse algo 

ligado a um projeto superior, um “momento fatal da vida” (GIDDENS, 2002, p. 107) 

do qual não podemos fugir, uma história escrita onde a brasilidade chega para dar 

ordem e coerência a uma vida levada sem consciência, sem sentido, conforme 

Giddens coloca:  

o mundo não é visto como uma sucessão de eventos sem direção, 
em que os únicos agentes ordenadores são as leis naturais e os 
homens, mas como algo que tem uma fortuna intrínseca que 
relaciona a vida individual a acontecimentos cósmicos (GIDDENS, 
2002, p. 104).  

 

O que veremos na pesquisa é de que maneira os diversos modos de 

consumo se constituem em um elemento fundamental junto a outras experiências de 

                                            
13  Os nomes dos interlocutores são fictícios. Explicaremos melhor este aspecto no capítulo 3, 
dedicado à metodologia de pesquisa deste trabalho. 
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vida, revelando assim a brasilidade como aspecto crucial na elaboração da 

identidade dos entrevistados.  

 

1.4. As singularidades da cultura de consumo 
 

Escrever sobre o consumo requer algumas explicações sobre como o 

conceito se transformou diante das mudanças econômicas e sociais. O consumo 

chegou a ter um papel na vida contemporânea que não tem mais somente a ver com 

a satisfação de necessidades primordiais, conquistando um papel importante na 

definição desta nova identidade pós-tradicional. Os bens, além de saciar nossas 

necessidades, se prestam para a criação de distinções, entre pessoas e grupos 

sociais, assim como para o reconhecimento de nossa identidade ou subjetividade 

(BARBOSA, 2004, p. 22). 

Um dos autores que se ocupa da identidade e a relaciona com o consumo é 

Featherstone (1995), que em sua obra escreve sobre a cultura de consumo na pós-

modernidade. Neste trabalho, preferimos o conceito de pós-tradicional 

(GIDDENS/HALL) ao de pós-moderno (FEATHERSTONE), devido ao fato de o pós-

moderno ser visto por vários autores como algo superficial, feito de símbolos que se 

tornam puramente signo e forma, como é o caso de Bauman e Baudrillard. Ao 

contrário, analisando a pesquisa de campo, podemos observar o contrário, ou seja, 

que as escolhas de consumo são feitas pelos valores profundos que as práticas e os 

objetos carregam, nos aproximando mais de teorias como as de Campbell (2001) e 

Barbosa (2004), que nos ajudam melhor a explicar o fenômeno.  

Featherstone também vai focar em seu trabalho a questão do estilo de vida, 

também abordada por Giddens. Para ele 

A expressão estilo de vida, no âmbito da cultura de consumo 
contemporânea, conota individualidade, autoexpressão e uma 
consciência de si estilizada. O corpo, as roupas, o discurso, os 
entretenimentos de lazer, as preferências de comida e bebida, a 
casa, o carro e a opção de feiras etc. de uma pessoa são vistos 
como indicadores da individualidade do gosto e do senso de estilo do 
proprietário/consumidor (FEATHERSTONE, 1995, p. 119).  

 

Ele acrescenta que: 
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Usar a expressão cultura de consumo significa enfatizar que o 
mundo das mercadorias e seus princípios de estruturação são 
centrais para a compreensão da sociedade contemporânea. Isso 
envolve [...] a simbolização e o uso de bens materiais como 
comunicadores, não apenas como bens materiais 
(FEATHERSTONE, 1995, p. 121).  

 

Assim, o profundo mundo de significados das práticas de consumo faz com 

que praticar capoeira não seja um mero esporte, dançar forró não represente ir a 

uma balada qualquer e que tocar samba também não seja somente a prática de um 

estilo musical. Estes hábitos se enraízam nos entrevistados de modos que os 

ajudam a conhecer, reconhecer e construir uma parte da própria história e da própria 

identidade, devido aos valores de brasilidade associados a estas atividades. Junto 

com Featherstone, podemos afirmar que “o consumo, portanto, não deve ser 

compreendido apenas como consumo de valores de uso, de utilidades materiais, 

mas primordialmente como consumo de signos” (FEATHERSTONE, 1995, p. 122). É 

importante ressaltar que estes signos não são pura forma, mas sim carregados de 

valores históricos e culturais conhecidos pelos consumidores, e com os quais 

acontece uma proximidade, um reconhecimento e uma incorporação em sua própria 

vida, na busca de equilíbrio, compreensão e coerência.   

Conforme lembra Barbosa, a associação entre estilo de vida, identidade e 

individualidade é constituinte da chamada “cultura do consumo”, presente em larga 

escala na contemporaneidade, notadamente dentro da tradição capitalista-ocidental: 

 

estilo de vida, no contexto da cultura do consumo, sinaliza para 
individualidade, autoexpressão, estilo pessoal e autoconsciente. A 
roupa, o corpo, o discurso, o lazer, a comida, a bebida, o carro, a 
casa etc. devem ser vistos como indicadores de uma individualidade, 
propriedade de um sujeito específico, em vez de uma determinação 
de status de um grupo (BARBOSA, 2004, p. 9). 

 

Campbell acrescenta que: 
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o consumismo moderno, ao invés de exacerbar a crise de identidade 
[…] é, na verdade, uma atividade através da qual os indivíduos 
conseguem resolvê-la. Identidades tribais, classe, gênero, grupo 
étnico e idade, e outras variáveis sociais funcionam como uma 
moldura para os parâmetros que definem quem verdadeiramente 
sou. Os nossos selves são definidos pelos nossos gostos e 
preferências pessoais […] o consumo é uma avenida de 
conhecimento e reconhecimento do que eu sou (CAMPBELL, 2006, 
p. 23). 

 

O consumo tem “uma dimensão que o relaciona com as mais profundas e 

definitivas questões que os seres humanos possam se perguntar, questões 

relacionadas com a natureza da realidade e com o verdadeiro propósito da 

existência, questões do ser e saber” (CAMPBELL, 2006, p. 47). É possível mudar de 

status somente trabalhando com os significados simbólicos das coisas e assumindo 

uma nova identidade, expressar esse novo self, sendo que na sociedade 

contemporânea “não existem regras […], somente escolhas” e “todos podem ser 

qualquer um” (CAMPBELL, 2006, p. 50). Naturalmente, Campbell não está supondo 

um indivíduo “livre” das amarras sociais, mas sim uma sociedade em que o 

indivíduo, como uma entidade autônoma, é o valor central. 

Colin Campbell (2006) insiste neste ponto, ressaltando a metafísica ligada ao 

consumo. A atividade de consumir é movida pelo desejo, pela emoção e pelo 

individualismo, assim como vimos, que caracteriza a sociedade contemporânea, 

sendo que 

o dínamo central que impulsiona tal sociedade é o da demanda do 
consumidor e que isso, por sua vez, depende da habilidade do 
consumidor de exercitar continuamente seu desejo por bens ou 
serviços. Nesse sentido, são nossos estados emocionais, mais 
especificamente nossa habilidade de “querer”, “desejar”, “ansiar por 
alguma coisa”, sobretudo nossa habilidade de repetidamente 
experimentar tais emoções, que na verdade sustém a economia das 
sociedades modernas desenvolvidas (CAMPBELL, 2006, p. 48). 

 

O fato de o consumo estar ligado às próprias emoções faz com que esta 

atividade seja vivida como individualista, onde o próprio desejo pessoal é o que 

impulsiona “o direito dos indivíduos de decidirem, por si mesmos, que produtos e 

serviços consumir” (CAMPBELL, 2006, p. 50). 

A preponderância das emoções sobre as necessidades confere ao consumo 

contemporâneo a característica da subjetividade, que tem estreitas relações com o 

conceito de identidade, assim como desenvolvido ao longo do capítulo, em 
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consonância com Campbell, que afirma que “essa é a questão central de muitas 

discussões sobre o consumismo moderno, nas quais frequentemente se dá ênfase 

ao significado de consumir em relação à afirmação, à confirmação ou até mesmo à 

construção da identidade” (CAMPBELL 2006, p. 51). Veremos no capítulo 4 como a 

brasilidade é procurada no consumo cotidiano de práticas e objetos, e como isso, 

nas “trajetórias do eu”, se impõe como marca de distinção pessoal e individual.  

O consumo se torna “a resposta à crise de identidade” (CAMPBELL 2006, p. 

51) que contribui para o alcance de uma identidade que agrade e satisfaça o 

indivíduo, que continuamente anseia para reiterar e ampliar suas próprias escolhas. 

Os gostos da pessoa a definem porque cada atividade, desvinculada do seu papel 

utilitário, se torna veículo de valores e modos de ser, podendo substituir outros 

valores, como os vinculados à classe social, filiação ou nacionalidade, que se 

tornam “não mais do que uma moldura de parâmetros daquilo que consideramos 

ser” (CAMPBELL, 2006, p. 52). É importante sublinhar que o foco do discurso não é 

o bem ou o serviço em si, mas sim “nossas reações aos produtos” (CAMPBELL, 

2006, p. 53), “é monitorando nossas reações a eles, observando do que gostamos e 

do que não gostamos, que começaremos a descobrir quem “realmente somos” 

(CAMPBELL, 2006, p. 53). Os relatos que encontramos no trabalho de campo 

demonstram isso, ou seja, como as pessoas, entrando em contato com uma nova 

prática e mundo cultural, aos poucos introduzem novos costumes em suas próprias 

vidas e, em diferentes níveis, reelaboram sua identidade através das atividades de 

consumo cotidianas.  

O consumo “poderia ser visto como um processo pelo qual os indivíduos 

resolvem o “problema” da identidade pessoal. Eles descobrem “quem são 

monitorando suas reações a vários produtos e serviços, estabelecendo assim seus 

gostos e desejos específicos” (CAMPBELL, 2006, p. 56). O fato de os desejos serem 

contínuos reforça a ideia de que o consumo não só nos ajuda a descobrir nossa 

identidade, mas também participa do processo de sua reafirmação a cada momento, 

também através das mudanças de gosto. O sinal da nossa identidade está na força 

da emoção, ou seja, quanto mais marcante ela for com relação a um ou outro 

produto, mais tenderemos a procurar nossa identidade naquele âmbito:  
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quanto mais forte for a reação experimentada, mais real será 
considerado o objeto ou evento que o produziu. Ao mesmo tempo, 
quanto mais intensa for nossa reação, mais reais — ou mais 
verdadeiros — nos sentiremos naquele momento (CAMPBELL, 2006, 
p. 57). 

 

Podemos reconhecer nesta prática o conceito de "hedonismo moderno" 

(CAMPBELL, 2001). Ao deslocar as preocupações primordiais das sensações às 

emoções, (CAMPBELL, 2001, p. 98), o que está dentro do indivíduo se torna mais 

importante e faz com que a consciência de si mesmo aumente, ou seja, o indivíduo 

“se torna ciente da “objetividade” do mundo e da “subjetividade” dele mesmo e o 

homem se torna consciente de sua própria consciência, equilibrada entre eles” 

(CAMPBELL, 2001, p. 108). 

 

1.5. Definições de consumo e as práticas de lazer como consumo cultural 
 

Para continuar nosso trabalho, precisamos explicitar de qual ponto de vista 

vamos encarar e analisar as práticas reveladas nas entrevistas. A abordagem desta 

tese pretende trabalhar com o conceito de consumo e, para esse fim, é preciso 

definir o que entendemos por esta palavra.  

O conceito de consumo se afastou da concepção de que ele esteja ligado 

somente a necessidades consideradas como “básicas” e, junto com Canclini, 

podemos considerar a “concepción naturalista de las necesidades” e 

“instrumentalista de los bienes”14 como superadas (CANCLINI, 1993, p. 33). Não 

existem necessidades naturais, mas “las necesidades biológicas son elaboradas con 

diversas variedades de práticas culturais15” (CANCLINI, 1993, p. 33). Ou seja, 

“hablar de una necesidad universal es decir case nada16” (CANCLINI, 1993, p. 33). 

De maneira especular, os bens, que são produzidos para satisfazer necessidades, 

não são adquiridos somente pelo simples valor de uso, mas também pelo valor 

simbólico que eles carregam.  

                                            
14 Em português: concepção naturalista das necessidades e instrumentalista dos bens. 
15 Em português: as necessidades biológicas são elaboradas com diversas variedades de práticas 
culturais. 
16 Em português: Falar de uma necessidade universal é dizer quase nada. 
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Em segundo lugar, o conceito de consumo sofre um certo tipo de preconceito, 

devido às suas ligações com o consumismo, o que torna o assunto mais complicado 

de se analisar. Canclini coloca a situação da seguinte maneira:  

Além dos obstáculos políticos-institucionais citados, existem 
dificuldades teóricas e ideológicas para avançar no estudo do 
consumo cultural. Uma delas é a associação deste termo com a 
comercialização dos bens “espirituais”, e com o que na linguagem 
ordinária se denomina “consumismo” ou “sociedade de consumo”. 
Quando se trata de alta cultura, as concepções idealistas e 
aristocráticas julgam que a multiplicação massiva dos consumidores 
distorce o valor das experiências artísticas.17 (CANCLINI, 1993, p. 
28) (TRADUÇÃO NOSSA) 

 

A visão do consumo nesta pesquisa quer integrar os dois aspectos, 

mostrando como os valores contidos nas práticas agem sobre a interpretação da 

sociedade em vários níveis, que podemos identificar em diferentes tipos de 

consumo. A ideia aqui proposta é interpretar o consumo enquanto atividade 

produtora de sentido, onde as “necessidades naturais” do ser humano são tratadas 

como resultado de uma cultura. A partir das reflexões de Canclini, Toaldo e Jacks 

apontam que “as necessidades são constituídas social e culturalmente de maneira 

que certos objetos são incorporados de tal forma às rotinas do indivíduo, que se 

tornam naturalmente necessários a eles” (TOALDO; JACKS, 2013, p. 4), de modo 

que em nosso trabalho poderemos observar como determinadas práticas se tornam 

fundamentais na vida cotidiana dos entrevistados.  

Canclini (1993) elabora seis modelos para explicar o consumo, porém 

nenhum deles é autossuficiente. Assim, para funcionar, eles precisam entrar em 

relação uns com os outros. Vejamos: 

 

- modelo 1: o consumo é o lugar da reprodução da força trabalho e da 

expansão capital; 

- modelo 2: o consumo é o lugar onde as classes e os grupos competem pela 

apropriação do produto social; 
                                            
17 No original: “Además de los obstáculos politico-institucionales citados, existen dificultades teóricas 
e ideológicas para avanzar en el estudio del consumo cultural. Una de ellas es la asociación de este 
término con la comercialización de los bienes “espirituales”, y con lo que en el linguaje ordinario se 
denomina “consumismo” o “sociedad de consumo”. Si se trata de la alta cultura, las concepciones 
idealistas y aristocráticas juzgan que la multiplicación masiva de los consumidores distorsiona el valor 
de las experiencias artísticas.”  
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- modelo 3: o consumo é o lugar da diferenciação social e distinção simbólica 

entre os grupos; 

- modelo 4: o consumo é sistema de integração e comunicação; 

- modelo 5: o consumo é cenário de objetivação dos desejos;  

- modelo 6: o consumo é processo ritual. 

 

Em seguida, Canclini ressalta a necessidade de separar bens de outras 

atividades e definir, em consequência, as particularidades do consumo cultural, que 

é sobre o qual nos deteremos neste trabalho.  

O consumo cultural é definido por Canclini como “o conjunto de processos de 

apropriação e uso de produtos nos quais o valor simbólico prevalece sobre os 

valores de uso e de troca, ou onde ao menos estes últimos se configuram 

subordinados à dimensão simbólica” (CANCLINI, 1993, p. 34), onde “os produtos 

denominados culturais têm valores de uso e câmbio, e contribuem para a 

reprodução da sociedade e, às vezes, à expansão do capital, porém neles 

prevalecem os valores simbólicos sobre os utilitários e mercantis18” (CANCLINI 

1993, p. 33-34).   

O autor pontua: 

Esta definição permite incluir no âmbito peculiar do consumo cultural 
não somente os bens com maior autonomia: o conhecimento 
universitário, as artes que circulam em museus, salas de concerto e 
teatros. Abarca também aqueles produtos muito condicionados por 
suas implicações mercantis (os programas de televisão) ou pela 
dependência de um sistema religioso (o artesanato e as danças 
indígenas), mas cuja elaboração e consumo requerem um 
treinamento prolongado em estruturas simbólicas de relativa 
independência.19. (CANCLINI, 1993, p. 33) (TRADUÇÃO NOSSA) 

 

 

Por isso, podemos considerar a prática de samba, forró e capoeira como 

consumo, onde a razão pela qual os informantes as praticam é seu valor cultural. 
                                            
18 No original: “los productos denominados culturales tienen valores de uso y cambio, contribuyen a la 
reproducción de la sociedad y as veces la expansión del capital, pero en ellos los valores simbólicos 
prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles.” 
19 No original: “esta definición permite incluir en el ámbito peculiar del consumo cultural no solo los 
bienes con mayor autonomía: el conocimiento universitario, las artes que circulan en museos, salas 
de concierto y teatros. También abarca aquellos productos muy condicionados por sus implicaciones 
mercantiles (los programas de televisión) o por la dependencia de un sistema religioso (las artesanías 
y las danzas indígenas), pero cuya elaboración y cuyo consumo requieren un entrenamiento 
prolongado en estructuras simbólicas de relativa independencia” 
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Sua prática comporta o encontro e, em alguns casos, a adesão a novas estruturas 

simbólicas, que são experimentadas e aprofundadas a cada dia, e sobre as quais os 

informantes adquirem um conhecimento com o qual se engajam de um ponto de 

vista que é mais afetivo do que utilitário.  

Canclini acrescenta: 

Esta autonomia é maior quanto mais integrados ao mundo moderno 
se fazem os produtores e os públicos. Os artesãos e dançarinos 
cujos objetos e cerimônias se produzem e são apropriadas dentro de 
um sistema de autoconsumo, em comunidades étnicas quase 
desvinculadas da sociedade nacional, têm sua vida simbólica 
entrelaçada com práticas econômicas, religiosas e políticas. Porém, 
cada vez são mais numerosos os artesãos que adaptam sua 
produção para vendê-la a setores modernos que não compartilham 
suas crenças, nem seus hábitos produtivos, nem sua organização 
social.20 (CANCLINI, 1993, p. 34) (TRADUÇÃO NOSSA) 

 

 

Por estes motivos, a prática da capoeira, do forró e do samba que podemos 

observar em nossa pesquisa, se identificam enquanto consumo cultural, feito não no 

lugar de origem destas tradições, mas sim em outro lugar onde, não obstante a 

distância geográfica, se compartilham símbolos e valores que são compartilhados e 

difundidos.  

Podemos identificar no consumo cultural um subgrupo: o consumo midiático. 

Toaldo e Jacks defendem “a necessidade de dar maior precisão à definição de 

consumo cultural quando se trata da mídia, uma vez que ela tem suas 

particularidades” (TOALDO; JACKS, 2013, p. 3), por isso o analisaremos em uma 

seção específica.  

É possível analisar o aspecto do consumo cultural também junto ao conceito 

de lazer, assim como no trabalho de Taschner porque 

                                            
20 No original: “esta autonomía es mayor cuanto mas integrados al mundo moderno se hallen los 
productores y los públicos. Los artesanos y danzantes cuyos objetos e ceremonias se producen e 
apropian dentro de un sistema de autoconsumo, en comunidades étnicas casi desvinculadas de la 
sociedad nacional, tienen su vida simbólica entrelazada con practicas económicas, religiosas e 
políticas. [...] Pero cada vez son mas numerosos los artesanos que adaptan su producción para 
venderla a sectores modernos que no comparten sus creencias, ni sus hábitos productivos, ni su 
organización social.”  
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há uma dimensão do lazer em algumas formas de consumo, por 
exemplo, ir a um shopping center aos domingos e feriados (para 
pessoas que gostam de fazer isso obviamente). Há também uma 
dimensão de consumo no lazer: a maioria das atividades de lazer é 
hoje mediada pelo mercado – ir ao cinema, viajar a turismo, ver TV e 
conversar pela Internet são alguns exemplos (TASCHNER, 2000, p. 
39). 

 

A autora define essa condição como “mercantilização do tempo livre”, e nossa 

pesquisa se enquadra exatamente neste ponto. A autora aponta que a internet tem 

muito poder no desenvolvimento subjetivo do consumo de produtos culturais, porque 

permite mais liberdade ao público/consumidor, pois “em vez de ter que escolher 

entre as alternativas que os produtores resolveram oferecer, os consumidores 

podem vir a ter a chance de ser mais ativos na determinação daquilo que deve ser 

oferecido” (TASCHNER, 2000, p. 46). Isto é o que observaremos em nosso relato, 

onde alguns interlocutores se tornam produtores daquilo que justamente queriam 

consumir e abrem esta possibilidade a outras pessoas.   

Analisando do ponto de vista da aquisição de bens, materiais ou não, 

podemos observar algumas características que remetem o objeto às teorias sobre a 

cultura material, e isso se manifesta através dos relatos dos informantes que 

sinalizam a procura de objetos materiais brasileiros ou ligados ao Brasil em seu 

próprio cotidiano.  

Neste sentido, Miller escreve sobre a cultura material:  

tal perspectiva parece ser descrita de maneira apropriada como 
cultura material, pois implica que grande parte do que nos torna o 
que somos existe não por meio da nossa consciência ou do nosso 
corpo, mas como o ambiente exterior que nos habitua e incita 
(MILLER, 2013, p. 79).  

 

É também através dos objetos que as pessoas aprendem sobre a cultura em 

que elas vivem e “acima de tudo, a cultura vem dos trecos” (MILLER, 2013, p. 83) e, 

em tempos de globalização, os “trecos” circulam além do próprio confino geográfico 

e continuam falando, em contextos diversos e vários, sobre os significados 

simbólicos que eles possuem, se misturando aos “Habitus”21 pessoais e criando 

                                            
21 “o habitus é, com efeito, princÍpio gerador de práticas e, ao mesmo tempo, sistema de classificação 
(principium divisionis) de tais práticas. Na relação entre as duas capacidades que definem o habitus, 
ou seja, a capacidade de produzir práticas e obras classificáveis, além da capacidade de diferenciar e 
de apreciar essas práticas e esses produtos (Gosto) é que se constitui o mundo social representado, 
ou seja, o espaço de estilos de vida” (BOURDIEU, 2007, p. 162). 
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sistemas de significação individuais e sempre diferentes: “Coisas, veja bem, não são 

coisas individuais, mas o sistema de coisas, como sua ordem interna, fazem de nós 

as pessoas que somos” (MILLER, 2013, p. 83). 

A brasilidade entra na vida dos informantes através de práticas e, neste 

sentido, podemos considerar a prática de atividades tais como a capoeira, o samba 

e o forró como consumo. “Fazemos coisas porque elas nos ampliam potencialmente 

como pessoas” e “ao nos vermos nesse mundo que criamos, ganhamos em 

complexidade, sofisticação e conhecimento” (MILLER, 2013, p. 90). Como e por que 

fazer atividades como estas que não pertencem ao lugar geográfico e remontam a 

um mundo longínquo e diferente? Quais as razões para se procurar exatamente 

aquela cultura específica, procurando construir o mundo cultural com “trecos” que 

reforcem a ligação com aquele universo? Para Miller, “é o trabalho humano que 

transforma a natureza em objetos, criando esse espelho no qual podemos 

compreender quem somos. Assim o trabalho produz cultura em forma de treco” 

(MILLER, 2013, p. 90). 

O consumo, seja ele material ou cultural, se apresenta como fundante da 

identidade. Através de práticas culturais e aquisição de objetos, fruídos não somente 

pelo valor mercantil, mas sim pelo valor cultural, o indivíduo resolve suas crises, se 

encontra e molda uma nova identidade, que é influenciada pelo consumo e se faz 

visível através do consumo. As escolhas cotidianas, os gostos, o que a pessoa faz, e 

como a faz, em seu tempo livre, contribui com a definição do “eu” na sociedade, 

colocando em discussão o valor das categorias clássicas ligadas a nacionalidade e 

proveniência geográfica, que continuam, porém, mantendo um papel imprescindível 

quando tentamos definir a identidade.  

Assim, o próximo capítulo será dedicado a este assunto, em que 

analisaremos a importância da nacionalidade e da ideia de pertencimento a 

comunidades nacionais no panorama contemporâneo, onde a globalização e as 

novas tecnologias questionam os valores do tempo e do espaço.  
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IDENTIDADE, NAÇÃO E AS REPRESENTAÇÕES DO BRASIL 
 
 

No primeiro capítulo, analisamos como surge a urgência da identidade e 

como ela se manifesta, se constrói e se “resolve” através do consumo. Neste 

capítulo, abordaremos o conceito de identidade em relação à nacionalidade e à ideia 

de nação, considerado que trabalhamos com grupos italianos que incorporam em 

suas práticas cotidianas a cultura brasileira.  

Este fenômeno é possível graças à conformação do mundo contemporâneo, 

caracterizado pela globalização e pela cultura da mídia, que torna possível entrar em 

contato com outras culturas, veiculadas por textos midiáticos, pessoas e objetos, 

que circulam com mais facilidade. Os interlocutores desta pesquisa, italianos, 

integram na sua própria vida hábitos e práticas do Brasil, e isso faz com que, entre 

eles, as questões relativas ao que especificamente representa a brasilidade e a 

italianidade estejam em continua negociação. Isso é possível porque, como 

veremos, a ideia de nação é, assim como a identidade, uma construção cultural, e 

em nossa pesquisa, uma construção que remete ao encontro entre o “eu” e o 

“outro”, onde a dimensão do consumo deixa os confins mais tênues e permeáveis.  

A questão do discurso pós-colonial, que comporta o fato dos interlocutores 

serem italianos e, em consequência, europeus, não pode deixar de ser mencionada. 

No entanto, foge do escopo deste trabalho abordar tal viés político. Nosso foco aqui 

recai em como os interlocutores elaboram em suas narrativas representações do 

Brasil, vivenciando-as em práticas como a capoeira, o samba e o forró.  

Primeiramente, apresentaremos definições sobre o conceito de Nação; em 

seguida, veremos como a cultura da mídia influi no processo de identificação e 

construção de imaginários, e porque preferimos usar, nesta pesquisa, o termo 

representação (CHARTIER), diferenciando-o do estereótipo. Para concluir esta 

parte, fecharemos com a descrição dos discursos sobre o Brasil.  

 

2.1. Identidade, Nação e imaginação 
 
Esta pesquisa procura analisar as representações de grupos de italianos 

sobre o Brasil, e por isso trataremos do conceito de Nação e das suas relações com 
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o mundo globalizado, para posteriormente analisar como a globalização interage 

com a construção da identidade nacional.  

Os elementos que estão em jogo nesta construção são as práticas do samba, 

da capoeira e do forró, junto ao que a mídia — através de filmes, literatura etc. — 

difunde sobre o Brasil e sobre a brasilidade. Estes dois elementos geram 

representações que definem, na biografia dos interlocutores, as ideias sobre o país. 

Benedict Anderson aborda o assunto, ao afirmar que “nação, nacionalidade e 

nacionalismo todos têm se demonstrado difíceis de definir, quanto mais de analisar” 

(ANDERSON, 1989, p. 11). Em sua obra, o conceito de nation-ness, termo que inclui 

as nuances conectadas a este conceito tão maleável, é algo que se constrói 

culturalmente, um artefato cultural: 

Parto de que a nacionalidade ou, como talvez se prefira dizer, devido 
às múltiplas significações dessa palavra, nation-ness, bem como o 
nacionalismo, são artefatos culturais de um tipo peculiar. Para 
compreendê-los adequadamente é preciso que consideremos com 
cuidado como se tornaram entidades históricas, de que modo seus 
significados se alteraram no correr do tempo, e por que, hoje em dia, 
inspiram uma legitimidade emocional tão profunda (ANDERSON, 
1989, p. 12). 

 

Os nacionalismos são o resultado de forças históricas diferentes e “uma vez 

criados, estes artefatos se distribuem e tornaram-se ‘modulares’: são transplantados 

com graus diversos de consciência e a grande variedade de terrenos sociais” 

(ANDERSON, 1989, p. 13). Cada cruzamento particular entre as políticas e as 

ideologias, ou seja, cada artefato cultural que resulta destes encontros diversos sabe 

criar laços e afetos com níveis personalizados de consciência e adesão.  

Isso significa que a ideia de Brasil também pode ser analisada a partir destes 

instrumentos, e é particularmente interessante observar como o contato com 

práticas brasileiras leva à procura de diferentes graus de brasilidade, onde a 

distinção entre o que é peculiarmente italiano e o que pertence ao Brasil é, em 

alguns casos, mais marcada, e, em outros, mais fluida.  

A imaginação e a interpretação pessoal têm um papel fundamental na 

construção da ideia de nação, e Anderson a classifica como uma ideologia, 

definindo-a como “uma comunidade política imaginada, e imaginada como 

implicitamente limitada e soberana” (ANDERSON, 1989, p. 14). 
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Neste trabalho, considera-se a questão da Nação como conceito imaginado e 

veremos, a partir daí, os vários tipos de engajamento que podem ser gerados graças 

à globalização. Por esta razão, não se trata de investigar a “falsidade” ou 

“autenticidade” das comunidades, mas sim observar como elas são imaginadas 

(ANDERSON, 1989, p. 15). Isso faz com que seja possível criar uma ideia de 

pertencimento ao mundo cultural brasileiro mesmo estando fora do país, visto que o 

conceito de Nação vai além dos limites territoriais.  

Podemos afirmar com Anderson que a ideia de Nação compartilha 

características com a construção dos sistemas culturais e se constitui, como tal, um 

sistema cultural, tanto quanto a religião ou os reinos dinásticos. Esta ideia viveu 

várias fases, mas foi a partir do século XVIII que floresceram jornais e romances e 

“essas formas ofereceram recursos técnicos para re[a]presentar a espécie de 

comunidade imaginada que é a nação” (ANDERSON, 1989, p. 34). 

O desenvolvimento da imprensa como mercadoria e, neste processo, a 

globalização, fizeram com que fosse possível constituir comunidades que Anderson 

define de tipo horizontal-secular e transversal ao tempo (ANDERSON, 1989, p. 46), 

e é por essa razão que a nação se torna popular.  

A globalização tornou a identificação e a construção da própria identidade 

nacional mais livre, porque através da cultura da mídia (conforme explicaremos em 

seguida) há mais possibilidades de circulação e de adesão a uma ou a outra. Não se 

trata mais de pertencimento a um Estado, mas de uma relação entre os mundos em 

que vivemos e que vamos conhecendo, e como modelamos e selecionamos este 

material, para aderir a ele ou não.  

Em consequência disso, a construção da identidade nacional se apresenta 

como difícil e problemática, tanto quanto a ideia de Nação que exploramos nos 

parágrafos precedentes. 

Em sua obra, A identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall investiga 

a natureza do sujeito humano na perspectiva da sociedade contemporânea e 

descreve a evolução deste conceito. Ele considera o advento do capitalismo como o 

momento em que o “eu” se torna um sujeito social mais definido no interior da 

estrutura do Estado moderno e da democracia. Emergiu, então, uma concepção 

mais “social” do sujeito. O indivíduo passou a ser visto como mais localizado e 

“definido” no interior dessas grandes estruturas e formações sustentadoras da 

sociedade moderna. 
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Isto tem relação com a biologização do sujeito humano, devido à perspectiva 

darwiniana e ao surgimento das ciências sociais, graças às quais o indivíduo se 

torna soberano “com as suas vontades necessidades, desejos e interesses”, e 

permanece “a figura central tanto nos discursos da economia moderna quanto nos 

da lei moderna” (HALL, 2005, p. 30). 

Assim, ao institucionalizar o pensamento cartesiano, o estudo do indivíduo e 

de seus processos mentais tornou-se o objeto da psicologia, e a sociologia 

posicionou o indivíduo em processos de grupo e normas coletivas, descrevendo os 

tipos de contratos sociais entre sujeitos individuais. Este é o momento em que se 

estabelece que o indivíduo é formado através das relações sociais que ele possui. 

Nas palavras de Hall, isso consiste na “internalização” do exterior do sujeito e na 

“externalização” do seu interior através da ação no mundo social, e é a base da 

teoria da socialização (HALL, 2005, p. 31). 

Ao repensar a importância da imaginação neste processo, assim como 

Anderson, Hall também ressalta a oposição entre a Razão e o Inconsciente, na 

psicologia freudiana, e demonstra como a ideia cartesiana “penso, logo existo” se 

enfraquece neste contexto. É neste ponto que nasce o sistema de representação 

simbólica e quando a imaginação se torna central, pois  

 
A identidade é realmente algo formado ao longo do tempo, através 
de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 
consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo 
“imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece 
sempre incompleta, está sempre em processo, sempre sendo 
formada (HALL, 2005, p. 37). 
 

 
Em outras palavras, “a identidade surge não tanto da plenitude da identidade 

que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma incompletude que é 

preenchida a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais imaginamos 

que somos vistos pelos outros” (HALL, 2005, p. 39). Ou seja, nossa vida é uma 

busca contínua por identidade e construção de biografia22. 

Hall enfrenta a problemática do sujeito fragmentado e a construção da 

identidade cultural a partir da identidade nacional, e se pergunta como as 

identidades nacionais estão sendo afetadas ou deslocadas pelo processo de 

globalização, assunto que interessa a esta pesquisa. O autor lembra que as 
                                            
22 Cf. Capítulo 1: biografia/narrativa 



 

 

55 

identidades nacionais não estão em nossos genes e, portanto, quando falamos que 

somos brasileiros ou italianos, estamos falando de forma metafórica, porém 

pensamos como se essa condição fosse parte da nossa natureza essencial. 

Hall cita os filósofos Scruton e Gellner para descrever como o sentimento de 

identificação nacional é importante para que nossa subjetividade não se perca. Este 

conceito, que será o fundamento da pesquisa, propõe que: 

as identidades nacionais não são coisas com as quais nós 
nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da 
representação. Nós só sabemos o que significa ser inglês devido ao 
modo como a inglesidade (englishness) veio a ser representada — 
como conjuntos de significados — pela cultura nacional inglesa. 
Segue-se que a nação não é apenas uma entidade política, mas algo 
que produz sentidos — um sistema de representação cultural (HALL, 
2005, p. 48-49). 

 

Seguindo o mesmo procedimento, neste estudo estamos à procura do que 

significa ser brasileiro e como a brasilidade é recebida através do consumo cultural. 

Porém, fazemos isso em relação à Itália, ambiente externo, e trabalhamos com 

misturas de identidades, ou seja, a identidade italiana (política e geográfica), e a 

brasileira (de proximidade afetiva), assim como ela é conhecida através das 

representações culturais que circulam a seu respeito.  

Uma Nação é, em conclusão, uma comunidade simbólica e, portanto, o Brasil 

também pode ser interpretado e analisado enquanto tal. Hall identifica dois 

elementos que derivam desta ideia e que caracterizam o conceito de Nação: a 

língua e a lealdade. 

A formação da cultura nacional implica a criação de padrões de alfabetização 

e é também a partir desta alfabetização que a cultura nacional se constrói como 

sistema de representação (HALL, 2005, p. 50). Por isso, procuramos compreender 

em nossas entrevistas qual a relação dos entrevistados com a língua portuguesa, 

qual o nível de conhecimento, que tipo de contatos com o idioma os interlocutores 

possuem e como o cultivam.  

Por mais que esta cultura pareça unificada e homogênea, a realidade é que o 

fenômeno da globalização está mudando a estrutura deste processo, fazendo com 

que a ideia de Nação esteja em deslocamento. O modo como cada cultura se 

manifesta enquanto conjunto de instituições culturais, representações e símbolos, 

faz com que uma cultura nacional possua as características de um discurso, o que 
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influencia o modo como construímos sentidos e como concebemos a nós mesmos, e 

isso nos leva ao conceito de comunidades imaginadas de que falamos 

anteriormente: 

As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos 
com os quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses 
sentidos estão contidos nas histórias que são contadas sobre a 
nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e 
imagens que dela são construídas (HALL, 2005, p. 51). 

 

Existe então uma narrativa sobre a Nação, elementos que “dominam as 

identificações e definem as identidades”, os povos e as estratégias 

representacionais que constroem nosso senso comum sobre o pertencimento ou 

sobre a identidade nacional (HALL, 2005, p. 51). 

Hall seleciona cinco elementos principais que constroem a narrativa. São 

eles: a narrativa da Nação como é contada em histórias e literaturas nacionais, na 

mídia e na cultura popular; as origens, na continuidade, na tradição e na 

temporalidade; a tradição inventada; o mito fundacional; e a visão simbólica baseada 

no folclore puro, original. 

Hall destaca o fato de que a Nação busca uma identidade que de fato não 

pode existir e que com a globalização essa situação torna-se mais complicada. “Não 

importa quão diferentes seus membros possam ser em termo de classe, gênero ou 

raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para 

representá-los todos como pertencendo à mesma grande família nacional” (HALL, 

2005, p. 59). Seria como se o poder unificador da Nação anulasse e subordinasse as 

diferenças culturais. Porém, as nações modernas “são, todas, híbridos culturais” 

(HALL, 2005, p. 62) e pensando no efeito de deslocamento da globalização, 

“devemos ter em mente a forma pela qual as culturas nacionais contribuem para 

costurar as diferenças numa única identidade” (HALL, 2005, p. 65).  

A globalização está deslocando as identidades culturais nacionais e é um 

complexo de processos e forças de mudança. Ela consegue combinar de novas 

formas as comunidades e cria novas combinações espaço/tempo, fazendo com que 

o mundo seja mais interconectado. A ideia sociológica clássica de “sociedade” entra 

em crise, porque muda a natureza da vida social, que hoje em dia não depende mais 

de combinações espaço/tempo lineares. 
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Hall destaca três possíveis consequências deste processo: desintegração das 

identidades nacionais; afirmação das identidades locais; e novas identidades 

híbridas tomando o lugar das identidades nacionais. 

Nesta pesquisa, sustentamos a hipótese de que os interlocutores 

entrevistados integram a terceira consequência, onde a brasilidade é um elemento 

que constrói o híbrido. Isso é possível porque o efeito da globalização é a 

compressão espaço-tempo “de forma que se sente que o mundo é menor e as 

distâncias mais curtas, que os eventos em um determinado lugar têm um impacto 

imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância” (HALL, 2005, p. 

69). Para Hall, tempo e espaço: 
 

são as coordenadas básicas de todos os sistemas de representação. 
Todo o meio de representação — escrita, pintura, desenho, 
fotografia, simbolização através da arte ou do sistema de 
comunicação — deve traduzir seu objeto em dimensões espaciais e 
temporais (HALL, 2005, p. 70). 

 

Todas as identidades estão localizadas no espaço e no tempo simbólico, e 

por isso Hall, citando Said (1990), fala de geografias imaginárias, que afetam o 

senso de lugar, de casa e de lar. O lugar se caracteriza como específico, concreto, 

conhecido, familiar e delimitado, e a globalização modifica a interpretação destas 

características, tendo como consequência “um afrouxamento de fortes identificações 

com a cultura nacional, e um reforçamento de outros laços e lealdades culturais, 

acima e abaixo do nível Estado-nação" (HALL, 2000, p. 73). 

A identidade nacional também é fundamental para compreender os aspectos 

ligados à cidadania e aos direitos legais, mas no nível da cultura, as identificações 

globais deslocam e apagam as identidades nacionais (HALL, 2000, p. 73). Este 

raciocínio sustenta a hipótese de que praticar samba, forró ou capoeira seja uma 

maneira de entrar em contato com algo visto como “legitimamente” brasileiro, que 

nos permite, talvez, imaginar como seria “ser brasileiro”, participando, com graus de 

engajamento diferentes, da brasilidade e fazendo deste aspecto uma característica 

da própria identidade. Como conclusão, “a globalização tem sim o efeito de 

contestar e deslocar as identidades centradas e fechadas de uma cultura nacional. 

Ela tem um efeito pluralizador sobre as identidades, produzindo uma variedade de 

possibilidades e novas posições de identificação" (HALL, 2000, p. 87). 
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O conceito da pluralidade como elemento fundamental deste processo é 

aprofundado por outro autor, Appadurai (2004), que na obra Dimensões culturais da 

globalização desenvolve um discurso sobre globalização e modernidade. Ele afirma 

que a globalização está longe de ser uma homogeneização cultural, porque tem a 

ver com questões de identidades de grupos, as quais também são construídas 

através das diferenças entre si.  

Na obra de Appadurai os conceitos de imaginação, assim como para 

Anderson e Hall, são centrais para a análise das imagens do mundo. Para o autor, 

existem dois tipos de imaginação, a individual e a coletiva, e a globalização faz com 

que existam confrarias transnacionais e pós-nacionais que se constituem enquanto 

comunidades de sentimentos. Na distinção entre coletivo e individual,  

é importante salientar que falo de imaginação como coletivos e não 
apenas como uma faculdade do indivíduo dotado (que é o sentido 
que tacitamente é tomado desde o florescimento do Romantismo 
europeu). Parte do que os meios de comunicação de massas tornam 
possível, por causa das condições de leitura, crítica e prazer 
coletivos, é o que em outro lugar chamei de ‘comunidade de 
sentimentos’ [APPADURAI, 1990], um grupo que começa a imaginar 
e a sentir coisas em conjunto (APPADURAI, 2007, p. 21). 

 

Como vimos em Anderson, numa época de globalização as fronteiras do 

Estado-nação perdem sentido e trabalham no limite do Estado-nação, porque “a 

recepção coletiva dos meios de comunicação de massas, especialmente do cinema 

e do vídeo, pode criar confrarias de veneração e carisma” (APPADURAI, 2007, p. 21), 

independentemente da nossa localização e 

estas confrarias são muitas vezes transnacionais, até pós-nacionais, 
e operam frequentemente além dos limites da nação. Estas 
confrarias midiatizadas pela comunicação de massa crescem ainda 
em complexidade porquanto nelas se entrecruzam diferentes 
experiências locais de gosto, prazer e política, criando assim a 
possibilidade de convergências na ação social translocal, o que de 
outro modo seria difícil imaginar (APPADURAI, 2007, p. 21). 
 

 

Isso significa que nada impede que um italiano tenha contatos cotidianos com 

produtos culturais brasileiros na Itália — assim como um brasileiro no Brasil —, e 

que ele possa participar da ideia de brasilidade, pois ele compartilha e participa dos 

mesmos rituais, das mesmas mensagens, embora com outras interpretações, sendo 

a internet o fator prático que viabiliza este fenômeno.  
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Assim como em Hall, a globalização e a internet mexem com o sentido de 

espaço e de tempo, revisitando a natureza destes dois aspectos que na 

contemporaneidade não possuem mais a característica de linearidade que sempre 

foi parte fundamental deles. No que diz respeito ao espaço, construímos uma visão 

do mundo que constitui um mapa cultural baseado nas diferenças de hábitos e de 

tipos de vida, de modo a imaginar uma topografia da cultura. Porém, “as divisões 

geográficas, diferenças culturais e fronteiras nacionais tendem a ser isomórficas e 

desenvolveu-se uma forte corrente que reflete os processos mundiais através desta 

espécie de mapa nacional-cultural do mundo” (APPADURAI, 2007, p. 31). 

No que diz respeito ao tempo, devemos considerar a interatividade e suas 

consequências. Espaço e tempo se reúnem no fluxo global que representa o mundo 

moderno, e que a ele confere uma nova ordem e uma nova intensidade. Appadurai 

usa como exemplo os Estados Unidos e a “americanização” para mostrar como é 

possível distribuir imagens culturais específicas no mundo inteiro, e como o papel da 

imaginação é importante, visto que é um fato social e componente chave da nova 

ordem global: 

Imagem, imaginado, imaginário: são tudo termos que nos orientam 
para algo de fundamental e de novo nos processos culturais globais: 
a imaginação como prática social. Já não é mera fantasia (ópio do 
povo cuja verdadeira função está alhures), já não é simples fuga (de 
um mundo definido principalmente por objetivos e estruturas mais 
concretos), já não é passatempo de elites (portanto, irrelevante para 
as vidas da gente comum), já não é mera contemplação (irrelevante 
para novas formas de desejo e de subjetividade), a imaginação 
tornou-se um campo organizado de práticas sociais, uma maneira de 
trabalhar (tanto no sentido do labor como no de prática culturalmente 
organizada) e uma forma de negociação entre sedes de ação 
(indivíduos) e campos de possibilidade globalmente definidos 
(APPADURAI, 2007, p. 48-49). 

 

Neste panorama, ele define cinco fluxos culturais que influenciam este 

processo, que são construções perspectivadas de diferentes autores: etno-

paisagem; media-paisagem; tecno-paisagem; financio-paisagem e ideo-paisagem. 

O autor explica a razão do uso do termo paisagem, que na visão do trabalho 

de pesquisa aqui apresentado é muito interessante, pois ele apresenta as paisagens 
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como “mundos imaginados”23, ou seja, como visões construídas historicamente ao 

longo do tempo por diferentes agentes, pessoas e grupos espalhados pelo mundo: 

Paisagem como sufixo permite-nos apontar a forma fluida, irregular 
destes horizontes, formas que caracterizam o capital internacional 
tão profundamente como a moda internacional do vestuário. termos 
com paisagem como sufixo comum indicam também que estas não 
são relações objetivamente dadas que parecem o mesmo de todos 
os ângulos de visão, são construções profundamente 
perspectivadas, infletidas pela localização histórica, linguística e 
política de diferentes tipos de atores: Estados-nações, empresas 
multinacionais, comunidades da diáspora, bem como grupos e 
movimentos subnacionais (sejam religiosos, políticos ou 
econômicos); e mesmo de grupos íntimos e próximos, como aldeias, 
bairros e famílias. Com efeito, o indivíduo atuante é o último loeus 
deste conjunto perspectivado de paisagens, pois estas acabam por 
ser percorridas por agentes que vivem e constituem formações 
maiores, em parte à custa do seu próprio sentido do que essas 
paisagens oferecem (APPADURAI, 2007, p. 51). 

 

2.2. Media-paisagem e a cultura da mídia 
 

Dentro destes fluxos culturais, os conceitos que mais ajudam esta pesquisa 

são as media e as ideo-paisagens — pois a media-paisagem se constitui de 

imagens espalhadas pela mídia —, e como os valores veiculados por elas se 

organizam e constroem novos discursos. 

 
Media-paisagem refere-se à distribuição da capacidade eletrônica 
para produzir e disseminar informação: jornais, revistas, estações de 
televisão e estúdios de produção de filmes, que estão agora ao 
dispor de um número crescente de interesses privados e públicos em 
todo o mundo, e das imagens do mundo criadas por esses meios de 
comunicação. Estas imagens encerram muitas inflexões 
complicadas; conforme o seu gênero (documentário ou diversão), as 
suas ferramentas (eletrônicas ou pré-eletrônicas), os seus públicos 
(local, nacional, transnacional) e os interesses daqueles que as 
detêm e controlam. O aspecto mais importante destas media-
paisagens é que fornecem (especialmente sob a sua forma de 
televisão, cinema e cassete) vastos e complexos repertórios de 
imagens, narrativas e etno-paisagens a espectadores de todo o 
mundo, e nelas estão profundamente misturados o mundo da 
mercadoria e o mundo das notícias e da política (APPADURAI, 2007, 
p. 53-54). 

 

                                            
23 Cf. ANDERSON, Benedict. Nação e Consciência Nacional. São Paulo: Editora Ática,1989. 
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O receptor, neste cruzamento entre fluxos de materiais culturais e fronteiras 

nacionais, pode assim idealizar um repertório próprio, original e único, que por outro 

lado pode também ser compartilhado não necessariamente com comunidades que 

compartilham a mesma espacialidade e temporalidade, porque as ideias espalhadas 

pelas mídias resultam somente parciais, como se fossem uma guia que 

acrescentamos à nossa própria experiência individual junto das imagens que já 

possuímos. 

Voltando à importância da mudança do sentido do espaço, é importante 

aprofundar mais o conceito de desterritorialização e as suas consequências. 

Appadurai questiona a natureza da localidade como experiência vivida num mundo 

globalizado e ressalta que a desterritorialização tem consequências sobre o poder 

da imaginação, que se torna central. Assim, 

A Imaginação — expressa em sonhos, canções, fantasias, mitos e 
contos — sempre constou do repertório de qualquer sociedade que 
esteja de algum modo organizada culturalmente. Mas na vida social 
hoje a Imaginação tem uma força nova e singular. Mais pessoas em 
mais partes do mundo consideram possível um conjunto de vidas 
mais vasto do que nunca. Uma fonte importante para esta mudança 
está na comunicação de massas, que apresenta um sortido rico e 
sempre variado de vidas, algumas das quais entram na imaginação 
vivida da gente comum melhor do que outras (APPADURAI, 2007, p. 
77-78). 

 

Neste sentido, os produtos midiáticos podem representar uma fonte para as 

pessoas que, entrando em contato com as imagens do Brasil, querem compartilhar 

valores com este Outro à distância. A prática de forró, samba e capoeira, graças aos 

valores simbólicos que carregam, podem ajudar as pessoas a construir vidas 

paralelas num mundo imaginado, e a fantasia se torna prática social: 

Mais pessoas em todo o mundo veem as suas vidas pelo prisma das 
vidas possíveis oferecidas pelos meios de comunicação de massas 
sob todas as suas formas. Ou seja, a fantasia é agora uma prática 
social; entra de infinitos modos no fabrico de vidas sociais para 
muitas pessoas em muitas sociedades (APPADURAI, 2007, p. 78). 

 

Um dos fenômenos que também se relaciona com a percepção do tempo e 

do espaço é o consumo, que faz do sujeito um consumidor que tem à sua disposição 

várias possibilidades de escolha e que é estimulado por várias mensagens. 

Consideramos superado o conceito de consumo estimulado pelas mensagens 
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subliminares e acreditamos nas teorias que consideram o consumo parte 

fundamental da construção da própria identidade (como vimos no capítulo 1) e 

encontramos na obra de Appadurai um efeito muito interessante do consumo. 

Quando falamos deste aspecto, temos que lembrar as diferentes texturas de 

temporalidade e assim podemos observar como o consumo se torna simulacro no 

tempo e do tempo: 

Na medida em que o consumo é cada vez mais levado a vasculhar 
histórias imaginadas, a repetição, que se baseia simplesmente no 
funcionamento de simulacros no tempo, mas também na força dos 
simulacros do tempo. Não apenas o consumo cria tempo através das 
suas periodicidades como o funcionamento da nostalgia sucedânea 
cria simulacros de períodos que constituem o fluxo do tempo, 
concebido como perdido, ausente ou distante. Assim, a habituação 
ansiosa de estilos, formas e gêneros previsíveis, que fomenta o 
consumo como atividade multiplicadora em aberto é potenciada por 
uma construção do tempo implosiva, retrospectiva, em que a própria 
repetição é um artefato de nostalgia sucedânea e momentos de 
percursos imaginados (APPADURAI, 2007, p. 111). 

 

Tempo, espaço e imaginação são os principais assuntos que fundamentam o 

trabalho de Appadurai. No que diz respeito novamente à questão do espaço, ele 

tenta definir o conceito de localidade e afirma: “Considero a localidade mais 

relacional e contextual do que escalar ou espacial” (APPADURAI, 2007, p. 237), 

partindo do pressuposto de que o conceito Estado-nação está em transformação. 

Por isso ele prefere o termo bairro 

para referir às formas sociais efetivamente existentes em que a 
localidade enquanto dimensão ou valor se realiza de vários modos. 
Os bairros, nesta acepção, são comunidades situadas caracterizadas 
pela sua realidade, espacial ou virtual, e pelo seu potencial para a 
reprodução social (APPADURAI, 2007, p. 238). 

 

Podemos ver que o autor considera também os bairros virtuais e que a 

dimensão espacial clássica se torna menos importante; citando o poder dos meios 

de comunicação como a televisão, ele cita também Rio de Janeiro e São Paulo para 

demonstrar como a comunicação televisiva penetra até nas localidades mais pobres, 

criando uma nova distinção no mundo. 
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Estas novas formas de comunicação eletronicamente mediatizadas 
começam a criar bairros virtuais, já não limitados por território, 
passaportes impostos, eleições e outros diacríticos políticos 
convencionais, mas pelo acesso ao software e ao hardware 
necessários para ligar as grandes redes internacionais de 
computadores (APPADURAI, 2007, p. 258-259). 

 

Isso faz com que se criem comunidades de imaginação que conseguem unir 

pessoas distantes em termos de espaço pela via da tecnologia.  

Para introduzir os conceitos referentes à cultura da mídia, serão discutidos 

textos de diferentes escolas. Dentre eles, escolhemos Kellner (2001), no que diz 

respeito à cultura da mídia, e as teorias de Fiske (1987), da escola britânica, a fim 

contextualizar esta pesquisa no panorama acadêmico.  

Por conta da globalização, é necessário levar em conta as especificidades 

técnicas do meio e os efeitos culturais que estão fortemente conectados aos 

progressos tecnológicos, os quais abrem novas possibilidades e percursos inéditos. 

Vera França (2013) ilustra os processos ocorridos neste campo teórico nos últimos 

vinte anos, especificando as terminologias de alguns dos conceitos específicos que 

foram se desenvolvendo na tradição dos estudos de mídia e comunicação. Esse 

campo tem passado por várias transformações e apresentado novidades, visto que 

depende fortemente do processo tecnológico. A contribuição da autora está 

relacionada com a identificação de terminologias que, observadas as mudanças, 

precisam ser atualizadas.  

A autora começa enfrentando o conceito de cultura midiática e apontando que 

este vem substituindo o de cultura de massa. Ao descrever a relação entre cultura 

midiática e panorama cultural, França ressalta como a perspectiva da cultura possui 

uma posição central, pois 

O conceito de “cultura midiática” diz respeito ao panorama cultural da 
sociedade contemporânea, marcado pela centralidade da mídia, e 
onde vivência cotidiana e produção midiática se interpenetram, 
conformando um quadro cultural compósito, marcado por tensões, 
embates, mixagens, reproduções, imposições (FRANÇA, 2013, p. 
10). 
 

As possibilidades de se construir um quadro cultural mais complexo e 

heterogêneo dependem da tecnologia oferecida pelos meios, visto que ela aumenta 

as possibilidades de disseminação de histórias e narrativas em meios diferenciados, 

sempre mais interconectados, afinal 
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Esse novo conceito tem como eixo definidor o cenário e o 
funcionamento das próprias mídias: revela-nos um processo de 
duplicação e reprodução de acontecimentos e narrativas 
atravessando diferentes meios, num movimento em que o mundo e a 
realidade se veem conformados por uma nova dinâmica que tem 
sido chamada de “transmidiática” (FRANÇA, 2013, p. 10). 
 

Em consequência disso, surge um aspecto problemático do termo “meios de 

comunicação”, que a autora propõe substituir pelo termo “dispositivo”, visto que 

Também a expressão “meios de comunicação” já caiu em desuso, 
substituída por media, ou mídia. A mudança para o termo “mídia”, 
para além da questão tecnológica (surgimento e diversificação dos 
aparatos tecnológicos), expressa também um alargamento da 
compreensão de sua natureza, de seu potencial transformador. Mídia 
vem assim englobar um significado maior, que inclui tecnologia, 
linguagem, conformação do modelo interativo. E tanta coisa se 
incluiu nesse novo objeto que o termo “mídia” se transformou no 
nome genérico, e a ele foi agregado o termo “dispositivo”. Mídia diz 
do conjunto; ao tratar de um, especificamente, olhamos para esse 
meio enquanto um dispositivo (FRANÇA, 2013, p. 11). 
 

Por último, França identifica o caráter descritivo-operacional das pesquisas 

contemporâneas, mostrando a importância da análise das relações: 

 
A análise, nesse momento [...], se torna mais descritivo-operacional, 
buscando estudar as distinções e especificidades de cada meio, seu 
tipo de linguagem, formas de operação e conformação de um modelo 
de relação (ou de sociabilidade) (FRANÇA, 2013, p. 11). 

 

Quando falamos em cultura da mídia nos referimos a textos que circulam 

através dos meios de comunicação, que nos últimos vinte anos sofreram um 

aumento e uma forte complexificação, devido à natureza do progresso tecnológico. 

Este evento exige que cada pesquisa dedique um cuidado especial ao analisar os 

meios em si, mas também as relações entre eles. 

A internet, devido às suas características tecnológicas, tem o poder de 

reproduzir milhares de imagens, em qualquer lugar do mundo, modificando a 

geografia e criando ligações transnacionais, como veremos no capítulo 4. A 

crescente importância que a rede foi conquistando ainda não anulou a importância 

referencial da autoridade da TV, sobretudo para aquela parte da sociedade que 

continua excluída do mundo digital. Isso faz com que, através dos conteúdos 

transmitidos e reproduzidos, ela consiga veicular símbolos, mitos e recursos que, 
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mais ou menos voluntariamente, vão se sedimentar, ser reinterpretados e 

contribuirão para a construção da própria ideia de mundo. A combinação de todas as 

mensagens provenientes dos diferentes “meios de comunicação” ou, como definido 

anteriormente, “dispositivos”, constitui a cultura da mídia, como podemos observar 

em Kellner: 

O rádio, a televisão, o cinema e os produtos da indústria cultural 
fornecem os modelos daquilo que significa ser homem ou mulher, 
bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. A cultura da 
mídia também fornece o material com que muitas pessoas 
constroem o seu senso de classe, de etnia e de raça, de 
nacionalidade, de sexualidade, de nós e de eles. Ajuda a modelar a 
visão prevalecente de mundo e os valores mais profundos 
(KELLNER, 2001, p. 9). 

 

Como a esfera pública se tornou e continua se tornando cada dia mais 

informatizada, Kellner descreve a cultura da mídia como dominante, pois se 

apresenta como força dominante de socialização. O que acontece na TV não 

pertence só ao mundo televisivo, mas se espalha por outros meios e chega na 

sociedade, conseguindo determinar da agenda-setting aos hábitos de consumo, 

tornando-se assunto compartilhado e referência legitimada. Isso acontece porque o 

destinatário das mensagens midiáticas, o público (sobre o qual falaremos 

posteriormente), se apropria, recusa, revisita, compartilha ou ignora, oferecendo, 

portanto, releituras deste material. Ele decide se adere ou não, e como adere às 

tendências, criando um sistema de interpretação do mundo construído através das 

relações entre os elementos adquiridos e o contexto em que se vive.  

A cultura da mídia produz, reproduz e inspira novos modos de produção 

cultural e novas formas de vida social e política, tornando-se o assunto mais 

discutido, e sempre representa uma fonte de autoridade. O progresso tecnológico 

faz com que esses atos, que sofrem uma contínua e rápida mudança, sejam 

mediados por tecnologias, espaços culturais e instituições. 

É importante ressaltar que em nossa pesquisa, os valores transmitidos 

através da mídia se unem aos carregados pelas práticas, dando vida a novos modos 

de interpretações. Considera-se que está superada a distinção entre cultura de "alto" 

e "baixo" nível (conforme proposto pela Escola de Frankfurt), reconhecendo um 

papel especial à cultura popular. Hoje em dia, o valor da cultura popular e seu poder 

são reconhecidos, ao lado da cultura considerada como de "alto" nível, assim como 
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a dicotomia da escola de Frankfurt entre cultura superior e inferior é 
problemática e deve ser substituída por um modelo que tome a 
cultura como espectro e aplique semelhantes métodos críticos a 
todas as produções culturais, que vão desde a ópera até a música 
popular, desde a literatura modernista até as novelas (KELLNER, 
2001, p. 44). 

 

Isso faz com que possamos considerar as práticas enquanto textos culturais. 

Não são textos de uma cultura qualquer, mas da cultura dominante, a qual também 

se destaca enquanto força dominante de socialização, pois 

hoje em dia [a cultura da mídia] substitui as formas de cultura 
elevada como foco da atenção e de impacto para grande número de 
pessoas. Além disso, suas formas visuais e verbais estão 
suplantando as formas da cultura livresca, exigindo novos tipos de 
conhecimentos para decodificá-las. Ademais, a cultura veiculada 
pela mídia transformou-se numa força dominante de socialização: 
suas imagens e celebridades substituem a família, a escola e a igreja 
como árbitros de gosto, valor e pensamento, produzindo novos 
modelos de identificação e imagens vibrantes de estilo, moda e 
comportamento (KELLNER, 2001, p. 27). 

 

A terminologia “público” não satisfaz, nesta pesquisa, a interpretação do 

consumidor de produtos midiáticos e das práticas, e por isso vou me basear nos 

estudos de Fiske, autor da escola britânica, para elucidar alguns conceitos sobre o 

papel e as características de quem assiste aos produtos televisivos. A participação 

do público é ativa e o autor utiliza e analisa o termo viewer. Assim, Fiske 

problematiza o conceito de audience, sublinhando a importância de não considerá-la 

como um bloco único, homogêneo e indistinto, mas sim como um sistema 

intersectado por várias questões, como raça, gênero, sexo, nacionalidade etc.  

Isso o coloca numa relação com o poder, a cultura dominante e a própria 

identidade, que é construída a partir das diferenças com a primeira, e essa 

construção é sempre e rigorosamente ativa. É por isso que Fiske prefere usar o 

termo viewer para ressaltar o lado ativo do telespectador, destacando a 

particularidade do ato de olhar. 
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Os termos “viewer” e “reader” são mais ativos do que “plateia” ou 
“plateias”. Eu os utilizo com uma considerável sobreposição de 
sentidos e, portanto, às vezes esses termos são intercambiáveis. 
Mas há diferenças de ênfase entre eles. Um espectador é alguém 
que assiste televisão, e produz significados e prazeres dessa 
atividade, em uma situação social. Esta situação social é composta 
tanto de relações/experiências sociais do espectador (classe, 
gênero) quanto do conteúdo, normalmente local, situação (que é 
também um produto de suas relações sociais) dentro da qual se 
assistirá TV.  O espectador televisivo experimenta uma variedade 
muito maior de modos de assistir TV em comparação ao espectador 
do cinema. “Assistir”, portanto, é um processo ativo que leva para a 
televisão as relações sociais do espectador (seu ponto de vista) e 
situação material. Assistir ao noticiário será muito diferente para uma 
dona de casa que está preparando uma refeição para a família do 
que para um homem jogado na poltrona em frente à tela. Um 
“viewer” se envolve com a tela de maneiras mais variadas, ativas e 
seletivas do que um “spectator” (FISKE, 1987, p. 7)24. (TRADUÇÃO 
NOSSA) 
 

Explicado o papel ativo do espectador, será ilustrado como a cultura da mídia 

difunde imagens e visões do mundo, com ênfase na liberdade de escolha que o 

público exerce com relação às representações de lugares e fontes diferentes. 

Podemos considerar superada a ideia do público passivo e manipulado: o 

espectador faz suas próprias escolhas, suas leituras, as quais ele reelabora 

autonomamente, decidindo o que aceitar, do que discordar, no que se identificar, 

reconhecendo assim que o público é ativo e “produz seus próprios significados e 

usos para os produtos da indústria cultural” (KELLNER, 2001, p. 45). 

Podemos então afirmar que a cultura da mídia fornece o material para a 

construção de identidades, da identidade do “eu” e do “outro”. Em nosso trabalho, 

daremos foco à construção das identidades pela perspectiva do consumo ligado a 

uma nacionalidade específica, questões fortemente interligadas e complexificadas 

no mundo. Faremos isso numa visão cultural multiperspectiva (KELLNER, 2001, p. 

129), considerando “a cultura da mídia como um terreno de disputa que reproduz em 

                                            
24 No original: “The terms “viewer” and “reader” are more active than either “audience” or “audiences”; 
I use them with a considerable overlap of meaning, and thus, at times, interchangeably. But there are 
differences of emphasis between them. A “viewer” is someone watching television, making meanings 
and pleasures from it, in a social situation. This social situation is compounded of both the social 
relations/experiences of the viewer (class, gender, etc.) and of the material, usually domestic, situation 
(which is also a product of his/her social relations) within which television is watched. The television 
viewer experiences a far greater variety of modes of watching than does the cinema spectator. 
“Viewing", then, is an active process that brings to television the social relations of the viewer (her/his 
points of view) and the material situation: viewing television news will be quite different for the woman 
who is cooking the family meal than for the man slumped in an armchair in front of the set. A viewer is 
engaged with the screen more variously, actively, and selectively than is a spectator”  



 

 

68 

nível cultural os conflitos fundamentais da sociedade e não como instrumento de 

dominação” (KELLNER, 2001, p. 134). Nesse ínterim 

É de vital importância entender o papel da cultura numa vasta gama 
de lutas sociais, tendências e desenvolvimentos em curso. Os 
estudos apresentados neste livro dão-nos a convicção de que as 
situações locais, nacionais e globais dos nossos dias são articuladas 
entre si por meio dos textos da mídia. Esta, em si mesma, é uma 
arena de lutas que os grupos sociais rivais tentam usar com o fim de 
promover seus próprios programas e ideologias, e ela mesma 
reproduz discursos políticos conflitantes, muitas vezes de maneira 
contraditória. Não exatamente o noticiário e a informação, mas sim o 
entretenimento e a ficção articulam conflitos, temores, esperanças e 
sonhos de indivíduos e grupos que enfrentam um mundo turbulento e 
incerto (KELLNER, 2001, p. 32). 

 

Ou seja, isso explica a importância dos textos televisivos para a construção 

da ideia do mundo em que vivemos. E é esse o mecanismo que faz com que a TV 

possa ser interpretada como geradora de cultura, ou espelho de culturas: essa ideia 

de construir imagens e ideias sobre o mundo. Estas ideias se relacionam em tensão 

com outros conceitos, como os de “eu” e os “outros”; o “eu” enquanto cidadão e o 

“eu” no mundo, o exótico, reconhecido como algo longe geograficamente e diferente 

com relação à nossa cotidianidade, e o familiar, ou seja, o que vivenciamos no dia a 

dia, e o interesse resultam das relações que o espectador entrelaça com essas 

questões, que circulam em um fluxo não homogêneo e variado.  

O fluxo possui um papel importante na difusão, porque ele também é capaz 

de gerar sentidos. As imagens televisivas conseguem permear e se difundir devido 

ao contexto de fluxo onde elas circulam. Deste ponto de vista, a pesquisa tenta 

captar as nuances, ou seja, como as narrativas e as imagens propostas pela internet 

pelos meios tradicionais influenciam a ideia do Brasil para públicos italianos, 

considerando quais são os elementos que alicerçam o ponto de partida desta 

construção. Afinal, como afirma Kellner, “é raro que filmes, canções populares, 

programas de televisão etc., isoladamente influenciem o público de modo direto” 

(KELLNER, 2001, p. 140). A ideia de Kellner, na qual esta pesquisa se baseia, é a 

de que é o efeito cumulativo de informações o que faz com que o popular global 

atinja o status de agente influenciador (KELLNER, 2001, p. 140). 

Em outra terminologia, podemos falar da TV como agente cultural (KELLNER, 2001, 

p. 4) que é capaz de fazer com que os significados sejam gerados e circulem: 

“começamos por considerar a televisão como agente cultural, especificamente como 
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provocadora e disseminadora de significados”25 (KELLNER, 2001, p. 4). Mas todos 

os sentidos possíveis são potenciais, porque tudo depende de como eles se 

integram aos sentidos pré-existentes (como no conceito de enciclopédia de Eco26) e 

aos códigos que conhecemos (o conceito de capital simbólico de Bourdieu27), e 

como eles se misturam, se completam e se contradizem. Por isso, a TV possui um 

código compartilhado que governa e envolve — de uma maneira hierárquica — 

produtores, textos e públicos que criam uma rede constitutiva de um determinado 

mundo cultural. “Códigos são ligações entre produtores, textos e audiências, e são 

agentes de intertextualidade através dos quais cada texto se entrelaça numa rede de 

significados que constitui nosso mundo cultural” 28 (KELLNER, 2001, p. 4). Para 

aderir ao público, estes códigos podem ser estereotipados, para que sejam mais 

reconhecíveis (KELLNER, 2001, p. 4), visto que são convencionais. Os códigos que 

possuímos influem fortemente nesta construção, o que demonstra que não podemos 

falar de “realidade”, porque esta é gerada pela cultura em que vivemos. 

A questão é que a "realidade" já é codificada, ou melhor, a única 
maneira de compreender e percebê-la é através de códigos da nossa 
cultura. Pode haver uma realidade objetiva e empírica, mas não 
existe um universal 29 (KELLNER, 2001, p. 4). (TRADUÇÃO NOSSA) 
 

 

2.3. Estereótipo, imaginário e representação 
 

Como observamos em parágrafos precedentes, o papel do imaginário é muito 

importante para a construção da ideia de Nação, assim como pela definição da ideia 

de povo. Como esse imaginário se configura, ao serem considerados todos os 

elementos em jogo com os quais os interlocutores da nossa pesquisa lidam em suas 

próprias narrativas?  

                                            
25 No original: “we start by considering television as a cultural agent, particularly as a provoker and 
circulator of meanings” (Tradução nossa). 
26	ECO, Umberto. Trattato generale di semiotica. Milão: Bompiani, 1975. 
27	BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 
2007. Falaremos deste aspecto na terceira seção deste capítulo. 
28 No original: “Codes are links between producers, texts, and audiences, and are the agents of 
intertextuality through which texts interrelate in a network of meanings that constitutes our cultural 
world” (Tradução nossa). 
29 No original: “The point is that “reality” is already encoded, or rather the only way we can perceive 
and make sense of reality is by the codes of our culture. There may be an objective, empiricist reality 
out there, but there is no universal”. 
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Estereótipo é uma palavra que se forma a partir da união das antigas palavras 

gregas /stereo/ (duro, sólido) e /typos/ (marca, imagem, grupo), e significa imagem 

rígida. Na psicologia social, o estereótipo é uma crença ou um grupo de crenças 

que uma pessoa ou um grupo de pessoas conferem a outra pessoa (ou grupos de 

pessoas). Aliás, o estereótipo se torna esquema e facilitação mental, podendo ser 

categorizado como neutro, positivo ou negativo. Para Katz (1933) e Braly (1935), os 

estereótipos são crenças que nos são transmitidas pelos agentes de socialização, 

como os pais, a escola e os meios de comunicação. Isso demostra a dependência 

dos estereótipos do contexto histórico e cultural, contextos estes onde se formam e 

se constroem a memória e, em seguida, a identidade.  

O estereótipo possui um papel imprescindível, seja ele aceito ou rejeitado. 

Bhabha (1998) enfrenta este assunto em sua obra, O Local da Cultura. Partindo do 

pressuposto de que o discurso colonial é, por sua natureza, caracterizado pela 

“fixidez na construção ideológica da alteridade” (BHABHA, 1998, p, 105), o autor 

ressalta o estereótipo como “sua principal estratégia discursiva” (BHABHA 1998, p. 

105). Assim, o estereótipo  

é uma forma de conhecimento e identificação que vacila entre o que 
está sempre no lugar, já conhecido, e algo que deve ser 
ansiosamente repetido[ ...] como se a duplicidade essencial do 
asiático ou a bestial liberdade sexual do africano, que não precisam 
de prova, não pudessem na verdade ser provados jamais no 
discurso. Esse é o processo de ambivalência, central para o 
estereótipo (BHABHA, 1998, p. 105). 

 

Esta ambivalência:  

garante sua repetibilidade em conjunturas históricas e discursivas 
mutantes; embasa suas estratégias de individuação e 
marginalização, produz aquele efeito de verdade probabilística e 
predictibilidade que, para o estereótipo, deve sempre estar em 
excesso do que pode ser provado empiricamente ou explicado 
logicamente (BHABHA, 1998, p. 106). 

 
 

O estereótipo tem então a ver com o “modo de representação da identidade” 

(BHABHA, 1998, p, 107), e ele o faz da maneira mais simples, ao ser capaz de 

oferecer “em um momento qualquer, um porto seguro de identificação (BHABHA, 

1998, p. 110). Assim o estereótipo se configura como “um modo de representação 
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complexo, ambivalente e contraditório, ansioso na mesma proporção em que é 

afirmativo” (BHABHA, 1998, p. 110). Ele representa uma simplificação: 

o estereótipo não é uma simplificação porque é uma falsa 
representação de uma dada realidade. É uma simplificação porque é 
uma forma presa, fixa, de representação que, ao negar o jogo da 
diferença (que a negação através do Outro permite), constitui um 
problema para a representação do sujeito em significações de 
relações psíquicas e sociais (BHABHA, 1998, p. 117). 

 
 

O imaginário, seguindo a obra do autor, age de maneira diferente, sendo que 
 

o imaginário é a transformação que acontece no sujeito durante a 
fase formativa do espelho, quando ele assume uma imagem distinta 
que permite a ele postular uma série de equivalências, semelhanças, 
identidades, entre os objetos do mundo ao seu redor (BHABHA, 
1998, p. 117). 

 

Os estereótipos também aparecem na pesquisa, porem sua definição, assim 

como a definição de imaginário, não são suficientes para descrever a complexidade 

do processo que está abaixo dos relatos dos interlocutores, por isso escolhemos 

outra terminologia para definir os discursos emergentes, preferindo o termo 

“representações”.  

Falar de representações é uma questão que precisa ser complexificada antes 

de se proceder à análise das falas dos entrevistados, a fim de explicitar o que 

entendemos quando falamos de imagens. Uma terminologia mais apropriada é 

“representação”, assim como sugere Roger Chartier (1991). O termo representação 

explica a dinamicidade das diferenciações culturais que integram o processo de 

constituição das representações caracterizado por tentativas e contradições: 

Daí as tentativas para decifrar de outro modo as sociedades, 
penetrando na meadas das relações e das tensões que as 
constituem a partir de um ponto de entrada particular [...] e 
considerando não haver prática ou estrutura que não seja produzida 
pelas representações contraditórias e em confronto, pelas quais os 
indivíduos e os grupos dão sentido ao mundo que é o deles 
(CHARTIER, 1991, p. 177). 

 

 O autor, para superar a oposição entre a objetividade das estruturas e a 

subjetividade das representações, identifica os sistemas de classificação e 

percepção como verdadeiras instituições sociais, inspirando-se na noção de 
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representação coletiva da sociologia clássica francesa (CHARTIER, 1991, p. 183) 

para, em seguida, listar três modalidades de relação com o mundo: 

de início, o trabalho de classificação e de recorte que produz 
configurações intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é 
contraditoriamente construída pelos diferentes grupos que compõem 
uma sociedade; em seguida, as práticas que visam a fazer 
reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira própria de 
ser no mundo, a significar simbolicamente um estatuto e uma 
posição; enfim as formas institucionalizadas e objetivadas em virtude 
das quais “representantes” (instâncias coletivas ou indivíduos 
singulares) marcam de modo visível e perpétuo a existência do 
grupo, da comunidade ou classe (CHARTIER, 1991, p. 183). 

 

A relação de representação não é única, mas subjetiva porque corre o risco 

de “possíveis incompreensões da representação” (CHARTIER, 1991, p.184), visto 

que  

os dispositivos formais — textuais ou materiais — inscrevem em 
suas próprias estruturas as expectativas e as competências do 
público que visam, organizando-se, portanto, a partir de uma 
representação da diferenciação social (CHARTIER, 1991, p. 186). 

 

 Portanto, a relação é dinâmica e o resultado se configura nas diferenciações 

culturais, visto que “a transformação das formas através das quais um texto é 

proposto autoriza recepções inéditas, logo cria novos públicos e novos usos”, mas 

também “a partilha dos mesmos bens culturais pelos diferentes grupos que 

compõem a sociedade suscita a busca de novas distinções” (CHARTIER, 1991, p. 

187). 

Nossas entrevistam revelam estas características, onde a ideia de brasilidade 

é constantemente construída na relação entre as duas nações, Brasil e Itália, não de 

um ponto de vista geográfico ou político, onde as diferenças são bastante marcadas, 

mas enquanto valores e símbolos que as duas carregam. 

 
2.4. Globalização e fluxos culturais 

 

Usando as palavras de outro autor, Nestor Canclini, podemos imaginar estas 

representações como um “horizonte imaginado por sujeitos coletivos e individuais” 

(CANCLINI, 2007, p. 29). Assim como os autores que temos citado anteriormente, 

ele também considera a importância da imaginação e constrói uma dicotomia entre 

“o que há de real e o que há de imaginário nessa ampliação do horizonte do local e 
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do nacional” (CANCLINI, 2007, p. 29). No primeiro caso, ele se refere ao fato de que 

o acesso à globalização é desigual e dependente da política e do mercado, no 

sentido econômico, porém ressalta a importância do imaginário:  

não estou identificando imaginário com falso. Se as construções 
imaginárias possibilitam as existências das sociedades locais e 
nacionais, elas também contribuem para a arquitetura da 
globalização. As sociedades se abrem para a importação e 
exportação de bens materiais, que passam de um país para o outro, 
e também para a circulação de mensagens coproduzidas em vários 
países, expressando no plano simbólico, processos de cooperação e 
intercâmbio (CANCLINI, 2007, p. 30). 

 

Mais adiante, o autor analisa e discute as peculiaridades dos fluxos culturais 

entre América Latina e Europa. O processo de globalização une não somente 

objetos culturais, mas também acordos econômicos, os quais levam a mudanças 

simbólicas profundas. Ou seja, trata-se de analisar o que ficou da conquista e da 

colonização, das relações modernas entre os Estados após os processos de 

independência, como os vínculos econômicos influem nas relações, e o papel dos 

Estados Unidos, que substitui a Europa por meio do poder econômico. Ou seja, 

falamos de fluxos e refluxos entre estes três polos (América do Sul, Europa, Estados 

Unidos).  

Isso influi também sobre a maneira de narrar as convergências e os conflitos, 

o que se apresenta como uma disputa. A primeira disputa é pelo narrador, ou seja, 

por quem tem o poder de interpretar e narrar a própria história do seu ponto de vista 

e, ainda mais interessante, como essas narrativas condicionam as práticas. No 

nosso trabalho, a novela pode ser um ponto de vista, ou seja, podemos interpretá-la 

como narradora. 

Canclini afirma que esses processos são formados por dois aspectos: o 

intercultural e o mercantil. Talvez este último esteja ganhando importância sobre o 

aspecto cultural. O que podemos observar é a persistência de alguns estereótipos 

nas visões entre estas partes diferentes do mundo; estereótipos ligados aos legados 

coloniais. A globalização atual, ao contrário, é feita mais para as finanças do que 

para o ser humano (CANCLINI, 2007, p. 75), e isso alimenta outros tipos de 

discursos. 

Os três estereótipos que marcam as relações entre Europa e América Latina 

são: civilização versus barbárie; encontro intercultural e fascínio distante. 



 

 

74 

Podemos relacionar este primeiro estereótipo, que se baseia num 

“maniqueísmo tosco” (CANCLINI, 2007, p. 95), à análise que Ivana Bentes faz do 

filme Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles, que para a autora representa 

“um filme-sintoma da reiteração de um prognóstico social sinistro: o espetáculo 

consumível dos pobres se matando entre si” (BENTES, 2007, p. 252), que quer 

evidenciar a parte violenta da relação entre os países, mas acaba sendo incompleto 

por não considerar as nuances locais, colocando os dois povos como que numa luta 

entre Bem e Mal, ou Certo e Errado. Isso acontece também porque o projeto 

Europeu na América do Sul sempre se disfarçou como um projeto de educação, 

exportação de civilidade, arte e beleza.  

O segundo estereótipo constitui-se numa narrativa reconciliadora e é 

sintetizada na frase “encontro de dois mundos”. Contudo, torna-se fundamental falar 

deste estereótipo muito criticamente, pois em livros de História tradicionais esta 

visão conciliadora esteve sempre muito presente, sendo, aos poucos, substituída por 

visões de historiadores mais críticos, que, por exemplo, utilizam a terminologia 

“conquista” ao invés de “descobrimento” das Américas. 

O terceiro estereótipo tem a ver com o mundo “outro”, distante, exótico; a 

América do Sul como um paraíso natural onde as pessoas ainda podem se 

expressar livremente porque estão longe das regras das sociedades europeias, um 

mundo onde a natureza, incluindo a nudez dos corpos, se impõe à observação. Mas 

também a visão do outro lado, a Europa como ninho de democracia, cultura e arte, 

como fonte de educação: “Este fascínio recíproco se dá à distância” (CANCLINI, 

2007, p. 83). 

Falando mais especificamente dos estereótipos sobre o Brasil, na análise das 

entrevistas com os interlocutores emergem com força dois estereótipos: 

 

- o Brasil Paraíso 

- Brasil “país da alegria” 

 

Vilela Ardenghi e Motta (2013), em seu artigo “Brasil-paraíso: estereótipo e 

circulação”, ressaltam o “motivo edênico” como relevante na “construção ou 

invenção do Brasil” (VILELA ARDENGHI; MOTTA, 2013, p. 383), cuja mensagem é 

“um símbolo da natureza, é o Brasil jardim, o Brasil-paraíso” e “ainda hoje a ideia de 

que no Brasil, por exemplo, se tem um cenário paradisíaco é retomada por diversos 
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discursos” (VILELA ARDENGHI; MOTTA, 2013, p. 383). Os temas recorrentes sobre 

o Brasil são “i) a perene primavera e temperança dos ares; ii) a longevidade dos 

seus nativos; iii) a ausência de pestilências e enfermidades” (VILELA ARDENGHI; 

MOTTA, 2013, p. 384).  

Analisando a obra “visão do paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e 

colonização do Brasil de Holanda (2010), as autoras descrevem como os 

navegadores que chegaram no Brasil “nas terras recém descobertas encontravam 

uma paisagem de cores ‘exuberantes’, proporcionada pelo clima temperado, 

responsável por garantir aos seus habitantes uma vida longa, já que longe de 

enfermidades” (VILELA ARDENGHI; MOTTA, 2013, p. 384). Ainda hoje, conforme o 

estudo dessas duas autoras, o discurso turístico sobre o Brasil é “invariavelmente 

relacionado à natureza, às belezas naturais, quase sempre às praias” (VILELA 

ARDENGHI; MOTTA, 2013, p. 385). 

João Freire Filho (2015), em seu artigo, escreve que “a alegria se consolidou, 

a partir dos anos 30, como um componente marcante da brasilidade”, “Brasil, país 

da alegria transbordante” (FREIRE FILHO, 2015, p. 402). Para o autor, “motivo de 

orgulho patriótico, a típica alegria dos brasileiros foi captada e cristalizada em um 

singelo conjunto de imagens, ritmos e símbolos” (FREIRE FILHO, 2015, p. 402) e 

nossas entrevistas demonstram isso. A alegria é, portanto, “um componente 

marcante e tenaz da brasilidade”, assim como veremos no capítulo 4. 

O próximo capítulo será dedicado à metodologia utilizada para esta pesquisa, 

à construção de campo e à apresentação dos interlocutores.  
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METODOLOGIA 
 

Gostaria de esclarecer que levar adiante a pesquisa de campo não foi um 

procedimento simples. Destarte, iremos observar, ao longo do capítulo, vários 

aspectos críticos, porém o primeiro está ligado ao meu percurso acadêmico. 

Estudei semiótica no meu Mestrado e por essa razão o meu modus operandi 

sempre foi muito ligado aos textos em si, além dos contextos e das interações 

externas. Como já falava Greimas, “fuori dal testo non c’è salvezza30”, e isso sempre 

foi como um mantra durante meus estudos de Mestrado. Durantes aqueles dois 

anos, meus professores me ensinaram a priorizar a análise dos textos. Às vezes 

havia liberdade para ampliar o sentido do texto, como por exemplo quando se fala 

de prática, pois a prática também pode ser analisada a partir de conceitos 

semióticos, mas sempre era apontado como um erro metodológico a pesquisa de 

algo além do texto. Isso porque a semiótica na verdade não se ocupa disso, mas sim 

das mensagens que o texto produz independentemente dos resultados na recepção.  

Como consequência, a dificuldade de analisar pela perspectiva semiótica 

residia em construir um corpus de análise pertinente, que ajudasse a entender um 

panorama específico. No caso desta pesquisa, trata-se do contrário, ou seja, a 

procura é por algo que está fora do texto, sendo que este último chega a ter uma 

função simbólica, um gatilho que leva a outros assuntos. 

O presente trabalho nasce portanto da minha curiosidade semiótica, mas se 

afasta totalmente desta disciplina em prol de um estudo de “inspiração etnográfica”, 

junto com o conceito de “quasi etnography” de Elliott (2003), onde os textos em si 

não são importantes pelo que eles contêm, mas pelas apropriações que se 

manifestam, no caso específico, junto a um determinado público. Além do mais, 

ressignifiquei o conceito de texto e fui pesquisando imagens, representações e 

estereótipos através de entrevistas analisadas em profundidade, esmiuçando 

palavras, pensamentos, hábitos e costumes.  

 

 

 

                                            
30 “fora do texto não há salvação”, GREIMAS, Algirdas Julius. Dell’imperfezione. Palermo: Selerio 
Editore, 1988. 
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3.1. Definição do objeto 
 

Este trabalho tem a proposta de entender como um grupo de pessoas 

envolvidas com consumo cultural relacionado à cultura brasileira — principalmente 

as práticas de samba, capoeira e forró na cidade de Milão — constroem 

representações próprias do Brasil, investigando de que modo tais representações se 

relacionam com a construção da própria identidade dos indivíduos, com as  

vivências cotidianas e estilo de vida.  

O que me levou a estabelecer esse objetivo foi minha entrada em campo.  

No começo minha ideia era pesquisar o consumo da novela contemporânea e 

fazer um estudo de sua recepção junto ao público italiano. Porém, durante os anos 

de pesquisa, tive problemas em identificar o público, visto que ele estava quase 

ausente da internet. Isso fez com que me deparasse com um meio de comunicação 

muito específico, a internet, que possui regras próprias, que até o momento eu não 

tinha aprofundado em nenhum trabalho acadêmico. Os Fóruns, grupos de Facebook 

e redes sociais (meios que também frequento pouco na minha vida particular) se 

tornaram o ponto de partida nesta pesquisa, no entanto, esta abordagem não deu 

resultado.  

O panorama com que me deparei foi de escassez na distribuição de novelas 

brasileiras contemporâneas na Itália, baixo engajamento nas redes sociais e fóruns 

desatualizados. Tentei entrar em contato com grupos e autoras de páginas de 

blogues, mas não obtive resposta, considerada a limitada e casual distribuição de 

novelas brasileiras contemporâneas na Itália. Foi assim que me lembrei de uma das 

entrevistadas, Michela, e do fato de ela ter assistido Avenida Brasil. Por isso, julguei 

importante investigar um determinado tipo de universo cultural, que fosse além de 

apenas assistir novelas, para ver como este hábito podia se integrar a diferentes 

atitudes de consumo que envolvem a identidade.  

Consequentemente, escolhi procurar grupos que praticassem atividades 

ligadas ao mundo brasileiro e observar as relações entre o consumo e as 

representações do Brasil para eles. Quando entrei em campo e completei minhas 

primeiras entrevistas, a temática da identidade, construída através do confronto 

entre os universos, veio à tona de forma urgente, demonstrando ter várias conexões 

com a construção da própria identidade e do estilo de vida. Estas conexões foram 

investigadas em seus diferentes níveis de engajamento, moldando cada um tipo 
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particular de abordagem ao consumo e de apropriação e elaboração dos 

estereótipos e das identidades. Deste modo, o objetivo da tese mudou e se adequou 

aos temas que emergiram nas entrevistas. 

A primeira problematização desta operação, no caso da minha pesquisa, é 

minha posição enquanto pesquisadora. Eu, italiana morando no Brasil, sou ex-

capoeirista e morei, como no caso de alguns entrevistados, fora da Itália, 

especificamente em Lisboa, características que aproximam minha experiência das 

deles, mas que se constitui em um desafio para meu olhar sobre o assunto. 

Gilberto Velho trata do tema da posição do pesquisador na obra Observando 

o familiar (1980), partindo da ideia de Da Matta (1974) sobre “transformar o exótico 

em familiar e o familiar em exótico” (VELHO, 1980, p. 124). Velho escreve sobre o 

conceito da distância com relação ao próprio objeto de estudo, repercorrendo 

diferentes autores sobre o tema ao investigar o significado de familiar e exótico na 

pesquisa antropológica.  

Seu primeiro ponto é que “falar-se a mesma língua não só não exclui que 

existam grandes diferenças no vocabulário, mas que significados e interpretações 

diferentes podem ser dados a palavras ou expressões aparentemente idênticas” 

(VELHO, 1980, p. 125). Então, o fato de eu conhecer o português e ser italiana, e, 

portanto, falar italiano com meus entrevistados, não significa que automaticamente 

eu possa entrar no universo de significado deles, mas que minha experiência como 

ex-capoeirista me ajudou por eu ter conhecido pessoalmente alguns hábitos que os 

entrevistados relatam, porém vividos e significados de maneiras diferentes. Para 

explicar isso, Velho escreve que  

o que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é 
necessariamente conhecido e o que não vemos e encontramos pode 
ser exótico, mas, até um certo ponto, conhecido. No entanto estamos 
sempre pressupondo familiaridades e exotismos como fontes de 
conhecimento ou desconhecimento, respectivamente (VELHO, 1980, 
p. 126). 

 

Isto significa que ocupo uma posição híbrida, que me permitiu nascer em uma 

cultura, a italiana, e conhecer em primeira pessoa a outra, a brasileira, tendo 

também experimentado em primeira pessoa algumas vivências relatadas pelos 

entrevistados. Isto porque, junto às palavras de Velho, “a realidade (familiar ou 

exótica) sempre é filtrada por um determinado ponto de vista do observados, ela é 
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percebida de maneira diferenciada” (VELHO, 1980, p. 126). Ao mesmo tempo, 

definir o que é “familiar” e o que é “exótico” no meu olhar se torna operação 

complexa, que enriquece as análises das entrevistas. 

A escolha por um estudo de inspiração etnográfica remonta à ideia de 

trabalhar justamente com o contato entre estas duas culturas e observar os 

resultados da mistura entre italianidade e brasilidade, tentando entender a 

brasilidade em Milão.  

 

3.2. Abordagem metodológica 
 

O trabalho usou a abordagem etnográfica no sentido de que se pretende ver o todo 

antes de chegar ao específico, assim como explicado nas palavras de Hine (2015). 

A autora descreve a etnografia como uma metodologia “para alcançar o cerne do 

sentido e estarmos aptos a compreender, ao redor e em profundidade, como as 

pessoas dão sentido aos seus próprios sentidos”31 (HINE, 2015, p. 1). A autora 

recusa uma cisão entre online e offline, e escreve: “Eu rejeitaria a noção de que há 

uma distinção preexistente entre mundo virtual e mundo real”32 (HINE, 2015, p. 24), 

além de apontar a importância da visão holística da etnografia e de que o etnógrafo 

permaneça aberto aos diversos aspectos do objeto de estudo que se interconectam 

(HINE, 2015, p. 25). A respeito disso, Hine traz um exemplo interessante: 

Para um etnógrafo, o estudo da comida em uma população 
específica não começaria e acabaria na observação do que as 
pessoas comem. Melhor, um etnógrafo focado em comida 
continuaria predisposto a se surpreender com o que a comida 
significa para as pessoas em questão, e estaria interessado nos 
aspectos da organização de suas vidas, as suas rotinas e rituais, as 
suas relações, as suas identidades que influenciam ou influenciaram 
as suas práticas em torno da comida, e os significados que eles 
investiram a ela33 (HINE, 2015, p. 25). 
 

                                            
31 No original: “for getting to the heart of meaning and enabling us to understand, in the round and in 
the depth, how people make sense of their meanings” (Tradução nossa). 
32 No original: “I would reject the notion that there is a pre-existing distinction between virtual world 
and real world” (Tradução nossa). 
33 No original: “For an ethnographer, a study of food within a particular population would not start and 
end with looking at what people ate. Rather, an ethnography focused upon food would remain open to 
being surprised at what food meant to the people in question, and would be interested in any aspect of 
their living arrangements, their routines and rituals, their relationship, and their identities that 
influenced or were influenced by their practises around food and the meaning invested in them” 
(Tradução nossa). 



 

 

81 

 

Um estudo etnográfico sobre comida não se ocupa simplesmente em analisar 

a comida que se escolhe, mas todo o universo simbólico ao seu redor. Assim, este 

estudo pretende não somente investigar as práticas de consumo ligadas ao Brasil, 

mas também quais tipos de identidades e representações elas levam consigo. 

Geertz (1989) descreve a prática etnográfica como “estabelecer relações, 

selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias” (GEERTZ, 1989, p. 

15), ou seja, junto às palavras de Ryle, que ele mesmo cita, fazer uma “descrição 

densa”. A abordagem semiótica à cultura que Geertz defende faz com que a 

etnografia construa uma “hierarquia estratificada de estruturas significantes” 

(GEERTZ, 1989, p. 17), que se tornam modelos para descrever aspectos culturais. A 

pesquisa etnográfica se configura como uma “experiência pessoal” (GEERTZ, 1989, 

p. 23) do autor e  

o que o etnógrafo enfrenta de fato [...] é uma multiplicidade de 
estruturas conceituais complexas, muitas delas sobrepostas ou 
amarradas umaa às outras, que são simultaneamente estranhas, 
irregulares e inexplícitas, e que ele tem, de alguma forma, primeiro 
apreender e depois apresentar (GEERTZ, 1989, p. 20). 

 

Assim, a descrição etnográfica possui três características: ela é interpretativa, 

o que interpreta é “o fluxo do discurso social” tentando “salvar o dito e fixá-lo em 

formas pesquisáveis”, tendo uma natureza “microscópica”. (GEERTZ, 1989, p. 31). 

Para alcançar seu objetivo, uma pesquisa etnográfica precisa de uma ampla 

vivência junto ao objeto em campo, e no meu caso eu não tive esta possibilidade, 

por isso passei um tempo limitado junto ao grupo. Devido ao tempo limitado de 

permanência em campo, falamos que este trabalho foi de “inspiração etnográfica” 

(ELLIOTT, 2003). 

Elliott, falando das pesquisas ligadas ao consumo, escreve que  

Em pesquisa de consumo é bastante proibitivo e caro estender a 
observação participativa por períodos extensos de tempo. […] 
Consequentemente, um amplo leque de técnicas foram 
desenvolvidas para se aproximar à etnografia 34 (ELLIOTT, 2003, p. 
9).  

 
                                            
34 No original: “in consumer research it is often prohibiltively expensive to carry out true participant 
observation over extended periods of time [...]. Consequently a whole range of techniques have been 
developed to approximate to ethnography” (Tradução nossa). 
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Este é o caso desta pesquisa e por isso podemos falar de “quasi-etnography” 

(ELLIOT, 2003), metodologia usada quando o tempo de permanência em campo é 

reduzido, ao contrário da etnografia tradicional, que prevê uma longa permanência 

em campo. 

 

3.3. Construção do campo e seleção dos interlocutores 
 
Retomando minha trajetória de pesquisa, a escassez da distribuição de 

produtos audiovisuais brasileiros no circuito cultural italiano e o engajamento mais 

distante com a Internet e as redes sociais declarado pelos entrevistados fizeram com 

que esta pesquisa focasse mais nas representações constituídas nas falas. Por isso 

projetei outra abordagem, que partisse sempre da Internet, mas que se direcionasse 

a um grupo presencial de pessoas e a análise de seus perfis online poderia ser uma 

expansão futura deste trabalho. 

A principal ferramenta metodológica escolhida para coletar dados foi a 

entrevista em profundidade, de acordo com as indicações de McCracken (1988) e 

Jorge Duarte (2010). McCracken, em sua obra The four-step method of inquiry 

(1988), define as etapas das entrevistas qualitativas, tendo meu trabalho sido 

baseado neste procedimento. A ideia do autor é trabalhar com dois eixos, o analítico 

e o cultural que, ao se intersectarem, criam quatro áreas de análise, que consistem 

em:  

 

- Revisão das categorias analíticas e design da entrevista; 

- Revisão das categorias culturais e design da entrevista; 

- Procedimento da entrevista e descoberta das categorias culturais; 

- Análise das entrevistas e descoberta das categorias analíticas. 

(McCRACKEN, 1988) 

  

A primeira fase dedica-se à procura das referências e à leitura da literatura 

existente sobre o assunto pesquisado. A resenha bibliográfica é necessária para 

definir as questões e ter acesso à informação, mas também para produzir o 

distanciamento, e assim fazer com que os dados de um projeto de pesquisa se 

relacionem com o campo teórico do pesquisador (McCRAKEN, 1988, p. 31). Este 

procedimento é importante, porque permite que os resultados falem e não as ideias 
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prévias do pesquisador, sendo esta a fase de “revisão e desconstrução da literatura 

acadêmica”35 (McCRACKEN, 1988, p. 34).  

A segunda fase serve para “fornecer ao pesquisador uma apreciação mais 

detalhada e sistemática de sua experiência pessoal com o tema de interesse36” 

(McCRACKEN, 1988, p. 34). Nesta fase, a entrevista se torna central porque será 

possível “delinear, a partir da experiência de cada um, as propriedades sistemáticas 

do assunto, separando o estrutural do episódico, e o cultural do idiosincrático37” 

(McCRACKEN, 1988, p. 35).  

O terceiro passo é a construção do questionário usado para conduzir a 

entrevista. Nele, é necessário incluir perguntas que digam respeito à biografia do 

entrevistado e que permitam a eles contar como vivem, construírem sua própria 

história, com o intuito de se sintonizar com o universo de sentido do interlocutor. 

Nesta fase, o entrevistador deve ser o mais discreto e não intrusivo que ele puder. 

No meu caso, tive que me esforçar muito para seguir esta regra, devido não só ao 

meu engajamento com a cultura investigada, mas também com a cultura de origem, 

que compartilho com os entrevistados. 

O quarto passo é dedicado à análise dos resultados e ele se desenvolve “do 

particular para o geral38” e nesta fase “o pesquisador começa imerso profundamente 

nos detalhes das transcrições das entrevistas e, através de cada estágio successivo, 

avança numa observação mais geral39” (McCRACKEN, 1988, p. 36). Esta fase é 

delicada porque “o pesquisador deve ler o testemunho da entrevista com um olhar 

muito atento sobre o que sao os dados e o que os dados produzem no self”40. Nesta 

etapa é preciso tempo para sedimentação dos conceitos, tanto é que o autor fala em 

“atenção a conclusões prematuras41” (McCRACKEN, 1988, p. 48). 

Partindo destes pressupostos, construí o roteiro de perguntas para 

subministrar aos entrevistados, em consonância com as indicações de Jorge Duarte. 

Em seu texto, “Entrevista em profundidade” (DUARTE, 2010), o autor explica ss 
                                            
35 No original: “review and deconstruction of the scholarly literature” (Tradução nossa) 
36 No original: “give the investigator a more detailed and systematic appreciation of his or her personal 
experience with the topic of interest” (Tradução nossa) 
37 No original: “draw out of one’s own experience the systematic properties of the topic, separating the 
structural from the episodic, and the cultural from the idiosyncratic” (Tradução nossa) 
38 No original: “from the particular to the general” (Tradução nossa) 
39 No original: “the investigator begins deeply embebbed in the finest details of the interview transcript 
and, with each successive stage, moves upward to more general observations” (Tradução nossa) 
40 No original: “the investigator must read the interview testimony with a very careful eye both to what 
is the data, and what the data sets off in the self” (Tradução nossa) 
41 No original: “beware premature closure” (Tradução nossa) 
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possibilidades e as regras para fazer entrevistas em profundidade, procedimento 

escolhido enquanto  

técnica qualitativa que explora um assunto a partir de informações, 
percepções e experiências de informantes para analisá-las e 
apresentá-las de forma estruturada [porque] entre as qualidades 
dessa abordagem está a flexibilidade de permitir ao informante 
definir os termos da resposta e ao entrevistador ajustar livremente as 
perguntas, [procurando] intensidade nas respostas (DUARTE, 2010, 
p. 1). 

 

No caso desta pesquisa, a entrevista em profundidade se revelou um 

verdadeiro “dialogo inteligente e crítico com a realidade”, tanto por modificar os 

pressupostos iniciais, afinal, “nesse percurso de descobertas, as perguntas 

permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever os processos de fluxos, 

compreender o passado, analisar, discutir e fazer perspectivas” (DUARTE, 2010, p. 

1).  

Escolhi o modelo de entrevista semiaberta e construí um roteiro de questões 

guia, que foi se aprimorando a cada entrevista. A entrevista semiaberta 

conjuga a flexibilidade da questão não estruturada com um roteiro de 
controle [e] as questões, sua ordem, profundidade, forma de 
apresentação, dependem do entrevistador, mas a partir do 
conhecimento e disposição do entrevistado, da qualidade das 
respostas, das circunstâncias da entrevista (DUARTE, 2010, p. 3).  

 

As entrevistas tiveram uma duração entre 45 minutos e duas horas, 

dependendo dos entrevistados. Para conduzir as entrevistas, me baseei em um 

roteiro dividido em três núcleos: a primeira parte dedicada a informações pessoais, a 

segunda parte sobre a relação do entrevistado com o Brasil e a cultura brasileira, e a 

terceira parte envolvendo o hábito de consumo de produtos brasileiros; de 

produções audiovisuais a materiais42.  

Decidi fazer uma primeira pesquisa exploratória através do Google o do 

Facebook sobre diversas práticas brasileiras em Milão, para ver quais atividades 

seriam possíveis de serem praticadas e como. Por conta da minha experiência 

pessoal, sabia que existia um bom circuito de capoeira e tinha participado de uma 

aula de forró em minha cidade com um grupo de Milão.  

                                            
42 Para o roteiro de entrevistas, vide Anexo. 
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Escolhi Milão e arredores por esse território ser meu lugar nativo, onde nasci 

e cresci, e onde também tive a possibilidade de vivenciar práticas de consumo 

ligadas ao Brasil e observar este ambiente. Minha experiência própria com a 

capoeira me mostrou que havia muitas pessoas envolvidas com a cultura brasileira.  

Em seguida, depois de ter estagiado no Rio de Janeiro em 2011, assim que 

retornei à Milão, comecei a procurar, exatamente como nossos interlocutores, um 

“pedacinho de Brasil”, descobrindo, por exemplo, o mesmo grupo “Mitoka” que foi 

analisado nesta pesquisa e participando de uma aula de forró, sem nunca ter tido 

este interesse enquanto morava no Brasil. 

Milão possui vários núcleos de práticas ligadas à cultura brasileira e, 

representando estas práticas um nicho, nesta cidade é possível encontrar mais 

manifestações culturais. Milão oferece mais possibilidades por ser uma cidade 

maior, e por isso atrai o publico do norte da Itália, que se desloca de cidades 

pequenas, às vezes de outras regiões, para usufruir deste tipo de consumo. 

Fiz uma pesquisa nas páginas sobre o Brasil, e foi assim cheguei no grupo 

“Mitoka Samba”, que, em seguida, lembrei de ter conhecido por ocasião de um show 

deles uns anos atrás. Ao mesmo tempo, procurei um grupo de forró em Milão que 

tinha conhecido anteriormente e contatei uma pessoa do antigo grupo de capoeira 

com o qual treinei, por me lembrar dos hábitos originais de consumo dela.  

Minha abordagem com os entrevistados foi por internet e escolhi usar a 

plataforma Facebook, através de mensagens via Messenger. Escolhi contatar o 

grupo “Mitoka Samba” por ele ser o mais antigo, não somente em Milão, mas 

também na Itália, sendo uma referência e possuindo uma história de mais de 20 

anos. 

O trabalho de campo, por questões pessoais43, foi realizado em três semanas 

na Itália, com o objetivo de contatar e realizar entrevistas. Por conta disso, as 

entrevistas foram programadas seguindo a disponibilidade dos interlocutores, motivo 

pelo qual as entrevistas foram realizadas segundo diferentes modalidades: em 

alguns casos foram presenciais, em outros foram realizadas através do Skype, com 

ou sem a utilização da gravação de vídeo. As que foram realizadas presencialmente 

sempre envolveram comida e bebida durante a entrevista.  

                                            
43 A pesquisa de campo foi feita com recursos próprios, junto à viagem que fiz para visitar minha 
família na Itália. Por causa de compromissos de trabalho, não pude ficar mais de três semanas. 
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Além das entrevistas, o trabalho de campo na Itália envolveu observação 

participante, pois fui a algumas aulas praticadas pelo grupo italiano em foco, onde 

pude interagir com os entrevistados. 

Monico et al (2017) desenvolvem o conceito de observação participante e sublinham 

a importância da observação:  

toda a observação — científica vs. cotidiana e direta vs. indireta — 
possibilita, por parte de quem observa (para além da aquisição e 
clarificação de informações sobre uma dada realidade) a 
identificação de problemas, o entendimento de conceitos, bem como 
a análise de relações e aplicações de esquemas de diferenciação 
dos mesmos. Toda a informação recolhida convergirá num 
entendimento abrangente do tipo de relações conceptuais entre os 
problemas e, eventualmente, na indicação de novos problemas 
(MONICO et al., 2017, p. 724). 

 

 

Para os autores, o método da observação participante é justamente 

apropriado “para estudos exploratórios, estudos descritivos e estudos que visam a 

generalização de teorias interpretativas” (MONICO et al., 2017, p. 726), por isso se 

encaixa no tipo de trabalho que estamos apresentando.  

Os autores, usando a terminologia de Spradley (1980), escrevem sobre o 

papel de observador insider, onde “a convivência do investigador com a pessoa ou o 

grupo em estudo proporciona condições privilegiadas para que o processo de 

observação seja conduzido de modo a possibilitar um entendimento genuíno dos 

factos, que de outra forma não seria possível (MONICO et al., 2017, p. 727).  

Sempre utilizando a terminologia de Spradley, os autores listam e descrevem 

as diversas formas de envolvimento e tipos de participação: alto (completo, ativo, 

moderado), baixo (passivo) e sem envolvimento (não participação). Os autores 

descrevem também a participação moderada, onde eu me reconheço enquanto “o 

investigador [que] tenta oscilar entre ser insider e outsider” (MONICO et al., 2017, p. 

728). O autor escreve que, na experiência de insider e outsider:  
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o mero participante de uma situação social, normalmente, 
experimenta algo no imediato, de uma maneira subjetiva; vê uma 
parte daquilo que está a sua volta; experimenta seus próprios 
movimentos e move-se numa sequência de atividades. Numa 
palavra, é insider. A experiência deste participar numa situação 
social toma significado e coerência pelo facto de o indivíduo estar 
inserido na situação, fazer parte dela. O observador participante, por 
seu lado, experimenta ser insider e outsider, espectador e ator de 
uma determinada situação (MONICO et al., 2017, p. 729). 

 

Minha observação participante aconteceu em um encontro do grupo “Mitoka”, 

que foi muito valioso por poder observar as dinâmicas dos ensaios, as relações 

entre os integrantes do grupo, o ambiente onde os ensaios acontecem e para 

estabelecer um contato pessoal com os interlocutores44. 

Como é de praxe em abordagens qualitativas, o importante é explorar a fundo 

um número relativamente pequeno de entrevistados, quando comparado ao 

paradigma quantitativo. A esse respeito, Jorge Duarte (2010) escreve que: 

Nos estudos qualitativos, são preferíveis poucas fontes, mas de 
qualidade, a muitas, sem relevo. Desse modo, e no limite, uma única 
entrevista pode ser mais adequada para esclarecer determinada 
questão do que um censo nacional. Por isso, é importante considerar 
que uma pessoa somente deve ser entrevistada se realmente pode 
contribuir para ajudar a responder à questão de pesquisa (DUARTE, 
2010, p. 5). 
 

 

Isso acontece porque:  

A amostra, em entrevistas em profundidade, não tem seu significado 
mais usual, o de representatividade estatística de determinado 
universo. Está mais ligada à significação e à capacidade que as 
fontes têm de dar informações confiáveis e relevantes sobre o tema 
de pesquisa. Boa parte da validade da pesquisa está associada à 
seleção. É possível, entrevistando pequeno número de pessoas, 
adequadamente selecionadas, fazer um relato bastante consistente 
sobre um tema bem definido (DUARTE, 2010, p. 5). 

 

 

 

 

 

                                            
44 Para “observação participante”, vide WHYTE, William Foote. Sociedade de esquina. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2005. 
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3.4. Abordagem aos interlocutores 
 

No caso do grupo “Mitoka Samba”, a abordagem teve êxito e os responsáveis 

do grupo me responderam rapidamente, me convidando para assistir ao ensaio 

deles, momento em que tive a possibilidade de fazer a observação participante.  

Depois de ter passado meu contato para os integrantes do grupo, alguns 

deles me escreveram espontaneamente, e assim comecei a marcar os primeiros 

encontros, antes de conhecer o espaço, com Laura e Beatrice, que me escreveram 

primeiro. Outra pessoa me contatou também, e conversamos por e-mail tentando 

encontrar um dia e um modo de entrevistá-la, essa pessoa, porém, nunca chegou a 

marcar a entrevista.  

Neste trabalho, não utilizarei os nomes verdadeiro dos entrevistados, a fim de 

respeitar a privacidade das entrevistas, motivo pelo qual os nomes são fictícios.  

O primeiro encontro foi com Laura e aconteceu na casa dela à noite, antes do 

ensaio do “Mitoka”. Conversamos na cozinha e antes de começarmos, ela me 

ofereceu um chá e uns biscoitos. Enquanto falávamos, ela comia. A conversa fluiu e 

foi muito agradável e ela, quando nos despedimos, me disse de ter ficado muito feliz 

pela possibilidade de ter conversado com alguém sobre este assunto.  

Durante esta semana, conversei com o maestro da batucada, Marco, que me 

convidou para conhecer o espaço onde o grupo ensaia. Na segunda-feira, dia 

28/01/2019, fui assistir ao ensaio do grupo e, um pouco antes de começarem, 

conversei com Marco enquanto ele fumava um cigarro. Em seguida, ele me 

apresentou aos integrantes. Fiquei no ambiente onde o grupo ensaia, assistindo ao 

ensaio das músicas e observando as relações entre os integrantes do grupo. Foi 

interessante também observar o ambiente, caracterizado pela presença de fotos do 

grupo e de referências da cultura brasileira. 

Durante o ensaio somente uma mulher, Silvia, me deixou o contato de 

WhatsApp dela, muito interessada em participar da minha pesquisa. Ela se 

distanciou do grupo enquanto a música estava em pausa para me passar o número 

dela e me pediu para esperá-la para conversar no final do ensaio. Para conseguir os 

contatos dos outros participantes foi mais difícil e somente aconteceu no final do 

ensaio, de novo fumando um cigarro todos de juntos antes de irem para casa. 

Algumas das mulheres se aproximaram e me perguntaram sobre minha experiência 

no Brasil e sobre a pesquisa. Elas declararam não conhecer muito sobre o Brasil, 
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por isso a indecisão em se disponibilizarem para entrevista. Somente depois de ter 

“quebrado o gelo” e ter estabelecido um contato pessoal, além de institucional, elas 

me passaram seus contatos de WhatsApp para fazermos contato.  

Neste caso, a escolha foi “por conveniência”, como propõe Duarte na 

seguinte passagem: “A seleção por conveniência (também chamada acidental) é 

baseada na viabilidade. Ocorre quando as fontes são selecionadas por proximidade 

ou disponibilidade” (DUARTE, 2010, p. 5). 

No caso de Michela, o contato foi mais fácil porque eu e ela já nos 

conhecíamos do tempo em que praticamos capoeira juntas. Contatei também Maria, 

que não estava na lista dos meus possíveis interlocutores, depois de ter conversado 

com Giovanna. Depois de ter dito a Giovanna que estava à procura de alguém que 

praticasse forró em Milão porque não tinha tido resposta depois dos contatos através 

do Facebook com o grupo selecionado, a interlocutora me sugeriu que a procurasse 

no Facebook. Jorge Duarte descreve ocorrências como essa da seguinte forma: 

Relevante, neste caso, é que as fontes sejam consideradas não 
apenas válidas, mas também suficientes para responder à questão 
de pesquisa, o que torna normais, durante a pesquisa de campo, 
novas indicações de pessoas que possam contribuir com o trabalho 
e, portanto, ser acrescentadas à lista de entrevistados (DUARTE 
2010, p. 5). 

 

Assim, Giovanna se configura como fonte válida e capaz de acrescentar à 

pesquisa mais uma interlocução. 

 

 

3.5. Perfil dos entrevistados 
 

O perfil dos oito entrevistados resultou homogêneo em termos de idade e de 

nível de escolaridade. Os entrevistados têm entre 34 e 50 anos, e o nível de sua 

educação formal é alto. Todos os entrevistados, exceto Marco, tiveram um contato 

prévio com a capoeira antes de entrar no grupo de batucada ou ainda mantêm um 

contato com essa atividade. A maioria dos entrevistados possui pós-graduação — 

exceto em um dos casos, em que o entrevistado tem um percurso universitário 

interrompido — e todos pertencem à classe média-alta. Se pensarmos nas 

classificações de Bourdieu (2007), podemos falar em pertencimento à classe 
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burguesa, assim como sinalizado em algumas entrevistas. O pertencimento a essa 

classe social é ressaltado nas palavras de Maria, Veronica e Giovanna, que trazem 

esse assunto em suas conversas. Bourdieu, em sua obra A distinção (2007), 

escreve sobre a construção dos gostos e fala do antagonismo entre os “intelectuais” 

e os “burgueses”, e de como essas classes sociais se definem mutuamente 

(BOURDIEU, 2007, p. 18). 

Todos declaram gostar de cultura em geral, em suas diferentes 

manifestações. A relação com os veículos de mídia é peculiar e diferenciada, mas 

em geral a TV e as redes sociais não são valorizadas, muito pelo contrário, são 

quase “demonizadas” (nos casos de Veronica, Silvia e Beatrice), enquanto o cinema, 

o teatro, a música e outros tipos de consumo cultural mais clássicos são estimados 

(Veronica diz: “gosto de tudo o que é relacionado à arte”45).  

Muitos deles tiveram experiências no exterior e, além de viagens, moraram 

fora da Itália, por exemplo, em Portugal, na Alemanha e nos Estados Unidos. 

Podemos então descrever os entrevistados como cosmopolitas. 

 

Descrição dos interlocutores 
 

LAURA 

 

Laura tem 39 anos e é de Lecce, no sul da Itália, mas mora em Milão há 20 anos. 

Ela é professora, e me conta de uma carreira universitária frustrada na área da 

Física, uma vez que ela abriu mão da paixão acadêmica em nome da “carteira 

assinada”46. Ela pensa que não seja somente o percurso universitário o que constrói 

a pessoa, mas também seu olhar para o mundo e o contato com a natureza. Ela 

toca com o grupo “Mitoka” há três anos, mas o primeiro contato com a cultura 

brasileira foi através da capoeira.  

O interesse pela capoeira surgiu de uma apresentação/aula para crianças que 

ela assistiu em uma escola onde trabalhava. Logo em seguida, ela procurou grupos 

onde pudesse praticar esta atividade e começou a treinar. Atualmente, ela não 

pratica mais, mas conta que “foi muito dolorido abandonar a capoeira”47 e que foi a 

                                            
45 “mi piace tutto ciò che ha a che fare con l’arte”. 
46 “posto fisso”. 
47 “è stato molto doloroso abbandonare la capoeira”. 
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vontade de manter um contato com esse universo, se não pelo lado corporal, pelo 

menos pelo lado musical, o que a levou ao grupo “Mitoka”, onde ela toca o surdo. 

Ela declara reencontrar suas próprias origens do sul da Itália na musicalidade, na 

ideia da roda e do compartilhamento, que está presente tanto na capoeira quanto na 

batucada.   

 

BEATRICE 

 

Encontro Beatrice em sua casa, no dia seguinte à entrevista com Laura. 

Antes da entrevista, Beatrice e eu tomamos um café no bar embaixo de sua casa. O 

bairro onde Beatrice vive é multicultural e é possível reconhecer diferentes tipos de 

etnias. Depois disso, Beatrice me convida para subir até seu apartamento e nos 

acomodamos no quarto para começar a entrevista. Em seu quarto é possível ver 

livros, objetos ligados a viagens e entre os pertences reconheço um colar de 

sementes de açaí, além de vários instrumentos musicais. 

Beatrice tem 42 anos, é editora de imagens e se graduou na Inglaterra. Ela 

gosta de ciclismo e colabora com o projeto “massa marmocchi”, que se ocupa de 

divulgar os benefícios da utilização da bicicleta como principal meio de transporte e 

estimula os pais a levar os filhos para escola de bike, todos juntos. Ela trabalhou 

vários anos como fotógrafa em cruzeiros e viajou muito. Ela gosta de disciplinas 

orientais e pratica ioga. É integrante do grupo “Mitoka” há 10 anos, em duas fases, 

mas o primeiro contato com a cultura brasileira aconteceu através da capoeira.  

Em 2001, seguindo o conselho de uma amiga, experimenta uma aula de 

capoeira e, atraída pela música e pela linguagem corporal começa a praticar essa 

disciplina. A paixão pela música e pela cultura brasileira a leva para o Brasil, onde 

ela pratica capoeira e conhece pontos turísticos do país. Beatrice aprecia no começo 

o lado musical da atividade, mas depois de um ano abandona o grupo por 

problemas físicos. Em seguida, ela entra no grupo “Mitoka”, do qual é atualmente 

integrante.  

No momento, o engajamento de Beatrice, como ela declarou, é com a 

música, através dos ensaios do “Mitoka” e do estudo da música, e ela não dedica 

muito tempo à procura de informações e de produtos sobre o Brasil, mas já foi mais 

ativa no passado. Ela, sempre que pode, se mantém atualizada sobre a situação 

brasileira e participa de protestos e manifestações que falam dos problemas do país.  
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VERONICA 

 

A entrevista com Veronica surge de maneira espontânea. No dia seguinte à minha 

visita ao grupo “Mitoka”, mandei uma mensagem para perguntar novamente sobre a 

disponibilidade em fazer a entrevista. A resposta foi imediata e Veronica me 

convidou a conversar pelo Skype naquele momento. Em nossa conversa utilizamos 

o vídeo.  

Veronica tem 47 anos, é arquiteta e morou quatro anos em Lisboa, voltando em 

seguida para Milão. Ela conheceu a capoeira em Lisboa mesmo, mas começou a 

praticá-la em Milão, onde jogou capoeira regional durante um ano. A capoeira entra 

na vida de Veronica “para preencher um vazio48” que ela sentia ao voltar para sua 

cidade natal. Por a capoeira demandar muita dedicação, ao ponto de ela chegar a 

defini-la como uma “seita”, ela abandonou a capoeira e se aproximou do grupo 

“Mitoka”, onde toca surdo e é umas das integrantes mais experientes, por ser uma 

das mais antigas. O término de um namoro com um rapaz angolano a afasta do 

universo brasileiro.  

Seu engajamento atual com a cultura brasileira é através da música, ela não 

pesquisa ativamente notícias sobre o Brasil, mas toma por base as coisas com as 

quais tem contato através de sua rede social.  

 

GIOVANNA 

 

Encontro Giovanna de manhã em Milão, em um espaço que descobri ser o 

projeto de vida da entrevistada ligada à capoeira e ao mundo do Brasil. Giovanna 

tem 45 anos, é formada como advogada, trabalha no espaço onde me recebe, um 

local polivalente utilizado sobretudo para aulas de capoeira para crianças, mas 

também alugado para eventos. No passado, o local também foi academia de um 

famoso grupo de capoeira de Angola em Milão. A entrevistada relata ser a ex-mulher 

do mestre (e no mesmo dia ia assinar os papéis do divórcio).  

                                            
48 “riempire un vuoto”. 
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O encontro com a cultura brasileira acontece através da capoeira e como 

“salvação”49, pois “estava sofrendo com sua vida”50. O engajamento com a capoeira 

se faz cada vez mais forte e central, até que ela se casa com o mestre e pensa no 

projeto de “fazer um templo da capoeira na Itália”51, no espaço onde me recebe. O 

projeto, que no começo envolvia treinos de capoeira e festas para arrecadar 

dinheiro, não tem êxito e problemas pessoais de alguns integrantes do grupo, bem 

como dificuldades econômicas fazem com que a entrevistada tenha que se afastar. 

Sendo difícil na capoeira “mudar de casaco”, ou seja, entrar em outro grupo com 

outro mestre, ela renuncia ao grupo de capoeira e começa no “Mitoka Samba”.  

Porém, sendo o espaço da academia de propriedade dela, ela faz 

transformações no projeto e organiza aulas de capoeira para crianças, que ela 

mesma ministra, e aluga o espaço para eventos. O engajamento de Giovanna com a 

cultura brasileira é muito forte e faz parte do cotidiano dela, sendo também seu 

trabalho e sua família.  

 

MARCO 

 

Marco, junto com Beatrice, se ocupam da parte social do grupo “Mitoka” e por 

isso eles são as primeiras pessoas com as quais converso pelo Messenger. Marco 

me convida para assistir a um ensaio do grupo, e é assim que o conheço 

pessoalmente. Nesta ocasião, conversamos informalmente e marcamos nossa 

entrevista, que é realizada através do Skype sem vídeo. A primeira conversa com 

Marco se configura como “informal interview” (ELLIOTT, 2003):   

The essence of the informal interview is that the researcher does not 
have a written list of questions but rather a repertoire of question-
asking strategies to select from when the moment seems appropriate. 
Also it is informal because the questioning may take place in a wide 
variety of contexts, e.g. while working with informants on a shared 
task, while drinking coffee in a social situation, while watching 
television. The objective is to get as “experience-near” as possible 
(GEERTZ, 1973), allowing the informant to control the discussion: 
“everything is negotiable” (ELLIOTT, 2003, p. 7). 

 

 

                                            
49 “salvezza”. 
50 “stavo soffrendo per la mia vita”. 
51 “fare il tempio della capoeira in Italia”. 
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Algumas das informações que Marco fornece durante este momento informal 

não integraram a entrevista oficial.   

Marco tem 47 anos e é músico profissional. Atualmente é o responsável do 

grupo “Mitoka Samba”. O caminho para o encontro com a cultura brasileira acontece 

através da música e com as raízes afro. Ele conta que com 17 anos ele e um grupo 

de amigos foram os primeiros a possuir um “djambè”, percussão africana, comprado 

na França. Como podemos perceber pelas palavras do entrevistado, o instrumento 

não tinha um simples valor musical, mas também cultural e simbólico, a ponto de 

constituir parte da narrativa indentitária do entrevistado.  

Quando está estudando música, Marco começa a ter aulas com um professor 

brasileiro e assim descobre um novo universo, algo que “refletia o que eu sentia por 

dentro” 52 . Assim começa sua carreira no “Mitoka Samba”, do qual assume a 

responsabilidade nos últimos anos, depois dos mestres brasileiros fundadores terem 

abandonado a chefia por diferentes motivos. Ele acompanha o grupo desde o 

começo e se envolve a ponto de assumir o controle, também burocrático, da 

associação. Além da música, ele é muito interessado pelo candomblé e já visitou o 

Brasil em várias ocasiões. 

Os contatos do entrevistado com o Brasil são cotidianos, em diversas 

modalidades, mas os ritmos e a música brasileira se tornaram o foco de seu 

trabalho.  

 

MICHELA 

 

Conheço Michela há alguns anos, por termos treinado no mesmo grupo de 

capoeira por dois anos. Ela é advogada e tem 34 anos. Nos encontramos em sua 

casa para fazer a entrevista e quando chego ela está esquentando um prato de 

feijoada para o marido, mestre do grupo, que ia chegar depois do treino de capoeira. 

Quando ela abre a geladeira para me oferecer uma água, observo uma garrafa de 

guaraná Antártica.  

Ela é fundadora, junto com outras pessoas, do grupo Capoeiramonza.org, 

afilhada do grupo União, presente na Europa com várias academias na Suíça, 

Alemanha e Itália. Escolhi este grupo por ele ter sido constituído por italianos e por 

                                            
52 “rispecchiava qualcosa che avevo dentro”. 
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ter integrado os mestres brasileiros em um segundo momento. Michela começou a 

treinar capoeira há dez anos com um professor italiano em um grupo constituído 

pela irmã e algumas outras pessoas. Em poucos anos, o grupo cresce e precisa de 

uma organização burocrática. Ela então funda, junto com outros integrantes, a 

associação. Os cursos organizados acontecem em espaços alugados e em um certo 

ponto isso se torna caro ou complicado. Por isso, alguns anos depois Michela 

organiza também uma academia independente, assim como Giovanna. 

O encontro de Michela com a capoeira é de nível afetivo. Enquanto estava de 

férias com a família em um resort em Zanzibar, ela assistiu a uma apresentação de 

capoeira e, voltando para Monza, decidiu com a irmã a começar a praticar essa 

atividade, com o intuito de ter um momento de diversão compartilhada. Elas 

procuram alguém que ensine capoeira e encontram um italiano, com o qual em 

seguida criam o grupo, que existe há 10 anos e que hoje conta com 40 integrantes. 

Consequentemente ao encontro com a capoeira, ela decide viajar para o Brasil e 

atualmente está casada com um mestre do grupo de Itaparica.  

Ela relata que o contato com o Brasil no cotidiano dela é constante, por ela 

estar casada com um brasileiro, mas também por causa dos treinos e da associação 

que gerencia o grupo, da qual ela é presidente. Ela viaja regularmente ao Brasil. 

 

SILVIA 

 

A entrevista com Silvia foi através do Skype, quando eu já tinha voltado ao 

Brasil. Por isso eu perguntei se poderia conversar apenas via áudio, mas ela quis 

fazer uma ligação de vídeo e tinha preparado um set para a entrevista.  

Silvia atraiu muito minha curiosidade por ter sido a primeira a indicar 

disponibilidade, mas também por ter me perguntado o que ela tinha que preparar 

para a conversa. A rotina dela não permitiu que nos encontrássemos pessoalmente 

em Milão, mas quando voltei para o Rio ela me perguntou se eu ainda estava 

precisando conversar com ela para confirmar sua disponibilidade.  

Nossa conversa teve uma duração de mais de duas horas e percebi uma 

narrativa de vida construída ao redor da brasilidade e do encontro dela com o Brasil 

enquanto universo cultural e simbólico. Ela tem 50 anos, se formou na Alemanha, 

morou nos Estados Unidos e trabalha na área de saúde. Em seu tempo livre, ela 
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gosta de fazer atividade físicas e musicais, como o samba, e gosta de assuntos 

esotéricos. É integrante do grupo “Mitoka” há 3 anos.  

A história de Silvia com o Brasil é ligada aos encontros pessoais, que em sua 

narrativa estão estruturados como se sua história fosse uma novela.  

Ela conheceu a capoeira através de um amigo na Alemanha e começou a 

praticá-la, mas reconhece ser um ambiente de nicho. Em seguida organizou, junto a 

uma amiga e o namorado brasileiro dela, uma viagem para Belo Horizonte, para um 

estágio de capoeira, mas com a intenção de não voltar para Europa e ficar no Brasil 

para morar. Por conta de questões pessoais (ela estava grávida daquele que teria 

sido o futuro marido), ela acaba fazendo uma viagem de um mês e muda para os 

Estados Unidos. Quando ela volta para morar em Milão, assim como ela relata, 

compra uma casa perto de uma academia de capoeira, para estar próxima do local 

de treino. Por problemas físicos, ela tem que abandonar a capoeira na academia, 

mas a vontade de continuar esta atividade faz com que ela procure compromissos 

mais leves. Assim, ela descobre um curso de capoeira “soft” em uma academia 

famosa de Milão e volta aos treinos. 

Na sequência, o novo grupo organiza uma viagem para Salvador e ela decide 

participar. Nesta viagem, ela entra ainda mais em contato com a música e a cultura 

brasileira, sobretudo baiana, e quando volta para a Itália entra para o grupo “Mitoka 

Samba”. Por não conseguir mais enfrentar os treinos de capoeira, ela decide 

começar a estudar o samba como dança. Ela diz que a sua história com o Brasil 

ainda não acabou, pensando em ir de viagem em breve. Toda a sua narrativa de 

vida, em seu relato, se organiza ao redor do Brasil ou da cultura brasileira.   

Enquanto a entrevista prossegue, ela me pede um “presente”, ou seja, que eu 

mande para ela links, músicas, filmes, livros, ou seja, produtos culturais brasileiros, 

visto que eu moro no Brasil e tenho mais contato com o que está na moda 

atualmente. Ela então institui uma relação de troca, carregada por ela com 

indicações e sugestões de material sobre o Brasil, que nos lembra o conceito de 

dádiva de Marcel Mauss (2003).  

Marcel Mauss, em sua obra, escreve sobre sistemas de trocas não somente 

econômicas, mas também simbólicas. Ele descreve isso com relação a clãs, tribos e 

grupos, mas o caso de Silvia é muito parecido.  
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O que eles trocam não são exclusivamente bens e riquezas, bens 
móveis e imóveis, coisas úteis economicamente. São, antes de tudo, 
amabilidades, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, 
crianças, danças, festas, feiras, dos quais o mercado é apenas um 
dos momentos. [...]. Enfim essas prestações e contraprestações se 
estabelecem de uma forma sobretudo voluntária, por meio de regalos 
e presentes [...]. podemos chamar isso de sistema das prestações 
totais (MAUSS, 2003, p. 190-191). 

 

Silvia pede algo em troca das informações que ela me entrega na entrevista, 

e a doação que ela pede são mais informações sobre sua grande paixão, o Brasil.  

 

MARIA 

 

Maria tem 44 anos e é advogada. A entrevista com ela acontece pelo Skype, 

sem vídeo. Ela é casada com um brasileiro de Fortaleza, mestre de capoeira e 

músico com uma grande paixão pelo forró. O marido é o fundador do grupo musical 

“forró do dendê”, que divulga o forró através de shows e festas.  

Conversando com Maria, descobri que o grupo atualmente passou por uns 

problemas, e que agora existem dois grupos que se ocupam de aulas e festas de 

forró em Milão. Maria é responsável pela parte das mídias sociais do grupo do 

marido e também se ocupa de um blog sobre o candomblé e o espiritismo, 

mantendo um contato cotidiano com um pai de santo de São Paulo. Entro em 

contato com Maria através de Giovanna, que me passa o contato dela e me fala dela 

como uma “forrozeira”.  

Maria encontra a capoeira quando jovem, com muitas oposições da parte da 

família, que interpretava a capoeira como algo “sem cultura”. Ao longo da vida, ela 

casa com o mestre de capoeira, se ocupa do candomblé em um blog e organiza 

festas de forró. Ela fala do papel do Brasil em seu cotidiano como algo progressivo, 

com “pedacinhos” que cada dia a mais vão se encaixando. Ela declara que “o 

encontro com o Brasil me ajudou a reconhecer e construir minha identidade”53. O 

engajamento dela com o universo simbólico e cultural brasileiro é constitutivo de sua 

vida. 

 

                                            
53 “L’incontro con il Brasile mi ha aiutato a riconoscere e a costruire la mia identità”. 
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Assim, o próximo capítulo será dedicado à descrição dos resultados do 

trabalho de campo, à análise das entrevistas e ao aprofundamento dos temas 

emergentes. 
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QUARTO CAPÍTULO 
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TEMAS EMERGENTES 
 

 

O quarto capítulo será dedicado à análise de resultados da pesquisa empírica 

de inspiração etnográfica, bem como tratará dos temas emergentes.  

Em primeiro lugar, descreveremos as atividades relacionadas ao Brasil que 

resultaram das entrevistas com nossos interlocutores e os processos que estão 

atrás da aproximação à cultura brasileira, e em seguida elencaremos os diferentes 

tipos de consumo praticados pelos entrevistados, distinguindo três núcleos: o 

consumo material — no qual evidenciamos as categorias artesanato e instrumentos 

musicais, e roupas e objetos ligados ao estilo —; o consumo cultural — dividido em 

Cultura audiovisual, Música e Rádio, Livros e literatura, Informações sobre o Brasil 

através da internet e das redes sociais e, por fim, a comida.  

Esta primeira parte será dedicada à amostra das relações entre o consumo e 

a identidade, e as conexões que se criam entre estes elementos. 

A segunda parte do capítulo será dedicada à identificação, a partir das falas 

dos interlocutores, dos elementos que representam o Brasil, do qual se evidencia a 

natureza, e a brasilidade, que resulta caracterizada por música e ritmos, a raiz afro, 

o corpo, a cor, bem como a alegria e o caráter do povo brasileiro.  

 

 

4.1. Atividades relacionadas à cultura brasileira em Milão 
 

As atividades ligadas ao Brasil em Milão são muitas e de diferentes tipos. Ao lado 

das associações culturais institucionais, que operam com ações de divulgação mais 

tradicionais da cultura, assistimos ao surgimento de várias academias e escolas 

para praticar atividades ligadas à cultura brasileira, como capoeira e forró, e, nos 

últimos tempos, festas “estilo brasileiro”, lugares onde se tem a possibilidade de 

escutar música brasileira e dançar à moda deste país.  

Existem diferentes associações que desenvolvem os múltiplos lados da cultura 

brasileira através da promoção cultural mais institucional, assim como através de 

cursos que ensinam aspectos das atividades praticadas no Brasil, ministrados tanto 

por italianos quanto por brasileiros. 
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De acordo com as entrevistas, a associação “Vagaluna” é uma referência 

institucional para os entrevistados. Como podemos ler em seu site, a “Vagaluna” “é 

uma associação cultural fundada em Milão em 2011, com o objetivo de promover a 

pesquisa e a valorização das diversas linguagens artísticas, com foco no diálogo 

internacional. Cinema, teatro, fotografia, música”54.  

Fundada por uma mulher carioca, a associação se ocupa da organização do 

festival internacional de cinema brasileiro “Agenda Brasil”, que todos os anos e em 

diferentes cidades permite a difusão de filmes brasileiros que não chegariam a ser 

exibidos se não fosse o festival. Veronica conta de ter participado do festival. Antes 

da associação “Vagaluna”, existia outra associação, citada por Beatrice, cujo nome 

era “IBrit”, mas ela atualmente não existe mais. 

 

 

 
Figura 1: Print da home page do site Vagaluna - 11/05/2019 

 

 

                                            
54 Disponível em: http://www.vagaluna.it/pt. (Último acesso: 9 abril 2019). 
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Em Milão, é possível participar de outras várias atividades relacionadas ao 

Brasil, como o samba, a capoeira e o forró. Estas atividades, de caráter prático, são 

ligadas à música, ao esporte e à fusão entre música e uso do corpo, o que constitui 

sua natureza, assim como sua origem peculiarmente brasileira, o que faz despertar 

o interesse, trazendo para elas um discreto público. 

A atividade mais difundida é a capoeira. Existem numerosos grupos de 

capoeira em Milão, de diferentes estilos, tanto regional quanto angola. Desses 

grupos, os entrevistados citaram os seguintes: “Grupo União”, “Cordão de Ouro”, 

“Capoeira sou eu” e “Capoeira Brasil”. Contudo, uma pesquisa no Google ou no 

Facebook aponta a existência de muitos mais.  

A grande oferta de aulas de capoeira e o fato de ela ser proposta como 

atividade física esportiva levou a uma difusão notável desta atividade na cidade, e 

por isso ela não se caracteriza somente como atividade para praticar no tempo livre. 

Ao contrário, é possível assistir a vários tipos de projetos educacionais e culturais 

que levam à capoeira, por exemplo, nas escolas e nas ruas em contextos de 

manifestações culturais.  

Laura conta ter conhecido a capoeira através da escola onde ela trabalhava. 

Já o grupo de Michela ocupa as ruas de Monza em setembro, durante o final de 

semana do GP de F1 do Circuito de Monza, com rodas de capoeira que acontecem 

espontaneamente em diferentes pontos da cidade.  

O grupo de Michela, “grupo União”, tem uma filial em Monza e atua na área 

suburbana de Milão. O grupo possui uma academia com mestres brasileiros e 

ministra cursos de capoeira em vários níveis, além de workshops em colaboração 

com os outros grupos de capoeira presentes na Europa. Legalmente, o “grupo 

União” se constitui como uma associação que oferece cursos pagos de capoeira em 

diferentes níveis.  

Os outros grupos de capoeira de Milão possuem uma estrutura similar, mas é 

importante frisar a existência da capoeira apenas como simples atividade física, 

assim como ocorre com a zumba, em academias que não se ocupam 

exclusivamente de capoeira. Nos relatos das experiências de Silvia e de Maria, elas 

contam de ter praticado a capoeira “fitness”, adaptada para ser feita nas academias 

da moda, mas sem possuir uma ligação forte com a cultura brasileira que a capoeira 

incorpora. 
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Outra referência da cultura brasileira em Milão é o grupo “Mitoka samba”, a 

escola de samba mais antiga da Itália, que há mais de 20 anos divulga o samba 

através de um grupo de batucada e de aulas de música que apresentam os ritmos 

das músicas tradicionais ligadas às percussões e ao mundo brasileiro.  

 

 

Figura 2: Print da home page do site do grupo Mitoka samba - 11/05/201955 

 

 

O “Mitoka samba” nasce em 1994, graças ao encontro de três músicos 

brasileiros em Milão, um baiano, um mineiro e um carioca, e ao longo dos anos, o 

grupo se desenvolve junto aos italianos. Atualmente, o “Mitoka” é administrado por 

um italiano e a presença brasileira é minoritária. Já o nome do grupo, assim como 

podemos ler na apresentação no site oficial deles, é muito interessante de se 

analisar, porque tem um duplo sentido, resultado da hibridação entre a língua 

portuguesa e o dialeto falado em Milão.  

Lendo o nome do grupo em língua portuguesa, o sentido será “MI(lão) 

TOC(k)A SAMBA”: Milão toca samba. Já a análise do nome na língua italiana é bem 
                                            
55 Disponível em: http://www.mitokasamba.it (Último acesso em 11 maio 2019). 
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mais interessante: “MI TOCCA IL SAMBA”. Aqui, o verbo utilizado é de difícil 

tradução, mas o sentido é de que o samba seja algo do qual nos não podemos fugir, 

escapar, mas que temos que aceitar e enfrentar, no sentido “vou ter que tocar 

samba”.   

Entre as atividades promovidas pela associação, podemos observar a oferta 

de aulas musicais de batucada — o “Mitoka samba” possui uma bateria oficial —, 

aulas de maracatu e a difusão de tradições brasileiras como o carnaval, as festas 

juninas, a festa de Iemanjá, o que ocorre através de apresentações, festas e 

encontros públicos.  

O “Mitoka” tem também uma abordagem que está atenta à política interna 

brasileira, tanto que foi organizada pelo grupo uma marcha em memória da 

vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco.  

Marielle Franco era mulher, negra, mãe e nascida na favela da Maré. 

Socióloga com Mestrado em Administração Pública, ela foi eleita vereadora da 

Câmara do Rio de Janeiro pelo PSOL, com 46.502 votos. Foi também Presidente da 

Comissão da Mulher da Câmara. No dia 14 de março de 2018, Marielle foi 

assassinada em um atentado ao carro onde estava 56  e o grupo “Mitoka”, 

sensibilizado por este acontecimento, decidiu homenageá-la com uma manifestação 

cultural.  

                                            
56 https://www.mariellefranco.com.br/quem-e-marielle-franco-vereadora (Acesso em: 11 out 2019). 
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Figura 3: Print da página de Facebook do evento do grupo “Mitoka” em homenagem a Marielle 

Franco 24/09/201957 

 

 

O grupo possui em torno de 50 integrantes e uma sede, onde em diferentes 

horários da semana há aulas de música para diferentes níveis. 

Agora, outra atividade que é possível praticar em Milão e seus arredores há 

mais de dez anos é o forró, graças ao trabalho do grupo “Forró em Milão”. 

 

                                            
57 Disponível em: https://www.mariellefranco.com.br/quem-e-marielle-franco-vereadora (Acesso em:  
11 out 2019).  
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Figura 4: Print da home page do grupo “Forró em Milão”58 - 11/05/2019 

 

O grupo foi idealizado por um brasileiro e uma italiana, mas, atualmente, 

continua somente com o brasileiro e com uma das entrevistadas, Maria, sua esposa, 

que participa das atividades e cuida da parte de difusão através da internet.  

Entre as ações promovidas, estão cursos de forró em diferentes níveis, além 

de festas onde é possível dançar. Maria conta que as aulas de forró contam uns 

poucos alunos, normalmente 8 por turma, e que também as festas são pouco 

frequentadas, não obstante a tentativa de levar músicos diretamente do Brasil para 

os eventos.  

O grupo, de acordo com as palavras de Maria, não é referência somente na 

cidade de Milão, mas também para o norte da Itália como um todo, recebendo 

público que chega de outras cidades. O grupo também organiza workshops e 

excursões para os festivais de forró na Itália e na Europa. A abordagem a este grupo 

foi problemática, porque foi difícil identificar a referência do grupo e, conversando 

com Maria ficou esclarecido o motivo.  

O “Forró em Milão”, que originariamente era um único grupo, devido a 

problemas pessoais entre os fundadores, se dividiu, e atualmente existe outro 

circuito ligado ao forró, em alternativa ao analisado em nossa pesquisa, que 

                                            
58 Disponível em: http://www.forroemmilao.wordpress.com (Acesso em: 11 maio 2019). 
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organiza festas, chamadas de “forrò segreto” 59 , do qual eu tinha observado 

publicações e eventos no Facebook. O público, ainda que reduzido, continua o 

mesmo. Cheguei a fazer contato com a garota responsável por este grupo, que é 

italiana também, mas a entrevista não se concretizou.  

É interessante observar como, ao longo da pesquisa, ou seja, nesses últimos 

quatro anos, a difusão “das coisas do Brasil” mudou e cresceu na cidade, e de como 

assistimos a uma multiplicação das possibilidades de viver um “pedaço de Brasil” em 

Milão. Por exemplo, aumentaram as festas de MPB. A mais famosa e antiga se 

chama “Favela Shanti”, em que uma DJ carioca e um DJ italiano tocam uma seleção 

de MPB num bar. A festa acontece a cada duas semanas. 

 

 

 
Figura 5: Print da página de Facebook da festa “Favela Shanti”60 - 11/5/2019 

 

Numerosos são os forrós, normalmente às sextas, e há pouco tempo criou-se 

a formula de “forró secreto”, que acabamos de citar, onde somente os participantes 

                                            
59 “forró secreto”. Designação utilizada para uma espécie de festa privée, destinada a um público 

fechado, com local divulgado apenas entre os participantes.  
60 Disponível em: https://www.facebook.com/favelashanti/ (Acesso em: 11 mai 2019). 
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do grupo fechado ficam sabendo do lugar da festa, prática parecida ao que acontece 

com algumas festas no Rio de Janeiro. 

Há poucos anos foi criado também um baile funk que chamou muito minha 

atenção. O nome da festa é “Balera favela” e leva para Milão as sonoridades dos 

bailes funk cariocas61. 

 

 
Figura 6: Print da página do Facebook da festa “Balera Favela”62 - 11/05/2019 

 

Ressaltamos que, excluindo o forró, as duas festas citadas contêm no nome a 

palavra favela, que leva consigo uma representação bem específica e estereotipada 

do Brasil. Provavelmente, a favela afeta o imaginário dos estrangeiros, seja pelas 

notícias de violência a ela relacionadas, seja pela difusão desta representação 

através dos produtos midiáticos — como filmes e séries —, seja pela riqueza cultural 

que ela representa, e por isso demostra ter uma representação contraditória e 

redutiva do Brasil.  

                                            
61 Durante o desenvolvimento da tese, observei que os DJs do grupo foram para o Rio de Janeiro, 
assim como DJs brasileiros de festas famosas na cidade foram para Milão, intercambiando 
experiências musicais e de diversão. Infelizmente, este grupo não entra na pesquisa, mas nos ajuda 
a entender que a difusão das sonoridades brasileiras está indo além dos gêneros mais clássicos e 
abrindo-se para gêneros mais contemporâneos. 
62 Disponível em: https://www.facebook.com/balerafavela/ (Acesso em: 11 mai 2019). 
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Podemos denotar nas falas de Veronica e de Maria que a favela se manifesta 

nas entrevistas como “o lado verdadeiro do Brasil”. 

 Na análise linguística dos nomes das festas, é interessante prestar atenção nas 

associações de palavras. “Favela Shanti” une uma palavra da língua portuguesa a 

uma palavra ligada ao hinduísmo. Shanti no hinduísmo representa a paz e a 

tranquilidade, e este significado neutraliza a conotação de desordem e de violência 

que a palavra favela traz para muitos grupos. Aqui, unem-se dois mundos que são 

geograficamente e culturalmente distantes um do outro, e podemos denotar também 

aí a valorização do exotismo. 

“Favela balera”, ao contrário, remete o mundo brasileiro ao mundo italiano, 

criando uma associação curiosa. “Balera” é uma palavra prenhe de significados e de 

memórias distantes. Podemos traduzir essa palavra como “gafieira”, e é importante 

sublinhar a extração popular da “balera”. Ela é ligada a um tipo de divertimento 

pacato e sem excessos, típico da Itália do século XX, e por essa razão é muito 

interessante a associação deste termo à palavra favela, que, como observamos 

precedentemente, pode levar consigo uma ideia oposta de “desordem”, “barulho” e 

“bagunça”. É como se o evento fosse inserir a alegria e agitação brasileiras nas 

festas recatadas de Milão.  

Às vezes, as atividades destes grupos se misturam nas festas (Mitoka/Balera 

Favela), mas, em geral, os entrevistados declararam não participar desses eventos. 

Michela, falando sobre a festa funk, conta que “ninguém dança nessas festas”, 

criando um estranhamento com relação à ideia das festas no Brasil. Já Marco relata 

não ter gostado de tocar junto com o DJ da festa funk. 

Ao lado do mundo das associações e das festas com temas brasileiros, como 

nos conta Maria, existe um circuito frequentado por brasileiros. São bares, 

churrascarias e restaurantes, menos conhecidos e de acesso mais difícil, em alguns 

casos valorizados negativamente.  

Marco, por exemplo, descreve as dançarinas de samba das churrascarias 

como um estereótipo do qual ele está cansado. Maria conta que teve acesso a esse 

ambiente somente através do marido brasileiro, e relata uma “italianização” das 

atividades. A entrevistada aponta que “em Milão a moda é fazer o aperitivo63, por 

                                            
63 O “aperitivo” é uma tradição cultural italiana antiga, que remonta à época da antiga Roma, que 
consiste em beber e comer entre as 17:30 e as 20:30, na saída do trabalho. O apertivo serve pra abrir 
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isso vários brasileiros que moram em Milão se adequaram a este hábito e 

modificaram os horários das festas”. 

Além dos grupos analisados, através das entrevistas descobrimos outros 

espaços não institucionalizados onde podemos observar a difusão da cultura 

brasileira, como no caso da experiência de Silvia, com as aulas particulares de 

samba. Silvia pratica esta atividade com uma professora de samba, que é italiana.  

Por último, é importante citar as lojas e os bares que oferecem produtos 

brasileiros e que são pontos de referência para a comida brasileira em Milão.  

Silvia e Veronica citam a “Fruteiro do Brasil”, que é uma casa de sucos, loja 

que não existe na cultura italiana, onde é possível consumir a bebida com frutas 

brasileiras.  

 

 

 
Figura 7: Print da página de Facebook da loja “Fruteiro do Brasil”64 - 24/09/2019 

 

 

                                                                                                                                        
o apetite para a noite e agora é uma prática cultural muito difusa sobretudo no norte da Itália e na 
cidade de Milão; 
64 Disponível em: https://www.facebook.com/FruteiroDoBrasil/ (Acesso em: 24 set 2019). 
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Na região de “Porta Garibaldi”65, há um mercado brasileiro, mas sempre 

através das palavras de Silvia, ele é de difícil acesso para os italianos e possui uma 

oferta escassa.  

Outro evento citado por Maria é o festival “LatinoAmericando”, que acontece 

em todos os verões, e que tem como proposta “levar a América do Sul para Milão”, e 

por isso tem representação brasileira. Para Maria, este evento representa a alma 

“grave (pesada)” da América do Sul, porque lá “as pessoas só querem encher a cara 

de álcool e demostram os piores lados de si”. A palavra escolhida por Maria é muito 

forte em italiano, e ela confessa não gostar deste ambiente. 

 

 

 
Figura 8: Print da página de Facebook da participação da cantora Anitta no evento 

“LatinoAmericando”66 - 24/09/2019 

 

 

 

 
                                            
65 Ponto fulcral no centro de Milão, onde há uma estação de trem e metrô. Região similiar à do Largo 
da Carioca, no Rio de Janeiro, ou da Praça da Sé, em São Paulo. 
66  Disponível em: https://www.facebook.com/pg/milanolatinfestival.it/photos/?ref=page_internal 
(Acesso em: 24 set 2019). 
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4.2. Dinâmicas de aproximação à cultura brasileira 
 

Visto o contexto das atividades brasileiras em Milão, agora tentaremos 

descrever como surgiu o interesse por elas, bem como estas se desenvolveram e se 

integraram no cotidiano dos entrevistados.  

Para todos os entrevistados, exceto Marco, a aproximação à cultura brasileira 

aconteceu através da capoeira e tem relações com a afetividade e a intimidade dos 

entrevistados. No caso dos integrantes do “Mitoka Samba” e do forró, a escolha de 

outras atividades além da capoeira vai ao par dos níveis de incorporação à cultura 

brasileira, sendo em alguns casos uma integração de atividades ou a escolha pelas 

atividades mais “italianizadas”, que permitam um envolvimento menor, porém mais 

sofisticado com respeito à compreensão das estruturas da cultura. 

Michela se aproxima da capoeira através da irmã, que tinha visto uma roda 

em um resort por ocasião de uma viagem de família:  

 

Eu e minha irmã decidimos fazer uma atividade esportiva juntas. Eu 
dei carta branca para ela e ela me propôs este esporte 
completamente desconhecido para mim. Aí comecei a fazer essas 
aulas de capoeira sem saber do que se tratava e a descobri aos 
poucos67 

.  

Em outros casos, como para Maria, Silvia e Veronica, o contato começa como 

uma brincadeira no exterior, que aos poucos ganha espaço na própria vida cotidiana 

e se torna fundamental para “preencher um vazio” na volta a Milão.  

Veronica se aproxima da prática ao voltar a Milão, depois de quatro anos 

morando em Lisboa, porque “voltando senti o vazio de tudo o que me acompanhava 

lá”68 . A entrevistada identifica este vazio como a falta de espontaneidade das 

pessoas para se reunirem em Milão, com pretextos como jantares ou tocar músicas, 

hábito cotidiano para ela em Lisboa: “eu era jovem, tinha sempre músicos rodando 

em casa69”. Para Veronica, o encontro entre os hábitos vivenciados no exterior e as 

regras sociais de Milão é traumático, pelo fato de ser muito distante, porque  

                                            
67 Io e mia sorella abbiamo deciso di fare uno sport insieme, le ho detto decidi tu, le ho lasciato carta 
bianca e mi ha proposto questo sport a me completamente sconosciuto e quindi ho iniziato a fare 
queste lezioni di capoeira non sapendo neanche di cosa si trattasse e l’ho scoperta piano piano. 
68 Quando sono tornata da Lisbona…sentivo il vuoto di tutto ciò che mi accompagnava là. 
69 ero giovane, avevo sempre musicisti che mi giravano per casa 
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Milão não é exatamente assim. Quando voltei, senti o vazio destas 
situações e comecei a olhar e pesquisar ao meu redor algo que me 
mantivesse em contato com isso, que, caso contrário, eu teria 
perdido. Em seguida, tropecei...comecei pela capoeira.70  

 

A escolha do verbo “tropeçar” é interessante, porque demonstra que, na 

narrativa da entrevistada, a capoeira chegou de repente e por acaso, para resolver 

suas insatisfações. Veronica começa a praticar capoeira, porém ela fala de não ter 

se adaptado a este mundo por ele ter mecanismos parecidos com os das seitas e 

ser muito fechado, mas “como ainda me faltava aquele pedaço”71, a procura não 

terminou. Ela, então, por acaso participou de uma festa do grupo “Mitoka” e entrou 

para a bateria. “Ali nasceu tudo. É uma das poucas coisas que continuei e que não 

abandonei no caminho”72. A prática desta atividade, ou seja, este tipo de consumo, 

completa a identidade de Veronica e a auxilia a manter uma ligação que ela sente 

ter com um mundo distante. 

Em outros casos, como o de Giovanna, a capoeira chega em um momento de 

crise e abre um novo caminho para superá-la, levando as pessoas a integrarem 

aspectos da cultura brasileira no próprio cotidiano e moldarem sua construção 

indentitária com esses novos elementos.  

Giovanna, antes de tocar com o grupo “Mitoka samba”, participa ativamente 

do mundo da capoeira em Milão durante 18 anos. Ela encontra a capoeira na época 

da faculdade, quando estudava Direito e não estava satisfeita com a escolha feita. 

Assim, ao conhecer a capoeira, ela se apaixona por essa atividade “tão longe” do 

seu universo. 

 

                                            
70 Milano non è esattamente così. Quando sono tornata ho sentito il vuoto di tutta una serie di 
situazioni e ho cominciato a guardarmi intorno e a cercare qualcosa che mi aiutasse a mantenere un 
legame che qua sarebbe andato completamente perso e sono inciampata dopo…ti direi…ho iniziato 
con la capoeira. 
71 mi mancava sempre ‘sto pezzo. 
72 da lì è nato tutto. è una delle poche cose che non ho lasciato lungo la strada ma che ho mantenuto 
con costanza per tutti questi anni, per me devo dire è un traguardo non indifferente non ho mai 
mollato. 
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... comecei com a capoeira, que nasceu primeiro. Começou em 97 
quando eu tinha 24 anos e foi minha salvação no que diz respeito ao 
meu percurso no Direito, que eu já tinha começado. Depois da 
ruptura (com o marido, mestre de capoeira) eu ainda continuava 
tendo uma forte devoção com a cultura popular brasileira e a levei 
adiante no “Mitoka” e comecei a desenvolver a parte para mim mais 
difícil, a parte musical, que me provoca ansiedade73.  

 

 

A capoeira é então um deus ex machina74 na narrativa da entrevistada. o 

grupo “Mitoka” é o preenchimento do conhecimento de um universo ao qual 

Giovanna já sente pertencer, e no qual se reconhece desde o primeiro contato. Isso 

demonstra um esforço feito para treinar o próprio jeito de ser, abandonar medos que 

derivam da cultura italiana e viver a cultura brasileira, combatendo as próprias 

ansiedades.  

Esta narrativa denota um envolvimento muito íntimo com a cultura brasileira, 

um engajamento cotidiano que possui uma forte conotação emocional e existencial, 

que podemos observar no uso de palavras tais como “salvação” e “devoção”. Outros 

interlocutores, assim como Silvia, Maria e Veronica, utilizam esta palavra ou 

palavras do mesmo campo semântico.  

A cultura Brasileira e o cultivo de aspectos da brasilidade se tornam 

terapêuticos. Onde e quando os hábitos conhecidos e acessíveis não são mais 

reconhecidos como valiosos e enriquecedores, começa a procura para substitutos 

novos, que se destaquem da tradição e do território, e assim o contato com a 

brasilidade ajuda as interlocutoras na resolução da crise de identidade e da 

ansiedade modernas, como é possível observar na obra de Giddens (2002).  

O autor escreve sobre a identidade na modernidade e ressalta o aspecto 

ligado às crises que o homem contemporâneo vive. São estas crises que precisam 

de maneiras para serem resolvidas e o consumo se torna um grande aliado neste 

percurso: 

                                            
73 parto prima dalla capoeira che nasce prima. Ho iniziato nel ’97 quando avevo 24 anni ed è stata la 
mia salvezza diciamo rispetto al percorso in cui ero instradata di giurisprudenza etc. Poi con la rottura 
a me era rimasta comunque una forte devozione per la cultura popolare brasiliana e l’ho portata avanti 
con Mitoka con la parte musicale che per me è la più difficile, quella che mi manda in angoscia. 
74 No teatro antigo grego-latino, o deus ex machina era um recurso dramatúrgico que resolvia as 
tragédias em cena. Ele consistia literalmente na descida em cena de um deus que trazia as soluções 
para as personagens resolverem os dilemas que estavam vivendo. Na narrativa da entrevistada, o 
grupo “Mitoka” e a cultura brasileira possuem as mesmas características de um deus ex machina em 
sua vida.  
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o eu não é um eu mínimo, mas a experiência de grandes arenas de 
segurança que se encontram, de maneira às vezes sutil e às vezes 
crua, com fontes gerais de perturbação. Sensações de inquietude, 
pressentimento e desespero podem se misturar na experiência 
individual com a crença na confiabilidade de certas formas do 
referencial social e técnico. [...] A adesão a uma fé clara — 
especialmente uma que ofereça um estilo de vida compreensivo — 
pode diminuir essas ansiedades (GIDDENS, 2002, p. 168). 

 

Podemos observar como, na vida de Giovanna, o encontro e a adesão à 

cultura brasileira e à vida ao redor da capoeira a ajudam a lidar de modo produtivo 

com sua crise de identidade. O consumo oferece uma “matéria-prima”, ou um 

repertório a partir do qual os sujeitos conseguem moldar suas identidades a partir 

das escolhas que fazem nesse campo.  

Nas narrativas de Beatrice e Silvia, é interessante observar como elas se 

reconhecem nas atividades, ou seja, quanto estas atividades refletem um modo de 

ser e têm influência na construção da própria identidade, devido a afinidades pré-

existentes, mas que não tinham vindo à tona até o contato com a cultura brasileira.  

Silvia encontra a capoeira através de um amigo que sugere a ela que treine 

esta modalidade:  

 

Eu tinha 25 anos enquanto estudava na universidade, mas eu 
estudei no exterior, na Alemanha, [...] tinha um colega que estudava 
etnografia e eu estudava sociologia. Uma noite o encontrei num 
show por acaso e a gente curtiu a noite juntos [...] ele olhou para mim 
e disse que, pelo jeito que a gente passou a noite, que foi muito 
agitada, eu deveria fazer capoeira. Eu perguntei o que era e ele me 
falou “venha e veja você mesma, eu treino”. Aí eu comecei com a 
capoeira. Fiz quatro anos de capoeira [...] em Berlim.75 

 

Este relato da entrevistada remete ao texto de Campbell (2006) que explica a 

“mágica e a “psicologia especial” por trás do consumo:  

 

                                            
75 Avevo 25 anni e mentre studiavo all’università, ma io ho studiato all’estero però, in Germania […] 
avevo un collega di studi che studiava etnografia e io studiavo sociologia. Una sera cia siamo ritrovati 
a un concerto e abbiamo passato una bella serata. Lui mi ha guardato e mi ha detto, per come 
abbiamo passato la notte, che è stata un po’ agitata, dovresti fare capoeira. […] Io gli ho chiesto 
cos’era e lui mi ha detto “vieni a vedere”, così ho cominciato con la capoeira […] ho fatto quattro anni 
di capoeira […] a Berlino. 
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as vontades deviam ser consideradas constructos emergentes, 
produtos do “trabalho” psicológico dos consumidores [...] sua 
dinâmica resulta da capacidade dos indivíduos de realizar uma 
“mágica” psicológica especial, isto é, despertar o desejo que antes 
não existia. Contudo, para que os consumidores façam isso – 
realizar a “mágica” de querer o que nunca quiseram antes – têm que 
se engajar num processo altamente criativo. Na verdade, devem 
invocar, do nada, um sentimento positivo específico por um objeto ou 
experiência. É, então, o “desejo” subsequente assim invocado que se 
torna a causa (presumindo-se que os consumidores possuam os 
recursos necessários) da experiência subsequente, gratificante e 
bastante real. Não é, portanto, inteiramente fora de propósito sugerir 
que os consumidores na verdade criam suas próprias realidades. Ou 
seja, eles mesmos são responsáveis pela criação das condições 
necessárias para suas experiências de consumo (CAMPBELL, 2006, 
p. 59).   

 

Beatrice experimenta a primeira aula depois da sugestão de uma amiga que 

pensava que a capoeira fosse perfeita para ela:  

Cheguei até a música brasileira da capoeira, e cheguei na capoeira 
por indicação de uma amiga [...] ela foi casada com um brasileiro, e 
assim, porque eu sou alegre, extrovertida, não sei o que ela viu em 
mim, num certo ponto ela me perguntou: “você sabe o que é  
capoeira? Porque eu acho que você ia gostar” [...] em 2001, voltei a 
Milão [...] e comecei a treinar capoeira. Nasceu uma forte paixão76 

 

Em sua narrativa, Beatrice relaciona seu pertencimento ao mundo brasileiro à 

sua alegria e extroversão, características que representam, conforme o que 

observamos no segundo capítulo, os estereótipos do caráter do povo brasileiro; o 

fato de ser em um determinado modo, permite a aproximação a este universo.  

Para Giovanna e Veronica, a capoeira representa uma “salvação”, ou seja, 

como analisamos anteriormente, uma maneira de resolver uma crise de identidade. 

Ao encontrar a capoeira, elas se conhecem melhor e se reconhecem em um mundo 

distante geograficamente, mas que é percebido como próximo por afinidade.  

Marco, entre os entrevistados, é o único que não declara ter um passado com 

a capoeira, mas que tem uma relação estritamente musical com a cultura brasileira, 

mas também em sua narrativa o Brasil se destaca por ser uma direção indicada pelo 

destino. Em nossa primeira conversa, Marco me conta que, quando criança, quase 

                                            
76 Sono arrivata alla música brasiliana dalla capoeira e sono arrivata alla capoeira indirizzata da 
un’amica quando avevo 24 25 anni[…]avevo questa compagna di cabna che era stata sppstata con 
un brasiliano e così, perché io sono allegra, estroversa, a un certo punto lei mi ha guardato e mi ha 
chiesto “sai cos’è la capoeira? Secondo me ti piacerebbe […] nel 2001 sono tornata a Milano […] e ho 
iniziato a fare capoeira. È nata subito una forte passione. 
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se mudou com a família para o Brasil, porque seu pai tinha uma oportunidade de 

trabalho numa montadora italiana que tem filial no país, porém esta viagem nunca se 

concretizou, ainda que tenha colocado o Brasil em sua vida.  

A abordagem ao mundo brasileiro no caso de Marco, se realiza através da 

linguagem musical. O entrevistado cultiva desde criança uma paixão pelas 

percussões, e com 19 anos decide fazer aula de música. Ele esperava um mestre 

colombiano, mas se deparou com um mestre brasileiro, um dos mestres fundadores 

do “Mitoka Samba”, que o envolveu no projeto de samba em Milão desde o começo.  

O que aproxima Marco à cultura brasileira é a curiosidade cultural estimulada 

pelo mestre, o fato de entender que, por trás da música, há um mundo complexo:  

Eu gostava muito porque refletia um pouco o que eu sentia dentro 
desde sempre e Gilson [nome do mestre] foi muito bom nisso, em me 
fazer entender que por trás da percussão tem todo um mundo, uma 
filosofia, uma jeito de entender as relações humanas, um modo de 
entender a vida, um modo de entender os objetos, um modo de 
entender as ações. É um mundo bem mais rico do que somente 
bater um tambor77.  

 

A fala de Marco explica o que pode significar o engajamento com a cultura 

brasileira e complementa as sensações estimuladas através deste encontro com 

bases teóricas adquiridas na universidade, no curso de Psicologia que ele 

frequentava na época, e isso constitui o começo do desenvolvimento da sua 

atividade. O caso fortuito de ter tido um professor brasileiro fez com que ele 

estabelecesse um contato privilegiado com os ritmos brasileiros e, assim como ele 

declara, isso continuou até depois de ter encontrado os outros ritmos sul-

americanos. O momento age na narrativa de Marco como a ocasião que abre as 

portas da brasilidade, com a qual ele sente alguma ligação preexistente e na qual 

ele sente se reconhecer por alguns aspectos.  

Podemos definir, junto à experiência do interlocutor, a fundação deste grupo 

como a instituição de um “entre-lugar” (BHABHA, 1998), enquanto  

 

                                            
77 Mi piaceva molto perché rifletteva un po’ quello che sentivo dentro da sempre e Gilson è stato molto 
bravo in questo, a farmi capire che dietro le percussioni c’è tutto un modo, una filosofia, un modo di 
intendere le relazioni umane, un modo di interpretare la vita, un modo di interpretare gli oggetti, un 
modo di capire le azioni. È un mondo molto più ricco che solo picchiare un tamburo. 
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terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação — singular 
ou coletiva — que dão início a novos signos de identidade e postos 
inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria 
ideia de sociedade (BHABHA, 1998, p. 20). 

 

Podemos enquadrar a ideia de praticar samba em um lugar geograficamente 

distante do lugar do seu nascimento e o fato do samba ser uma expressão cultural 

popular como  

o direito de se expressar a partir da periferia do poder e do privilégio 
autorizados [e que] não depende da persistência da tradição; ele é 
alimentado pelo poder da tradição de se reinscrever através das 
condições de contingência e contraditoriedade que presidem sobre 
as vidas que estão “na minoria” (BHABHA, 1998, p. 21). 

 

Veremos mais para frente como as práticas e expressões de culturas 

populares são interpretadas pelos interlocutores, porém podemos afirmar, junto com 

Bhabha, que  

os embates de fronteira acerca da diferença cultural têm tanta 
possibilidade de serem consensuais quanto conflituosos; podem 
confundir nossas definições de tradição e modernidade, realinhar as 
fronteiras habituais entre o público e o privado, o alto e o baixo, 
assim como desafiar as expectativas normativas de desenvolvimento 
e progresso (BHABHA, 1998, p. 21). 
 

 

Em consonância com as palavras de Giovanna, Veronica, Beatrice e Silvia, 

tocar no grupo “Mitoka” é uma consequência do encontro com a capoeira, e se 

caracteriza como consumo secundário, escolhido por fazer parte do mesmo universo 

de sentido da capoeira, ou seja, da brasilidade.  

Podemos observar este aspecto nas falas, onde as interlocutoras sublinham 

como a capoeira não era, para elas, simplesmente uma prática física, mas sim uma 

maneira de conhecer um novo mundo, uma nova cultura. Beatrice diz que “a 

capoeira não [era] como um exercício físico, mas como um pedaço de um mundo, 

que é o mundo brasileiro, ou seja, de uma cultura que é diferente da minha”78. 

As atividades do grupo “Mitoka”, se comparadas com o desempenho físico e 

temporal que a capoeira requer, se integram melhor à vida milanesa e permitem 

                                            
78 la capoeira non come esercizio atletico ma come spaccato di un mondo che è quello brasiliano 
come spaccato di una cultura che è diversa dalla mia 
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igualmente, através da música, a manutenção do contato com uma cultura distante 

da do seu território e de performar um estilo de vida que pode-se integrar 

perfeitamente aos costumes italianos em Milão.  

Além disso, nos perguntamos: o que faz com que os entrevistados se 

comprometam e dediquem no mínimo duas noites por semana à pratica de uma ou 

de mais destas atividades? Qual é a peculiaridade destas práticas? Em qual aspecto 

destas atividades os entrevistados se reconhecem? Por que os entrevistados 

começam a integrar o consumo das práticas da capoeira, do forró e do samba em 

suas próprias vidas? Por que a aproximação a uma destas atividades comporta o 

conhecimento e em vários casos o envolvimento com as outras atividades?  

Minha tese é que este consumo seja estimulado pela busca da brasilidade, a 

qual tem, além de um processo de conhecimento, um processo de reconhecimento, 

que chega a ser cultivado através de hábitos de consumo que demonstram o próprio 

nível de engajamento com a cultura brasileira. O conhecimento e o cultivo das 

práticas influenciam as rotinas cotidianas e estimula outros hábitos de consumo, que 

também influenciam o cotidiano e o estilo de vida dos entrevistados.  

É interessante o fato de as interlocutoras Giovanna e Beatrice relatarem que 

em suas vidas, apesar de elas serem “preguiçosas”, a capoeira foi uma atividade 

que sempre foi praticada com a maior dedicação e, quando não foi mais possível 

praticá-la, elas a substituíram com a música do grupo “Mitoka”, a fim de manter a 

relação com o mundo brasileiro. 

Em primeiro lugar, assistimos à incorporação da prática das atividades no dia 

a dia dos entrevistados, o que se concretiza através da presença em cursos. Assim, 

os entrevistados decidem dedicar uma parte do próprio tempo livre treinando, 

tocando e participando deste universo, com o qual eles desenvolvem aos poucos 

relações em diferentes níveis de engajamento.  

Em alguns casos, o encontro entre a cultura brasileira e a cultura italiana é 

conflituoso, e demora um tempo para encontrar seu equilíbrio. Isto porque, como 

veremos no próximo tópico, as atividades e os consumos de lazer, na sociedade 

italiana e milanesa, são enquadrados em uma abordagem burguesa; nossos 

interlocutores possuem um “capital cultural”79 definido, referente à sociedade em que 

                                            
79 Encontramos o conceito de “capital cultural” em Bourdieu (2007). 
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eles vivem, e neste ambiente atividades como a capoeira são consideradas 

“inapropriadas”.  

Milão é conhecida por ser uma cidade muito dedicada ao trabalho, e a 

capoeira, o samba e o forró podem criar conflitos na sociabilidade, por carregarem 

uma valorização de festa e diversão, e sobretudo por se desenvolverem através de 

um uso intenso do corpo, e nessas práticas ele é exibido certamente de modo 

menos rígido do que se entende por natural nas maneiras de socialização italianas.  

Por essa razão, é preciso, nos interlocutores, aprofundar o conhecimento das 

atividades praticadas para justificar o próprio gosto, que se destaca dos gostos 

aceitos e praticados na cidade de Milão, entrando em contato com suas origens e 

seus valores, através da procura de material e de mais atividades que ajudem neste 

objetivo. A adesão deve ser justificada, e por este motivo observa-se um consumo 

subsequente, sempre cultural, caracterizado pelo consumo de literatura, produções 

audiovisuais, arte e música brasileiros.  

A esse respeito, Bourdieu escreve que  

Contra a ideologia carismática segundo a qual os gostos, em matéria 
de cultura legítima, são considerados um dom da natureza, a 
observação cientifica mostra que as necessidades culturais são o 
produto da educação; a pesquisa estabelece que todas as práticas 
culturais (frequência dos museus, concertos, leituras, etc.) e as 
preferências em matéria de literatura, pintura ou música, estão 
estreitamente associadas ao nível de instrução (avaliado pelo 
diploma escolar ou pelo número de anos de estudo) e, 
secundariamente, à origem social. O peso relativo da educação 
familiar e da educação propriamente escolar (cuja eficácia e duração 
dependem estreitamente da origem social) varia segundo o grau de 
reconhecimento e ensino dispensado às diferentes práticas culturais 
pelo sistema escolar; além disso, a influência da origem social, no 
caso em que todas as outras variáveis sejam semelhantes, atinge 
seu auge em matéria de “cultura livre" ou de cultura de vanguarda 
(BOURDIEU, 2007 p. 9). 

 

 

Quando o conhecimento teórico não é mais suficiente, cresce nos 

entrevistados a vontade de conhecer o Brasil pessoalmente e todos os 

entrevistados, exceto Laura, acabaram visitaram o país. O contato com o Brasil 

estimula vários tipos de contatos com o universo “Brasil”, aquisição de objetos e 

busca de atividades de lazer relacionadas a isso, que denotam o nível de 

engajamento com a brasilidade e a cultura do país. Assim, quanto mais a pessoa 
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encontra-se envolvida com a cultura brasileira, mais seu consumo se molda e 

substitui hábitos tipicamente italianos por hábitos brasileiros, com, por exemplo, no 

caso da alimentação.   

Analisaremos em seguida as trajetórias dos entrevistados para entender este 

mecanismo. 

Maria, Michela e Giovanna sinalizam fazerem parte de famílias burguesas e a 

história de Maria é interessante porque ela mesma escolhe responder às perguntas 

da entrevista através de paralelismos entre o mundo familiar a ela e o novo mundo 

que ela quer frequentar.  

Maria começa a treinar capoeira nos Estados Unidos e ela conta que “até aí, 

meus pais nunca falaram nada. Eu estava autorizada a praticar capoeira como 

diversão, porque estava longe”80.  

A entrada neste mundo foi casual e em alguns momentos conflituosa, porque 

diferente das expectativas ligadas ao pertencimento social:  

foi uma abordagem transversal no sentido que não conhecia 
absolutamente nada e eu era completamente “estranja” a qualquer 
contato com o mundo e a cultura brasileiras até que fui estudar na 
Califórnia. [...] Depois voltei, procurei em Milão, me lembro que já 
existia o grupo do Mestre Brando e não me lembro por qual motivo 
específico, ligado a preconceitos e estereótipos com relação ao 
ambiente frequentado pela capoeira, eu desisti.81  
 

Em seguida Maria confessa que o problema maior foi a pressão da família, 

que não admitia este tipo de atividade. Maria identifica a situação de discriminação 

com três perguntas que lhe eram feitas: onde você vai, com quem você está se 

metendo, quem são essas pessoas. Essas perguntas denotam o preconceito, e a 

causa disso ela explica, um pouco depois:  

 

                                            
80 fino a quando ero all’estero, i miei genitori non hanno detto niente. Mi era permesso fare capoeira 
come divertimento perché ero lontana 
81  è stato un approccio trasversale nel senso che non ne sapevo assolutamente nulla ed ero 
completamente estranea a qualsiasi contatto con il mondo e la cultura brasiliana, fino a quando sono 
andata a studiare in California. […] dopo quando sono tornata, l’ho cercata a Milan, esisteva già il 
gruppo di mestre Brando ma non mi ricordo per quale motivo specifico legato a preconcetti e stereotipi 
sull’ambiente frequentato dalla capoeira ho lasciato perdere. 
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O ambiente era visto como um ambiente de saltimbancos, não 
adequado ao tipo de contexto e de profissão que eu iria seguir. Eu 
venho de uma família onde todos são advogados acadêmicos. Se 
colocam em uma mentalidade que podemos definir como burguesa, 
onde há que se comportar de uma certa maneira. Se joga futebol até 
uma certa idade, depois tem que se praticar o golf; pratica-se 
equitação, as pessoas se encontram nos clubes.82 

 

Neste relato de Maria, observamos como a classe social é sustentada e 

identificada pelas práticas de consumo de atividades no tempo livre, que não são 

iguais para todos, mas devem ser adequadas à posição social.  

No caso do relato de Beatrice, é a idade a sinalizar quais são as atividades 

que são permitidas às pessoas, como veremos no próximo relato, onde as 

atividades de adolescência, exemplificadas através do esqui e do tênis, têm que 

mudar na idade adulta. 

Maria continua sua fala dizendo que “a capoeira estava completamente fora 

de qualquer esquema para a cidade de Milão”83 e que seus pais identificavam as 

pessoas que a praticavam como “cabeludas” (capelloni, em italiano indica os hippies 

e um jeito de ser anticonformista) “feias” e “incultas”, quando na verdade é o 

contrário”84, porque para Maria a capoeira “é um tipo de cultura que atrai pessoas 

que têm uma preparação, não um nível baixo” 85 . A família de Maria coloca 

obstáculos a este tipo de consumo por não ser adequado (cf. BOURDIEU, 2007), 

porém, ela persiste na prática da atividade, e em seu relato observamos outro ponto 

interessante.  

 

                                            
82 L’ambiente era visto come un ambiente di saltimbanchi, non adeguato al tipo di contesto e di 
professione che andrai a fare. Io arrivo da una famiglia dove sono tutti avvocati e professori 
accademici. Si inseriscono in una mentalità che possiamo definire borghese dove bisogna comportarsi 
in una certa maniera. Si gioca a calcio fino a una certa età, poi diventa il golf, o si fa equitazione, si 
frequentano i club. 
83 La capoeira era completamente fuori da qualsiasi schema a Milano 
84 capelloni, persone brutte e incolte, quando in realtà è il contrario 
85 la capoeira è un tipo di attività che attrae le persone con una preparazione, non quelle con un livello 
basso 
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encontrei outro um grupo de capoeira regional [...] que eu podia 
exibir socialmente, eram todos muito playboys, na via Tortona86 um 
lugar um pouco “in”. A professora era mulher, muito bonitinha, muito 
yeye, todos os integrantes eram universitários [...] consegui fazer a 
capoeira aceitável em casa com a ideia de uma capoeira radical chic. 
Me deixem fazer a radical chic.87 

 

A capoeira se torna digna no momento em que se torna diversão para 

pessoas de alto nível social e de escolarização, porque esses locais justificam a 

prática, que assim se torna diversão cultural. A escolha do termo “radical chic” é 

curiosa e nos ajuda a entender o que está por trás das práticas brasileiras para os 

entrevistados. É um consumo de rebeldia, anticonformista, no que diz respeito ao 

consumo padrão italiano. O que eleva esse consumo ao status de digno é o fato de 

ele poder ser definido como consumo cultural, que justifica o cultivo da prática, e a 

parte ligada a cultura é justamente o fato de a capoeira ser proveniente de um povo 

visto como exótico, distante geograficamente, quase como se fosse uma atividade 

com uma forte componente antropológica. 

Este grupo “radical chic” não é o grupo com o qual Maria continua treinando 

capoeira e novamente esbarramos com o conceito de autenticidade. Maria relata 

que depois de dois anos, sem lembrar a razão específica desta escolha, começa a 

treinar com outro grupo. É neste momento que ela começa a ter um contato mais 

profundo com a capoeira, porque este novo contato foi “entrar de um jeito diferente 

no mundo da capoeira, porque o primeiro grupo era muito leve, fitness”88, e, ao 

contrário, o outro grupo que ela começa a frequentar na sequência era menor e 

“muito mais ligado à cultura brasileira. Aí comecei a cantar, saber o que era o 

berimbau e conheci os orixás”89. Maria procura um contato mais “autêntico” e 

“verídico” com a cultura brasileira, que se concretiza através dos conhecimentos 

sobre os aspectos culturais da prática.  

                                            
86 Rua principal de Milão, conhecida por ser o teatro de eventos ligados ao design e à moda, em um 
bairro estilo underground e jovem, com bares, teatros, casas de show... 
87 ho trovato un altro gruppo di capoeira regional […] che era spendibile socialmente, erano tutti molto 
fighetti, in via Tortona, un posto un po’ “in”. L’insegnate era donna, molto carina, molto yeye, tutti gli 
allievi erano universitari […] sono riuscita a sdoganare la capoeira in casa come l’idea che la capoeira 
fosse radical chic. Fatemi fare la radical chic. 
88 Sono entrata in modo diverso nel mondo della capoeira, perché il primo gruppo era molto leggero, 
fitness” 
89 molto più legato alla cultura brasiliana. Lì ho iniziato a cantare, a sapere che considera un berimbau 

e ho conosciuto gli orixás. 
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Beatrice também fala de uma contraposição entre o consumo de atividade 

esportiva até os vinte anos, e explica como o universo da capoeira a influencia de 

modo benéfico:  

Eu sou a preguiça em pessoa, nunca entrei numa academia mas, em 
um determinado momento, você para de fazer os esportes que você 
faz desde menininho, esqui, tênis, estas coisas assim [...] assim me 
interessei na capoeira e comecei a fazer capoeira [...] Nasceu de 
cara uma grandíssima paixão pela capoeira não enquanto exercício 
atlético, mas enquanto porção de um mundo, que é o brasileiro, que 
é uma cultura que é diferente da minha.90  

 

Observamos novamente a utilização de mais um termo forte, “grandíssima 

paixão”, para definir a relação com a brasilidade, que é sempre expressa num modo 

superlativo, existencial e contrastivo — com a cultura italiana e de Milão — pelos 

entrevistados. 

Em seguida, Beatrice tem que abandonar a capoeira por causa de problemas 

de saúde, porém  

me pesava muito parar, porque me apaixonei muito. Uma outra 
amiga que treinava comigo capoeira e tocava no “Mitoka samba” me 
falou: “se parar de treinar capoeira, vem tocar com a gente, tem esse 
grupo, é legal...” assim comecei a segui-los [“Mitoka samba”], 
primeiro como espectadora. E fui completamente arrastada, 
absorvida pela paixão e pelo entusiasmo.91  

 

A capoeira se caracteriza no começo como consumo fora dos padrões, o 

envolvimento com a cultura brasileira desenvolve um interesse e um engajamento 

com a linguagem musical que, quando não pode ser mais cultivado através da 

capoeira, se transforma em outra prática, estritamente musical, que se integra 

melhor na vida de Beatrice.  

A narrativa de Silvia é também muito interessante porque, em sua fala, toda 

sua vida, desde o primeiro encontro com a capoeira, se desenvolve como uma 

                                            
90 Io sono la pigrizia fatta persona, mai entrata in una palestra, ma a un certo punto smetti di fare le 
cose che facevi da ragazzino, sci tennis queste cose qui […] così mi sono interessata alla capoeira e 
ho iniziato a fare capoeira. È subito nata una forte passione non come esercizio fisico ma come 
spaccato di un mondo, quello brasiliano, che è una cultura diversa dalla mia  
91 mi pesava tantissimo smettere, perché mi ero appassionata molto. Un’altra amica che faceva 
capoeira e suonava anche nel Mitoka samba mi ha detto, dai, se smetti di fare capoeira vieni a 
suonare con noi, c’è questo gruppo, è carino…così ho iniziato a seguirli, prima come spettatrice. Sono 
stata proprio travolta, dalla passione e dall’entusiasmo  
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procura continua da brasilidade e da incorporação de modos de ser, hábitos e 

conhecimentos sobre o Brasil.  

Silvia descreve o primeiro grupo com o qual treinou como um grupo de nicho: 

“era um ambiente bastante de nicho, éramos todos estudantes universitários 

ciências humanas... sociologia, ciências politicas, etnografia, essas coisas aí”92.  

Assim como Maria, desde o começo a capoeira se destaca pelo seu 

significado cultural, que se torna beneficiado graças a um capital cultural. A paixão 

pela capoeira e pelo Brasil é tão forte que Silvia decide fazer uma viagem pelo Brasil 

junto com uma amiga, com a ideia de se mudar para cá, mas os acasos da vida não 

permitem que ela concretize esse sonho.  

Devido a questões pessoais, depois de um mês no Brasil, Silvia decide ir 

embora para morar nos Estados Unidos, e depois de mais um tempo, Silvia volta 

para Milão e ainda sente muita vontade de treinar capoeira.  

A capoeira, eu queria, eu não tinha esquecido, só que por um tempo 
eu não podia, por causa da gravidez [...]. Quando a criança estava 
com três anos, comprei casa em Milão e comprei por querer estar ao 
lado da academia de mestre Brando [nome fictício]. [...] Eu agi 
voluntariamente. Eu falei para mim mesa: “Tenho que fazer uma 
escolha porque com a criança e o trabalho não podia mais fazer 
muitas coisas [...] se tenho que fazer uma coisa só, quero fazer 
capoeira”.93  

 

A vontade de treinar capoeira influencia uma compra tão importante quanto a 

de uma casa. E esse esforço vale a pena, porque o que a capoeira proporciona para 

Silvia é a felicidade: “Quando eu treino capoeira, eu me sinto feliz, sinto a felicidade. Eu 

me sinto equilibrada fisicamente, mentalmente e emocionalmente [...] isso é fantástico, não 

sei se outras disciplinas te dão o mesmo.”94  
Observamos mais uma vez um modo forte de expressão. Essa paixão pela 

capoeira desperta em Silvia uma vontade muito forte de conhecer mais atividades, 

além da capoeira, ligadas ao Brasil, à procura de uma conexão mais estreita com o 

                                            
92 era un ambiente molto di nicchia, eravamo tutti studenti universitari di materie culturali, sociologia, 
scienze politiche, etnografia…quelle cose lì 
93 la capoeira…io volevo farla, non l’avevo dimenticata, solo che per un periodo, con la gravidanza, 
non ho potuto farla […] quando il bambino aveva tre anni ho comprato casa a Milano e la ho 
volutamente comprata di fianco all’accademia di mestre Brando. L’ho fatto volontariamente. Mi sono 
detta, devo fare una scelta, perché con il bambino e il lavoro non potevo più fare tante cose […]. Se 
devo fare una cosa sola, voglio fare capoeira. 
94 quando faccio capoeira, mi sento felice, la felicità. Io mi sento equilibrata fisicamente, mentalmente 
e emotivamente […] questo è fantastico, non so se altre discipline ti danno la stessa cosa 
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país e a brasilidade, e por isso ela corre atrás de cursos de samba em Milão. E é 

assim que encontra a orquestra “Mitoka”, mas, ao descobrir que eles desenvolvem 

somente a parte musical, não se interessa até fazer sua segunda viagem ao Brasil, 

em 2016, quando, em Salvador, ela tem um contato forte com a música no local e se 

apaixona.  

Assim, ao voltar, ela decide começar a tocar com o grupo. Silvia pratica 

capoeira em diferentes épocas de sua vida, mas problemas físicos a afastam, por 

isso ela procura outras práticas para substitui-la e manter o contato com a cultura 

brasileira. Atualmente, ela toca com a orquestra às segundas e quintas, às terças faz 

aula de samba e, como ela mesma coloca:  

 
me desespero o restante da semana, porque ainda não tenho 

condições de recomeçar a capoeira, porque fisicamente não consigo 

[...] eu espero sempre voltar, não digo fazer do mesmo que um 

menino de vinte anos, mas fazer minha capoeirinha tranquila.95  

 

Observamos na escolha das palavras da interlocutora a ideia do desespero, 

emoção muito forte; o envolvimento com a cultura brasileira é total, marcante e 

define o tempo da semana de Silvia. 

As narrativas de Marco, Giovanna, Maria e Michela mostram jeitos diferentes 

de passar de consumidores a produtores, misturam estes papéis, trajetória que 

caracteriza o consumo contemporâneo, ou seja, podemos identificar as 

características do prosumer. Este termo é utilizado por Toffler 96  (1980) para 

representar a união entre produtor e consumidor, ou seja, o consumidor que se torna 

produtor do próprio consumo.  

Michela e Maria possuem histórias similares, enquanto as duas, sentindo falta 

de um espaço onde pudessem praticar a capoeira e que fosse o mais próximo 

possível da ideia de capoeira tradicional no Brasil, decidem construir o espaço que 

elas desejavam para si. Giovanna abre o espaço onde me recebe para a entrevista e 

fala que “este é o meu trabalho”97.  

                                            
95 mi dispero per il resto della settimana perché non ho ancora le condizioni fisiche per ricominciare 
capoeira, fisicamente non ci riesco […] io ci spero sempre di tornare a farla, non dico come un 
ragazzino di vent’anni, ma fare la mia capoeira tranquilla sì. 
96 TOFFLER, Alvin. The third wave. New York: Bantam Books, 1980. 
97 questo è il mio lavoro 
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O projeto de Giovanna era “construir o templo da capoeira em Milão”98 e o 

espaço já foi a academia do grupo de seu ex-marido. Agora, porém, depois dos 

acontecimentos pessoais, ela utiliza o espaço para dar aulas de capoeira para 

crianças, e atualmente também o aluga para festas particulares.  

Michela se torna produtora em diferentes momentos. No começo, ela deseja 

praticar capoeira e decide criar o grupo contatando pessoas que compartilhassem o 

mesmo desejo e encontrando um professor que pudesse ensinar esta disciplina. Ela 

começa a treinar em um espaço alugado numa academia da cidade de Monza e o 

grupo atrai mais integrantes. Ela escolhe um professor italiano por ter tido problemas 

com as atitudes de outros professores brasileiros, que não foram confiáveis, e é 

interessante o fato de um italiano se fazer de guia numa prática cultural de outro 

país, assim como veremos no caso de Marco.  

Em seguida, esta atividade se realiza na criação de uma associação 

esportiva, a “capoeiramonza.org”, na qual ela participa ativamente, junto com outros 

integrantes do grupo, na diretoria. Assim como para Giovanna, em um momento se 

torna urgente a criação de um espaço específico do grupo e ela constrói sua 

academia, que atualmente funciona e hospeda várias atividades, e da qual ela é 

diretora. Giovanna e Michela satisfazem seu próprio desejo de consumo criando o 

que elas estavam procurando e se tornando ao mesmo tempo produtoras e 

consumidoras. As duas casam com um mestre de capoeira e a fusão entre a cultura 

italiana e a cultura brasileira se realiza em todos os âmbitos da vida, onde uma 

escolha de consumo se torna ocasião de uma construção da identidade insólita e 

híbrida.  

A trajetória de Maria é muito similar à de Giovanna e Michela. Maria também 

se casa com um mestre de capoeira, conhecido através da frequência em 

academias e cursos. Durante sua vida, ela se aproxima cada vez mais do universo 

brasileiro, incorporando hábitos e costumes que replica em sua própria vida 

cotidiana em Milão. Maria parte como consumidora de capoeira e se torna produtora 

de eventos de forró e divulgadora cultural em um blog sobre o candomblé.  

O contato com a cultura brasileira é tão forte em Maria que ela sente a 

vontade e a necessidade de divulgar aspectos da cultura brasileira para os outros 

grupos sociais. A trajetória de Maria é sofrida e complexa porque apresenta vários 

                                            
98 il tempio della capoeira a Milano  
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conflitos a serem resolvidos, em um percurso de aceitação de si. Sobre o 

candomblé, ela afirma:  

eu decidi. eu gosto [do candomblé] e aceitei esta parte de mim. 
entendi que posso ser eu mesma e continuar a ser advogada, 
milanesa, ir [ao tribunal] defender quem devo defender, etecetera 
etecetera, fazer parte da minha família e ao mesmo tempo gostar 
desta parte da cultura e assistir a rituais com galinhas mortas com a 
garganta cortada99 
  

 

Já Maria aceita os próprios gostos e resolve as próprias contradições em 

busca de uma espécie de autenticidade. Sobre este assunto, Taylor (2011) escreve  

todo o mundo tem o direito de desenvolver a própria maneira de 
viver, fundamentada no próprio sentido do que é realmente 
importante ou de valor. As pessoas são convocadas a serem 
verdadeiras consigo mesmas e a buscar a própria autorrealização. 
Em que isso consiste, cada um deve, em última instância, determinar 
por si mesmo. Nenhum outro pode ou deve ditar seu conteúdo 
(TAYLOR, 2011, p. 23-24). 

 

Souza e Öelze (1998), em sua publicação “Simmel e a modernidade”, 

analisam a obra clássica do autor, que já havia trabalhado este conceito do sujeito 

contemporâneo, explicando o porquê de muitas vidas que apresentam elementos 

que aparentemente não se encaixam harmoniosamente. O autor explica que  

durante toda época moderna, temos a busca do indivíduo por si 
mesmo, por um ponto de solidez e ausência de dúvidas, o qual se 
torna tanto mais necessário quanto mais o horizonte prático e teórico 
e a complexidade da vida aumentam aceleradamente, tornando 
ainda mais urgente essa necessidade, a qual não pode ser 
encontrada em instâncias externas à própria alma (SOUZA;ÖELZE, 
1998, p. 114). 
 

 

Antes de se tornar produtora de eventos de forró, Maria luta contra os 

próprios preconceitos sobre o ambiente e a prática, por ser considerada por ela algo 

onde “as pessoas somente vão para sarrar”100.  

                                            
99 io ho deciso. Mi piace, e ho accettato questa parte di me. Ho capito che posso essere me stessa 
continuando ad essere un’avvocata milanese, andare e difendere chi devo difendere, eccetera 
eccetera, fare parte della mia famiglia e allo stesso tempo apprezzare questa parte di cultura e 
partecipare a rituali dove sgozzano le galline 
100 le persone ci vanno solo per strusciarsi 
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A vontade de entender por que seu marido, nordestino, sentia tanta 

necessidade de dançar forró faz com que ela procure entender este mundo e, ao 

descobrir as letras das músicas e as histórias que elas transmitem sobre o Brasil e o 

sertão, ela reconhece uma justificação cultural e se permite gostar desta prática. Ela 

então não somente começa a dançar, como também começa a organizar e 

promover eventos com o forró na cidade de Milão, tentando envolver não somente 

pessoas apaixonadas pelo Brasil, mas também pessoas que são totalmente 

externas a este tipo de atividade, como vontade de divulgar um novo estilo de viver a 

noite em Milão à brasileira, um novo estilo de vida.  

Com o pouco tempo livre que lhe resta, ela decide dedicar com atividades 

ligadas ao Brasil, como ela coloca: “neste momento, com três filhos, tenho realmente 

pouco tempo livre, mas eu continuo jogando capoeira e forró obviamente [...] 

antigamente [era] muito mais”.101  

Marco é o único entrevistado que não aparenta ter ligações com a capoeira, 

mas cujo interesse pelo universo brasileiro surge e se concretiza na prática musical. 

Em nossa primeira conversa, ele me conta sobre um detalhe ligado ao Brasil que 

marcou sua infância. O pai, que trabalhava para a “Alfa Romeo” (empresa de carros 

italianos muito renomada), ia ser transferido para a filial de São Paulo da empresa, 

mas isso não ocorreu. Esse detalhe faz com que Marco possua uma ligação com o 

Brasil como se ele fosse uma possibilidade de vida que não aconteceu naquele 

momento. Este país, porém, se tornou central em sua vida.  

Marco começa a estudar música, percussões, e o encontro com o próprio 

mestre o joga no universo brasileiro de vez. De integrante de bateria ele se torna 

músico profissional, assumindo a associação no lugar dos brasileiros que a 

idealizaram. E assim ele se torna ao mesmo tempo produtor e agente cultural.  

Com respeito ao papel do Brasil em seu cotidiano, Marco diz: 

                                            
101 In questo momento, con tre figli, ho davvero poco tempo libero, ma continuo a giocare capoeira, e 
il forrò ovviamente […] In passato molto di più 
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falamos que é um pensamento recorrente, constante, porque de um 
jeito ou do outro representa muito de mim, devido também à escolha 
que eu fiz com o “Mitoka samba”. Eles [os fundadores] fizeram o 
saltafosso 102 : “nós voltamos para o Brasil, você tem quais 
intenções?” E eu pensei: “Eu gosto desta coisa aqui, eu não vou 
desistir” e me deram sempre mais responsabilidades [...] o Brasil 
enquanto representação daquela cultura é muito presente.103  

 

O grupo “Mitoka samba” possui uma forte motivação de divulgação e em 

nossa primeira conversa Marco afirma tentar, através do próprio trabalho, tentar 

combater os estereótipos sobre o Brasil e os brasileiros. No caso de Marco, assim 

como de outros interlocutores, observamos a convivência entre percepções ainda 

estereotipadas do Brasil e novas releituras das mesmas. 

A experiência de Marco na regência do grupo “Mitoka” demonstra isso através de 

escolhas como a de ter uma bateria de samba sem passista, para não perpetrar o 

estereótipo da mulher mulata hipersexualizada.  

Assim, o combate aos estereótipos leva ao mesmo tempo a um reconhecimento 

de identidades que podem ser alcançadas através da prática, como também levam à 

construção de uma identidade onde elementos italianos e brasileiros se misturam e 

se integram em diferentes partes da cotidianidade. O nível de elaboração da cultura 

brasileira e a apropriação que Marco faz dela demonstra um alto nível de 

compreensão e de abstração dos dois universos que ele compartilha.  

 

 

4.3. Consumo da cultura brasileira para além das práticas de lazer 
 

É possível distinguir este tipo de consumo em dois grandes grupos. De um 

lado, tem-se o consumo de objetos materiais e do outro, o consumo cultural. Existe 

também um terceiro grupo, o ligado à comida, que pelo seu status pode pertencer 

aos dois grupos. 

Os entrevistados declaram, em diferentes níveis de engajamento, ir em busca 

de produtos brasileiros, sejam eles audiovisuais ou musicais. Todos lamentam o fato 

                                            
102 Expressão que em italiano significa induzir alguém a fazer outra coisa. 
103 diciamo che è un pensiero ricorrente, costante, perché in un modo o nell’altro rappresenta molto di 
me, dovuto anche alla scelta che ho fatto con MItoka. Loro hanno fatto il saltafosso, torniamo in 
Brasile, tu che intenzioni hai, e io ho pensato, a me piace questa cosa qui, non lascio perdere, e mi 
hanno dato sempre più responsabilità […] il Brasile, in quanto rappresentazione di quella cultura è 
molto presente. 
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de a disponibilidade destes produtos ser dificultosa, pobre, e de haver poucas 

escolhas. O que estiver mais facilmente disponível, como, por exemplo, através das 

plataformas digitais Youtube e Netflix, Spotify, é consumido e fruido. O resto é 

deixado à casualidade e às relações pessoais e cotidianas de troca de materiais 

disponíveis. Isso porque, como Michela e Beatrice relatam, “na Itália agora é 

impossível baixar material” e a frequência nas redes sociais, que também são um 

espaço de troca, é um hábito desprezado; não se enxergam os lados positivos disso.  

Perguntei para os entrevistados sobre o uso de Facebook e, diante da minha 

pergunta: “Você segue alguma página brasileira no Facebook?” a resposta de 

Beatrice e Silvia foram: “Não, não tinha pensado nisso, mas é interessante”.  

Esclarecida a pouca quantidade e variedade do material acessível, 

analisamos melhor como se desenvolvem esses tipos de consumo. 

Um dos tipos de consumo nomeados pelos entrevistados é inerente ao 

mundo da música, seja como música produzida ou como consumida.  

 

4.3.1. Consumo material 
 

Neste tópico, viemos primeiro esclarecer que entendemos por consumo 

material todos os objetos e, usando a terminologia de Miller (2013), os “trecos” que 

caracterizam o cotidiano das pessoas. 

Para Miller, “um treco é um e-mail ou uma moda, um beijo, uma folha”, ou 

seja, existe “uma variedade de coisas que podemos chamar de treco” (MILLER, 

2013, p. 7). Os trecos, conforme vimos no primeiro capítulo, constituem a cultura 

material, e antes de analisar o que a cultura material dos interlocutores nos fala da 

brasilidade, do ponto de vista deles, explicaremos as razões pelas quais escolhemos 

analisar este âmbito.   

O ponto de partida do autor é que “nos também somos trecos, e nosso uso e 

nossa identificação com a cultura material oferecem uma capacidade de ampliar, 

tanto quanto de cercear, nossa humanidade” para demonstrar “como e por que uma 

apreciação mais profunda das coisas nos levará a uma apreciação mais profunda 

das pessoas” (MILLER, 2013, p. 12). 

Este é o motivo pelo qual em nossas entrevistas decidimos incluir uma parte 

específica sobre o consumo de “trecos” ligados ao Brasil, para poder “apreciar” de 

maneira mais específica as experiências dos interlocutores.  
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A perspectiva de Miller é de que “já não podemos mais distinguir sujeitos e 

objetos” (MILLER, 2013, p. 19) e este tópico parte deste ponto de vista, de “como as 

coisas fazem as pessoas” (MILLER, 2013, p. 66). As coisas, pelo autor, não são 

necessariamente tangíveis, mas podem se manifestar em diferentes modalidades:  

minha primeira teoria das coisas começa com a propriedade oposta 
que esperamos dos trecos. Não que as coisas sejam trecos 
tangíveis, em que podemos bater o dedão e tropeçar. Não que sejam 
fundações firmes e claras que se oponham à leveza ou à sutileza 
das imagens da mente ou das ideias abstratas. Elas funcionam 
porque são invisíveis e não mencionadas, condição que em geral 
alcançam por serem familiares e tidas como dadas (MILLER, 2013, 
p. 79). 

 

Por este motivo, veremos em próximos tópicos como os interlocutores, 

falando de alguns objetos (por exemplo, das Havaianas), não individuam os objetos 

desde o começo, porque considerados como “dados”. 

Outro ponto que sustenta nosso tópico é que os “trecos” são profundamente 

parecidos à própria cultura, por isso se torna interessante analisar quantos trecos 

que pertencem ao universo de significado da brasilidade encontramos nas vidas dos 

interlocutores.  

Para Miller:  

trecos possuem, aderida a eles, a trágica contradição da própria 
cultura. Mercadorias não são inerentemente boas ou más, mas você 
não poder ter os benefícios sem envolver o risco de que venham a 
oprimi-lo. A boa noticia é que a consciência disso nos dá a 
oportunidade de lidar com a contradição: comer, praticar esportes, 
criar corporações internacionais com algum potencial para a 
moderação (MILLER, 2013, p. 97), 

 

Seguindo a teoria do autor, as escolhas de consumo ajudam a lidar com as 

contradições que o mundo das coisas nos apresenta e é através dos consumos 

singulares que se criam novas coerências subjetivadas. Isso porque os “trecos” são 

“algo comum, como uma parte necessária de nossa existência no mundo” (MILLER, 

2013, p. 118). 

Observamos em relatos de nossos interlocutores um sistema de consumo 

que os leva a procurar objetos e comidas, além de práticas e atividades de lazer, 

que estejam o mais próximo possível do universo brasileiro. Podemos explicar isso 

através do conceito de “efeito Diderot” (McCRACKEN, 1988).  
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O antropólogo canadense explica como a posse de determinados objetos leva 

à aquisição de outros que sejam coerentes entre si, como a completar um quadro de 

identidade de consumo. Posto que em nosso trabalho as práticas culturais são 

consideradas enquanto consumo cultural, observamos o mesmo fenômeno. Quando 

praticar capoeira não é mais suficiente, procuramos objetos de consumo que 

pertençam ao mesmo mundo de significados e valores para experimentar a 

coerência em nossas identidades.  

Observaremos nos próximos tópicos o mundo dos “trecos” dos interlocutores. 

 

4.3.1.1. Artesanato e instrumentos musicais 
 

Os entrevistados que tiveram a ocasião de viajar para o Brasil relatam possuir 

em casa lembranças dessas viagens, sobretudo objetos de artesanato, assim como 

quadros, baianas, colares de semente, objetos em côco, ou seja, os objetos 

artesanais mais ligados à tradição e ao folclore brasileiro. Do mesmo jeito, devido à 

paixão pela música, outros objetos adquiridos no Brasil são os instrumentos 

musicais e as percussões típicas do samba e do candomblé.  

O grupo “Mitoka” pratica batucada, então eles possuem muitos instrumentos, 

dentre os quais, surdos, repiniques, xequeares, agogô, etc. O grupo possui alguns 

instrumentos próprios que deixa à disposição dos integrantes, para que assim 

possam experimentar a variedade dos instrumentos. Já alguns entrevistados, 

afirmam possuir seus próprios instrumentos.  

O artesanato, para Canclini (1983), é um fator importante, não somente para os 

consumidores, mas também para os produtores. Em sua obra, As culturas populares 

no capitalismo, o autor analisa e descreve as características ligadas ao artesanato e 

às festas em populações indígenas do México.  

O artesanato, para nossos interlocutores, é o primeiro tipo de consumo nomeado, 

isso porque “os fatores psicossociais [e] o valor conotativo do artesanato possuem 

singular importância entre os consumidores estrangeiros” (CANCLINI, 1983, p. 65). 

Para o autor,  
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o artesanato é um lugar privilegiado para se perceber a rapidez e a 
multiplicidade de modificações que o capitalismo introduz nas 
culturas tradicionais. De fato, a estrutura semântica dos objetos é 
mais maleável que a das pessoas: um manto bordado para festa da 
padroeira de uma aldeia pode mudar em poucas horas seu 
significado e a sua função, ao passar a servir de decoração numa 
habitação urbana (CANCLINI, 1983, p. 91).  

 

Em nossa pesquisa, vemos como a função dos objetos é reiterar a própria 

paixão pelo mundo brasileiro, afirmar a própria brasilidade e materializá-la através 

de objetos.   

Em sua entrevista, Marco conta a história do primeiro contato com os 

instrumentos, apontando como o grupo de amigos dele foi “o primeiro a possuir 

aquele que aqui chamam de bongô, mas que se chama djembé. O compramos na 

França104” 

Possuir este objeto específico e a narrativa que ele incorpora nos remetem às 

teorias de como o consumo modela nossa identidade, assim como explorado no 

primeiro capítulo. O fato de possuir um objeto, neste caso um instrumento, classifica 

a pessoa e o grupo ao qual ela pertence. Rocha, em seu livro Magia e Capitalismo 

(1985), fala que o consumo é um sistema classificatório que localiza pessoas em um 

determinado sistema social a partir de suas escolhas de consumo, que se 

encontram atreladas a determinados estilos de vida: 

É no consumo que homens e objetos se olham de frente, se 
nomeiam e se definem de maneira recíproca. A constante de 
terminação de valores de uso faz de um tipo de produto genérico 
uma idiossincrasia. Da construção, o lar. Do vinho, a cerimônia. Da 
roupa, a identidade. Da comida, a refeição. Um processo social 
permanente de seres humanos definindo-se num espelho de objetos 
e a estes num espelho de homens (ROCHA, 1985, p.68). 

 

  Este objeto representa para o entrevistado um tipo específico de identidade, o 

pertencimento a um determinado grupo, que é coadjuvante à construção da própria 

imagem social. O djembè possui também um valor cultural que o remete à cultura 

afro, característica que, como veremos mais a frente, compõe as representações do 

Brasil.  

                                            
104 Siamo stati i primi ad avere quello (strumento) che qui chiamiamo bongo, lo Djembe. Lo abbiamo 
comprato in Francia 



 

 

135 

Em geral, os entrevistados relatam ter levado para a Itália, diretamente das 

próprias viagens ao Brasil, diferentes instrumentos musicais, entre os quais 

berimbaus, surdos, pandeiros, agogôs e cabaças. Silvia conta que em sua segunda 

viagem ao Brasil, ela frequentou algumas aulas de música no Pelourinho, e na loja 

onde havia as aulas ela comprou vários instrumentos.  

É importante sinalizar que a entrevista foi feita através de Skype e ela 

preparou um set próprio para o vídeo, onde aparece um reco-reco. Isso faz com que 

para a interlocutora este instrumento represente visualmente parte da própria 

identidade, tanto que ela faz questão de mostrá-lo durante a entrevista.  

Em Salvador, Silvia conhece a oficina de música, onde ela compra “uma 

bateria de samba. Comprei um surdo, repinique, agogô, pandeiro, xequerê” e 

comenta com ironia “eu poderia sustentar uma orquestra105”. 
Beatrice também me mostra uma pequena calimba e um reco-reco em forma 

de sapo em nossa entrevista, que foi presencial, e me conta ter levado para Itália 

outros instrumentos: “possuo um atabaque, tinha uns berimbaus que depois dei para 

outras pessoas que trouxe diretamente de lá, ainda tenho uma cabacinha que está 

escondida lá em cima, inutilizada106”.Neste caso, os instrumentos não são visíveis, 

mas estão escondidos, guardados em outros lugares, fato que demonstra o diferente 

nível de engajamento com a cultura brasileira, menos presente, como no caso de 

Silvia. 

O fato de os instrumentos chegarem diretamente do Brasil dá aos objetos um 

valor a mais, bem específico, o da “autenticidade”, sinalizado enquanto valor através 

das falas dos entrevistados. Os instrumentos incorporam a brasilidade em si, por 

eles não serem objetos quaisquer, mas serem provenientes diretamente do lugar 

próprio da cultura, e por isso as interlocutoras sublinham e ressaltam esta 

proveniência.   

Estas histórias ligadas aos objetos remetem à ideia de Igor Kopytoff (2010) e 

à sua teoria sobre a “biografia das coisas” (2010). Os interlocutores, sobretudo na 

história contada por Marco, possuem uma visão específica sobre como 

                                            
105 Ho comprato un surdo, un repinique, un pandeiro e uno xequere. Potrei sostenere un’orchestra 
 
106 ho un atabaque, avevo dei berimbau, che ho dato ad altre persone, che avevo portato direttamente 
da là (dal Brasile), ho ancora una piccola cabaça ce è nascosta lassù, inutilizzata 



 

 

136 

determinados objetos, neste caso instrumentos, entram na própria vida, como se as 

coisas possuíssem vida.  

Kopytoff afirma que:  

Ao fazer a biografia de uma coisa, far-se-iam perguntas similares às 
que se fazem às pessoas: quais são, sociologicamente, as 
possibilidades biográficas inerentes a esse “status”, e à época e à 
cultura, e como se concretizam essas possibilidades? De onde vêm 
as coisas e quem as fabricou? Qual foi sua carreira até aqui, e qual é 
a carreira que as pessoas consideram ideal para esse tipo de coisa? 
Quais são as “idades” ou as “fases” da “vida reconhecidas de uma 
coisa, e quais são os mercados culturais para elas? Como mudam os 
usos da coisa conforme ela fica mais velha, e o que lhe acontece 
quando a sua utilidade chega ao fim? (KOPYTOFF, 2010, p. 92) 

 

Em nossa pesquisa, trabalhamos com objetos que, além de valores utilitários 

e afetivos, levam consigo um valor geográfico ligado ao Brasil e à brasilidade, fato 

que faz com que duas culturas diferentes se encontrem e se misturem também 

através dos objetos materiais. O autor afirma que  

examinar as biografias das coisas pode dar grande realce a facetas 
que de outra forma seriam ignoradas. Por exemplo, em situações de 
contato cultural, elas podem mostrar aquilo que os antropólogos 
tantas vezes enfatizaram: o que é significativo sobre a adoção de 
objetos estrangeiros — e ideias estrangeiras — não é a sua adoção, 
mas sim a maneira pela qual eles são culturalmente redefinidos e 
colocados em uso (KOPYTOFF, 2010, p. 93). 

 

Por isso, é importante analisar não somente que nossos interlocutores 

consomem cultura brasileira, mas o fato que o universo de consumo deles possui 

vários elementos que disseminam a ideia de brasilidade em seus cotidianos. 

No próximo tópico, veremos mais um aspecto ligado ao consumo material e 

analisaremos a questão da moda e do estilo. 

 
4.3.1.2. Roupas e objetos ligados ao estilo 
 

Roupa e estilo são importantes na definição das identidades contemporâneas. 

Miller (2013) dedica um capítulo de uma de suas obras à explicação do “por que a 

indumentária não é algo superficial” (MILLER, 2013, p. 21):  
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roupas representam diferenças de gênero, mas também de classe, 
nível de educação, cultura de origem, confiança ou timidez. Função 
ocupacional em contraste com o lazer noturno. A indumentária [...] 
espécie de pseudolinguagem que podia dizer quem éramos 
(MILLER, 2013, p. 21).  

 

Ele acrescenta também que:  

tanto na filosofia quanto na vida cotidiana, imaginamos que há um 
real ou verdadeiro que jaz profundamente dentro de nós. À 
superfície, encontra-se a vestimenta, que pode nos representar e 
revelar uma verdade sobre nós, mas também pode mentir. É como 
se, ao descascar as camadas exteriores, nós finalmente 
pudéssemos chegar ao eu real dentro de nós. Porem [...] não existe 
nenhum eu interior [...] as roupas não são superficiais, elas são o que 
faz de nós o que pensamos ser (MILLER, 2013, p. 22-23). 

 

Roupa não é algo superficial, mas sim “roupas não nos mudam tanto quanto 

nos revelam, até para nós mesmos: revelam o verdadeiro eu interior e relativamente 

constante” (MILLER, 2013, p. 62). 

Maria e Michela falam que gostam de comprar vestidos para o verão e ligados 

à praia no Brasil; Maria faz isso porque o “algodão é melhor”. Michela porque “gosta 

mais das cores”. Além da roupa, Michela fala dos biquínis e dos objetos ligados à 

praia como as cangas. Ao falar de biquínis, Michela conta que usa somente a parte 

de cima porque a parte de baixo é muito pequena para os padrões italianos.  

Todos os entrevistados possuem as Havaianas, símbolo da brasilidade no 

mundo, mas à pergunta “Você possui objetos brasileiros?”, quase ninguém me 

respondeu autonomamente sobre as Havaianas e somente declararam possui-las 

depois da pergunta direta. Maria comenta também que possui as da concorrência 

(as Ipanema) e somente Silvia as comprou em Milão, o resto dos entrevistados 

comprou no Brasil.  

As fotos mostram a quantidade de chinelos que ela possui, sendo que, devido 

à possibilidade de frequentar o Brasil e a casa do marido brasileiro em Itaparica/BA, 

ela tem como adquirir este produto cada vez que ela viaja. As Havaianas para a 

interlocutora tornam-se então um objeto cotidiano, comum, do dia a dia. 
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Figura 9: Foto das Havaianas de Michela 

 

 

 
Figura 10: Foto das Havaianas de Michela (2) 
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Veronica, ao contrário, comenta que “jamais pagaria 30 euros por um 

chinelo”107, lembrando o valor das Havaianas, que na Itália custam muito mais que a 

média dos produtos da mesma categoria, coisa que faz com que elas não sejam tão 

comuns108. 

O caso de Michela é interessante porque, devido às numerosas viagens que 

ela faz para o Brasil, ela usa cotidianamente produtos como os cremes da Natura, 

que compra rigorosamente na Bahia e leva para Itália para usá-los durante o ano. 

Maria e Michela, que frequentam o Brasil regularmente por causa de suas famílias, 

usufruem da possibilidade de poder integrar os dois mercados em seus hábitos de 

consumo, o brasileiro e o italiano, podendo adquirir produtos de uso cotidiano 

autênticos porque originais do local, e que, impossíveis de se adquirir na Itália, elas 

podem adquiri-los diretamente no Brasil.   

                                            
107 Non pagherei mai trenta euro per un paio di ciabatte 
108 Sobre o valor simbólico das Havaianas, conferir a dissertação de Mestrado de Magda dos Santos 
Ribeiro, Das coisas e das suas invenções: antropologia no mundo das marcas, defendida na USP, 
em 2010.  
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Figura 11: Foto de perfumes brasileiros de Michela 

 

 

Michela, em sua entrevista, me mostra os produtos de cuidado corporal que 

ela e o marido usam cotidianamente, assim como perfumes e leites corporais da 

marca Natura, o creme para pentear cabelo da marca Neutrox109, assim como 

podemos observar que em sua experiência cotidiana a brasilidade entra também por 

meio de práticas ligadas ao corpo, ao seu bem-estar e ao seu aparecer através do 

perfume. 

                                            
109 Em minha experiência de estrangeira no Brasil, sempre liguei este creme aos cuidados cotidianos 
das brasileiras. Uma vez estava viajando em Paraty (RJ) com uma amiga carioca que, antes de irmos 
para a praia do Sono, me falou que precisava comprar este mesmo creme porque, apesar de ser 
baratinho e comercial, é o melhor para os dias de praia e sol.  
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Figura 12: Foto de creme para pentear comprado no Brasil, de Michela 

 

Nesta foto, observamos que o produto ainda possui sua etiqueta de 

proveniência, que remete ao lugar no Brasil onde o produto foi adquirido. 

 



 

 

142 

 
Figura 13: Foto de hidratante corporal brasileiro comprado no Brasil, de Michela 

 

Observamos que a escolha dela cai na compra de um óleo de açaí, que é um 

produto especificamente brasileiro.  

Giovanna declara procurar e fazer a depilação à brasileira, que também não é 

uma escolha muito comum entre as esteticistas de Milão. Ela comenta que, além de 

fazer a depilação à brasileira, também usa calcinhas com corte à brasileira. Esta 

declaração se revela muito interessante porque se destaca dos cânones de beleza e 

de cuidado italianos.  

A depilação à brasileira, tanto pelo estilo quanto pelo procedimento, é muito 

diferente do italiano e em Milão não é comum. Pesquisando na internet, é possível 

encontrar uns salões que fornecem esse serviço, e os valores são em geral muito 

mais altos que a média.  
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O fato de Giovanna ter sinalizado esta prática específica é um gesto denso de 

significados, porque remete aos conceitos de corpo e sensualidade, centrais na 

representação da brasilidade para os entrevistados, e também sinaliza um estilo que 

se diferencia.  

O corpo, na obra de José Rodrigues (1997) é “pouco mais de uma massa de 

modelagem à qual a sociedade imprime formas segundo suas próprias disposições: 

formas nas quais a sociedade projeta a fisionomia do seu próprio espírito” 

(RODRIGUES, 1997, p. 62). Por este motivo, cada prática “se explica por uma razão 

particular, ritual ou estética” e é por isso que é também o corpo a falar da própria 

paixão pelo Brasil, e é através do corpo também que se atinge a brasilidade. 

Silvia possui um sonho de consumo ligado a roupas que não consegui 

satisfazer. Ela quer um vestido de samba estilo carioca, porém em Salvador não 

encontrou. Em seguida, conta como é difícil transportar as coisas do Brasil para a 

Itália por causa das limitações das bagagens e, como ela escolheu levar para a Itália 

o maior número de instrumentos possível, a disponibilidade de espaço para outras 

coisas era pequena, então ela escolheu coisas de pouca dimensão, como as guias 

do candomblé, por exemplo.  

O fato desses objetos ligados à moda, assim como os de artesanato, 

chegarem diretamente do Brasil, confere a eles um valor a mais, ou seja, o valor da 

singularidade. Eles não são intercambiáveis, não é possível adquiri-los com 

facilidade e por isso aumentam o próprio valor, que não é mais o mero valor 

comercial.  

A esse respeito, Kopytoff escreve que  

o fato de uma coisa ser vendável por dinheiro ou intercambiável por 
uma grande quantidade de coisas significa ter algo em comum com 
uma grande quantidade de coisas passíveis de troca que, tomadas 
em conjunto, compartilham de um único universo de valores 
comparáveis. Para empregar um termo bem forte, mesmo que 
arcaico, ser vendável ou amplamente intercambiável é ser “comum” 
— o posto de incomum, incomparável, único, singular e, portanto, 
não trocável por qualquer outra coisa (KOPYTOFF, 2010, p. 95-96). 

 

As biografias das coisas analisadas, que se caracterizam por sua 

proveniência exótica, ou seja, de uma cultura estranha à italiana, no caso específico, 

brasileira, demonstram a singularidade destes objetos e destes hábitos, destacando 
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ainda mais o valor de uso destes, o que se configura como parte importante da 

construção das identidades dos interlocutores.  

 

4.3.2. Consumo cultural 
 

Neste tópico, afrontaremos o consumo midiático enquanto subgrupo do 

consumo cultural (CANCLINI, 1993) e falaremos sobre os tipos de consumo ligados 

ao cinema e às artes audiovisuais, bem como à literatura e às informações cujo 

assunto seja o Brasil e a brasilidade. Veremos como este tipo de consumo, junto ao 

consumo das práticas, enriquece o universo de sentido dos interlocutores.  

O consumo de produto midiáticos se insere no discurso sobre o mediascape 

(APPADURAI, 2004), conforme especificamos no segundo capítulo, enquanto os 

produtos fruídos contribuem para a construção da imagem do Brasil e da brasilidade. 

Veremos quais são os filmes, as séries e as novelas mais conhecidas, e como esses 

produtos agem nas vidas pessoais dos interlocutores. 

Nossa pesquisa demostra que este tipo de consumo sofre dois níveis de 

problematicidade. O primeiro é ligado à disponibilidade dos produtos culturais, o que 

mostra um quadro de escassez de acesso ao que acontece de mais atual. Isso faz 

com que as pessoas sejam ainda ligadas aos clássicos, o que nos leva ao segundo 

problema. Silvia, Laura, Maria lamentam não conseguir saber “o que está na moda 

no Brasil”110 e por isso não sabem nem por onde começar a procurar informações ou 

matérias.  

Silvia lamenta isso e declara que gostaria de poder saber quais são os 

produtos culturais importantes para se assistir; ela comenta que gostaria que 

existisse um tutor para fazer essa ponte entre as duas culturas, para saber o que 

escolher. Isso faz com que se consuma o que estiver disponível nas plataformas de 

acesso mais fácil, assim como YouTube e Netflix, assistindo então “ao que tem” e 

inibindo a pesquisa pessoal, dependendo sempre dos diferentes tipos de 

engajamento. 

 

 

 

                                            
110 Quello che va di moda in Brasile 
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4.3.2.1. Cultura audiovisual: cinema, séries, novela e televisão 
 
 

Os entrevistados, diante da pergunta “Você assiste a filmes ou séries 

brasileiras?”, respondem positivamente. Veronica nos conta de como ela assistiu 

“tudo o que está disponível no Netflix” e que ela “procura que nem louca” filmes 

brasileiros pela internet. Porém, por causa da pouca distribuição, o material 

disponível é limitado. A fala da interlocutora demonstra que, neste caso específico, 

não é o produto em si o mais importante, mas sim a sua proveniência, porque tudo o 

que chega do Brasil ou fala do Brasil vale a pena ser assistido, por permitir um 

contato com a brasilidade.  

O hábito de consumo destes produtos audiovisuais é diferente entre os 

entrevistados. Silvia assiste aos programas através do celular, durante seus 

deslocamentos na cidade de Milão. Alguns filmes estão disponíveis somente no 

festival “Agenda Brasil de Vagaluna”, que acontece uma vez por ano. Marco, 

Michela, Maria, Silvia e Veronica assistem aos filmes na língua original, sendo 

assim, o filme não é somente um consumo audiovisual, mas acaba se tornando uma 

maneira de estudar e ficar em contato com a língua portuguesa. Para todos os 

interlocutores, a Netflix facilitou a fruição destes produtos, não obstante o catálogo 

limitado.   

Entre os filmes nomeados encontramos Central do Brasil (1998), Cidade de 

Deus (2002), Tropa de Elite (2007), Ó paí ó (2007), assistidos através do YouTube e 

Netflix. Entre as séries estão O mecanismo (2018) e 3% (2016), as duas produções 

originais da Netflix. Beatrice, Veronica e Silvia contam que assistem a filmes 

brasileiros, mas não se lembram dos títulos, e sempre o fazem no festival dedicado 

ao cinema latino-americano que acontece em Milão todos os anos, organizado pela 

associação “Vagaluna”. Maria me conta ter assistido a Que horas ela volta (2015), 

mas sem se lembrar do título, eu o reconheci pela história. 

A imagem do Brasil veiculada pelos filmes disponíveis e conhecidos pelos 

entrevistados é uma imagem bem específica ligada ao mundo das favelas, ou em 

geral a um Brasil mais pobre, que talvez seja o mundo mais longe e mais difícil de 
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imaginar pelos italianos. Para Veronica esta se torna “a verdadeira cara do Brasil”111 

e é o que ela procura conhecer, por exemplo, ao viajar para Salvador. 

Inclusive, o relato de Veronica sobre o consumo de filmes é muito peculiar. 

Ela diz ter assistido a um filme no “Festival Agenda Brasil”, mas que não se lembra 

do nome, somente lembra que era um filme “onírico” e afirma que “se eu tivesse 

visto um filme indiano teria entendido 1/5 do que eu entendi”112, porque é como se 

ela possuísse algo que a ajudasse a entrar em sintonia com o ambiente do filme, 

algo que “está dentro, está aí, é isso”113 . E Isso porque a presença de uma 

intimidade com o universo da brasilidade faz com que ela se sinta mais ligada a um 

determinado tipo de conteúdo, por possuir os códigos para ter acesso ao mundo 

representado. 

Ao comentar sobre filmes, Marco, depois de contar que assistiu a Cidade de 

Deus e Central do Brasil, e que prefere filmes com tema musical, ele descreve seu 

próprio background cultural no que diz respeito à cinematografia brasileira: “leve em 

conta que eu cresci com o Orfeu Negro, de Camus, esse é um dos primeiros filmes, 

que eu me lembre, onde eu vi o carnaval, o samba, e eu era criança, o transmitiram 

na Rai [rede pública italiana de TV]”114. Em seguida, Marco comenta nunca ter 

assistido a Tropa de Elite, dizendo “se eu tiver que assistir às americanadas, não 

vou assistir às americanadas feitas no Brasil”115. O mediascape de Marco é muito 

ativo em sua memória e as referências que ele possui chegam da TV aberta, e ele 

tem consciência sobre a proveniência dos diferentes produtos midiáticos, 

destacando os que são considerados como arte.   

Além dos produtos brasileiros, os entrevistados assistem a documentários 

que tratam de diferentes aspectos do Brasil, do naturalístico ao sociológico. Laura, 

que nunca foi ao Brasil, sendo interessada em assuntos da natureza, declara assistir 

a documentários e filmes, brasileiros ou não, que falem da Amazônia.  

À pergunta “Você conhece a novela brasileira?”, temos vários tipos de 

reações. Houve quem me respondesse “zero”, por não gostar do gênero nem de TV, 

como Giovanna e Beatrice. Houve quem as mencionasse como hábito de consumo 

                                            
111 la vera faccia del Brasile 
112 se avessi visto un film indiano, avrei capito un quinto di quello che ho capito  
113 ce l’hai dentro, è lì, è questo 
114 considera che io sono cresciuto con l’Orfeo Negro di Camus, quello è uno dei primi film che mi 
ricordi dove ho visto il carnevale, il samba, e io ero un bambino, lo trasmettevano sulla Rai 
115 se devo vedere le americanate, non guardo le americanate fatte in Brasile 
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brasileiro, como Veronica, Marco e Michela, que contam ter observado as pessoas 

assistirem às novelas no Brasil. Houve também quem as considerasse como 

lembrança de infância, que é o caso de Marco, Laura e Veronica. Por último, há os 

interlocutores que afirmam sentir falta de assisti-las, como Michela e Maria. 

A novela representa um produto midiático que certamente possui uma forte 

carga ligada à identidade brasileira, e que no Brasil é reconhecida como instituição. 

São numerosos os trabalhos acadêmicos sobre o valor da novela para a construção 

da identidade do povo brasileiro. Dentre estes, destacamos as pesquisas de 

Hamburger, Telenovelas e interpretação do Brasil (2011), de Lopes, Telenovela 

brasileira: uma narrativa sobre a Nação (2003), e de Almeida, Telenovela, consumo 

e gênero (2001). 

A novela é um produto televisivo com uma história significativa e um público 

bastante expressivo, derivada do melodrama. Acerca do assunto, Martin-Barbero 

afirma a sua importância na América Latina da seguinte maneira: 

Nenhum outro gênero conseguiu agradar tanto nesta região quanto o 
melodrama, nem mesmo o de terror — e não por falta de motivos — 
ou o de aventuras — ainda que tampouco faltem selvas e rios. É 
como se estivesse nele o modo de expressão mais aberto ao modo 
de viver e sentir da nossa gente (MARTIN-BARBERO, 1997, p. 304). 

 

A novela sul-americana é conhecida e reconhecida não só pelo povo da 

região, mas também pelo público estrangeiro, devido ao fato de ter sido exportada 

para a Europa e os Estados Unidos e, também devido às peculiaridades intrínsecas 

ao gênero, possui características que a tornam um texto apto a contar lendas, 

histórias e narrações: 

 

Da narração, o melodrama de televisão conserva uma forte ligação 
com a cultura dos contos e das lendas, literatura de cordel brasileira, 
as crônicas cantadas nas baladas e nos vallenatos. Conserva o 
predomínio da narrativa, do contar a, com o que isso implica de 
presença constante do narrador estabelecendo dia após dia a 
continuidade dramática; e conserva também a abertura indefinida da 
narrativa, sua abertura no tempo - sabe-se quando começa mas não 
quando acabará - e sua permeabilidade à atualidade do que se 
passa enquanto a narrativa se mantém, e as condições mesmas de 
sua efetivação (MARTIN-BARBERO, 1997, p. 307). 
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Nos últimos anos, a novela vem sofrendo uma crise de audiência, mas ainda 

assim continua uma parte considerável da grade de emissoras como a Rede Globo, 

a qual dedica a tarde toda a sua exibição. 

No Brasil em específico, o papel da novela é muito importante no que diz 

respeito à construção da “comunicação nacional”, pois “o interesse da TV 

generalista é estabelecer um vínculo constante com a questão central da identidade 

nacional”, desempenhando um papel de “comunicação nacional” (WOLTON, 1996, 

p. 68). A novela, se pensarmos na terminologia de Fiske que apresentamos, 

consegue exemplificar os códigos que descrevemos. Ela se impõe na agenda 

setting, introduz novas modas, jargões e atinge a sociedade brasileira como um 

todo, de forma voluntária ou não, além de apresentar novas identidades possíveis.  

Assim, nos perguntamos, qual é a relação entre os conceitos de identidade e 

a novela enquanto texto narrativo? Quais tipos de identidade que a novela 

representa? Como ela chega a representar uma narrativa da nação? 

Lopes descreve como a construção de sentidos da vida pública e privada 

passa pela novela: 

de fato, a televisão está implicada na reprodução de representações 
que perpetuam diversos matizes de desigualdade e discriminação. 
Mas, também é verdade que ela possui uma penetração intensa na 
sociedade brasileira, devido a uma capacidade peculiar de alimentar 
um repertório comum por meio do qual pessoas de classes sociais, 
gerações, sexo, raça e regiões diferentes se posicionam e se 
reconhecem umas às outras (LOPES, 2003, p. 18). 

 

Lopes afirma que a novela possui uma força maior do que matérias 

jornalísticas na construção dessa representação do Brasil pelos brasileiros, porque a 

novela torna-se um espaço de debate democrático, um teatro de disputas das várias 

camadas sociais, e isto porque 

 
a novela passou a ser um dos mais importantes e amplos espaços 
de problematização do Brasil, das intimidades privadas às políticas 
públicas. Essa capacidade sui generis de sintetizar o público e o 
privado, o político e o doméstico, a notícia e a ficção, o masculino e o 
feminino, está inscrita no texto das novelas que combinam 
convenções formais do documentário e do melodrama televisivo. É 
isso que mais tipifica a telenovela brasileira e constitui o paradoxo de 
se identificar o Brasil mais na narrativa ficcional do que no telejornal 
(LOPES, 2003, p. 25). 
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A novela age de duas maneiras: por um lado, ela conta narrativas e espalha 

valores e sentidos, mas por outro, consegue estimular um lado ativo do público, o 

qual através da novela participa dessa nação imaginada no dia a dia, em  
 

experiência ao mesmo tempo cultural, estética e social. Como 
experiência de sociabilidade, ela aciona mecanismos de 
conversação, de compartilhamento e de participação imaginária. A 
novela tornou-se uma forma de narrativa sobre a nação e um modo 
de participar dessa nação imaginada. Os telespectadores se sentem 
participantes das novelas e mobilizam informações que circulam em 
torno deles no seu cotidiano (LOPES, 2003, p. 30). 

 

E a novela faz isso num período em que as transformações são profundas e 

aceleradas. 

Hamburger acredita que a novela constrói comunidades nacionais 

imaginadas, as quais aderem aos mais variados segmentos sociais, etários e 

regionais. Ela é capaz, por exemplo, de difundir modelos ideais, juntando o consumo 

a universos narrativos, ao mesmo tempo em que é reconhecida como produto 

profundamente brasileiro. “A novela é também considerada brasileira a partir da 

perspectiva estrangeira. […] o sucesso do produto audiovisual brasileiro nesses 

países pode ser interpretado em associação com o futebol, o samba e o carnaval" 

(HAMBURGER, 2011, p. 72). Ela “desafia polarizações entre alta e baixa cultura” 

(HAMBURGER, 2011, p. 74) e pode se definir “protointerativa”, estimulando debates 

e formação de torcidas.  

São notórias as relações entre consumo e novela, pois ela lança modas e 

divulga e promove o uso de novos produtos, e assim consegue fazer com que o 

espectador se sinta parte de um universo narrativo (HAMBURGER, 2011, p. 71). 

O que acontece fora do país, onde se perde essa protointeratividade? A força 

da novela em criar identidades continua a mesma? A pesquisa de campo tenta 

observar se este tipo de leitura também existe a partir de um outro contexto de 

recepção, e se ela mantém esse papel.  

A novela é um gênero que sempre esteve presente nas grades das redes 

italianas. Sobretudo nos anos 1980 e 1990, a novela brasileira ganhou bastante 

visibilidade, tanto que novelas como A Escrava Isaura são parte da memória coletiva 

do público televisivo italiano. A Itália também tem uma tradição de produção própria, 

mas com características, formatos e frequência de exibição diferentes das 
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produções brasileiras. A novela tinha na Itália um espaço próprio dedicado à sua 

exibição, que inicialmente era o da manhã, mas foi perdendo visibilidade por volta 

dos anos 2000. Assim, aos poucos ela foi sendo excluída das grades, algumas 

produções italianas acabaram, sobrevivendo poucas e em horários diversos. Desse 

modo, a parte da manhã na TV, que coletivamente significava novela, acabou 

perdendo esta associação. Nos últimos anos, contudo, a novela voltou às grades, no 

horário da tarde. Na grade italiana encontramos somente, entre as novelas 

brasileiras contemporâneas, Terra Nostra. 

Quando elaborei o projeto desta pesquisa, a novela Avenida Brasil, da Rede 

Globo, tinha acabado de ir ao ar no Brasil e algumas redes televisivas europeias, 

dentre elas a France TV, estavam prestes a colocá-la no ar também. Nesse 

momento, a novela enquanto gênero vivia um ressurgimento. A Itália estava vivendo 

a revolução digital e os espaços televisivos estavam aumentando, por isso foram 

lançados vários canais temáticos que se ocupavam somente de novelas.  

Em 2007, estreia um canal de TV fechado, Lady channel, cujo objetivo era 

exibir novelas antigas e inéditas, o qual em 2012 se transforma em Vero TV, canal 

de televisão aberta que, em âmbito nacional, novamente volta à TV fechada em 

2015, para retornar em 2017 com o nome 77 in rosa, agora em outro formato, como 

canal regional.  

Olhando os blogs temáticos, é possível descobrir que várias novelas são 

transmitidas justamente por redes regionais e menores. Isso significa que não existe 

um canal único, igual para todo o público, mas que a exibição das novelas na TV 

italiana não é homogênea, apresentando características regionais. Em torno destes 

canais televisivos estão se desenvolvendo outros canais menores (como o latv) e 

novos hábitos de assistir aos programas, como, por exemplo, via internet. Os canais 

atuais consistem em redes de baixo custo, e por isso reprisam novelas antigas que 

já estavam armazenadas no repertório das redes televisivas.  

Existe outro aspecto crítico relacionado à transmissão de novelas na Itália. 

Não obstante o progresso tecnológico, assinar a Rede Globo internacional na Itália 

não é trivial. Há somente um fornecedor na Itália inteira e existe um problema ligado 

ao satélite. Os satélites que normalmente as residências italianas possuem estão 

virados em uma posição que não permite a recepção da Rede Globo. Ela não está 

incluída nos pacotes de TV fechada, e modificar a posição das parabólicas é 
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trabalhoso e dispendioso; por isso, não é fácil assistir à TV brasileira nos domicílios 

italianos.  

Esta situação dificulta a difusão da novela contemporânea brasileira na Itália 

e veremos, então, como o consumo depende da tecnologia assim como de 

encontros fortuitos. Ao contrário, a novela brasileira dos anos 1980 é reconhecida 

por todos como gênero que possui características próprias, e em vários casos se 

liga a aspectos afetivos e de infância dos entrevistados, como, por exemplo, no 

relato de Marco. 

Como já afirmamos anteriormente, Marco tem uma forte cultura televisiva e para ele 

a novela se configura como uma lembrança afetiva ligada à infância. Ao falarmos de 

novelas, ele ri e fala:  

Sonia Braga, Dancin’ Days. Foi amor à primeira vista, Sonia Braga 
maravilhosa/grandíssima. Indo para o Brasil várias vezes vi, todos 
assistindo a Terra Nostra e nós estávamos ali, jantando, nós também 
assistíamos no jantar (ele fala esta palavra em português), 
assistíamos à novela no bar [...] as novelas sempre foram algo 
bastante presente porque quando saíam as novelas elas eram 
famosas tanto quanto as soap operas americanas e aqui (na Itália) 
chegaram várias. Dancin’ Days, de Dancin’ Days eu me lembro, 
estava na casa da minha vó, eu tinha oito, dez anos e assistia a 
Dancin’ Days, ou seja, os prédios altos no Brasil, um pouco da vida 
com esta atriz de cabelo encaracolado e lindíssima116.  

 

Marco reconhece a novela como hábito de consumo brasileiro e o 

experimenta limitadamente durante o tempo passado de férias no Brasil. Ao mesmo 

tempo, ele tem uma relação afetiva familiar que contribui para a construção da 

própria representação do Brasil, através das imagens a que ele assiste na infância, e 

que colocam o Brasil numa dimensão íntima e afetiva.  

No caso de Michela, a novela se configura como um instrumento para estudar 

a língua e não somente como diversão. Ela conta ter assistido a uma parte de 

Avenida Brasil e da dificuldade de assistir, tanto que não terminou a novela porque 

não encontrou mais onde baixar os capítulos, recorrendo a outras pessoas para 

                                            
116 Sonia Braga, Dancing Days. È stato amore a prima vista, Sonia Braga grandissima. Andando in 
Brasile le ho viste varie volte, tutti a guardare Terra Nostra, e noi eravamo lì a cenare, anche noi la 
guardavamo durante il jantar, guardare le telenovelas al bar. […] le novelas sono sempre state una 
cosa abbastanza presente perché quando uscivano erano famose tanto quanto le soap operas 
americane e qui ne sono arrivate tante. Dancing Days, Dancing Days me la ricordo, ero a casa della 
nonna, avevo otto, dieci anni e guardavo dancing days, cioè i palazzoni brasiliani, un po’ di vita, con 
questa attrice con i capelli ricci e bellissima 
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saber o final da história, replicando assim inconscientemente um hábito brasileiro, 

que faz com que ela seja não somente assistida, mas também comentada. Michela 

conta que se as novelas estivessem disponíveis na TV italiana ela as assistiria. 

Em sua entrevista, Maria também relata que sente falta das novelas e que, se 

pudesse, ela gostaria de acompanhar as novelas brasileiras na Itália.  

Veronica lembra de ter assistido às novelas brasileiras, mas sem lembrar os 

títulos, em sua temporada de vida em Lisboa, onde a novela é transmitida pela TV. 

Ela recorda que assistia e se lembra do hábito das amigas, que assistiam junto com 

ela. Veronica diz que para ela a imagem que se passa das novelas “não dá match 

com o que nós imaginamos sobre o Brasil”117, talvez porque, como podemos ver na 

fala de Maria, ela “representa um mundo mais burguês do que o que estamos 

acostumados em Milão”118.  

Ao contrário, Michela comenta que, além das histórias serem exageradas, as 

novelas lhe deram a possibilidade de conhecer a vida comum no Brasil. Ela, por 

exemplo, descobriu a profissão de divulgador nas lojas (emprego do personagem 

Darkson, de Avenida Brasil), para depois vê-la com os próprios olhos em suas 

viagens.  

Estas falas demonstram um apego muito forte às imagens do Brasil 

estereotípico ligadas à favela e ao mundo rural, onde a vida burguesa e mais comum 

não é reconhecida como autêntica, e, por isso, não é considerada interessante.  

Porém, para os entrevistados, a novela é importante pelo papel que tem no 

Brasil, porque, conforme as palavras de Michela, “em toda casa à noite tem alguma 

novela passando”119 , e todos reconhecem sua função social, como um marco 

especificamente brasileiro. 

Silvia tem um hábito muito interessante ligado às produções audiovisuais, 

devido a sua paixão pelo samba enquanto dança, e por isso segue no YouTube a 

seleção das rainhas das escolas de samba, ou seja, a interlocutora tenta manter um 

contato midiático com uma tradição que permeia a cultura brasileira, o carnaval. 

Em geral, este tipo de consumo mais popular é estigmatizado e sofre a 

distinção entre alta e baixa cultura. A televisão, enquanto consumo popular, não 

erudito, não é uma referência forte para os interlocutores, que declaram preferir 

                                            
117 non dà match con quello che ci immaginiamo sul Brasile 
118 rappresenta un mondo più borghese rispetto a quello a cui siamo abituati a Milano 
119 in ogni casa ogni sera c’è qualche telenovela che passa 
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outros meios de comunicação e outros tipos de produtos midiáticos, como o cinema 

ou o teatro.  

Ao descrever as diferenças entre alta cultura e cultura média, especificando a 

função que a instituição desta diferença desempenha no processo de distinção, 

Bourdieu afirma que 

O valor da cultura engendra-se no investimento originário implicado 
no próprio fato de entrar no jogo e na crença coletiva relacionada 
com o valor do jogo que faz o jogo e que refaz, sem cessar, a 
concorrência pelos desafios. A oposição entre o "autêntico" e o 
"símile", a "verdadeira" cultura e a "vulgarização", que alicerça o jogo 
ao servir de fundamento à crença no valor absoluto do que está em 
jogo, dissimula uma colusão não menos indispensável à produção e 
à reprodução da illusio, reconhecimento fundamental do jogo e do 
que, culturalmente, está em jogo: a distinção e a pretensão, a alta 
cultura e a cultura média — como, alhures, a alta costura e a costura, 
os salões mais prestigiados de cabeleireiro e os mais comuns, e 
assim por diante — só existem uma pela outra e em sua relação ou, 
melhor ainda, a colaboração objetiva entre seus aparelhos de 
produção e os respectivos clientes que produz o valor da cultura e a 
necessidade de apropriar-se dela (BOURDIEU, 2007, p. 34). 

 

Sendo considerada cultura baixa, a novela é deixada à margem, como se não 

tivesse prestígio suficiente. Isso é visível quando Giovanna e Beatrice respondem 

que têm zero conhecimento sobre novelas, mas também quando Laura diz que não 

possui TV em casa.  

Marco tem uma referência televisiva sobre o Brasil representada por um 

programa da TV italiana que foi transmitido nos anos 1980 na TV aberta. Ao falar 

das influências médias que contribuíram para a construção das representações do 

Brasil, Marco nomeia o programa Te lo do io il Brasile, em seis capítulos, transmitido 

no canal Rai 1, em 1984. O programa consistia na exibição das reportagens feitas 

no Brasil por Beppe Grillo, cômico e político italiano, que comenta os vídeos no 

estúdio televisivo junto ao público. No YouTube é ainda possível assistir a alguns 

trechos deste programa120  e ao observá-lo notamos que ele mostra um Brasil 

estereotipado, modulado a partir da tríade “samba, futebol e carnaval”. Há 

reportagens sobre o Maracanã, o carnaval do Rio e muitas mulheres seminuas 

dançando, dentre elas as meninas “oba oba”121. A abertura do primeiro episódio traz 

                                            
120 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_wJc8i1mOk8&t=5s (Acesso em 01 nov 2019). 
121 Nome derivado do nome da boate “Oba Oba”, aberta em Ipanema, no Rio de janeiro, por Osvaldo 
Sargentelli, apresentador televisivo, em 1973. Também conhecidas como as “mulatas do Sargentelli”.  
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a música de Rita Lee “Banho de Espuma”, cuja letra fala de um lazer, “dolce far 

niente”, sexualizado.  

 

 

 
Figura 14: capa de revista de televisão de 1984 sobre o programa "Te lo do io il Brasile" 

 

Essa imagem, que apresenta o programa nas revistas italianas da época, 

demostra novamente a sexualidade ligada à brasilidade. Na capa da revista, 

observamos o apresentador abraçado a uma mulher brasileira que representa o 

estereótipo da “mulata”. Ela não somente representa uma imagem estereotipada, 

como também é mostrada de costas, com foco nas nádegas, aspecto que sublinha 

novamente a hipersexualização da imagem da mulher brasileira, sobretudo da 

mulher negra.  

É interessante o fato de Marco ter esta referência e se recusar a incluir uma 

passista em seu próprio grupo de batucada, para não espalhar ainda mais este tipo 

de imagem, ou seja, como o interlocutor, Marco demonstra não ter aceitado o 

discurso estereotípico colonial sobre as mulheres brasileiras. Neste processo, 

observamos como as palavras de Bhabha indicam a postura de Marco, ressaltando 

que 
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teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 
passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e 
de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 
articulação de diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o 
terreno para elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou 
coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos 
inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria 
ideia de sociedade (BHABHA, 1998, p. 20). 

 

Marco cumpre um novo processo “inovador” em suas representações da 

brasilidade, que ele concretiza através de escolhas definidas e justificadas, que 

divulgam novas imagens possíveis do Brasil. 

 
4.3.2.2. Música e rádio  
 

O consumo de música em geral é hábito comum e cotidiano nos 

entrevistados, e no contexto desse hábito de consumo se insere o consumo da 

música brasileira. Os entrevistados tocam música no contexto da capoeira e da 

orquestra, então o consumo é influenciado por motivos de estudo. Além disso, a 

procura de música brasileira para além dos contextos é variada e depende do tipo 

de engajamento com a brasilidade.   

A resposta à pergunta “Você escuta música brasileira?” é quase sempre 

positiva, mas, excluindo os nomes dos grandes clássicos da Música Popular 

Brasileira, em geral os entrevistados não lembram os nomes dos músicos e das 

bandas que escutam.  

Beatrice diz: “Escuto muita música, mas não lembro os nomes, se quiser 

posso olhar para você na pasta do meu computador” 122 . Os entrevistados 

demonstram conhecer a riqueza do panorama musical brasileiro e sabem nomear os 

gêneros musicais especificamente brasileiros, como o samba, a bossa-nova, etc., 

porém muitas vezes não conhecem os nomes dos artistas que escutam, embora o 

consumo cotidiano esteja ligado à música de capoeira e de matriz baiana.  

Marco responde que  

 

                                            
122 ascolto musica brasiliana, ma non mi ricordo i nomi, se vuoi cerco nelle cartelle nel computer 
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mentiria se dissesse que não, mas mentiria também se dissesse que 
escuto com frequência. É um meio termo. Eu tenho uns cantores 
fetiche que sigo e que tento acompanhar e que gosto muito de 
escutar [...] o que está saindo do funk carioca, não123. 

  

De novo, a música do passado conhecida em seu próprio percurso de 

formação se constitui como material para a construção de uma representação 

específica. Com Marco tive uma conversa muito interessante sobre a difusão do funk 

como estilo brasileiro e carioca, e ele, depois de ter me falado do grupo Funk em lata 

e de ter comparado o desenvolvimento do funk ao do hip hop. Ele me confessa não 

gostar do gênero por ele utilizar uma batida do candomblé, mas sobretudo por ter 

perdido a poesia musical, que para ele distingue a composição e as letras das 

músicas brasileiras mais clássicas. Marco, entre os entrevistados, é o único que 

declara ter seguido por um tempo uma rádio soteropolitana, a “Rádio Educadora”.  

No caso das escolhas musicais, assim como no dos filmes e das séries, Silvia 

lamenta não saber o que está na moda e quais são as músicas mais escutadas no 

Brasil, de novo fazendo com que a procura e o consumo de música seja casual ou 

veiculado por plataformas. Silvia, por exemplo, utiliza o YouTube, já Michela procura 

playlists de samba e pagode no Spotify.  

Os clássicos são conhecidos pela maioria dos entrevistados e entre os nomes 

citados encontramos Caetano Veloso, Lenine, Djavan, Clara Nunes, Gilberto Gil, 

Chico Buarque, Jorge Ben Jor, mas também grupos como Nação Zumbi e Funk na 

Lata.  

Beatrice, assim como Marco no caso das novelas, tem uma relação afetiva 

com uma música específica que lhe remete à própria infância:  

                                            
123 ti mentirei se dicessi di no ma ti mentirei anche se ti dicessi che la ascolto frequentemente. È un 
mezzo e mezzo. Ho alcuni cantanti feticci che seguo e che cerco di accompagnare e che mi piace 
molto ascoltare […] quello che sta uscendo del funk carioca, no 
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Ao pensar bem [nesse assunto], me dá vontade de sorrir porque, em 
minha pequena experiência, a primeira música ligada ao brasil que 
eu conheço ouvi. na escola primária e era de Toquinho, eu era uma 
criança nos anos 80 e “Aquarela” foi escrita, nós cantávamos, mas 
em italiano, na escola primária. Anos depois, crescendo a escutei em 
brasileiro e aí reparei que era brasileira e aí aconteceu meu 
primeiríssimo contato com o Brasil, com Toquinho124 

 

Beatrice, que entre os entrevistados declara ter uma relação muito especial 

com a linguagem musical, possui uma representação do Brasil construída também 

através da música, com uma referência originada na infância e na memória afetiva.   

  

4.3.2.3. Livros e literatura  
 

Os entrevistados possuem hábitos de consumos ligados à leitura e em momentos 

diferentes, com uma certa assiduidade, consomem literatura brasileira, quando 

possível em português, ou em geral livros que tratam de assuntos relacionados ao 

Brasil.  

Laura me mostra vários livros sobre capoeira, candomblé e outros aspectos 

culturais do Brasil. Já Michela e Silvia conhecem as histórias de Jorge Amado125. O 

livro, assim como os produtos audiovisuais, torna-se também um instrumento para 

desenvolver o uso da língua, e quem consome mais este tipo de produto é 

justamente quem está mais interessado na aprendizagem da língua, como por 

exemplo, Silvia.  

Em geral, os entrevistados tem como hábito a leitura, então os livros 

brasileiros são uma entre várias escolhas e não constituem uma escolha exclusiva. 

A leitura se faz muito presente no começo do contato com a cultura brasileira, como 

metodologia de descoberta e estudo de uma outra cultura, e aos poucos vai se 

abrindo aos assuntos específicos que mais interessam. Nos casos de engajamento 

menor, ela vai se tornando cada vez menos frequente.  

                                            
124 se ci penso bene, mi viene da ridere perché, nel mio piccolo, la prima canzone legata al brasile che 
conosco risale alla scuola elementare e era di Toquinho io ero una bambina negli anni Ottanta e 
aquarela è stata scritta, noi la cantavamo, ma in italiano, alle elementari. Anni dopo, crescendo, l’ho 
ascoltata in brasiliano e ho capito che era brasiliana, lì è avvenuto il mio primissimo contatto con il 
Brasile, con Toquinho 
125 Jorge Amado é famoso e reconhecido pelo mundo por suas histórias sobre o Brasil e a Bahia, e 
por essa razão ele representa uma referência para imagens do Brasil no exterior. 
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A dificuldade, no caso de Silvia, é saber quais são as propostas editoriais 

válidas de se escolher. Ela comenta que isso já é difícil na Itália, por conta da 

estrutura do mercado editorial, e com a distância isso se torna ainda mais difícil no 

caso das obras brasileiras, e também porque “não tem a possibilidade de abrir o livro 

e ler umas páginas, é importante manusear o livro126”. Silvia demostra assim dar 

valor não somente ao conteúdo do livro, mas também ao livro enquanto objeto.  

Laura, durante nossa conversa, me mostra os livros sobre o Brasil que ela leu 

e que mais a afetaram. Ela me mostra uma parte de sua estante dedicada a 

publicações que falam de cultura, história e natureza brasileira. Podemos observar 

na foto dois desses livros (à direita) e um DVD, Vivamazonia (à esquerda), 

documentário de um diretor italiano sobre uma pequena escola rural no coração do 

Amazonas. 

 

 
Figura 15: Livros e DVD de Laura 

 

 

                                            
126 Non c’è la possibilità di aprire il libro e leggere qualche pagina. È importante maneggiarlo il libro 
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4.3.2.4. Informações sobre o Brasil através da internet e das redes sociais 
 

Observamos um baixo/médio nível de engajamento com a internet e as redes 

sociais por parte dos interlocutores, que são utilizados, porém são estigmatizados 

como não “autênticos” e pouco “confiáveis”. A esse respeito, Jenkins, Ford e Green 

descrevem um modelo “híbrido” de circulação de informações e textos midiáticos:  

modelo híbrido emergente de circulação, onde uma mistura de forças 
top-down e bottom-up determinam como o material é compartilhado 
através culturas de uma maneira mais participativa e caótica. As 
nossas decisões sobre o que repassar dos textos midiáticos, sobre 
tuítar a última gafe do candidato presidencial, encaminhar uma 
receita de cookie de Nieman Marcus, ou compartilhar um vídeo de 
uma gaivota ladra, estão remodelando a própria paisagem das 
mídias.  
Isto desloca da distribuição à circulação sinais e movimentos para 
um modelo de cultura mais participativo, já que o público não é mais 
visto como um consumidor de uma simples mensagem pré-
construída, mas como pessoas que dão forma, compartilham, 
reestruturam e misturam os conteúdos midiáticos de maneira que 
provavelmente nunca foi imaginada antes. E o estão fazendo não 
como indivíduos isolados, mas junto a grandes comunidades e 
redes, o que lhe permitem espalhar os conteúdos muito além das 
suas redondezas geográficas imediatas. 127  (JENKINS; FORD; 
GREEN, 2013, p. 1-2) (Tradução Nossa) 

 

Textos, imagens e mensagens são agora compartilhados de maneira casual, 

quase caótica, e muito além do próprio território geográfico, graças à possibilidade 

tecnológica que as redes sociais e a internet oferecem de assistir, comentar e 

divulgar conteúdos que nós próprios consideramos válidos para tal, fazendo com 

que outras pessoas possam receber e compartilhar novamente estes conteúdos, 

contribuindo para sua circulação.  

Ao contrário do que declararam inicialmente, nossos interlocutores usam 

razoavelmente as redes sociais, mas fazem questão de selecionar o que consideram 

mais “autêntico”. Desta maneira, os contatos nas redes se tornam as agências 
                                            
127 “emerging hybrid model of circulation, where a mix of top-down and bottom-up forces determine 
how material is shared across and among cultures in far more participatory (and messier) ways. The 
decisions that each of us makes about whether to pass along media texts—about whether to tweet the 
latest gaffe from a presidential candidate, forward a Nieman Marcus cookie recipe email, or share 
video of a shoplifting seagull—are reshaping the media landscape itself. This shift from distribution to 
circulation signals a movement toward a more participatory model of culture, one which sees the 
public not as simply consumers of preconstructed messages but as people who are shaping, sharing, 
reframing, and remixing media content in ways which might not have been previously imagined. And 
they are doing so not as isolated individuals but within larger communities and networks, which allow 
them to spread content well beyond their immediate geographic proximity”  
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através das quais os entrevistados adquirem notícias sobre o Brasil, de modo que, 

assim, as informações são mediadas por pessoas. A internet é utilizada para fazer 

pesquisa de materiais, porém, a dificuldade de entender quais são os materiais 

realmente importantes e na moda no Brasil, faz com que os entrevistados assistam e 

consumam o que estiver disponível, sempre com uma preocupação com a 

autenticidade. 

Além disso, existem as informações que são recebidas sem serem 

procuradas e as imagens do Brasil do passado que continuam fixas na memória de 

alguns interlocutores.  

Submeti aos interlocutores uma pergunta sobre a atualidade no Brasil e sobre 

os modos de se manter informado sobre o que acontece no país. Os entrevistados 

responderam que procuram as fontes na internet e que uma grande parte das 

notícias chega das redes sociais, mais especificamente o Facebook.  

É possível distinguir entre dois tipos de abordagem das notícias: a procura 

nos motores de pesquisa como Google e as informações compartilhadas por amigos 

em redes sociais. Uma terceira modalidade é o “boca a boca”, a conversa direta com 

pessoas brasileiras, entre os amigos e a família. 

Exemplos do primeiro caso são os entrevistados que declaram procurar se 

aprofundar sobre os assuntos na internet depois de ter ouvido ou lido algumas 

notícias nos jornais italianos, como é o caso de Michela. Maria e Marco seguem a 

Globo no Facebook, mas Marco diz que ela não aparece muito em sua timeline, 

enquanto Maria segue a página do jornal O Globo, junto a outras como El Pais e 

New York Times, sinalizando o fato de as notícias sobre o Brasil serem limitadas 

fora da imprensa brasileira.   

Além do engajamento com a rede ser mais fraco com respeito ao Brasil, todos 

os entrevistados possuem uma rede de amigos no mundo inteiro e uma relação 

estreita com brasileiros, o que faz com que nos feeds apareçam notícias. Os 

contatos brasileiros nas redes sociais, compartilhando links e notícias em seus 

murais, atingem o público constituído pelos interlocutores que, em seguida, decidem 

em quais assuntos se aprofundar. E o fato de a fonte a veicular a notícia ser 

brasileira faz com que as notícias sejam recebidas como mais autênticas, porque 

chegam diretamente do lugar em questão.  
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4.3.3.  Comida 
 

Decidi fazer um tópico específico sobre comida porque ela possui uma 

natureza híbrida, mais complexa por ser ao mesmo tempo cultural e material, além 

de afetar a vida cotidiana. Ademais, a cozinha necessita de instrumentos e 

ingredientes específicos que permitam reproduzir as receitas da maneira mais 

possível fiel ao original. 

Para Barbosa, a comida tem um valor altamente cultural e não somente 

biológico, isso faz com que em diferentes culturas se desenvolvam diferentes 

tradições e hábitos alimentares, pois 

os alimentos são sempre ingeridos sob alguma forma culturalizada. 
Isso significa que os alimentos são sempre manipulados e 
preparados a partir de uma determinada técnica de cocção, 
apresentados sob uma forma específica e ingeridos em 
determinados horários e circunstâncias, na companhia de certas 
pessoas. Hábitos alimentares implicam o conhecimento da comida e 
das atitudes em relação a ela e não a classe de alimentos 
consumidos por uma população. E comida significa o que, o como, o 
quando, o com quem, o onde e de que maneira os alimentos 
selecionados por um determinado grupo humano são ingeridos 
(BARBOSA, 2007, p. 92).  

 

Como é de conhecimento geral, a culinária italiana possui suas próprias 

características e tradições, na qual os carboidratos como massas, pães e pizzas 

representam uma parte importante das refeições, e cujas receitas são conhecidas no 

mundo inteiro. Entendemos por “culinária” 

um conjunto que engloba manipulação, técnicas de cocção, 
representações e práticas sobre comidas e refeições — é o principal 
mecanismo que transforma o alimento em comida, ou seja, nos 
pratos. Juntos eles produzem os diferentes cardápios que 
caracterizam as diferentes regiões e sociedades humanas 
(BARBOSA, 2007, p. 93).   

 

 

Assim como para os outros produtos analisados anteriormente, a 

possibilidade de consumir comidas brasileiras em Milão é difícil, devido à limitada 

disponibilidade no mercado de comidas e bebidas vindas desse país. Esta 

dificuldade também faz com que a inclusão de hábitos alimentares brasileiros na 

vida cotidiana dos entrevistados não seja comum no grupo, mas perculiar.  
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Silvia, Michela e Maria falam de como é difícil encontrar os produtos, que 

normalmente são vendidos em pequenas lojas étnicas, muitas vezes juntos e 

misturados a produtos de outras culturas, como a asiática e a do norte da África. 

Além disso, a importação dos produtos como frutas e legumes é complicada e faz 

com que os valores dos produtos sejam proibitivos.  

Michela me mostra muitos produtos brasileiros durante nossa conversa. 

Podemos observar na foto um preparado para pão de queijo, de origem brasileira, 

porém adquirido em Milão. O polvilho azedo, entre outros ingredientes deste prato 

típico são difíceis de encontrar em Milão, mas podemos encontrar os preparados 

assim como os da foto a seguir. 
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Figura 16: Preparado para pão de queijo comprado em Milão, de Michela 

 

Silvia fala que existe também um mercado brasileiro, mas “com pouquíssima 

oferta e sempre com as mesmas coisas, que se você não sabe cozinhar não sabe 

nem o que fazer”128. Ela fala também de uma pequena casa de suco no centro de 

Milão, cujo nome é “O fruteiro do Brasil”, que também é sinalizado por não ter preços 

muito acessíveis.  

                                            
128 con pochissima offerta, ci sono sempre le stesse cose che se non le sai cucinare non sai 
nemmeno cosa farci 
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Descobrimos que entre os produtos disponíveis e consumidos estão o 

guaraná antártica, a farinha de mandioca para farofa, o aipim, o feijão preto e 

preparados para pão de queijo. Giovanna declara saber cozinhar alguns pratos 

típicos, como a feijoada e a moqueca, mas com pequenas modificações na receita 

original, devido à indisponibilidade dos ingredientes no mercado italiano. No entanto, 

Michela, por exemplo, declara trazer o óleo de dendê para Itália diretamente do 

Brasil. Inclusive, como já mencionado anteriormente, quando entrei na casa de 

Michela para fazer a entrevista, ela estava esquentando um prato de feijoada para o 

jantar e na geladeira tinha uma garrafa de guaraná. 
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Figura 17: Farinha de milho comprada em Milão, de Michela 

 

No caso de Maria, Veronica, Michela e Giovanna, as entrevistadas 

substituíram o pão e o macarrão, típicos da cozinha italiana, pelo arroz, cozinhado à 

brasileira “sem mexer”, como relata Veronica.  

Outra bebida conhecida do Brasil é a cachaça e Giovanna me conta que a 

caipirinha dela é melhor do que a dos barmen de Milão. Para fazê-la, ela usa um 
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pequeno pilão de madeira que comprou em uma das suas viagens ao Brasil. Michela 

também me diz que gosta muito de cuscuz e por isso possui uma cuscuzeira, 

também comprada no Brasil.  

Assim como o pilão de Giovanna, Michela também possui uma cuscuzeira 

comprada em umas das suas viagens, que ela utiliza para preparar o cuscuz 

nordestino. 

 

 
Figura 18: Cuscuzeira comprada no Brasil, de Michela 
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Analisando os gostos dos interlocutores, podemos detectar, em sua visão do 

Brasil, a presença da ideia de festa e compartilhamento que caracterizam a 

brasilidade. Os entrevistados falam do hábito, em determinadas épocas das próprias 

vidas, de organizar feijoadas ou festas onde bebem caipirinha em companhia de 

amigos, tentando reproduzir a leveza o estilo de vida brasileiros, ao mesmo tempo 

em que escolhem comidas e bebidas típicas do país.  

Existem também restaurantes especializados em comida brasileira, porém 

estes quase não são mencionados pelos entrevistados e quando o são, são 

mencionados de maneira depreciativa, por serem “pouco autênticos”. Beatrice conta 

não gostar de frequentar restaurantes brasileiros em Milão, mas, ao contrário, gosta 

quando a comida é preparada em festas e reuniões sociais.  

Eu gosto quando tem alguma festa [...] ou você está em casa de 
pessoas [...] aí sim gosto de experimentar sabores novos. Por 
exemplo, quando costumávamos fazer a festa junina [com o grupo 
“Mitoka”], Selma [integrante brasileira do grupo] cozinhava o pudim 
de milho, e eu passava horas e horas a cozinhar com ela [...] são 
sabores que escolho quando estão disponíveis.129  

 

 

4.4. A brasilidade e as representações do Brasil 
 

O que estimula e influencia a frequência e a intensidade do consumo é o 

reconhecimento e a conexão com a brasilidade que essas atividades e produtos 

possuem. Mas o que significa brasilidade? De qual brasilidade estamos falando? 

Como ela é construída pelos entrevistados? Neste parágrafo, vamos relatar os 

resultados das pesquisas das modalidades de construção das representações do 

Brasil através das falas dos entrevistados, bem como descrevemos quais são os 

elementos que representam a brasilidade para eles.   

 

4.4.1. As fases do conhecimento do Brasil 
 

O primeiro momento é o encontro, em um lugar distante do Brasil, com 

atividades como a capoeira e, em seguida, o encontro com brasileiros morando fora 
                                            
129 mi piace quando c’è qualche festa […] o sei a casa di persone, allora sì mi piace provare sapori 
nuovi. Per esempio, quando facevamo la festa junina, Delma cucinava il budino di mais, e io passavo 
ore e ore a cucinare con lei […] sono sapori che scelgo quando sono disponibili. 
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do país. Michela encontra a capoeira em suas férias de família e resolve procurá-la 

quando volta para sua cidade; Veronica e Silvia participam de uma primeira aula de 

capoeira em cidades diferentes da Europa, como Lisboa e Berlim, convidadas por 

amigos a experimentar esta nova arte. Voltando para Milão, depois de temporadas 

no exterior, elas buscam a capoeira para “preencher um vazio”130 (Veronica).  

Somente Marco encontra a cultura brasileira de outra maneira, e isso 

acontece exclusivamente através na música, mas nos outros entrevistados a 

capoeira é a primeira ponte que conecta a Itália ao Brasil. Em qualquer caso, a 

abordagem com o mundo brasileiro se constitui também por um lado afetivo, tanto 

que os entrevistados não veem a capoeira como um simples esporte, mas a 

escolheram por ela ser algo diferente, mais completo. O interesse pelo Brasil e pela 

brasilidade é despertado pelas práticas que se apresentam como típicas do país, e 

isso leva os interlocutores a querer aprofundar os próprios conhecimentos sobre o 

assunto e a pôr em discussão suas próprias identidades que, através do contato 

com este novo mundo de valores, se tornam mais completas. 

Após o ingresso nos grupos que praticam essa modalidade, observamos o 

segundo momento fundamental para a construção das próprias representações 

sobre o Brasil, que é o encontro com brasileiros. Maria e Marco fazem uma pequena 

descrição da sociedade milanesa dos anos 1990/2000, época do encontro com o 

mundo brasileiro, relatando que naquela época, ao contrário de hoje, era muito difícil 

ver estrangeiros pela cidade, ainda mais negros ou simplesmente não italianos. 

Giovanna relata este encontro como esclarecedor em sua própria vida: “nunca tinha 

visto uma pessoa tão magnética e com tanto axé”131, diz a interlocutora, usando esta 

palavra em português.  

O encontro é tão forte que em alguns casos leva a casamentos (Michela e 

Maria estão casadas com brasileiros, e Giovanna acabou de se divorciar de um 

brasileiro). O encontro com brasileiros junto à prática da capoeira ou, no caso de 

Marco, da música, desperta nos entrevistados uma forte vontade de conhecer 

melhor o Brasil em primeira pessoa e de ir à procura das raízes, das origens. Isso se 

concretiza em duas direções. De um lado, começa a procura por informações e 

literatura sobre a cultura brasileira, que se materializa na pesquisa de livros e filmes 

sobre esses assuntos, assim como relatado em tópicos precedentes. Do outro lado, 
                                            
130 Riempire un vuoto 
131 non avevo mai visto una persona così magnetica e con tanto axè  



 

 

169 

a vontade de conhecimento direto e pessoal, para ver com os próprios olhos, leva os 

entrevistados a conhecer o Brasil através de viagens. Somente uma entrevistada, 

Laura, não conhece o Brasil, impedida por questões de saúde: ela já tinha reservado 

a passagem, mas, durante a roda de capoeira, ela quebrou uma perna e teve que 

desistir da viagem. Os outros entrevistados possuem de duas a quatro experiências 

de viagens no Brasil e no caso das interlocutoras casadas com brasileiros, muito 

mais.  

As viagens concretizam o encontro com a outra cultura e ampliam as 

possibilidades de consumo. Estes dois tipos de conhecimento do Brasil se integram 

e, junto de cada entrevistado, criam visões e representações diferentes, mas que de 

alguma maneira ainda sinalizam os estereótipos que circulam sobre o Brasil e os 

brasileiros, mas de um jeito individual e particular, a depender das experiências e 

das afinidades pessoais.  

Analisando as entrevistas, podemos observar diferentes níveis de 

representações do Brasil, assim como sinalizado no segundo capítulo. São eles: a 

visão geográfica/territorial, a qual podemos remeter às ideias sobre a natureza e ao 

estereótipo do Brasil paraíso, e a visão cultural, que inclui a elaboração do conceito 

de brasilidade, os diferentes níveis de engajamento em assuntos como as religiões 

tradicionais, conhecimento da literatura e da história, assim como as problemáticas 

sociais. No caso de alguns aspectos, como por exemplo o da natureza, a análise se 

mistura, nos interlocutores, a uma compreensão e reelaboração profunda do 

conceito da brasilidade. 

Este tipo de pesquisa leva os interlocutores a investigar o eu e o outro, o que 

é Brasil e o que é Itália, quais são as características de uma ou da outra cultura, e 

quais são os elementos que eles aceitam de uma ou da outra, resultando em 

misturas sempre originais e significativas. Assim, descobrimos que o Brasil, por 

causa das suas raízes afro e da espiritualidade religiosa, não é interpretado como 

Ocidente, mas, ao contrário, o confronto com o Ocidente ressignifica o país nas 

diferenças que veem à tona.  
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4.4.2. As representações 
 

4.4.2.1 Brasil Nação  
 

Em minhas entrevistas, perguntei aos entrevistados sobre o Brasil, usando 

voluntariamente a palavra Brasil para ir em busca de uma brasilidade que pudesse 

conter a ideia de nação, porém todos sublinharam as diferenças entre os estados, 

demonstrando, além de um profundo conhecimento geográfico, alguns instrumentos 

para discernir as diferenças culturais que dependem da geografia. No caso de 

Veronica, ela admite ter “um conhecimento parcial”132, porque tem conhecimento 

direto de Salvador, na Bahia, e do Rio de Janeiro, mas não conhece o sul 

pessoalmente. Não obstante, ela reconhece as diferenças estereotípicas entre o 

norte e o sul do Brasil, e faz uma analogia com as diferenças entre o sul e o norte da 

Itália. Ela define o Brasil como “um mundo de micromundos133”. Marco conta da 

própria experiência pessoal com três brasileiros, um mineiro, um baiano e um 

carioca, e declara ter absorvido muito da cultura baiana.  
Existe então uma defesa e conservação das diferenças entre os diversos 

estados brasileiros. Enquanto a brasilidade é reconhecida como singularidade, do 

Brasil enquanto nação são conhecidas, reconhecidas e respeitadas as diferenças 

entre os diversos lugares, no sentido de que para os informantes a Bahia, o estado 

mais frequentado, não é igual, por exemplo, ao sul do Brasil. As experiências diretas 

no Brasil são, em alguns casos, limitadas à região Nordeste, com foco na cidade de 

Salvador e no estado da Bahia, que se apresenta como a maior referência nas 

representações.  

Nos relatos dos informantes, é possível observar a ideia do povo brasileiro, de 

uma “alma brasileira”, assim como fala Silvia, que se distingue dos outros povos por 

certas características específicas que analisaremos em próximos tópicos.  

Os problemas de ordem social são relatados por vários entrevistados, como a 

pobreza e as diferenças sociais, assim como o racismo e as diferenças de classes 

sociais, bem como os assuntos políticos, tanto que quase todos os entrevistados 

citam o nome do atual presidente, Jair Bolsonaro, em suas entrevistas. Marco fala 

do problema do racismo no Brasil, para ele ainda muito presente, Laura e Beatrice 
                                            
132 una conoscenza parziale 
133 un mondo di micromondi 
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contam relatos de conhecidos que sofreram assaltos e violência em suas viagens no 

Brasil e olham com muita preocupação para esses assuntos. No caso de Marco, é 

interessante que ele declara ter sofrido um assalto e relata não ter mais viajado ao 

Brasil para não viver a sensação de insegurança, que ele não tem experimentado 

em suas viagens para outros lugares, como a Ásia, por exemplo. Brincando sobre o 

assunto, ele fala de como os assaltantes foram espertos e diz que “quase gostou”134, 

como se a insegurança fizesse “parte do jogo”. Assim, a violência é reconhecida 

como um perigo do Brasil e entra nos relatos sobre o país como elemento da 

sociedade. Para Marco, a experiência de ser assaltado representa uma vivência 

“autêntica” do Brasil e o aproxima da vida cotidiana do brasileiro médio, que todos os 

dias tem que enfrentar este risco. 

 

4.4.2.2. A natureza 
 

O discurso sobre a natureza e sobre o Brasil possuir características 

paradisíacas e edênicas é muito forte nas falas dos interlocutores. 

Laura, diante da pergunta “Elenque três palavras que descrevam o Brasil para 

você”, subitamente responde: “a natureza”. Veronica fala do Rio de Janeiro como “a 

cidade mais linda que eu já vi”135 e todos relatam ter visto lugares incríveis cuja 

particularidade é ainda uma natureza “autêntica”, “selvagem”, “virgem”, e pouco 

explorada pelos homens. Somente Michela diz que “poderia te falar da natureza, 

mas não é verdade. Tem lugares no mundo que possuem uma natureza mais linda 

do que a brasileira”136. Laura, que ainda não conhece o Brasil, é fascinada pela 

natureza que ela imagina como selvagem, primitiva, primordial, rica de elementos de 

fauna terrestre e aquática, imagens que remontam ao estereótipo do Brasil paraíso, 

bem como aos documentários sobre a floresta amazônica. Ela diz que:  

 

                                            
134 mi è quasi piaciuto 
135 la città più bella che ho visto 
136 potrei dirti la natura, ma non è vero ci sono posti nel mondo che hanno una natura più bella di 
quella brasiliana 
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quando eu penso no Brasil, eu penso na natureza. Eu queria ir ao 
Brasil por causa disso, para ver os lugares de florestas, mas não 
somente isso, o litoral, o interior... para mim o Brasil é terra, florestas, 
animais, oceanos, desertos, cataratas, contrastes, mestiçagem de 
tudo, de gêneros, de culturas, mas para mim o Brasil é também 
drama, tragédia, grande tragédia, dor, é contraste de climas ... 
sensações fortes.137  

 

 

A partir da natureza, Laura desdobra a representação do Brasil nos 

elementos naturais do país, que se tornam uma linguagem para explicar a cultura 

brasileira como um todo, e que seriam capazes de contar sobre o povo, 

exemplificando suas características.   

Giovanna utiliza o adjetivo “edênico” para falar do Brasil, o que novamente 

nos faz pensar no paraíso terrestre, mas ela não fala somente de natureza física, 

mas também de “natureza humana”, e faz um paralelismo entre a natureza e os 

homens. Isso porque a natureza não é simplesmente algo para se observar, mas se 

torna importante por ser um mundo distante do conhecido e rico de novas 

informações. Para Giovanna, a natureza, assim como a música para Beatrice, se 

configura como um novo código para interpretar o cotidiano e em sua entrevista, ela 

cita, em perfeito português, ditados populares que ela interpreta como lições de vida:  

                                            
137 Quando penso al Brasile, penso alla natura. Vorrei andare in Brasile per questo motivo, per vedere 
i territori delle foreste, non solo le coste, anche la parte interna…per me è il Brasile è terra, foreste, 
animali, oceani, deserti, cascate, contrasti, un insieme di tutto, di generi, di culture. Per me il Brasile è 
anche dramma, tragedia, grande tragedia, dolore, contrasti di climi…sensazioni forti. 
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No Brasil o que me atrai mais, talvez, é o contato com a natureza 
[palavra falada em português]. Eu somente consigo te explicar 
através de exemplos...por exemplo, eu como pisciana acredito nas 
coisas um pouco mágicas e esotéricas e o fato que ele (o ex-marido) 
me falava que o homem lobo existia de verdade, que tem cidades 
onde existe uma pessoa que enlouquece com a lua cheia, mas como 
uma coisa científica e apurada, ele falava. Se eu tivesse que avaliar 
isso somente de um ponto de vista europeu teria falado...isso é 
ignorância. Mas eu sentia isso tão real que descobrir isso através 
das suas [do ex-marido] palavras foi mágico. Na capoeira se usam 
muitas comparações com a natureza que são verdadeiras máximas 
que funcionam na vida, mais do que as máximas que minha cultura 
originária me passou. Poder falar para uma pessoa “jacaré que tá 
dormindo vira bolsa de madama” para mim é uma verdade muito 
mais do que mil verdades que eu tinha aprendido através da minha 
cultura clássica e do Direito, do latim138.  

 

A natureza é a verdade que se encontra e colide com a cultura europeia, 

“ocidental”, como nas palavras de Giovanna. 

Laura e Silvia, pensando na Amazônia, constroem um paralelismo entre o 

Brasil e o corpo, definindo o Brasil como “o coração”139, no caso de Laura, e “o 

pulmão do mundo”140, no caso de Silvia. Estas imagens também são o resultado de 

aspectos sincréticos, tais como a música, a pulsação e uma ideia especifica de vida 

e universo.   

O relato de Silvia é muito interessante porque faz uma ligação entre natureza 

e alegria através do pulmão enquanto órgão físico, que se remete à ideia do corpo:  

 

                                            
138 In Brasile quello che mi attrae di più è, forse, il contatto con la natureza, te lo riesco a spiegare solo 
attraverso degli esempi…per esempio, io, come pesci, credo un po’ nelle cose magiche ed esoteriche 
e il fatto che lui mi dicesse che l’homem lobo esistesse per davvero, che ci sono città dove c’è una 
persona che impazzisce con la luna piena, ma come cosa scientifica e appurata, lui diceva, se 
dovessi analizzare questa cosa solo da un punto di vista europeo avrei detto…questa è ignoranza. Ma 
io lo sentivo così reale che a sentirlo dalle sue parole è stato magico. Nella capoeira si usano molti 
paragoni legati alla natura che sono massime vere che funzionano nella vita più delle massime che mi 
ha passato la mia cultura originaria. Poter dire a una persona “jacaré que tà dormindo vira bolsa de 
madama” per me è una verità molto più di mille verità che ho appreso attraverso la mia cyultura 
clássica e quella del diritto, del latino 
139 il cuore 
140 il polmone del mondo 
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para mim o Brasil é o pulmão do mundo por dois motivos: um é 
porque tem a floresta [amazônica], que é a verdade... o Brasil faz nos 
respirar [...] depois, de um ponto de vista mais espiritual, cultural, o 
pulmão é [...] tem um jeito de estudar o corpo, a anatomia intuitiva, 
que é um dos estudos que eu faço. Tem uma maneira de conceber 
os órgãos não somente para as próprias funções físicas, mas 
também para o que significam em outro nível para a pessoa. O 
pulmão é ligado à tristeza e à alegria. O pulmão quando respira. [...] 
De um lado tem a saudade, do outro tem a alegria [...] como o 
pulmão expande e comprime.141 

 

A natureza, no relato de Silvia, se faz exemplo tangível do povo brasileiro e é 

explicado como se fosse um corpo, unindo de maneira sincrética a Amazônia, a 

corporalidade e a alegria.  

 

4.4.3. A brasilidade 
 

Em suas falas, os interlocutores evocam a brasilidade por meio de diferentes 

aspectos da cultura, da sociedade e do universo de sentido brasileiros. Cada um 

prioriza e destaca um ou o outro, seguindo os próprios gostos pessoais e as próprias 

afinidades mais próximas. Tentaremos agora elencar quais são os elementos que 

constroem o universo ligado à brasilidade e como ela se manifesta na vida cotidiana 

dos entrevistados.  

A natureza da estrutura da brasilidade é sincrética, híbrida, capaz de misturar 

elementos de uma maneira inédita para os entrevistados, que declaram gostar da 

cultura brasileira exatamente nos pontos em que ela mais afasta da cultura italiana. 

Notaremos como os entrevistados mesmos criam conexões entre os aspectos que 

eles consideram partes fundantes da brasilidade, resultando difícil categorizar os 

elementos, que em suas descrições se misturam. Em minhas entrevistas, surgiram 

espontaneamente dos relatos duas palavras sobre as quais é interessante parar 

para refletir: essas palavras são “fluido” e “híbrido”.  

Canclini (2015) usa a palavra híbrido para descrever a peculiaridade do 

desenvolvimento dos países da América Latina na pós-modernidade. E os 
                                            
141 per me il Brasile è il polmone del mondo per due motivi: uno è perché c’è la foresta que lo è per 
davvero…il Brasile ci fa respirare […] poi, da un punto di vista più spirituale, culturale, il polmone è… 
[…] c’è un modo di studiare il corpo, l’anatomia intuitiva, che è uno degli studi che faccio. C’è un modo 
di concepire gli organi non soltanto per la loro funzione fisica, ma anche per quello che significano, a 
un altro livello, per la persona. Il polmone è legato alla tristezza e all’allegria. Il polmone quando 
respira […] da un lato c’è la saudade, dall’altro l’allegria […] come un polmone che sia espande e si 
comprime. 
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entrevistados, o que têm em mente quando usam esse termo? Em alguns casos, o 

híbrido faz com que os entrevistados percebam o Brasil como projetado no futuro, “o 

Brasil está adiante [no sentido de futuro]”142, como é possível perceber nas palavras 

de Marco, bem como são sinalizados os contrastes típicos das sociedades pós-

coloniais, assim como explica Veronica.   

Em primeiro lugar, o híbrido aparece através da palavra “contraste”. Veronica, 

Beatrice e Silvia falam dos contrastes que são possíveis de se observar em terras 

brasileiras, sejam eles na cidade, entre “asfalto” e natureza, mas sobretudo 

contrastes de ordem social, como, por exemplo, entre ricos e pobres. Outro 

contraste sinalizado é o temporal, onde o antigo e o novo convivem. Veronica fala de 

uma “mistura entre o contemporâneo e o antigo”143, mas também de uma mistura 

cultural que chega a parecer incoerente e hipócrita. Já Beatrice menciona 

“diferenças sociais” e um Brasil com “diferentes facetas”144.  

Marco fala em híbrido na hora em que tem de definir o Brasil com três 

palavras, isso porque ele fala de contradições e de como no Brasil as coisas nunca 

são de um único jeito, mas possuem sempre um outro lado. A mesma coisa 

acontece na fala de Michela, que confessa que o Brasil pode “te enganar” e sabe 

despertar emoções fortes como o amor e o ódio.  

No caso de Michela, em um primeiro momento de encontro com a capoeira, 

ela pensa em morar no Brasil, mas a experiência de seis meses na Bahia, no 

entanto, a faz mudar de ideia e faz com que ela atualmente pense que não moraria 

jamais em Salvador. As dificuldades encontradas em viver na capital da Bahia, as 

diferenças culturais, a qualidade de vida muito distante da qualidade de vida 

vivenciada na Europa, fazem com que ela desista da ideia de morar no Brasil e por 

este motivo, agora ela cultiva a sua procura da “brasilidade" cotidianamente na Itália.  

O que faz com que esse híbrido se torne parte das representações do Brasil 

para os entrevistados é o fato de esse processo de hibridização ser percebido como 

“fluido”, “natural”, “característica peculiar desta terra e deste povo145”, como coloca 

Marco, nosso entrevistado. Marco, Silvia e Michela falam de como tudo que eles 

vivenciaram no Brasil corre, “flui”, não obstante as grandes diferenças que, do 

                                            
142 Il Brasile è avanti 
143 insieme di contemporaneo e antico 
144 differenze sociali, diverse sfaccettature 
145 caratteristica naturale di questa terra e di questo popolo 
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contrário, poderiam criar problemas e violência. Marco mesmo faz uma relação com 

a Itália e diz que em seu país isso não poderia acontecer. É muito interessante ver 

como Marco exemplifica a ideia do fluido e ele a identifica na convivência das 

multidões nas ruas; se isso acontecesse em Milão, se tantas pessoas ficassem nas 

ruas para festas como a festa de Iemanjá em Salvador, com certeza haveria 

problemas e encontraríamos “o italiano que tenta parar o fluxo. Isso no Brasil não 

acontece. É tudo fluido, tudo flui”146. 

 

4.4.3.1. Música e ritmos 
 

Devido também à natureza das atividades praticadas pelos entrevistados, a 

música possui um papel muito importante nas representações do Brasil que 

emergem das entrevistas. Não se trata somente de música que é ouvida, assim 

como vimos anteriormente, mas também de música praticada e vivida em diferentes 

situações:  

há um elemento que coloca o Brasil em posição privilegiada no 
cenário cultural internacional: a música. A música popular brasileira, 
tão plural em seu país, mas reduzida grosso modo à bossa-nova e 
ao samba nos países centrais, exerceu grande influência na criação 
de obras de diferentes artistas (BRITO; DALLA BONA, 2014, p. 22). 

 

Isso faz com que, ao pensar o Brasil, os entrevistados ressaltem a presença da 

música em suas próprias vidas. A música é parte integrante seja da capoeira, seja 

do samba, e em várias trajetórias dos entrevistados podemos observar que a música 

se constitui como uma maneira mais compatível de aderir à cultura brasileira.  

Beatrice une a música ao conceito de partilha. Ao conversar com ela, ela diz 

que, além de ter facilidade em interpretar a linguagem musical, e embora ela não 

associe isso necessariamente ao Brasil, ela gosta muito do país por ele possuir esta 

característica:  

                                            
146 l’italiano cerca di bloccare il flusso. Questo in Brasile non succede. È tutto fluido, tutto fluisce 
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Certamente tenho que dizer não é uma coisa específica do Brasil 
mas é uma coisa ligada ao que eu sou, a partilha para mim, eu vivo 
constantemente conectada e vivo para criar conexões com as 
pessoas, é uma coisa importantíssima em minha vida, e eu faço isso 
em 360 graus, [...] a música é um jeito de encontrar pessoas, um 
modo de se divertir, de criar conexões, e de se expressar também. 
Por exemplo, escolhi tocar as percussões e não o violoncelo, então é 
também uma expressão muito física do que eu sou [...] expresso 
uma alegria e uma satisfação que são para mim uma modalidade de 
vida necessária, e a música brasileira é o nível máximo dessa 
expressão.147  

 

Beatrice então reconhece na música brasileira um caráter específico, que 

observaremos também na descrição do ser brasileiro, e a música se torna um jeito 

de concretizar a ideia de alegria.  

Silvia, que entre as entrevistadas é a que mais adere ao caráter brasileiro, 

descobre a música no Brasil, em Salvador. Silvia, até passar um tempo na Bahia, 

pensava que ela não poderia aprender a tocar música, tanto que no começo não se 

interessou pelo grupo Mitoka, por ele ser somente instrumental. Ao chegar no 

Pelourinho, ela conhece algumas pessoas que fizeram com que ela se soltasse e 

assim, ao voltar a Milão, ela pensou que a cidade era “demais silenciosa”148 e, por 

isso, se aproximou do grupo e começou a tocar surdo. A música se torna um 

elemento completo, que não é somente a execução de notas, mas sim um universo 

ao qual se adere, feito de ritmos, corpos, pessoas, diversão.  

Em uma loja/estúdio em Salvador frequentada/o por ela, Silvia aprende a 

tocar instrumentos:  

                                            
147 Certamente devo dire che non è una cosa specifica del Brasile ma è una cosa legata a quello che 
io sono, la condivisione per me, io vivo costantemente connessa e vivo per creare connessioni con le 
persone, è una cosa importantissima nella mia vita, che faccio a trecentosessanta gradi […] la musica 
è un modo di incontrare persone, un modo per divertirsi, per creare connessioni, e anche di 
espressione per esempio ho deciso di suonare le percussioni, non il violoncello, quindi è anche 
un’espressione molto fisica di quello che sono […] esprimo un’allegria e una gioia che per me sono 
una modalità di vita necessaria, e la musica brasiliana è il massimo livello d’espressione di questa 
cosa 
148 troppo silenziosa 
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À tarde eu ia fazer aulas de música, mas as aulas não eram somente 
aulas de música, eu trazia a cerveja, a gente ficava ali, tocávamos 
um pouco de música e depois falávamos de filosofia [...] eu fiquei 
realmente chocada com essa união, ou seja, de um lado há esta 
fluidez em viver a vida, este movimento, esta facilidade, leveza até 
mesmo no corpo, na música, no ritmo, na expressão. Ali todo o 
mundo dança, toca [...] a cada esquina tem alguém que toca, e o pior 
é como o nosso melhor, que se dedica e se esforça. Tem esta 
naturalidade de um lado, do outro esta naturalidade não é sem 
fundamento [...] é a consciência da essência verdadeira da vida.149 

  

Para Silvia, então, a música faz parte de uma natureza intrínseca na cultura e 

no povo brasileiro, algo “inato” que se manifesta também através da linguagem 

musical e que se torna um marco da brasilidade.  

Veronica também reconhece a música como parte fundamental da cultura 

brasileira, além de ter por ela uma paixão que vai além de seu país de origem. 

Falando de sua viagem ao Brasil, Veronica comenta que uma das coisas que mais a 

atingiu foi a “música em qualquer lugar, grupinhos tocando em qualquer lugar”150. 

Quando fala da sua aproximação à cultura brasileira através da capoeira, novamente 

a música possui um papel de relevância, e ela fala que 

eu gostava do fato de ter as percussões e todo o significado da 
música, do canto que te acompanha, a não casualidade de certos 
acompanhamentos. É um todo. Um jogo que segue um cantado, que 
representa um conto151. 

  

A música é para Veronica um código simbólico que permeia qualquer lado da 

vida e que se faz instrumento e linguagem para explicar o passado e o modo de 

viver a vida para o brasileiro. Falando na própria adesão e apropriação da cultura 

brasileira em sua vida, depois de anos correndo atrás de qualquer coisa que lhe 

pudesse lembrar o Brasil, atualmente o que ela ainda pratica é a música.  

 

                                            
149 di pomeriggio facevo lezioni di musica, ma le lezioni non erano solo lezioni…portavo la birra, la 
gente rimaneva lì, suonavamo un po’ di musica e poi parlavamo di filosofia […] io sono rimasta 
davvero scioccata da questa unione, cioè, se da un lato c’è questa fluidità nel vivere la vita, questo 
movimento, questa facilità, leggerezza proprio nello stesso corpo, nella musica, nel ritmo, 
nell’espressione. Lì tutti ballano, suonano […] ad ogni angolo c’è qualcuno che suona e il peggiore è 
come il nosso migliore che si sforza, questa naturalità da una parte, dall’altro non è senza fondamento 
[…] è la coscienza della vera essenza della vita 
150 musica dappertutto, gruppetti che suonano dappertutto 
151 mi piaceva il fatto che ci fossero le percussioni e tutto il significato della música, del canto che ti 
accompagna, la non casualità di certi accompagnamenti. È un tutto. Un gioco che segue un cantato, 
che segue un racconto 
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Eu cansei [...] precisei me limpar. Reavaliei meu mundo ocidental 
que eu sempre maltratei [...] depois tem paixões que continuam 
paixões, como Caetano Veloso e Lenine, que antes eram minha 
banda sonora perpétua, agora menos porque saí daquele mundo.152  

 

Nesta fala é interessante que a interlocutora fala em “aquele mundo”, ou seja, 

o mundo ligado à brasilidade, como algo que se diferencia do mundo que ela vive 

agora, demarcando limites, territórios e diferenças. Na análise entre o mundo 

ocidental dela, onde o Brasil não faz parte do ocidente, e a vida brasileira 

compartilhada em Lisboa e conhecida no Brasil, o que é totalmente apropriado é a 

prática da percussão, que permanece em sua vida; o resto é abandonado aos 

poucos.  

Para Maria, a música brasileira, além de ser um marco cultural, faz parte da 

própria cotidianidade afetiva. O contato com o forró acontece através de seu marido, 

que é nordestino, e, sendo esse gênero musical “parte do background cultural dele”, 

este apresenta à própria esposa um mundo musical que ela não conhecia. O forró 

representa um “pedacinho daquela cultura lá”153  (no relato da entrevistada, “lá” 

representa a cultura nordestina), que ela adiciona às próprias representações que já 

possuía. Maria, além de organizar e promover as festas de forró em Milão, tem o 

costume de dançar com o marido de manhã, no café da manhã, revelando a 

afetividade envolvida nessa prática. O forró e a música são também a maneira que 

ela encontra para resolver uma crise de relacionamento: Maria decide se 

reaproximar do parceiro através da compreensão do forró, quando começa a 

enxergar este gênero musical enquanto parte fundamental da cultura brasileira.  

Assim como Veronica, Maria vê no forró, e em específico nas letras das 

músicas, uma maneira de contar as histórias doloridas do sertão:  

                                            
152 mi sono stancata […] avevo bisogno di ripulirmi. Ho rivalutato il mio mondo occidentale che ho 
sempre maltrattato […] poi ci sono passioni che continuano ad essere passioni, come Lenine e 
Caetano Veloso, prima erano la mia colonna sonora perpetua, ora meno perché sono uscita da quel 
mondo 
153 un pezzettino di quella cultura lì 
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em particular, as letras do forró, falando mesmo do forró mais antigo, 
o pé de serra verdadeiro, não o forró dos últimos tempo, são 
tendencialmente letras que contam pedaços de vida dificílima do 
sertão, ou seja, assuntos muito intensos de um ponto de vista social 
e cultural, e feito com alegria154.  

 

A música, através de suas letras, resume identidades e estereótipos que vivem 

através dos ritmos e das melodias. No que diz respeito ao ritmo, Maria diz que “nós 

italianos temos mais dificuldade em entrar nos ritmos, em entendê-los, é verdade, há 

mesmo rigidez”155 , e é somente através da superação de preconceitos que é 

possível se entregar a este universo musical e cultural, marcando o ritmo como algo 

peculiarmente brasileiro. Novamente, o Brasil é interpretado como “não ocidental”, 

ao contrário, ele representa um novo código simbólico e cultural que ajuda a 

enfrentar as mesmas questões humanas que pertencem ao ser humano, mas que 

na Europa são resolvidas de maneira diferente.  

Para Maria, as dificuldades cotidianas que o povo nordestino enfrenta são 

representadas através de uma “música alegre, divertida e que faz sorrir”156. Assim 

como relatado por Veronica, Beatrice e Silvia, emerge a onipresença da música no 

Brasil em cada momento da vida e em cada lugar, como um sinal de alegria:  

A música na rua, aquela alegria em todo lugar. O que me atinge 
quando vou visitar meus sogros no Sertão [...] é que não tem 
possibilidade de encontrar um cantinho que não tenha música. Minha 
sogra mora em Campo Bello [...] e na rua onde ela mora não tem um 
portão que não tenha um carro de som [Maria fala isso em 
português] muito alto, cada um com um som diferente157  

 

Além disso, ela declara ter se sentido assustada por essa confusão a primeira 

vez que viajou para aquela região. “Depois comecei a entrar nessa coisa”158. Ela 

declara apreciar mais do Brasil a “dimensão musical da existência”159, que ela 

observa no cotidiano, nos diferentes jeitos de abordagem da música entre ela e o 

                                            
154 in particolare, i testi del forrò, se parliamo proprio del forrò più antico, il pè de serra vero, non il 
forrò degli ultimi tempi, sono tendenzialmente testi che raccontano pezzi di vita difficilissimi del Sertão, 
cioè argomenti molto intensi da un punto di vista sociale e culturale, e lo fanno con allegria 
155 noi italiani abbiamo più difficoltà a entrare nel ritmo, a capirlo, è vero, c’è rigidità 
156 musica allegra, divertente, che fa sorridere 
157 la musica per strada, quell’allegria dappertutto. Quello che mi colpisce quando vado a trovare i miei 
suoceri nel Sertão […] è che non c’è possibilità di incontrare un posto dove non ci sia musica. Mia 
suocera vive a Campo Bello […] e nella via dove abita non c’è un portone che non abbia un som de 
carro, molto alto, ognuno con una musica diversa 
158 dopo ho iniziato a entrare in questa cosa 
159 la dimensione musicale dell’esistenza 
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marido brasileiro. Em outras palavras, a música se torna parte fundante e 

fundamental da representação do Brasil para ela. 

Laura não conhece o Brasil, porém a música possui um papel de relevância 

em sua ideia sobre o Brasil. Depois de ter deixado a capoeira por problemas 

pessoais, ela escolhe tocar o surdo porque ele  

é o coração, a pulsação do ritmo. A batida. Quando decidi me afastar 
da capoeira foi uma escolha dolorosíssima para mim porque eu era e 
sou apaixonada pela capoeira ainda hoje, para mim durou pouco a 
distância do Brasil. Eu precisava ter um contato com a música, pelo 
menos com a música. [...] decidi ir tocar surdo.160 

 

Laura institui uma relação com o Brasil e a brasilidade, preenche uma 

“distância”, através da prática musical, considerada alma do Brasil e do ser 

brasileiro. Mas ela o faz por meio de uma ligação entre a própria cultura salentina, 

do sul da Itália, onde existe um gênero musical chamado pizzica, que também se 

desenvolve através de uma roda chamada ronda, que possui semelhanças com a 

roda de capoeira. Ela se reconhece na cultura brasileira no momento em que 

reconhece uma afinidade entre esta e as próprias origens, e é através desta ligação 

que reconhece uma parte de própria identidade, que é contemporaneamente ligada 

à própria região de origem e ao Brasil.  

 

4.4.3.2. Raiz afro 
 

Para Maria, a peculiaridade da cultura brasileira, o que a diferencia das outras 

culturas é “sem dúvida a matriz afro161”, que se concretiza através do toque do 

atabaque, “que se torna a zabumba e o triangulo do forró162”.  

Ela admite não ter um conhecimento muito profundo sobre a África, mas, de 

novo através da música e do ritmo, assim como analisado anteriormente, reconhece 

a origem na matriz africana. Do mesmo jeito, Maria coloca nas raízes africanas a 

questão da espiritualidade e da ligação com a natureza e as energias, 

transcendência que não pertence ao mundo europeu que “hiperracionaliza”, mas sim 
                                            
160 è il cuore, la pulsazione del ritmo. Il battito. Quando ho deciso di allontanarmi dalla capoeira è stata 
una scelta dolorosissima per me perche ero e sono innamorata della capoeira ancora oggi, per me è 
durato poco il distacco dal Brasile. Avevo bisogno di avere un contatto con la música, almeno con la 
música […] mi sono indirizzata verso il surdo 
161 senza dubbio la radice africana 
162 diventa la zabumba e il triangolo nel forrò 
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à cultura africana, “muito mais instintiva, mais propensa a aceitar o transcendente 

como parte do cotidiano”163. 

Para Veronica, a matriz afro também tem muita importância, e nela é 

interessante ver como Angola, Portugal e Brasil se misturam e se tornam universos 

que compartilham aspectos culturais. Veronica conhece a capoeira em Lisboa, no 

Portugal colonizador, se aproxima do mundo brasileiro em Milão e tem contatos por 

um tempo com um angolano. No final destas relações, ela começa a ter uma relação 

diferente, menos engajada, a respeito da cultura brasileira, demonstrando fazer uma 

conexão entre Brasil e Angola, usando o verbo “limpar”, como observamos em relato 

precedente. O que ela não “limpa” é o lado musical, que, ao contrário, continua 

cultivando.  

Silvia, de outro modo, ao comentar as diferenças entre brasileiros e africanos, 

fala que não obstante suas raízes afro, o Brasil possui características próprias, 

assim como a “leveza em levar a vida”164, que ela não reconhece nas origens 

africanas.  Ela sinaliza no povo brasileiro um caráter que pertence somente a ele, 

feito de brincadeira e leveza, que ela adjetiva como “positiva”.  

tem esse caráter do povo brincalhão, leve, mas em sentido positivo. 
Sabiamente leve. Isso tem tudo a ver com o brasil ou de qualquer 
jeito com a alma brasileira, não é algo africano. Eu conheço alguns 
africanos [...] conheço muitas pessoas do Senegal e eles não são tão 
leves, tão brincalhões. Existe sim um caráter brasileiro.165  

 

Por isso, depois de ter deixado a capoeira por questões de saúde, ela fala 

que tenta fazer todos os tipos de danças africanas, “danças étnicas”, em suas 

palavras, porém continua sentindo falta de algo que ela não encontra nessas 

práticas, que são distantes do Brasil. Ainda sentindo falta da capoeira, ela dança 

samba e toca surdo no Mitoka à procura da “brasilidade”, que é parte muito 

importante de sua vida. 

Os interlocutores, em seu próprios relatos, incluem em diferentes momentos o 

discurso sobre a especificidade do universo religioso e espiritual no Brasil, 

considerado peculiar e cuja natura sincrética é conhecida e, na maioria dos casos, 
                                            
163 molto più istintiva e propensa a accettare il trascendente come parte del quotidiano 
164 leggerezza nel vivere la vita 
165 c’è questo carattere del popolo scherzoso, leggero, ma in senso positivo. Saggiamente leggero. 
Questo ha tutto a che vedere con il Brasile o comunque con l’anima brasiliana, non è qualcosa di 
africano. Io conosco alcuni africani […] conosco molte persone del Senegal e non sono così leggeri, 
così scherzosi. Esiste davvero un carattere brasiliano 



 

 

183 

aprofundada nas trajetórias pessoais. O relato de Marco se torna interessante 

porque ele, quando fala de sua aproximação à cultura brasileira, fala de como a 

religião foi o que, logo depois da música, o atraiu. As razões disso unem música e 

religião:  

o que me atraiu logo depois da música foi certamente o aspecto 
ligado à religião sincrética. O candomblé [...] o fato que se criou uma 
espécie de Panteão com entidades que representam as energias 
naturais [...], e o fato de que elas são muito humanas, são tudo 
menos perfeitas. Eu não sei como falar... Eu percebi no culto a essas 
divindades uma partilha da condição humana muito mais forte do que 
o tinha me chegado de outras religiões [...] me abriu um mundo. 
Arrumou para mim aquela lindeza do ritmo. E arrumou junto com a 
esta energia que chega, o corpo que dança, a voz. Completou meu 
quadro. Colocou no lugar todos os pedacinhos que eu sentia que 
percebia um isolado do outro.166  

 

Marco especifica que isso não tem a ver com a religião em si, por ele ser ateu, ao 

contrário, ele remete o conceito da religião ao conceito de energias, que adquire 

sentido no candomblé, na união sincrética de espiritualidade e música. Ele, para 

tentar explicar, faz uma relação com o canto Gospel da América do norte. Mais uma 

vez, os assuntos se misturam, a brasilidade é explicada através de sua natureza 

sincrética, onde os elementos aparecem mesclados em um equilíbrio e uma 

harmonia não reconhecível em outras culturas.  

O fato de Marco interpretar a espiritualidade através da música e dos ritmos 

faz com que ele, assim como vimos em relato precedente, não consiga entender e 

gostar da música funk atual, por ela usar o mesmo ritmo do candomblé, mas sem 

uma mensagem. O problema que faz com que não aceite este estilo musical é unir 

um ritmo considerado sagrado por ele a uma falta de mensagem, de poesia, que ele 

não consegue enxergar nos textos das músicas funk que ouvimos atualmente no 

rádio.   

                                            
166 quello che mi ha attratto subito dopo la música è stato certamente l’aspetto legato alla religione 
sincretica […] il candomblè […] il fatto che si sia creato un Panteon con entità che risalgono alle 
energie naturali […] e il fatto che siano molto umane, sono tutto tranne che perfette. Non so come 
dirlo…ho percepito nel culto di queste divinità una condivisione della condizione umana molto più forte 
di quello che mi era arrivato da altre religioni […] mi ha aperto un mondo. Mi ha sistemato quella 
bellezza del ritmo. L’ha sistemata insieme a questa energia che arriva, il corpo che balla, la voce. Mi 
ha completato il quadro. Ha messo al loro posto tutti quei pezzettini che sentivo ognuno isolato 
dall’altro 
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Michela, ao comentar a própria experiência no Brasil, fala de ter gostado mais 

da “cultura”. O mais interessante, porém, é como ela modula a própria ideia de 

cultura no Brasil, que junta à ideia da religião.  

a religião como eles a veem, não somente a cultura a nível de 
diversão, de festa, mas...o que me atingiu mesmo foi a componente 
religiosa, como pessoas fortemente católicas praticam o 
candomblé...esta mistura [...] expressa em todos os aspectos da 
vida, não somente na prática religiosa em si, mas em tantas outras 
coisas.167  

 

Michela define a cultura brasileira através dos conceitos de “festa” e 

“diversão”, estereótipo representado, por exemplo, pelo carnaval. No entanto, isso 

não afeta a “profundidade” do povo no qual, ao contrário, ela observa práticas 

religiosas inovadoras e totalmente diferentes de outras que ela conhece. 

 

4.4.3.3. Corpo  
 

A questão do corpo emerge em diferentes situações em minhas entrevistas.  

Em primeiro lugar, os entrevistados que praticam ou praticaram capoeira 

consideram central o corpo físico, que através da capoeira conhece uma nova 

disciplina e novos modos de expressão.  

Quando Silvia fala do corpo, ela faz uma conexão com a sensualidade e o 

coloca em relação com a mente, construindo uma dicotomia. Ela diz que 

                                            
167  la religione come la vedono loro, non solo la cultura a livello di feste, divertimento, ma 
proprio…quello che mi ha colpito è stata la componente religiosa, come persone fortemente cattoliche 
che praticano il candomblè, questo insieme […] espresso in ogni ambito della vita, non solo nella 
singola pratica religiosa ma in tante altre cose 
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falando em mulheres, se você olhar bailarinas de pole dance ou 
aquelas que fazem burlesque [...] dançarinas de entretenimento, na 
Itália [nós], mas também na América do Norte, no Ocidente, no 
sentido genérico de Ocidente, há sempre algo...há uma sensualidade 
que vai para um erotismo que é algo...eu não gosto. Tem sempre 
algo forçado. Dá pra ver que não vem de dentro, que é feito para 
algo...feito para o observador. Ao contrário [...] nas passistas de 
samba, em termos de nudez, em termos de fantasias, elas são iguais 
[às dançarinas de entretenimento] não estão mais ou menos 
cobertas, mas é o jeito de mover o corpo e o porquê elas movem o 
corpo. [...] Se você olhar uma rainha de escola de samba é sensual 
[...]não é canalha. Ela tem o orgulho de estar bem consigo, de ser 
sexy, de estar com saúde, até se tiver um pouco de celulite, ninguém 
se importa. [...] Ela tem a alegria de se expressar.168 

  

O estereótipo da “mulata” é completamente ressignificado aqui e se torna a 

expressão de uma maneira de viver, de enfrentar a vida, onde o corpo toma o 

primeiro lugar em todas suas facetas, longe de padrões e tabus. Isso acontece 

porque, para Silvia, a peculiaridade brasileira é a “consciência de saber equilibrar 

mente e corpo”169. 

O encontro com as práticas e com o universo brasileiro faz com que os 

entrevistados comecem a ter uma percepção diferente do próprio corpo. Giovanna e 

Silvia, por exemplo, reconhecem na “bunda” o centro da sensualidade brasileira: 

“cada país tem seu ponto de força que, com certeza, no Brasil é a bunda, e na Itália 

acredito que sejam os seios”170, comenta Silvia. Giovanna relata o mesmo assunto, 

porém se expressando pelo lado do pudor, ao falar da situação em que ficamos 

envergonhados diante do corpo nu e cobrimos com as mãos a bunda, no Brasil, e os 

seios, na Itália.  

A nudez típica do samba ou da moda brasileira, que expõe o corpo através de 

roupa curta e decotada, não é avaliada em termos negativos, ao contrário, é 

considerada de maneira positiva, não sendo percebida a “maldade” na exposição do 

                                            
168 parlando di donne, se guardi le ballerine di pole dance o quelle che fanno burlesque […] le 
ballerine d’intrattenimento in Italia, noi, ma anche in Nord America, in occidente, nel senso generale di 
occidente, c’è sempre qualcosa…c’è una sensualità che sfocia in un erotismo che è qualcosa che non 
mi piace. C’è sempre qualcosa di forzato. Si vede che non viene da dentro, che è fatto per 
qualcosa…per lo spettatore. Al contrario […] le passistas di samba, come nudità, come vestiti, sono 
uguali, non sono più o meno coperte, ma è il modo di muovere il corpo eil perché lo muovono […] se 
guardi una rainha de samba è sensuale, non è viscida. Ha l’orgoglio di chi sta bene con se stessa, di 
essere sexy, di essere in salute, anche se ha un po’ di cellulite chi se ne frega […] c’è la gioia di 
esprimersi   
169 coscienza di saper bilanciare la mente al corpo 
170 Ogni paese ha il suo punto di forza, che sicuramente per il Brasile è la bunda, e per l’Italia credo 
che sia il seno 
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corpo que, quando feita por mulheres ou dançarinas europeias, se torna 

“desarmônica”, “exagerada”.  

Giovanna declara fazer depilação “à brasileira”, Michela usa leites corporais 

provenientes do Brasil. Estas práticas demonstram a apropriação dos cuidados 

corporais típicos do país, reiterando a própria identidade brasileira também através 

do corpo físico e “sensual”. O estereótipo da sensualidade e da disponibilidade da 

mulher brasileira (BRITO BONA, 2014) persiste nas palavras das entrevistadas, 

porém reavaliadas de maneira positiva.  

 

4.4.3.4. Cor  
 

Ao tratarmos dos aspectos que definem o Brasil, uma palavra recorrente entre 

os entrevistados é “cor”. As cores não são somente as da natureza, observadas na 

flora e na fauna tropical, mas também as das pessoas, ou seja, as cores de pele 

diferentes, coisa que para os interlocutores, sobretudo até alguns anos atrás, não 

era possível observar em Milão, onde “nos anos 90 não tinha negros171”, de acordo 

com Maria. Marco relata ter tido o primeiro contato com esta riqueza racial através 

da novela Dancin’ Days, onde ele observou “pessoas de todas as cores. Aqui não 

tinha. Somente nos vídeos você costumava ver interações entre as raças”172. Ele 

interpreta estas imagens como a atuação da integração, vive essas imagens como 

um passo para o futuro, ainda não presente na Itália. Silvia também relata que seu 

primeiro contato com uma pessoa “mulata” foi em Berlim, com um brasileiro que 

conheceu no ambiente universitário.  

As cores, assim como as paixões para Michela, são sempre fortes, e Maria, 

falando sobre isso, diz que  

O Brasil é mesmo colorido, não somente na arquitetura ou no 
ambiente, a gente é mesmo colorida pela vivacidade que tem, eu 
tenho sempre essa sensação de estar num ambiente alegre e rico de 
cores. Não há nada que seja fosco no Brasil, nem na miséria173.  

 

                                            
171 negli anni 90 non c’erano neri 
172 vedere persone di tutti i colori. Qui non c’era. Solo nei video vedevi le interazioni tra razze 
173 Il brasile è proprio colorato, non solo come architettura o come ambiente, proprio la gente è 
colorata per la vivacità che c’è e ho sempre questa sensazione di stare in un ambiente allegro e ricco 
di colori. Non c’è niente che sia opaco in Brasile, neanche nella miseria 
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A cor para Maria se torna metáfora da alegria, da autenticidade, que ela vive quando 

viaja pelo país.  

 

4.4.3.5. A alegria e o “caráter” do povo brasileiro  
 

Ao falar do “caráter” do povo brasileiro, os entrevistados usam em várias 

ocasiões a palavra alegria, marco fundante do Brasil, que é conhecido ao redor do 

mundo pelo carnaval e pelas festas. Em um dos casos, como para Maria, Silvia, 

Beatrice e Marco, a alegria se torna uma característica que define a brasilidade para 

eles.  

No caso de Beatrice, ela se reconhece na alegria brasileira por ela também 

ser assim (conferir relato precedente), é a alegria, junto com a música, o que faz 

com que ela se aproprie da cultura brasileira através da capoeira e do samba.  

A alegria é observada em diferentes situações e reconhecida, por exemplo, 

na música, na capacidade de fazer festa, assim como nas pessoas e nas 

experiências pessoais que teve no Brasil. Nos relatos dos interlocutores, a alegria 

nunca se apresenta como unívoca, mas sempre possui o “outro lado da moeda”, ou 

seja, a saudade. A alegria se concretiza em outras palavras que definem para os 

entrevistados o povo brasileiro, como, por exemplo, o fato de ser acolhedor.  

Ao falar da alegria, os entrevistados fazem várias conexões com a própria 

cultura europeia, onde, para Silvia, “a diversão é pecaminosa”174, e o aspecto da 

brasilidade que atrai os interlocutores é exatamente a ideia de viver a alegria em 

cada situação, como característica inata, como “espírito do povo”. Maria, que é 

casada com um brasileiro e por causa disso visita com frequência o Brasil, fala disso 

comentando sobre como as pessoas que moram na “cidade de sua sogra175”, não 

obstante vivam numa pobreza e numa miséria muito problemática, “sorriem176”. 
Essa alegria se desdobra em diferentes atitudes, como conversar nas ruas 

com desconhecidos, conhecer os vizinhos, não ter medo de pedir ajuda, criando um 

ambiente de auxílio mútuo e recíproco. Por isso, quem tem contato com o povo 

brasileiro se sente acolhido, “se acha” e “se encontra”. Giovanna diz: “O povo 

brasileiro é inclusivo, eu senti as coisas que a cultura brasileira me passava como 

                                            
174 il divertimento è peccaminoso 
175 città della suocera 
176 sorridono 
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profundamente familiares, e eu me senti incluída, assim como a roda [de capoeira] é 

inclusiva”177. Giovanna vê na roda de capoeira a ideia de acolher, tanto de definir a 

esta prática como uma mãe, “a roda é uma mãe, ela acolhe todo mundo”178, ou seja, 

um lugar seguro, onde os jogadores se sentem valorizados e compreendidos.  

Giovanna fala que é muito fácil se sentir amado no Brasil, por ele ser 

acolhedor e inclusivo, por estar mais perto da natureza humana em comparação 

com a cultura em que ela vive, definida como “nossa” e que ela define da seguinte 

maneira: 

 tantas pessoas que não encontram um amor na Itália se sentem 
profundamente amados por uma “neguinha” [palavra falada em 
português] que não tem preconceito e que ama sua natureza 
humana179.  

 

Maria também conta que muitas das pessoas que se aproximam do forró o 

procuram depois de tê-lo conhecido no Brasil e em diferentes situações, além de 

geralmente haver uma história de amor por trás dessa aproximação.  

Para Michela, a alegria é o que diferencia o Brasil do resto do mundo e, junto 

com ela, a capacidade das pessoas de ser envolventes. Ela fala de como o povo 

quer envolver o estrangeiro, muito mais do que no sudoeste asiático, por exemplo, 

que ela cita como termo de comparação. Na Ásia, para Michela, o estrangeiro não é 

envolvido no cotidiano e nos rituais sociais tanto quanto no Brasil; os asiáticos não 

estão interessados em conhecer o “outro”, mas o deixam frequentar seus ambientes. 

No Brasil, a curiosidade para com o “outro” é muito elevada, fazendo com que o 

turista e o estrangeiro se sintam parte do povo. Outra analogia é com a Austrália, 

onde Michela declara que, não obstante a natureza ser mais bonita, ela não se 

sentiu envolvida.  

Novamente, vem à tona o conceito de povo acolhedor, que já foi relatado, 

reconhecido como peculiaridade constituinte das próprias representações. Falando 

de alegria, assim como Marco, ela define esta palavra como “banal”, e prefere 

complexificar este conceito através da palavra “emoções fortes”, positivas ou 

                                            
177 il popolo brasiliano è inclusivo, io ho sentito le cose che la cultura brasiliana mi passava como 
profondamente familiari e mi sono sentita accolta, così come la roda è accogliente 
178 la roda è una mamma, accoglie tutti quanti 
179  tante persone che non trovano un amore in Italia si sentono profondamente amati da una 
“neguinha” che non ha pregiudizi e che ama la loro natura umana 
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negativas, que declara sentir fisicamente cada vez que chega no aeroporto de 

Salvador.  

Marco fala que definir o Brasil com a palavra alegria ou prazer é  

 
redutivo com relação ao que eu tenho em mente” porque “é como 

dizer saudade. Não é tristeza, mas também não é alegria [...] é uma 

coisa que é um híbrido, está partido em dois, não é completamente 

uma coisa, não é completamente outra [...] como um sorriso 

amargo180.   

 

Novamente, é impossível para Marco explicar o que ele pensa sobre o Brasil 

sem recorrer ao termo híbrido, que se apresenta como característica imprescindível.  

Os entrevistados constroem uma ideia própria da brasilidade como modo de ser, que 

é deduzida através do consumo das práticas e dos consumos que elas produzem. 

Este modo de ser parece ainda ser influenciado pelos estereótipos clássicos sobre o 

Brasil, do ser feliz, da alegria do povo brasileiro, mas, que em alguns casos, se torna 

identidade, como podemos observar no exemplo a seguir.  

Marco define o conceito da alegria brasileira juntando-o ao conceito de 

informalidade; o fato de o povo brasileiro ser “informal”, de acordo com ele, permite 

às pessoas de culturas diferentes, como os europeus, se sentirem acolhidas, 

fazendo com que o Brasil seja visto como um país inclusivo. 

Silvia e Veronica em suas entrevistas definem os brasileiros como “livres de 

amarras”, no que diz respeito à vida, e sinalizam o fato de este povo se colocar com 

o próprio corpo no mundo através de práticas como a dança. Ao contrário, a 

sociedade europeia em geral, e da cidade de Milão em específico, é percebida como 

mais rígida quanto a isso. Para as entrevistadas, o encontro com o mundo brasileiro 

abre novas possibilidades de interpretação da vida. Isso se concretiza também 

através da experimentação de atividades nunca feitas, como tocar um instrumento 

em um palco, jogar capoeira na frente de outras pessoas no meio da cidade, sem 

medo do que os outros possam pensar, mas com foco somente em si e no prazer de 

fazer, sem medo de aparecer. Silvia comenta que ela “se joga”181 e Veronica usa a 

                                            
180 riduttivo rispetto a quello che ho in mente perché è come dire saudade. Non è tristezza ma non è 
neanche allegria […] è una cosa che è un ibrido, è a metà, non è completamente una cosa, ma non è 
completamente l’altra […] come un sorriso amaro 
181 mi butto 
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palavra “tentar”, no sentido de experimentar um novo jeito de enfrentar a vida, que 

para elas é o jeito de viver a vida “à brasileira”. As práticas e a própria elaboração da 

brasilidade fazem com que as interlocutoras mudem seu jeito de ser, o próprio modo 

de enfrentar a vida, tendo influência sobre a própria identidade. 

É a partir disso que os entrevistados passam por uma reconfiguração da 

própria identidade, que surge do encontro com o mundo do “outro”, diferente do que 

tinham conhecido até certo momento. Isto é possível graças à globalização e à 

configuração contemporânea do mundo, onde as barreiras territoriais não negam 

mais o acesso, que pode ocorrer de diferentes maneiras182.     

Ao conversar sobre a importância do Brasil no cotidiano, sobre o papel desta 

cultura em suas vidas, os interlocutores relatam diferentes tipos de engajamento 

com a cultura brasileira.  

Silvia declara dedicar ao Brasil “três horas por dia” e de “se desesperar” 

durante o final de semana quando não tem atividades brasileiras para fazer. Marco o 

define como um “pensamento recorrente”. Michela e Maria vivem a identidade 

italiana no trabalho, mas no resto de suas vidas, na vida particular, o Brasil se torna 

central e quase exclusivo nas escolhas cotidianas, da comida à diversão. Maria 

declara que:  

o Brasil se tornou preponderante. Passou de um momento de 
diversão como dois treinos de capoeira por semana a se tornar uma 
dimensão existencial. [...] o pensamento está sempre aí [...] é como 
se em minha vida as coisas tivessem se invertido [...]. No trabalho, é 
o único recorte que eu tenho de minha vida como italiana183.  

 

Ela descreve uma dimensão de vida onde a babysitter dos filhos, a comida 

cotidiana, o idioma falado, todos esses elementos são brasileiros. Ela transfere essa 

brasilidade para a filha também, e me conta que até as professoras da filha falam 

que ela é mesmo brasileira, embora ela estude no colégio católico mais renomado 

de Milão. O relato de Michela é muito similar ao de Maria, quando ela diz que:  

 

                                            
182 Sobre este assunto, ver GIDDENS (2002) e FEATHERSTONE (1995). 
183 Il Brasile è diventato preponderante. È passato da essere un momento di divertimento come due 
allenamenti alla settimana a diventare una dimensione esistenziale […] il mio pensiero è sempre lì […] 
è come se nella mia vita le cose si fossero invertite […] al lavoro è l’unico tempo che ho della mia vita 
come italiana 
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tudo o que não é minha vida de trabalho, a maior parte tem a ver 
com o Brasil. Minha família, meu marido brasileiro [...] e a capoeira, 
porque obviamente minha vida gira muito ao redor da capoeira [...] 
no dia a dia, na pausa do almoço resolvo as questões da 
associação184. 

 
Beatrice, Veronica e Laura possuem uma relação mais mediada, onde a 

pratica da música, atualmente, e da capoeira, no passado, representam atividades 

feitas em conjunto com outras, mas onde a procura da brasilidade não se apresenta 

como objetivo de vida. Assistimos, ao contrário, a uma apropriação seletiva da 

brasilidade onde não é o Brasil em si o protagonista, mas as lições de vida e as 

interpretações da natureza humana que são reelaboradas e, ainda que 

frequentadas, continuam sendo percebidas como algo que se diferencia da própria 

identidade europeia. As práticas são incorporadas pelo próprio valor simbólico que 

vai além da origem geográfica e que, nas práticas brasileiras, representa a procura 

pela universalidade da mensagem que está por trás dos habitus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
184 tutto quello della mia vita che non è lavoro, la maggior parte ha a che vedere con il Brasile. La mia 
famiglia, mio marito brasiliano […] e la capoeira, perché ovviamente la mia vita gira intorno alla 
capoeira […] quotidianamente nella pausa pranzo risolvo le questioni legate all’associazione 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta tese teve como objetivo a observação de como pessoas estrangeiras, 

mais especificamente os italianos, vivem e cultivam a brasilidade na cidade de Milão. 

Além disso, mostramos como identidades e representações da brasilidade se 

constroem e quais são os elementos que participam deste processo. 

Os resultados da pesquisa nos mostraram a complexidade que caracteriza a 

definição das identidades e a construção das representações sobre o Brasil. 

Observamos a influência do consumo neste processo, segundo autores como 

Giddens (2002), Barbosa (2004) e Campbell (2006). Devido ao fato de que o 

consumo age sobre a identidade, as práticas ligadas a este âmbito conseguem fazer 

com que os interlocutores vivam a brasilidade de uma maneira mais profunda, o que 

os leva a compartilhar valores com a outra cultura, assim como a dar uma nova 

leitura aos discursos estereotípicos que circulam sobre o tema.  

Conforme vimos, a questão da identidade individual se torna importante na 

contemporaneidade. A definição da identidade conta de modo efetivo com a 

mediação do consumo e a consequente cultura material, enquanto os gostos, 

nossas escolhas e nossos objetos falam de nós (MILLER, 2013; KOPYTOFF, 2010).  

A adesão a um determinado estilo de vida não é somente um modismo, mas 

sim uma maneira de entrar em contato com universos de valores que pretendem ser 

integrados no cotidiano, e o mundo globalizado que vivemos permite infinitas 

possibilidades. Essas possibilidades se concretizam nas numerosíssimas 

possibilidades de consumo, que tentamos aqui definir em seus vários aspectos. 

A mudança das concepções de tempo e espaço provocaram uma revolução 

acerca das possibilidades de se analisar questões tais como a ideia de nação, o 

pertencimento a uma nacionalidade e as ideias de povo. As novas tecnologias e a 

circulação de pessoas fazem com que se possa ter acesso a outros mundos, que 

podem estar fisicamente distantes, mas que são vividos profundamente através da 

mediação da internet e do consumo.  

No segundo capítulo, evisceramos estas questões, em consonância com o 

pensamento de autores como Anderson (1989). Observamos então quais imagens 

do Brasil são as mais enraizadas nos discursos sobre o país e o povo, e 



 

 

193 

questionamos qual a melhor terminologia para definir o resultado deste processo, 

que individuamos de acordo com a definição de Chartier de “representações” (1991).  

O trabalho, de inspiração etnográfica, foi finalizado pela individuação dos 

temas referentes às representações do Brasil e da brasilidade, emergentes das falas 

dos interlocutores, prestando-se atenção aos mecanismos de elaboração das 

representações e à sua incidência na construção das identidades individuais. Os 

resultados da pesquisa demonstraram a interação entre as imagens veiculadas pela 

cultura da mídia (KELLNER, 2001) e pela “mediapaisagem” (APPADURAI, 2007), e 

as ideias que são produzidas através dos consumos praticados pelos interlocutores, 

levando à definição de representações.  

Identificamos no consumo o lugar privilegiado para abordar o objeto, usando 

as palavras dos interlocutores e seus hábitos de consumo para construir a 

representação da brasilidade feita por eles; para observar quais dos discursos que 

circulam ainda possuem um papel central na construção da representação e quais 

não são considerados, estão superados ou foram classificados de uma maneira 

diferente, carregando agora outros valores.  

O Brasil possui uma imagem estereotipada específica e cristalizada na 

História, que emerge também em nossas entrevistas. Porém, as experiências de 

nossos interlocutores demostram que o consumo consegue fazer com que estes 

estereótipos tenham uma leitura nova, mais positiva, enquanto o consumo consegue 

conectar as identidades de uma maneira mais profunda, menos superficial e abre 

novas possibilidades de interpretações. Os valores veiculados pelos estereótipos se 

juntam aos valores que os interlocutores vivenciam através do consumo, e deste 

encontro surgem novas representações, que se tornam centrais nas construções 

das identidades individuais que são constituídas e cultivadas através do consumo e 

junto a ele. 

Apesar de o Brasil ser conhecido como o país do “Samba, futebol e carnaval”, 

observamos que em nossas conversas o futebol não possui papel algum e nenhum 

dos interlocutores em momento algum enfrenta ou sinaliza este assunto, 

demostrando que isso não constitui uma referência nas representações deles do 

Brasil. Ao contrário, outros elementos das representações históricas do Brasil 

permanecem firmes, ancorados aos imaginários. O primeiro deles é o Brasil como 

país edênico, ou seja, o Brasil ainda representa um modelo de natureza selvagem, 

edênica e sua representação como paraíso terrestre ainda é muito forte. O interesse 
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sobre o Brasil em seus aspectos de fauna e flora, através das práticas de consumo, 

faz com que a natureza se torne um novo código de interpretação da realidade e se 

transforme em um valor profundo.  

O mesmo fenômeno acontece com a música, que se torna uma verdadeira 

linguagem através da qual é possível acessar a brasilidade. Isso acontece seja 

escutando a música, mas sobretudo tocando e produzindo sons, com instrumentos 

que, na maioria dos casos, além de serem parte da tradição brasileira, foram 

fabricados no Brasil, fazendo do objeto um elemento que também carrega valores 

específicos.  

Outro estereótipo que sobrevive é o da sensualidade das mulheres 

brasileiras, porém é interessante observar que em nossas entrevistas este tema 

possui uma releitura muito peculiar. Nossos interlocutores conhecem os discursos 

que circulam sobre o assunto, mas não somente não os aceitam, como também 

criam um discurso novo, construído através da mediação do consumo das práticas. 

A sensualidade é, através do consumo, esvaziada de seus valores negativos para se 

tornar algo positivo, que se une aos valores universais carregados pela natureza e 

pela música. A sensualidade passa por uma transformação que a torna um valor 

universal também, que pode ser acessado através da dança, assim como da 

depilação, sendo parte da representação da brasilidade. Esta nova leitura mais 

profunda faz com que os entrevistados não queiram propagar ainda mais o 

estereótipo antigo, que eles criticam fortemente. 

A sensualidade se faz valor constante da expressão do corpo, que pelas suas 

relações com a natureza se torna uma linguagem poderosíssima para falar o que 

não pode ser falado através das categorias clássicas sobre a brasilidade, que 

precisa de um código específico para ser interpretada e, por consequência, 

vivenciada. Os corpos, seus movimentos, seus cuidados e tudo o que os envolve se 

tornam veículo de representações que são integradas à própria identidade, como 

portal de acesso a novas possibilidades.  

A sensualidade da mulher é interpretada também em conjunto com a alegria 

do povo brasileiro. Podemos observar como o estereótipo do Brasil como povo 

acolhedor permanece e representa uma das características mais compartilhadas 

com este universo. Observar a alegria brasileira e vivenciá-la nas práticas cotidianas 

faz com que os interlocutores levem isso para aplicar não somente nos espaços 
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dedicados ao Brasil, mas também em seu cotidiano, levando a vida mais “à 

brasileira” e modificando seu modo de ser com relação à sociedade em que vivem.  

O contraste entre a cultura vivenciada em seu país natal e as lições 

aprendidas através da cultura brasileira faz com que exista uma substituição de 

modelos que se destacam da tradição “burguesa e europeia”, assim como é relatado 

pelos interlocutores, para uma visão que abraça mais visões pós-colonialistas, como 

a de Bhabha (1998), onde é alta a atenção às pessoas, ao gênero, à raça, à religião 

e à cultura em geral.  

É interessante observar que nas falas dos interlocutores o Brasil é 

interpretado principalmente como exótico e definido enquanto “não ocidental”. Ainda 

que o Brasil faça parte do Ocidente, os interlocutores o interpretam como algo que 

não faz parte deste universo. É como se os valores extraídos, entre os quais a 

natureza, física e humana, e o corpo fossem valores que mais combinam com as 

culturas orientais do que com as ocidentais e, devido ao fato de a brasilidade nas 

palavras de nossos interlocutores possuir essas características todas, ela é também 

categorizada através destes valores que a colocam em outro lugar, que não coincide 

com o lugar geográfico. 

Analisando os resultados da pesquisa, observamos também como os 

elementos participantes das representações sobre o Brasil se unem de maneira 

sincrética, tornando difícil separar os elementos um do outro. Os próprios 

entrevistados usam palavras como “híbrido”, termo utilizado também por Canclini 

(2015) para descrever as representações que possuem e relatam a necessidade de 

explicar assuntos através de outros, demonstrando a posse de alguns modelos de 

universos de valores detalhados, justificados e específicos, interpretados através de 

novas categorias de valores que unem as especificidades dos dois universos: o 

italiano e o brasileiro. Foi possível notar que o encontro entre duas culturas e os dois 

mundos, o italiano e o brasileiro, se definem nas trajetórias dos interlocutores 

através das suas diferenças e das suas afinidades, levando à adesão de hábitos que 

misturam os valores veiculados pelos dois, onde o engajamento com um mundo ou 

com o outro é definido pelas individualidades em jogo. 

A pesquisa mostra diferentes níveis de engajamento, que são mensuráveis 

através do consumo. Vimos que quanto mais profundo o engajamento, mais os 

consumos são orientados para objetos, práticas, e atividades de lazer que possuam 

as características da brasilidade e que pertençam àquele mundo. Isso produz efeitos 
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diferentes e entre estes observamos a mudança dos hábitos alimentares. Alguns 

interlocutores contam ter substituído o macarrão, prato fundamental da cozinha 

italiana, pelo arroz, “preparado à brasileira, sem mexer”. Os hábitos cotidianos dos 

interlocutores demonstram a vontade de preencher um universo que fale do Brasil 

em todos os campos da vida, através das mais diferentes práticas (BARBOSA, 

2007).  

Nos relatos dos interlocutores, observamos como a construção da identidade 

é uma síntese entre os universos de valores que cada um vive e interpreta com base 

nas próprias vivências particulares e nos elementos que participam desta 

construção, que não são os mesmos para todos eles, mas dependem das trajetórias 

pessoais dos interlocutores.  

Ao observar as influências do consumo e da cultura da mídia, a internet e as 

redes sociais resultam ser menos influentes nos relatos dos interlocutores. Em geral, 

as conversas demonstram um engajamento baixo com as redes sociais, que são 

utilizadas mais para manter contatos com as pessoas do que para procurar 

informações. Em consequência disso, as postagens que aparecem nos feeds se 

tornam, de maneira inconsciente, veículo de informações que são selecionadas 

pelos interlocutores conforme seus interesses pessoais, ainda que não representem 

uma parte fundamental deste processo. Da mesma maneira, filmes, séries e 

programas de TV sofrem a mesma consequência. A escassez de distribuição de 

produtos brasileiros faz com que se assista ao que é facilmente encontrado e 

dificulta a procura de produtos midiáticos. 

Destaca-se também a importância dos meios tais como a TV, que é relatada 

pelos interlocutores com uma relação com a própria infância, onde produtos como as 

novelas, por exemplo — que nos anos 1980 era exportada e transmitida pelas 

televisões italianas —, representam uma referência muito forte e fazem parte do 

universo de sentido construído ao redor do Brasil. Isso cristaliza imagens que ficam 

na memória e que incorporam uma determinada visão da brasilidade, que em 

seguida é reavaliada, graças ao consumo. 

O consumo das práticas tais como o samba, a capoeira e o forró, analisadas 

enquanto consumo cultural, de acordo com Canclini (1993), a execução destas 

atividades e a participação em grupos que as praticam, contribuem para a 

construção da representação da brasilidade, que é experimentada e vivenciada 

através do corpo e da música. Isto significa mergulhar, nem que seja por poucas 
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horas por semana, em um mundo onde os interlocutores estão em contato com um 

outro universo de valores, que se mistura ao universo de valores determinado pela 

própria cultura de origem, podendo resultar em outras maneiras de definir a própria 

identidade.  

No caso de alguns dos nossos interlocutores, o simples consumo destas 

práticas culturais se torna a atividade principal. Assim, sua trajetória de vida não 

pode mais prescindir da brasilidade e dos símbolos carregados por este país. 

Os hábitos de consumo que têm a ver com o mundo brasileiro se tornam, 

desta maneira, percursos que desenvolvem partes, maiores ou menores, das 

identidades dos interlocutores, que experimentam o “ser brasileiro”, apesar de serem 

italianos, manifestando este aspecto através do consumo, mas também se 

descobrindo através dele, o que se torna o ponto de partida e de chegada do 

processo. A brasilidade não é mais ligada a sua localização geográfica, mas se torna 

um universo, atingível, que pode ser evocado e ativado em qualquer lugar do 

mundo, em nosso caso na Itália, fazendo com que as pessoas possam participar 

disso através dos hábitos de consumo. 
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ANEXO 
 

Roteiro para fã de cultura brasileira 
 

1. Dados pessoais 

 

Idade: 

Ocupação: 

Escolaridade: 

Hobbies/Tempo livre: 

 

2. Relação com a cultura brasileira 

 

Pratica samba/capoeira/forró há quanto tempo? 

Como você se aproximou da cultura brasileira? 

Fala português?  

Já conhece o Brasil?  

Se sim, quantas vezes você foi? Em qual época do ano? Quais lugares do Brasil 

você conhece? 

Defina o que é o Brasil para você em 3 palavras. 

Qual o papel e o espaço do Brasil no seu cotidiano? 

Você procura produtos brasileiros (materiais, midiáticos) no seu dia a dia? 

 

3. Consumo de produtos brasileiros 

 

Escuta música brasileira? 

Come comida brasileira ou possui objetos brasileiros (exemplo: havaianas)? 

Assiste a filmes ou produções audiovisuais brasileiras?  

Sabe nomear algum a que você tenha assistido ultimamente? (Como? Onde?) 

Conhece alguma novela brasileira? Já assistiu a alguma delas inteira?  

Já assistiu algum a capítulo avulso? Como? Onde? Em qual situação?  

Sabe nomear alguma novela famosa no Brasil?  

Conhece alguém que assista à novela brasileira? 
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O que você pensa que as novelas mostram sobre o Brasil atual? 

Você aprendeu através da novela alguma informação sobre o país que você não 

conhecia antes? 

O que as novelas representam do Brasil?  

O que você acha que as novelas representam a identidade nacional brasileira? 

Como elas a representam? 
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