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"Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de 
histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus 
olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as 
suas árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o 
calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar  
bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares 
que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver 
o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou 
pode ser; que nos faz professores e doutores do que não 
vimos, quando deveríamos ser alunos, e simplesmente ir ver". 
(Amyr Klink - Mar Sem Fim).  
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RESUMO 
 
 
Estudo descritivo e analítico que visa investigar quais imagens do Brasil foram 
divulgadas para o estrangeiro através dos materiais promocionais e informativos 
produzidos pelo Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR. O referencial teórico 
baseia-se em fontes documentais e bibliográficos e apresenta alguns conceitos 
fundamentais para o entendimento do processo de construção da imagem das 
destinações turísticas.  A decorrente análise dos materiais da entidade foi feita a 
partir de pesquisa do contexto histórico e político nacional, tendo-se levantado quais 
foram as imagens oficiais do Brasil veiculadas ao exterior desde sua criação, em 
1966, até os dias atuais.  
Os resultados revelam que a EMBRATUR contribuiu para a intensificação da 
imagem estereotipada do Brasil no exterior, principalmente nas décadas de 1970 e 
1980, com divulgação de imagens de mulheres com forte apelo sensual, imagens do 
carnaval que fazem alusão a uma festa de hedonismo, além do futebol. 
Recentemente, a entidade vem realizando esforços estratégicos para reposicionar a 
imagem do Brasil no exterior.  

 Palavras Chave: turismo, imagem, estereótipo, Brasil, EMBRATUR.  

  



ABSTRACT 

 
This is a descriptive and analytical study that aims to investigate which images of 
Brazil were disseminated abroad through promotion material produced by the 
Brazilian Institute of Tourism – EMBRATUR. The theoretical framework is based in 
documents and bibliographies and presents fundamental concepts to achieve a 
better comprehension of the building process of touristic destinations´ images. The 
resulting analysis of these materials was based on research of historical and political 
context of Brasil to verify which official images of the country have been promoted 
abroad, since 1966 until today. 
The results indicate that EMBRATUR contributed to the intensification of the 
stereotypical image of Brazil abroad, mainly in the seventies and eighties decades, 
by including on promotion material pictures of sensual women, carnival as a pure 
celebration of hedonism and soccer. Recently, the organization has made strategic 
efforts to change the image of Brazil abroad. 

  

Keywords: tourism, image, stereotype, Brasil, EMBRATUR 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A imagem é considerada uma das variáveis que influenciam os fluxos turísticos 

em direção a um destino. Uma imagem turística positiva de um destino pode 

despertar o desejo dos turistas de conhecê-lo, além de interferir diretamente na auto-

estima da população, que terá orgulho de seu país e se sentirá mais motivada a 

preservar a cultura e os atrativos naturais do mesmo. Por outro lado, a divulgação 

mal planejada da imagem pode trazer sérias conseqüências para o turismo, atraindo 

turistas indesejáveis, como, por exemplo, aqueles que buscam o turismo sexual, 

além de afastar outros tipos de turistas, por falta de informações de outros atrativos 

que o país tem a oferecer. Devido a esses fatores, é extremamente importante que 

se tenha estudos que identifiquem qual é a imagem do país no exterior. 

O Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR é o órgão oficial de promoção 

do turismo do Brasil e as imagens propagadas pela entidade possuem grande 

influência nessa imagem do país. Sendo assim, acredita-se que uma análise crítica 

do material promocional produzido ao longo de sua história seja de grande 

importância, para que se possa verificar qual foi e qual é a imagem turística oficial 

divulgada para o exterior. 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar quais foram as imagens 

do país divulgadas no exterior pela EMBRATUR ao longo de sua história. Como 

objetivo específico, visa verificar se a entidade contribuiu na intensificação da 

imagem estereotipada do país no exterior e apontar suas conseqüências no turismo. 

Deve-se salientar que o presente estudo analisou exclusivamente os materiais 

promocionais direcionados para o público estrangeiro. 

A princípio, o trabalho apresentaria um estudo descritivo e analítico dos 

materiais promocionais da EMBRATUR direcionado ao público internacional desde 

sua criação (em 1966) até os dias atuais. No entanto, apesar da extensa pesquisa 

realizada, inclusive na sede do órgão em Brasília, não foi encontrado nenhum tipo 

de material promocional da entidade com data anterior à década de setenta. Por 

esse motivo, o presente trabalho analisa os materiais que vão desde a década de 

setenta até os dias atuais. O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica 
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e consulta aos materiais promocionais e informativos da EMBRATUR, com 

complementação de pesquisa em sites correlacionados.  

A grande maioria do material da década de setenta e oitenta foi consultada no 

arquivo do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília – 

CET/UNB. Os dados coletados de 1990 até 2002 foram consultados em materiais 

pessoais de amigos e na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE/USP. 

Já as campanhas mais recentes, de 2003 em diante, foram doadas pela própria 

EMBRATUR e complementadas por pesquisas na internet. 

 A coleta do material consultado no CET/UNB e visita à EMBRATUR foi 

realizada entre os dias 27 de Maio e 1º de Junho de 2008. Deve-se ressaltar que, 

devido à indisponibilidade de máquina copiadora no CET e por não ser permitida a 

saída de tais materiais do local, fez-se necessária a utilização de máquina 

fotográfica digital para obtenção das imagens apresentadas no presente trabalho. 

No primeiro capítulo, IMAGEM E TURISMO, realiza-se uma breve introdução 

sobre imagem e sua abordagem no âmbito do turismo. Foram utilizados autores com 

produções na área de imagem em destinações turísticas, marketing e estereótipos 

tais como Bignami (2005), Kotler e Gertner (2004), Leal (2006) e Morgan e Pritchard 

(1998).  

Após o embasamento teórico básico, o segundo capítulo, BRASIL NO 

IMAGINÁRIO apresenta uma explanação sobre a origem da imagem estereotipada 

do Brasil, que teve início com a chegada dos portugueses ao país, em 1500. Além 

disso, são apresentados dados de pesquisas que apontam a imagem recente do 

Brasil no exterior. Nesse capítulo foram utilizados autores com obras sobre a história 

do Brasil, antropologia cultural e social e imagem, tais como Amâncio (2001), 

Bignami (2005), Holanda (1969), Ortiz (2001) e Valduga e Manozzo (2007), além de 

apresentar dados da Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo 

Internacional da FIPE/EMBRATUR e da Pesquisa Temas Políticos e Econômicos 

sobre o Brasil da CNT/Sensus. 

O terceiro capítulo, IMAGEM DO BRASIL NO EXTERIOR – MATERIAL 

PROMOCIONAL DA EMBRATUR traz um breve histórico da EMBRATUR e a 

análise crítica de seu material promocional, assim dividido: “década de setenta”, 

“década de oitenta”, “de 1990 a 2002” e “de 2003 em diante”. Também se mostra um 
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breve contexto histórico de cada período, pois os resultados do estudo indicaram 

que, em alguns casos, o momento histórico teve grande influência na escolha das 

imagens promovidas pela entidade. Para a realização desta análise foram utilizados 

informativos, materiais iconográficos e audiovisuais da EMBRATUR, além do Plano 

Aquarela 2005-2006 e do Plano Aquarela 2007-2010. Também foram utilizados 

autores com estudos sobre história geral do Brasil, como Rodrigues (1994), Nadine 

(1996) e Pilagallo (2006) e complementado com informações de sites de 

organizações correlacionadas (UNESCO, EMBRATUR etc.).  Na quarta e última 

seção, CONSIDERAÇÕES FINAIS, são apresentados os resultados das análises 

realizadas para o presente estudo. 
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1 IMAGEM E TURISMO 
 
 

 A imagem de um destino turístico é um aspecto de grande influência no 

processo de decisão de compra do turista. De acordo com Baloglu e Bringberd (1997 

apud AOQUI 2005, p.70), é a imagem que diferencia as destinações de um turista 

para outro e é uma parte influente e integral do processo de decisão do viajante.  

Ao analisar a importância da imagem de um destino turístico, a Organização 

Mundial do Turismo (OMT) destaca que: 

A decisão de compra por parte do consumidor se guia por uma cautela 
maior do que para os outros bens de consumo já que o risco percebido é 
mais alto. Em conseqüência, a imagem que existia na mente do consumidor 
sobre um destino ou um serviço completo, será decisiva para o processo de 
tomada de decisão e afetará o tipo de férias eleitas, ainda que a dita 
imagem não corresponda a realidade.1 (OMT, 1998, p. 70 apud GÂNDARA, 
2008, p.3) 

Assim como na aquisição de qualquer outro tipo de produto, a imagem é uma 

característica determinante no processo de decisão de compra de um produto 

turístico. A diferença é que ao comprar algo considerado tangível, como um carro, 

por exemplo, o consumidor pode fazer uma avaliação prévia das características 

pessoalmente, como tamanho, cor, conforto e beleza. Já na aquisição de uma 

viagem turística, o consumidor-turista não tem esse contato prévio com o destino, ou 

seja, o consumidor compra uma imagem antes de mais de nada. 

A imagem de um destino também está diretamente relacionada ao perfil do 

turista que o visita. Sendo assim, uma imagem mal divulgada do país pode trazer 

sérias conseqüências para o turismo do mesmo, como por exemplo, atrair pessoas 

interessadas em turismo sexual e, por conseqüência, afastar outros perfis de 

turistas.  

Por outro lado, um plano de marketing bem estruturado e que divulgue o país 

de forma adequada, atrairá turistas muito diferentes daqueles que se sentem 

atraídos apenas pela sensualidade feminina. Por esses motivos, é importante que 

órgãos responsáveis pelo turismo tenham consciência da imagem que o destino 

transmite para seus consumidores. 
                                                 
1Tradução livre da autora.  Do original: “la decisión de compra por parte del consumidor se guia por 
una cautela mayor que para otros bienes de consumo, ya que el riesgo percibido es mas alto. En 
consecuencia, la imagen que existia en la mente del consumidor sobre um destino o un servicio 
completo, será decisiva para el proceso de toma de decisión y afectará al tipo de vacaciones elegido, 
aunque dicha imagen no se corresponda con la realidad”. 
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1.1 Noções de Imagem, Imagem de Destino Turístico e Estereótipo 
 
 

É muito difícil definir o termo “imagem”, pois este é utilizado como objeto de 

estudo nas mais diversas disciplinas, como geografia, sociologia, antropologia e 

marketing. No entanto é imprescindível que se compreenda seu significado para o 

entendimento do trabalho como um todo. 

Segundo Morgan e Pritchard (1998): 

O termo imagem é usado comumente para se referir às representações 
organizadas de um objeto, uma pessoa ou um lugar a partir de um sistema 
cognitivo de um indivíduo e compreende tanto a definição deste objeto, 
pessoa ou lugar quanto o reconhecimento de seus atributos. 
Conseqüentemente, as imagens representam constructos mentais, e 
objetos, povos e lugares estão todos sujeitos a diferentes imagens.2 
(MORGAN &  PRITCHARD,1998, p. 30) 

Já para Barich e Kotler in Seixas (2007), a imagem representa a soma de 

crenças, atitudes e impressões que uma pessoa ou grupo tem de um objeto – que 

pode ser uma empresa, produto, marca, lugar ou pessoa. Entretanto, essas 

impressões podem ser verdadeiras ou falsas; reais ou imaginárias. 

Devido à peculiaridade do produto turístico e complexidade da atividade, são 

realizados estudos mais focados para a imagem das destinações. Segundo Milman 

e Pizam (1995, apud AOQUI, 2005, p. 71), a imagem de destino é “a impressão 

visual ou mental de um lugar, um produto ou uma experiência que o público geral 

tem.”    

Para Bignami (2005), a imagem de um destino é muito mais do que a 

impressão que se tem do lugar, haja vista que as informações do destino são 

assimiladas pelos turistas a partir de informações adquiridas em diferentes 

processos de conhecimento, como comentários de amigos, informações da internet, 

visualização de materiais promocionais do local, reportagens, livros, filmes, etc.  

Ou seja, a imagem de um lugar é formada por um processo cognitivo, que 
envolve a assimilação de informações verdadeiras ou não, difundidas pelos 
setores envolvidos com atividades turísticas, bem como de conceitos 
fornecidos pela produção cultural e pelos meios de comunicação, como 
filmes, canções, ou reportagens. (BIGNAMI, 2005, p. 23) 

                                                 
2 Tradução livre da autora. Do original: “The term ‘image’ is commonly held to refer to the organised 
representation of an object, person or place in an individual´s cognitive system and embraces both a 
definition of an object, person or place and recognition of their attributes. Images therefore represent 
mental construct and objects, peoples (sic.) and places are all open to different images”.  
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As características da personalidade do indivíduo também influenciam o 

processo de informação dessa imagem, ou seja, a imagem de um destino pode 

variar de acordo com a maneira como cada pessoa a observa. Para fins do presente 

trabalho, Baloglu e McCleary (1999, p. 870) possuem uma conceituação bastante 

adequada sobre imagem de um destino: “um constructo atitudinal que consiste em 

uma representação mental do conhecimento, crenças, sentimentos e impressão 

global de um indivíduo sobre um objeto ou destino” 3. 

No entanto, existem algumas características que, em determinado período, se 

destacaram das outras, tiveram uma vasta difusão e aceitação da sociedade e 

passaram a representar a realidade do local como um todo. .A essa simplificação e 

generalização das imagens denomina-se estereótipos. 

Kotler e Gertner (2004) acreditam que tais imagens muitas vezes não passam 

de simplificações que não necessariamente correspondam à realidade do local. 

Geralmente são informações desatualizadas, baseadas em exceções ao invés de 

padrões e interpretações ao invés de fatos. Essas imagens podem vir à tona pela 

simples menção do nome.  

A formação de uma imagem, pela aceitação do estereótipo, ocorre no indivíduo 

a partir de uma realidade já conhecida em que o mesmo se encontra.  No processo 

de aprendizagem e socialização, o indivíduo não só interioriza e aceita os 

estereótipos como também a divulga, propagando para o mundo suas verdades.  

Ao diferenciar imagem de estereótipo, Bignami (2005) diz que o estereótipo 

seria uma imagem largamente mantida, altamente deturpada e simplificada de algo, 

que levaria a pessoa a ter uma atitude favorável ou desfavorável com relação ao 

objeto. Já a imagem seria algo muito mais pessoal. 

Essa linha de raciocínio explica, de certa forma, como determinados eventos 

nacionais acabam se tornando símbolos de toda uma nação, como por exemplo, o 

carnaval brasileiro, que se tornou uma característica de todo o país e passou a ser 

conhecido mundialmente como “o país do carnaval”. Sendo assim, tais estereótipos 

acabam influenciando o processo de formação das imagens subjetivas, ao passo 

                                                 
3 Tradução livre da autora. Do original: “an attitudinal cosntruct consisting of na individual´s mental 
representation of knowledge (beliefs), feelings, and global impression about an object or destination”.   
(BALOGLU & MCCLEARY, 1999:870). 

 



P á g i n a  | 20 
 

que são vastamente difusos e aceitos na sociedade. Dessa forma, o olhar do 

observador tenderá a “reproduzir o objeto observado da maneira como ele o 

entendeu e aprendeu, mediante suas imagens já constituídas e memorizadas em 

seu processo de aprendizagem”. (BIGNAMI, 2005, p. 17).    

Em termos mercadológicos, essa imagem estereotipada de um destino pode 

prejudicá-lo na medida em que o local passa a ser reconhecido apenas por 

determinadas características, atraindo apenas indivíduos que se interessam por 

eles. No entanto, outras características que também possuam grande relevância 

para o local, não são visualizadas com tanta intensidade, perdendo turistas que 

poderiam se interessar por esses atrativos. 

 Outro fator negativo, segundo a opinião de Kotler & Gertner (2004) é que as 

imagens dos países podem ser duradouras e difíceis de mudar, já que, geralmente, 

as pessoas resistem a ajustar suas estruturas cognitivas ou conhecimento anterior 

diante de fatos novos, particularmente quando seu envolvimento é pequeno. Não se 

esforçam para corrigir visões equivocadas, preferem se ater àquilo que confirma 

suas expectativas e ignoram o que as desafia, valendo-se para isso, de um processo 

denominado “viés de confirmação”.   

Para Chias (2007), é pior uma situação em que se prevaleça os estereótipos ou 

idéias aceitas comumente por um grupo como imutável do que uma localidade onde 

o grau de conhecimento de sua oferta turística é praticamente nulo. Pois, assim 

como Kotler e Gertner, o autor acredita que a imagem estereotipara costuma ser 

muito difícil de mudar, a não ser que a própria realidade a modifique. 

  



P á g i n a  | 21 
 

1.2 Processo de construção da imagem 
 
 

A formação da imagem de um destino é algo bem complexo, pois esta não está 

inserida num contexto limitado, como um produto tangível. Ao contrário, a imagem 

de um destino é dinâmica e influenciada por vários fatores sociais, culturais, 

históricos, de identidade, dentre outros.   

O processo de construção da imagem de uma localidade se caracteriza pela 

dinamicidade e está vinculado a conhecimentos ativos e contínuos que podem se 

modificar com o tempo. Para Caponero (2007), a construção da imagem se dá por 

meio de um conjunto de fatores que compreende processos de conhecimentos 

históricos e sociais da nação, fatores culturais, linguagem, discurso da imprensa, 

meios de comunicações, identidade nacional, estereótipos, entre outros. Tais fatores 

atuam como filtro ao despertar nas pessoas conhecimentos e curiosidades. A 

assimilação de informações das instituições sociais, como família, igreja, estado, 

escola também possuem grande influência no processo de formação da imagem de 

um destino.  

[...] a formação da imagem é um pouco mais complexa, uma vez que se 
encontra inserida em um contexto limitado, social e historicamente, mas 
decorrente de um amplo processo dinâmico onde entram em jogo variáveis 
como relações internacionais, identidade nacional, discurso, linguagem, 
conhecimento, história e meio de comunicação, entre outros. (BIGNAMI, 
2005, p. 15-16) 

Morgan e Pritchard (1998), ao citarem as tipologias criadas por Gunn, afirmam 

que a imagem de um lugar pode ser considerada a partir de dois níveis: as imagens 

orgânicas (imagens que se desenvolvem por meio da vida social, que incluem a 

cultura popular, os meios de comunicações, literatura e educação) e as imagens 

projetadas (imagens influenciadas pela promoção turística de uma localidade).  

No entanto, para esses autores, não existem grandes diferenças entre as 

imagens orgânicas e as imagens projetadas, pois as imagens originárias da cultura 

popular acabam influenciando o marketing turístico, os consumidores e todos os que 

escrevem sobre turismo. Esses autores sugerem a existência de uma espiral de 

idéias predominantes que são freqüentemente utilizadas pelos meios de 

comunicação, pelas artes e pelo sistema turístico (no qual se inclui a EMBRATUR). 

Dessa forma, a imagem é constantemente repetida nos discursos dos interlocutores 

e, por acúmulo, pode caracterizar um lugar.  
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A televisão, o cinema, a literatura e a música estão entre as principais fontes 

que definem a imagem de um destino. Vários lugares, após terem sido divulgadas 

por esses meios de comunicação, tiveram um aumento significativo na demanda 

turística, como Havaí, após o seriado norte-americano Hawaii Five, a Índia, após o 

filme Gandhi; o estado do Kansas, após o filme “Dança com Lobos”, o estado da 

Pensilvânia com a obra de Drácula, a cidade de Nova Iorque com a música “New 

York New York”, a cidade do Rio de Janeiro com a música “Garota de Ipanema”, 

entre outros. (MORGAN & PRITCHARD, 1998) 

O filme “O Senhor dos Anéis” é o exemplo mais recente da influência do 

cinema na decisão da escolha de um destino turístico. Os dados apresentados no 

Fórum de Turismo de Porto Alegre de 2006, relatados em matéria do Globo Online 

(2006) mostram que em 2001, quando a trilogia foi lançada, a Nova Zelândia recebia 

1,9 milhões de turistas. Três anos depois, esse número subiu para 2,5 milhões. De 

2003 a 2005, o país recebeu mais de 4 milhões de turistas. Destes, 3,8 milhões já 

tinham ouvido falar dos filmes e 2,6 milhões o assistiram. O mais impressionante é 

que 240 mil turistas informaram que foram à Nova Zelândia motivados pelo filme. 

(disponível em http://oglobo.globo.com/viagem. Acesso em 15 de Outubro de 2008). 

No Brasil, segundo dados obtidos por Bignami (2005), uma novela produzida no 

Ceará impulsionou o turismo no estado. 

Esses exemplos mostram que, embora o imaginário tenha raízes 

antropológicas e históricas, os meios de comunicação têm influenciado de forma 

notável no processo de formação das imagens nas sociedades pós-modernas ou 

globalizadas. (BIGNAMI, 2005) 
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1.3 Imagem e marketing de destinações turísticas 
 
 

A promoção do destino é uma ferramenta essencial no turismo, pois como já 

dito anteriormente, o turista adquire, antes de qualquer outra coisa, a imagem que se 

tem de uma determinada localidade. No entanto, não se deve associar o marketing 

de um destino somente a estratégia de promoção turística, pois esta é apenas uma 

parte da primeira.  

Segundo Beni (2001), o marketing turístico é um processo administrativo no 

qual as empresas e outras organizações de turismo identificam seus clientes 

(turistas) reais e potenciais e se comunicam com os mesmos para conhecer e 

influenciar suas necessidades, desejos e motivações. Com isso, objetivam formular 

e adaptar seus produtos para alcançar a satisfação desses consumidores. 

O marketing de uma destinação turística deve envolver governo, cidadãos e 

empresas. Ele demanda a criação e garantia de incentivos, bem como a gestão dos 

fatores que possam afetar as decisões de compra dos consumidores locais – entre 

eles, imagem, atrativos, infra-estrutura e pessoas. (KOTLER & GERTNER, 2004) 

Para Bignami (2005, p. 52) “não se pode pensar em promover o turismo sem 

que antes tenham sido criadas e/ou fortalecidas as estruturas capacitadas à 

absorção dos fluxos turísticos”, pois, segundo a própria autora, a imagem pode atrair 

os turistas, mas se a estrutura social e as infra-estruturas são deficientes, essas irão 

atuar como um fator negativo, diminuindo o interesse desse consumidor e criando 

muitas vezes uma imagem oposta à que foi promovida. 

Deve-se ter consciência de que a chamada propaganda “boca-a-boca” possui 

muita influência na decisão de compra do turista. Pires (2002) acredita que após 

visitar a localidade o turista torna-se o propagador de suas vantagens, o que é, 

segundo o autor, mais eficiente do que qualquer outro tipo de propaganda.  
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Tabela 1: Principal fonte de informação para a organização da viagem - 2006 

 

Os dados da tabela acima foram retirados do Estudo de Caracterização e 

Dimensionamento do Turismo Internacional do Brasil no ano de 2006 da 

FIPE/EMBRATUR. Deve-se deixar claro que o dado representa a principal fonte de 

informação para a organização dessa viagem ao país. Apesar disso, pode-se 

observar que informação de amigos e parentes é um fator de grande influência, 

representando quase 40% do total de turistas estrangeiros que visitaram o país em 

2006.  

Portanto, pode-se afirmar que a imagem promovida não deve se distanciar da 

realidade do local, pois uma imagem construída sem bases sólidas certamente 

deixarão os consumidores insatisfeitos e estes, conseqüentemente, irão influenciar 

negativamente os clientes em potencial. Como Reilly (1990 apud AOQUI, 2005) 

enfatiza, “a formação correta da imagem do produto é um pré-requisito para 

estruturar uma estratégia de marketing efetiva”.  

A escolha das imagens que compõem o material promocional de um destino 

deve (ou pelo menos deveria) ser feita com base em um modelo de mensuração de 

imagem de destinações. Leal (2006) menciona que o modelo criado por Echtner e 

Ritchie em 1993 e foi muito bem aceito pelo meio acadêmico internacional.  Segundo 

os próprios autores, a imagem que se forma na mente do potencial turista vem do 

material promocional, da opinião de outras pessoas e da mídia em geral.  

Fonte de Informação Total (em %)
Amigos e parentes 39,7

Internet 19,9
Local onde trabalha 19,5
Agência de viagens 8,5

Guias turísticos impressos 7,5
Televisão e rádio 1,0
Jornais e revistas 0,7

Folders e brochuras 0,4
Embaixadas e consulados 0,3

Escritórios brasileiros de turismo 0,3
Campanha publicitária 0,1

Outros 2,2
Total 100,0

Fonte: Pesquisa  de Caracterização e Dimensionamento do 
Turismo Internacional no Brasil – 2006. FIPE/EMBRATUR
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Para um país com tanta diversidade natural e cultura como o Brasil, a utilização 

de um modelo referencial de mensuração da imagem de uma destinação como base 

teórica na escolha dos materiais promocionais é de extrema importância para que se 

realize estratégias de marketing eficientes, que explorem a variedade de atrativos do 

país e atraiam turistas com perfis desejáveis. 
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2 BRASIL NO IMAGINÁRIO 
 

2.1 Origem da Imagem Estereotipada do Brasil  
 
 

Para vender o Brasil no exterior muitas vezes utiliza-se de imagens 

estereotipadas que o país possui. Algumas destas existem desde a época de seu 

descobrimento, já outras são mais recentes. Isso faz com que a imagem do Brasil 

transmitida ao exterior muitas vezes não corresponda à realidade atual do país. 

Na visão de Bignami (2005), em termos de atratividade turística, a imagem do 

país de um modo geral se qualifica pelas seguintes categorias: 

• Brasil Paraíso: idéia relacionada ao Éden, aos atrativos naturais e 

paisagísticos e as características descritas na carta de Pero Vaz de 

Caminha na época do descobrimento. 

• Lugar de Sexo Frágil: relaciona-se a idéia de sensualidade, 

libertinagem e a beleza da mulher brasileira. 

• Brasil do Brasileiro: incluem-se todas as características relacionadas ao 

povo brasileiro, como a musicalidade, a hospitalidade, a malandragem, 

a alegria, a cordialidade e a falta de preconceito. 

• País do Carnaval: é a síntese do imaginário que associa o Brasil com 

grandes eventos na mídia, com o carnaval, o futebol e a música. 

• Lugar do Exótico e do Místico: relaciona-se às manifestações 

religiosas, a cultura negra e indígena, aos ritos e rituais em geral. 

Tais estereótipos caracterizam o país de uma forma simplificada, na qual o 

diferencial do país fundamenta-se quase que exclusivamente na exuberância dos 

seus recursos naturais, na luxúria das festas e na beleza das mulheres. 

Esse capítulo visa analisar o processo de formação da imagem do país, que 

teve início na época do seu descobrimento, e sua propagação através dos meios de 

comunicação de massa a partir da década de trinta do século XX. 
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2.1.2 Breve análise da Carta de Caminha4 
 
 

Muito antes que o Brasil fosse descoberto, já existia no imaginário europeu a 

idéia de um paraíso terrestre situado em local indeterminado. De acordo com Aoun 

(2001), a herança que o mundo ocidental recebeu do paraíso original descrito na 

Bíblia tem características bem definidas: 

Em primeiro lugar, sua forma e sua nomeação – é pra ser lido como um 
jardim fértil e belo, que possui água em seu solo, que irriga uma grande 
variedade de árvores, plantas, frutas e flores. Possui um clima suave que 
mantém essa natureza exuberante e sempre abundante e a comunhão 
entre o homem e os animais e Deus, estabelecendo esse estado de 
perfeição, de saúde e de felicidade.  (AOUN, 2001, p. 43-44) 

Segundo Holanda (1969:XII),  os teólogos da Idade Média acreditavam no 

Paraíso Terreal como uma realidade “ainda presente em sítio recôndito, mas 

porventura acessível”. Para Micheline (2003), essa crença difundiu-se 

principalmente, pelo fato de que a Igreja na Idade Média herdou grande patrimônio 

de escritos gregos e latinos que se referiam a terras privilegiadas, onde as pessoas 

estavam livres de doenças e viviam em harmonia. 

Isso certamente ajudou a compor o imaginário dos primeiros europeus que 

chegaram à América e encontraram um espaço novo, diferente, com as mesmas 

características do Éden. Foi inevitável que os conquistadores relacionassem o 

imaginário do Paraíso com a nova terra descoberta e isso foi relatado em cartas de 

diversos viajantes da época. 

Embora a produção cultural sobre o Novo Mundo no período das grandes 

navegações seja escassa em termos quantitativo, Bignami (2005) acredita que seja 

suficiente para perceber que tais produções mostravam o Velho Mundo como uma 

sociedade ideal e superior, quando comparado aos aspectos sociais e culturais das 

terras recém-descobertas. 

Pode-se dizer que a América foi sendo desenhada e descrita por 
pensadores, artistas, navegadores e autores, durante um longo processo de 
conhecimento e estabelecimento de identidades. Nesse diálogo entre Novo 
e Velho Mundo, predominou evidentemente um sentido europeu, revestido 
de forte ideologia de dominação. (BIGNAMI, 2005, p. 79) 

Entretanto pode-se dizer que os relatos dos viajantes formam um universo rico 

em informações, das quais foi escolhida para a análise da imagem do Brasil na 

                                                 
4 Em anexo carta de Pero Vaz de Caminha na íntegra 
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época do descobrimento no presente trabalho, a carta de Pero Vaz de Caminha, por 

ser considerado o mais importante e minucioso documento relacionado à viagem da 

esquadra de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. 

Segundo Amado e Figueiredo (2001), a carta é de 1500 e foi escrita ao então 

rei de Portugal, Dom Manuel. No entanto, essa carta só foi publicada pela primeira 

vez em 1817, mais de trezentos anos após ser redigida, como parte do livro 

“Corografia Brasílica ou Relação histórico-geográfica do Reino de Brazil”, de autoria 

de Manuel Aires do Casal.  

De acordo com Amancio (2000, p.22), “embora se constate a inexistência de 

imagens edênicas na Carta de Caminha, reconhece-se que o impacto tropical, não 

obstante, foi magnificado, exagerado e distorcido por uma tradição exegética 

posterior”. 

As descrições feitas pelos viajantes sobre a fauna e flora da nova terra 

contribuíram para a construção da imagem de um país exuberante e paradisíaco, 

com característica do Paraíso que os teólogos apresentavam na Idade Média. 

Percebe-se na carta o destaque ao papagaio, que segundo Amâncio (2000), 

estabeleceu uma referência icônica para o imaginário do Brasil no decorrer do 

tempo. Antes do nome definitivo, o território foi nomeado por certo período como 

“Terra dos Papagaios”.  

[...] papagaios vermelhos, muito grandes e formosos, e dois verdes 
pequeninos e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas 
cores, maneira de tecido assaz formoso, segundo Vossa Alteza todas estas 
coisas verá, porque capitão vo-las há de mandar, segundo ele disse. [...] 
Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessam alguns 
papagaios por essas árvores, deles verdes e outros pardos, grandes e 
pequenos, de maneira que me parece haverá muitos nesta terra. (Carta de 
Caminha. Disponível em http://www.biblio.com.br. Acesso em 1 de Outubro 
de 2008) 

Para Micheline (2005), outro aspecto que reforçou a idéia de que poderiam ter 

encontrado o Paraíso, foi o fato de os indígenas andarem nus e não se 

envergonharem por causa disso. O que remete à idéia de Adão e Eva em seu 

estado, primeiro, de inocência. 

Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou 
deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso 
são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido 
nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da 
grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-
nos pela parte de dentro do beiço; e a parte que lhes fica entre o beiço e os 
dentes é feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado de 
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sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e 
beber.  (Carta de Caminha. Disponível em http://www.biblio.com.br. Acesso 
em 1 de Outubro de 2008) 

A beleza das índias brasileiras também foi bastante relatada nas cartas dos 

viajantes, no entanto, destacando a inocência das mesmas. Em alguns momentos os 

viajantes exaltam a beleza feminina de tal forma, que se pode observar uma leve 

conotação sexual, como podemos observar num trecho da carta de Caminha: 

Ali andavam entre eles (os índios) três ou quatro moças, bem novinhas e 
gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas; e suas 
vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de 
nós muito bem olharmos, não nos envergonhávamos. (...). E uma daquelas 
moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura; e certo era tão 
bem-feita e tão redonda, e sua vergonha (que ela não tinha) tão graciosa, 
que a muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizera 
vergonha, por não terem a sua como ela.  (Carta de Caminha. Disponível 
em http://www.biblio.com.br. Acesso em 1 de Outubro de 2008) 

Através dessa breve reflexão sobre a Carta de Caminha, pode-se perceber 

que, desde seu descobrimento, o Brasil é visto pelos estrangeiros como uma terra 

paradisíaca, exuberante, tanto em relação a sua natureza quanto nos costumes de 

seus habitantes.  

 

 

2.1.2 Era das Comunicações de Massa 
 

Até o início do século XX, as artes e os relatos de viajantes eram praticamente 

a totalidade de opiniões a respeito do Brasil. Mas foi a partir da era dos meios de 

comunicação em massa que a imagem do Brasil passou a ser difundida de modo 

significativo ao exterior. (BIGNAMI, 2005) 

Esse processo se iniciou a partir da década de trinta, impulsionada pelo 

governo de Getúlio Vargas que incentivou o desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massa e criou em 1939 o DIP – Departamento de Imprensa e 

Propaganda que tinha o objetivo de centralizar, coordenar, orientar e superintender a 

propaganda nacional, interna ou externa. Segundo Pandolfi in Valduga e Manozzo 

(2007, p.4), o órgão “produzia e divulgava o discurso destinado a construir certa 

imagem do regime, das instituições e do chefe do governo, identificando-os com o 

país e o povo”  
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O órgão contava com divisões internas: rádio, cinema, teatro, imprensa, 

divulgação e turismo. Tais divisões seriam responsáveis por qualquer atividade 

propagandista relacionados a estes temas. A Divisão de Turismo tinha como foco 

principal fiscalizar os serviços de turismo interno e externo. O governo incentivou a 

construção de hotéis e um registro padrão de classificação de agências e empresas 

do setor.  (VALDUGA & MANOZZO, 2007) 

Ortiz (2001) afirma que com o advento do Estado Novo, o aparelhamento 

estatal se associou a expansão da rede das instituições culturais (criação do Serviço 

Nacional do Teatro), criação de cursos superiores e a elaboração de uma ideologia 

da cultura brasileira. É nesta fase que se consolidam grandes conglomerados que 

controlam os meios de comunicação de massa (Jornal O Globo, Editora Abril etc). 

No período pós-64 e pós-75 foram criadas as principais instituições culturais que 

organizam e administram a cultura nas suas diferentes expressões, entre elas, a 

EMBRATUR, em 1966. 

Carmem Miranda, personalidade que foi símbolo do Brasil no exterior durante 

muitos anos surgiu na década de trinta, divulgada pelo rádio, meio de comunicação 

recém-introduzido no país. Conhecida como “a pequena notável”, no final na década 

já era mundialmente conhecida através de suas músicas carnavalescas e 

interpretações em filmes, onde se vestia de baiana. Dessa forma, Carmem Miranda 

contribuiu para que a imagem do Brasil no exterior fosse relacionada à sua 

musicalidade e seu carnaval. 

A imagem alegórica de Carmen Miranda contém em si o completo campo 
imaginário da nação: música, sensualidade, cores, flora e fauna tropicais. 
Carmen Miranda, européia imigrada, foi assimilada pela cultura (como o 
exótico incorporado à auto-imagem nacional), importada e exportada para 
a maior potência cultural daquele momento, os EUA, onde foi promovida e 
elevada a símbolo nacional (BIGNAMI, 2005, p. 47). 

É importante destacar que a imagem que definia o Brasil para o estrangeiro na 

época era a mesma imagem que a população brasileira tinha de seu país, pois 

segundo Bignami (2005, p. 96) “na época, a grande maioria da população era ainda 

analfabeta e o rádio era uma das poucas formas de relacionamento do indivíduo 

com a sociedade, daí a sua força na criação de um universo simbólico da nação”. 

Dessa forma, assim como os estrangeiros, a própria nação considerava Carmem 

Miranda um símbolo da nação. 



P á g i n a  | 32 
 

Escritores brasileiros conhecidos publicaram nessa década livros lidos 

mundialmente que também contribuíram para a formação da imagem do país no 

exterior, como “O país do Carnaval”, de Jorge Amado e “Casa Grande e Senzala” de 

Gilberto Freire, que retrata a miscigenação e “Raízes do Brasil” de Sérgio Buarque 

de Holanda. É também nesse mesmo período que surgiram as músicas 

carnavalescas, muitas vezes associadas à sensualidade e que são, até hoje, 

conhecidas popularmente, tais como: “Mamãe eu quero” de Jararaca e Vicente, “O 

que é que a baiana tem?” de Dorival Caymmi e “Aquarela do Brasil” de Ari Barroso. 

Pode-se dizer que o carnaval foi oficializado nesse período. (BIGNAMI, 2005) 

Para Bignami (2005), foi nos anos trinta que a idéia de sensualidade foi 

atrelada à imagem do país. Ações públicas da época tomaram medida de 

reinterpretação da cultura popular, redirecionando seus esforços à construção de 

uma imagem do país associada à musicalidade e à sensualidade, por meio de 

clichês veiculados principalmente no cinema, no rádio e na televisão. Barreto e 

Caetano (2003) também destacam que a era das comunicações de massa (década 

de trinta) foi marcada pela introdução do apelo sexual, pela musicalidade (samba), 

pelas manifestações culturais (carnaval), pelos rituais exóticos e pelas mulheres 

bonitas. 

O Rio de Janeiro já era mundialmente conhecido por suas belezas naturais, 

no entanto, a partir a década de trinta, a cidade se consagra como a cidade turística 

mais conhecida do país com a inauguração em 1931 do Cristo Redentor, ícone do 

Brasil. Segundo Allis e Spolon (2008), a imagem é popularmente associada à fé e a 

hospitalidade brasileira, associada aos braços abertos do Cristo. 

Também no Rio de Janeiro, foi realizado o primeiro concurso de escola de 

samba, em 1932 na qual a Mangueira foi a campeã. Em 1934 André Filho cria a 

marchinha “Cidade Maravilhosa”, considerado um hino da cidade. 

Na década de quarenta, filmes produzidos pela empresa Walt Disney 

Production divulgaram o país no exterior. O filme “Alô Brasil” de 1941 e “Você já foi à 

Bahia?” de 1944 mostram paisagens da fauna e a flora do país, como cachoeiras, 

tucanos, palmeiras, etc. Outro ícone da cultura brasileira, responsável pela imagem 

do Brasil no exterior é o personagem Zé Carioca, criado em 1944 também pela Walt 

Disney. O personagem é um papagaio malandro, que com pouco trabalho, muita 

música e dança, faz trapaças e leva vantagens sobre as pessoas. Nas histórias do 
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personagem, ele prefere passar horas elaborando algum plano ou se dar bem e 

passar a perna nos outros sem nenhum esforço. Segundo Bignami (2005, p. 96), 

“esse estereótipo foi se impondo ao brasileiro de um modo geral”.  

O personagem é parte estratégica da política da boa vizinhança, iniciada em 

1993, com a eleição de Franklin Delano Roosevelt à presidência dos Estados 

Unidos. Tal política pôs fim à política de intervenção (big-stick) de Theodore 

Roosevelt e elaborou propostas de cooperação entre os países do continente 

americano. Tinha como objetivo minimizar a influência e promover a estabilidade 

política no continente. (AMÂNCIO, 2000)  

A década de cinqüenta foi marcada pelo inicio da Bossa Nova. Alguns 

estudiosos acreditam que o marco inicial foi em 1958 com os discos “Canção do 

Amor Demais” e “Chega de Saudade”. Calaça (2008) afirma que o lançamento da 

música Garota de Ipanema em 1962, de autoria de Antonio Carlos Jobim e Vinícius 

de Moraes, passou a divulgar o Brasil em todo o mundo, junto a imagens da praia de 

Copacabana e suas morenas, criando um estereótipo das mulheres brasileiras como 

mulheres sexualmente atraentes.  

O cinema também teve bastante influencia no processo de construção da 

imagem do país no exterior. Bignami (2005) cita que Silva5 constatou em sua tese de 

doutorado que os dois maiores estereótipos encontrados nos filmes são o de um 

país sensual e de um país exótico. Há também a predominância da imagem do Rio 

de Janeiro como representação urbana do Brasil, valorizando seus atrativos naturais 

(praias, florestas tropicais etc), além dos aspectos culturais, sobretudo o carnaval.  

O filme Orfeu Negro, produzido em 1959 pelo francês Marcel Camus, mostra 

uma população mestiça, sensual e feliz, contextualizando duas de suas grandes 

manifestações culturais: a música e o carnaval. Esse filme mostra um Brasil com um 

olhar inovador e mais atual, com a mestiçagem da população brasileira, a existência 

da vida na favela e o prazer pela música, embora a paisagem de fundo sempre seja 

a “Cidade Maravilhosa”.  (BIGNAMI, 2005) 

 Na década de oitenta, inicia-se uma fase difícil para o cinema brasileiro com a 

extinção da Embrafilme, empresa criada pelo governo em 1969 para financiar o 

                                                 
5 SILVA, Antonio Carlos Amancio da. Em busca de um clichê: Panorama e paisagem do Brasil no 
cinema estrangeiro. São Paulo: ECA-USP, 1998 (tese de doutorado) 
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cinema nacional. Essa fase melhora em 1995, quando o Brasil faz co-produções 

com Portugal e Estados Unidos e o governo cria uma lei de incentivo cultural. 

Surgem filmes como “Central do Brasil” e “Cidade de Deus”, que retratam a pobreza 

do nordeste e a violência nas favelas cariocas. (NOVA, 2006) 

 A imprensa passa a ter forte influência na imagem do país a partir da década 

de noventa. O Brasil é destacado pela mídia por seu sucesso nos esportes, 

sobretudo no futebol. No entanto, o olhar crítico da imprensa enfatiza a violência, a 

corrupção, a dependência econômica e os escândalos políticos. 

No início do século XXI, com a comemoração dos 500 anos do 

Descobrimento do Brasil, nota-se a estratégia política articulada principalmente pelo 

governo e a mídia em apresentar um país “multicultural”, mas sem conflitos e 

contradições, objetivando a construção de uma identidade nacional empreendida 

pelos diversos grupos étnicos que compõem a nação brasileira. (DOMINICK, 2006 

apud SILVA, 2007) 

 

2.2 A recente imagem do Brasil no exterior 
 
 

Para a análise da imagem contemporânea do Brasil no exterior, foi utilizada no 

presente trabalho a Pesquisa “Temas Políticos e Econômicos Internacionais e a 

Percepção sobre o Brasil”, realizada no período de 15 de Agosto a 10 de Outubro de 

2001 pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). Realizada em 22 países, a 

pesquisa teve como um de seus objetivos verificar qual a imagem do Brasil no 

exterior. A pesquisa foi coordenada pelo Instituto Sensus, com apoio da 

Universidade de Michigan, nos EUA. 

Os 22 países integrantes foram selecionados de acordo com sua 

representatividade e relevância. Nas Américas foram selecionados o Brasil, a 

Argentina, o México e os Estados Unidos; na Europa, a Alemanha, a Inglaterra, a 

França, a Suécia, a Itália, a Espanha, Portugal e Rússia; na Ásia, o Japão, a China, 

a Coréia do Sul, a Índia e a Indonésia; no Oriente Médio, Israel e Síria; na África, a 

Nigéria e a África do Sul e na Oceania, a Austrália. Estes Países em conjunto 

totalizam 64,63% da população mundial. Como complemento, também foi utilizado 
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dado da Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional 

do Brasil do ano de 2006. 

Os dados indicam que o Brasil continua sendo reconhecido no exterior pelo 

futebol (36,6%) e pelo carnaval (19,4%). O povo brasileiro é visto como alegre e 

hospitaleiro por grande parte dos entrevistados (68,2%). 

Tabela 2: Avaliação do povo brasileiro - 2001 

 
Fonte: Pesquisa Temas Políticos e Econômicos Internacionais e a Percepção sobre o Brasil, 2001 – 

CNT/Sensus. 

 Deve-se levar em consideração que a pesquisa foi realizada em 2001 e que 

muitas personalidades recentes do país ainda não eram amplamente conhecidas. 

De qualquer forma, a pesquisa mostra que os brasileiros mais conhecidos estão 

relacionados ao esporte. O ex-jogador de futebol Pelé, o jogador de futebol Ronaldo6 

e o piloto de automobilismo Ayrton Senna são as três personalidades do Brasil mais 

conhecidas no exterior.  

                                                 
6 Os dados referem-se ao jogador de futebol Ronaldo Nazário de Lima (Ronaldo “Fenômeno”). 

Países Alegre e hospitaleiro Fechado e pouco hospitaleiro Não soube/ Não respondeu Total
África do Sul 54,0 6,3 39,8 100,0
Alemanha 89,8 1,0 9,2 100,0
Argentina 71,6 20,3 8,1 100,0
Austrália 69,1 2,5 28,4 100,0
China 58,6 4,8 36,5 100,0
Coréia do Sul 50,0 13,0 37,0 100,0
Espanha 87,3 4,3 8,4 100,0
Estados Unidos 57,8 5,2 36,9 100,0
França 89,8 2,0 8,2 100,0
Índia  20,8 4,3 75,0 100,0
Indonésia 36,0 5,0 59,0 100,0
Inglaterra 62,3 2,5 35,2 100,0
Israel 78,8 4,6 16,6 100,0
Itália 75,3 4,4 20,3 100,0
Japão 77,3 6,5 16,3 100,0
México 62,1 13,1 24,9 100,0
Nigéria 65,8 5,8 28,4 100,0
Portugal 96,8 1,0 2,3 100,0
Rússia 78,5 5,3 16,3 100,0
Síria 69,8 5,3 25,0 100,0
Suécia 78,8 1,2 20,0 100,0
Total 68,2 5,6 26,2 100,0

Brasileiro: Alegria e Hospitalidade (em %)
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Tabela 3: Personalidades brasileiras mais conhecidas no exterior - 2001 

 
Fonte: Pesquisa Temas Políticos e Econômicos Internacionais e a Percepção sobre o Brasil, 2001. CNT/Sensus. 

Entre os que indicaram vontade de conhecer o Brasil se sentem motivados 

pelo sol, praias e a natureza (22,7%), pela floresta Amazônica (12,3%) e pelo 

carnaval do país (10,2%). 

Tabela 4: Motivo para conhecer o Brasil - 2001 

 
Fonte: Pesquisa Temas Políticos e Econômicos Internacionais e a Percepção sobre o Brasil, 2001. CNT/Sensus 

Países Pelé Ronaldinho Ayrton Senna Fernando Henrique Jorge Amado Outros Não soube/ Não respondeu Total
África do Sul 28,9 30,3 9,5 2,6 0,1 5,8 22,9 100,0
Alemanha 38,7 15,7 21,7 5,2 4,2 9,7 4,7 100,0
Argentina 39,3 9,7 26,6 3,5 4,2 13,9 2,7 100,0
Austrália 28,1 10,6 25,2 4,6 0,5 18,4 12,7 100,0
China 36,0 35,3 1,3 2,8 0,4 2,5 21,7 100,0
Coréia do Sul 38,3 5,9 0,1 8,4 0,5 11 36,0 100,0
Espanha 30,7 30,6 12,6 3,3 1,8 14,4 6,6 100,0
Estados Unidos 31,5 3,1 3,4 14,5 3,5 14 30,1 100,0
França 31,9 21,1 23,2 2,4 2,9 14,1 4,5 100,0
Índia  12,4 12,1 0,3 2,0 1,1 5,3 66,9 100,0
Indonésia 45,8 27,0 2,5 1,3 0,5 3,6 19,5 100,0
Inglaterra 35,1 21,0 23,8 4,7 0,8 5,3 9,3 100,0
Israel 35,6 18,0 1,1 1,0 7,3 13,4 23,6 100,0
Itália 30,3 26,0 22,5 2,0 2,7 7,6 8,9 100,0
Japão 36,9 12,8 25,6 2,5 0,5 7,8 14,0 100,0
México 34,6 20,0 4,4 3,7 0,7 3,7 32,9 100,0
Nigéria 34,2 29,3 0,2 2,1 0,6 4,1 29,5 100,0
Portugal 26,5 11,7 15,4 2,4 31,7 9,0 3,3 100,0
Rússia 41,6 17,8 1,6 4,3 7,8 6,2 20,9 100,0
Síria 39,3 39,6 1,5 2,9 2,5 5,0 9,4 100,0
Suécia 41,7 18,5 17,8 3,2 0,9 9,8 8,0 100,0
Total 33,9 19,7 11,7 3,8 3,6 8,9 18,4 100,0

Brasileiros Mais Conhecidos (em %)

Países Sol/Praia/Natureza Longe
Floresta 

Amazônica Carnaval Caro Outros Não soube/ Não respondeu Total
África do Sul 29,3 5,3 14,9 17,0 7,4 9,6 16,5 100,0
Alemanha 22,9 14,1 28,9 4,0 3,8 12,3 14,1 100,0
Argentina 45,8 1,9 2,1 3,8 3,3 18,7 24,3 100,0
Austrália 7,5 13,4 18,5 8,6 4,8 16,1 31,1 100,0
China 5,5 28,5 3,3 1,1 34,1 7,0 20,6 100,0
Coréia do Sul 14,9 18,0 10,7 18,6 5,8 17,4 14,6 100,0
Espanha 24,9 11,6 14,1 10,3 4,8 12,8 21,4 100,0
Estados Unidos 21,6 8,5 20,9 7,8 4,2 16,8 20,3 100,0
França 17,8 12,8 9,9 11,6 10,3 8,7 28,9 100,0
Índia  20,4 21,3 14,9 8,1 14,5 5,1 15,7 100,0
Indonésia 11,8 20,1 18,6 4,9 31,9 8,8 3,9 100,0
Inglaterra 16,9 12,8 14,8 9,9 4,2 16,3 25,0 100,0
Israel 19,4 12,9 7,7 20,4 4,8 11,4 23,4 100,0
Itália 33,4 8,1 13,1 11,5 1,9 6,7 25,3 100,0
Japão 10,8 38,7 4,9 4,9 8,4 16,5 15,7 100,0
México 14,0 18,0 7,6 21,4 18,2 3,5 17,2 100,0
Nigéria 21,2 4,6 10,0 27,0 14,3 7,3 15,4 100,0
Portugal 51,1 1,7 7,9 4,0 3,7 18,1 13,6 100,0
Rússia 20,5 13,7 7,1 10,7 33,0 6,3 8,6 100,0
Síria 32,4 20,7 6,6 10,0 4,6 10,7 14,9 100,0
Suécia 27,4 14,8 19,1 8,3 4,9 6,2 19,4 100,0
Total 22,7 14,2 12,3 10,2 9,9 11,7 19,0 100,0

Motivo Iria/Não Iria ao Brasil
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A Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento da FIPE/EMBRATUR do 

ano de 2006 confirma que a grande maioria dos turistas (74,2%) visita o país pelo 

sol e praia (54,7%) e natureza, ecoturismo ou aventura (19,5%). 

Tabela 5: Principal motivação da viagem a lazer ao Brasil - 2006 

 

Com base nesses resultados, pode-se concluir que os estrangeiros ainda 

possuem uma visão estereotipada do Brasil. Nota-se que o carnaval e o futebol 

ainda são elementos muito fortes na identificação do país. Entre as personalidades 

mais conhecidas do país estão dois jogadores de futebol: Pelé e Ronaldo 

“Fenômeno”. Os dados também indicam que os aspectos naturais do país ainda são 

seus principais atrativos e o as características de um povo alegre e hospitaleiro 

ainda são marcantes no imaginário dos estrangeiros. 

 

  

Motivo da Viagem a Lazer Total (em %)
Sol e Praia 54,7

Natureza, Ecoturismo ou Aventura 19,5
Cultura 17,0
Esportes 3,3

Diversão noturna 1,5
Viagem de incentivo 1,1

Outros 2,9
Total 100,0

Fonte: Pesquisa  de Caracterização e Dimensionamento do 
Turismo Internacional no Brasil – 2006. FIPE/EMBRATUR
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3 IMAGEM DO BRASIL NO EXTERIOR - MATERIAL 
PROMOCIONAL DA EMBRATUR 

 
 

3.1 A EMBRATUR 
 
 

Em 18 de Novembro de 1966, sob o regime militar, foi criada através do 

decreto-lei 55 a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR). A partir desse 

momento, o poder público torna-se coordenador de todas as ações públicas e 

privadas do setor de turismo passando, por meio de financiamento e incentivos 

fiscais, a canalizar para as regiões do país as medidas favoráveis ao 

desenvolvimento turístico. (EMBRATUR, 2006). 

Vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, tinha entre suas principais 

atribuições: 

• Fomentar e financiar diretamente iniciativas, planos, programas e 

projetos que visem o desenvolvimento da indústria do turismo. 

• Estudar de forma sistemática e permanente o mercado turístico, de 

maneira a obter dados necessários para seu controle técnico. 

• Organizar, promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo. 

• Registrar e fiscalizar as empresas do setor. 

Para Santos Filho (2004), a função da EMBRATUR estava além da busca de um 

ordenamento legal para a formulação de uma política nacional do turismo. O autor 

acredita que os militares tinham a entidade como o instrumento ideal para combater 

a idéia da ditadura que os setores da sociedade nacional e internacional 

denunciavam. Para o autor, enquanto o país vivia um momento de medo, censura e 

repressão, o órgão nacional do turismo era responsável por fazer a contra 

propaganda no exterior sobre as maravilhas do Brasil. 

A própria EMBRATUR tem consciência da interferência do governo sobre a 

entidade no período da ditadura militar: 

A EMBRATUR e o próprio turismo como indústrias foram criados e 
embalados no regime autoritário. Sem embargo dos fatos positivos que 
felizmente ocorreram no setor turístico, muitas marcas foram deixadas no 
corpo deste jovem segmento da nossa economia. Marcas de autoritarismo, 
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de clientelismos, de ineficiências, de incompreensões foram deixadas. 
(Boletim de Imprensa EMBRATUR, n. 18, dez.1987) 

 Apenas em 1975 a entidade sofre algumas alterações significativas. Nesse 

ano foi publicado o decreto lei 78.549/75, que alterou os estatutos da EMBRATUR e 

criou, entre outras medidas, uma nova diretoria voltada ao planejamento da 

atividade turística. (EMBRATUR, 2006)  

 Com a criação do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo em 1990, a 

entidade se vincula ao novo ministério e continua com suas funções. Em 1999 é 

criado o Ministério do Esporte e Turismo, ao qual a EMBRATUR fica veiculada como 

autarquia especial do governo, com a função de elaborar e executar a Política 

Nacional de Turismo.     

 A partir de 2003, com a criação do Ministério do Turismo, a EMBRATUR 

passa a ser responsável somente pela promoção, marketing e apoio à 

comercialização dos produtos, serviços e destinos brasileiros ao exterior.   

 

 

3.2 Análise do Material Promocional da EMBRATUR 
 
 

3.2.1 1966 (sua criação)7 
 
 

Joaquim Manoel Xavier da Silveira foi o primeiro presidente da EMBRATUR. A 

primeira gestão foi de 1967 a 1971 e dedicou-se principalmente a organização da 

entidade e a elaboração de normas tanto para a aplicação dos incentivos criados 

quanto para o registro e a fiscalização das agências de viagens.  

Apesar da extensa pesquisa realizada, inclusive na sede da EMBRATUR em 

Brasília, não foi encontrado nenhum material promocional da entidade nesse 

período. 

  

                                                 
7 Em anexo lista de presidentes da EMBRATUR 
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3.2.2 Década de setenta: Rio de Janeiro e Carnaval  
 
 

No início da década de setenta, o Brasil vivia o período mais árduo da ditadura 

militar, implantada em 1964. O regime centralizou todo o poder e todas as decisões 

nas mãos do Executivo, as eleições diretas para governadores e presidentes foram 

suspensas, foram fechados todos os partidos políticos e criado o bipartidarismo: 

ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e MDB (Movimento Democrático Brasileiro). 

A censura estava institucionalizada, a perseguição e tortura aos presos políticos 

eram freqüentes e os movimentos sociais foram reprimidos pela repressão do 

regime. 

Paralelamente, o Brasil vivia o chamado “milagre econômico”, expressão 

utilizada para se referir ao rápido crescimento da economia brasileira na época. Os 

índices anuais do PIB (Produto Interno Bruto) no início da década indicavam 11,3% 

de crescimento em 1971; 10,4% em 1972 e o recorde de 11,4% em 1973.8 A 

disponibilidade extra de capital viabilizou investimentos em infra-estrutura, inclusive 

para o setor de turismo. Em 1971, foi inaugurado em São Paulo o Hotel Hilton, o 

primeiro de uma rede hoteleira a se instalar no país. 

Do material publicitário da EMBRATUR analisado da década de setenta, 

observa-se que o Brasil foi divulgado sob o foco de três grandes estereótipos: Rio de 

Janeiro, carnaval e a mulher brasileira.   

A cidade do Rio de Janeiro foi quase que exclusivamente a única cidade 

divulgada pela EMBRATUR no início da década. Seus grandes ícones (Pão de 

Açúcar e o Cristo Redentor) estão presentes na maioria dos materiais promocionais 

analisados. Observa-se que o carnaval da cidade também foi muito divulgado pela 

entidade, sendo um dos destaques da década. 

Entre os motivos que podem justificar tal fato, pode-se destacar que a cidade, 

além de possuir o maior ícone urbano turístico brasileiro (Cristo Redentor), também 

concentra uma gama variável de atrativos naturais e culturais. Segundo Allis e 

Spolon (2008), com o suporte da EMBRATUR, as peculiaridades do cenário urbano 

da cidade foram utilizadas estrategicamente para instaurar mercadorias vinculadas 

                                                 
8 Dados retirados do livro “A década de 70 – Apogeu e crise da ditadura militar brasileira” de Nadine 
Habert pág. 12 



 

prec

na c

outra

larga

         
         

repre

de J

tamb

cocemente 

cidade, que

Após 19

as cidades

amente a “

 

 Figura 3  
 Fonte: EM

O carna

esentado q

Janeiro. O

bém foram

ao turismo

e se estend

75, a EM

s, como F

“Cidade Ma

 

 
BRATUR, 19

aval parec

quase que

O frevo da

m observad

o, inaugura

de até os d

Figura 2
Fonte: EM

BRATUR 

Foz do Igu

aravilhosa

   

   
975   

ce ter si

 exclusiva

a capital d

os no mate

ando um c

dias atuais

MBRATUR, 

passa a 

uaçu e Br

”.  

                

 Figura 4 
 Fonte: EMB

do o eve

mente pelo

de Pernam

erial, porém

caminho pa

.  

1971 

explorar a

rasília. No

    

BRATUR, 19

ento mais

os desfiles

mbuco e o

m, com be

ara o dese

 

a atrativida

 entanto, 

979 

s divulgad

s das escol

os trios el

em menos 

P á

nvolviment

ade paisa

continua 

do nesse

las de sam

étricos de

destaque. 

g i n a  | 41

to turístico

gística de

a divulgar

 

e período,

mba do Rio

e Salvador

1 

o 

e 

r 

, 

o 

r 



 

 

louc

doid

que 

carn

dess

sens

sens

as im

exte

nos 

Segundo

ura, à ilus

os de todo

divulgaram

naval desc

se materia

sualidade e

sualidade n

É interess

magens de

rior no me

meios de

Figur
Fonte

 Bignami 

ão, a um 

os os anos

m o evento

rita pela a

al foi um

e efervesc

nos belos c

sante obse

e festas e 

esmo perío

e comunica

ra 5 
e: EMBRATU

       Figur
       Fonte

(2005, p. 

vulcão de 

s, ao total 

o nessa dé

autora. A 

m evento 

ência. A a

corpos das

ervar o con

alegria do

odo. Deve-

ação no p

UR, 1975 

ra 6 
e: EMBRAT

118), “o 

erupção, 

frenesi”. A

écada, não

imagem q

muito ca

legria esta

s famosas 

ntraste ent

o material p

-se salienta

período co

UR, 1975 

carnaval m

a um louc

Analisando

o foi difícil 

ue a entid

aloroso, fr

ava estamp

mulatas d

tre a situaç

promocion

ar que a c

onhecido c

 

muitas vez

co espetác

o os mater

identificar

dade tento

renético, c

pada nos ro

o carnava

ção política

al oficial d

ensura mi

com “Anos

P á

 

zes é com

culo e aos 

riais da EM

r essa divu

ou transmi

com muit

ostos dos 

l brasileiro

a do país n

do país div

litar esteve

s de Chum

g i n a  | 42

mparado à

dias mais

MBRATUR

ulgação do

tir através

as cores,

foliões e a

. 

na época e

vulgado no

e presente

mbo”, que

2 

à 

s 

R 

o 

s 

, 

a 

e 

o 

e 

e 



 

este

final 

país

 

milita

ve em vig

do govern

Nas Figu

 pela EMB

  

     Figura
     Fonte

Enquanto

ar é observ

  

or desde a

no de Médi

[...] 
e re
fora
pros

ras 7 e 8 

BRATUR. 

         

a 7     
e: EMBRATU

o isso, a re

vada nas F

        Figura 
 Fonte: D

a edição d

ici, em 197

censores da
evistas, nas e
am superfiltr
speridade e t

pode-se o

     

 
UR, 1975   

ealidade p

Figuras 9 e

9: Regime M
Disponível e

do Ato Inst

74. De aco

a Polícia Fed
emissoras d
ados e maq
tranqüilidade

bservar as

Figur
          Fonte

política enc

e 10. 

Militar, 1964
em http://ww

titucional-5

ordo com H

deral estavam
e rádio e TV
quiados com
e social’. (HA

s imagens

ra 8 
e: EMBRATU

contrada n

4-1985 
ww.vermelh

5 (AI-5) no

Habert, nes

m presentes 
V. Os noticiá
m imagens 
ABERT, 2006

que promo

UR, 1975 

o Brasil no

o.org.br/bas

P á

o final de 1

sse período

nas redaçõe
ários e as no

pasteurizad
6, p. 27) 

oviam o ca

o período 

 

se.asp?texto

g i n a  | 43

1968 até o

o: 

es de jornais
ovelas de TV
as de ‘paz,

arnaval do

 

do regime

o=7159

3 

o 

s 
V 
, 

o 

e 



 

usad

ness

de s

mom

harm

discu

Març

da E

que 

imag

  
  

Segundo

da como in

se período

Dessa fo

setenta era

mento de i

monioso e

urso do e

ço de 1973

Tal realid

EMBRATU

divulgava

gem de um

Figura 10: R
Fonte: Disp

 Santos F

nstrumento

.  Para o a

A es
veic
serv
ape
do p
exp
e uf

orma, pode

a a realid

ntensa ce

e de gran

então Pres

3: 

“Sin
jorn
conf
des
trab

dade impo

R em toda

am os ev

m povo a

Regime Milit
ponível em h

Filho (2004

o para ocu

autor: 

stratégica co
culada por m
viriam para 
lo voltado à 
povo em bem
loravam o lú
fanismo naci

e-se dizer 

ade impos

nsura e re

de crescim

sidente da

nto-me feliz 
al. Enquanto
flitos em vá
envolvimento

balho”. (apud

sta pelo g

a a década

ventos car

legre e ho

tar, 1964-19
http://www.u

4), na époc

ltar as rep

onsistiu em m
meio de um 
ocultar o qu
plástica da 

m receber o 
dico das pes
onalistas. (S

que a “rea

sta pelo r

epressão, 

mento eco

a Repúblic

todas as no
o as notícias

árias partes 
o. É como s
 HABERT, 1

governo foi

a, principalm

rnavalesco

ospitaleiro

85 
uff.br/obsjov

ca da dita

pressões e 

montar uma 
órgão de tur

ue de fato e
mulher bras
turista estra

ssoas, transm
SANTOS FILH

alidade” m

regime mil

era divulg

onômico, 

ca Emílio G

oites, quand
s dão conta 
do mundo, 
e eu tomass
996, p.27) 

i observad

mente nas

os. Segun

 marca di

vem/mambo

dura milita

torturas q

propaganda
rismo, em q

estava ocorre
sileira, ao ca
angeiro, criar
mitindo uma 
HO, 2004, p.

ostrada pe

itar. Enqu

gado para 

como pod

Garrastazu

do ligo a tel
das greves,
o Brasil ma

se um tranqü

da nos ma

s represent

do Alfons

iferencial d

P á

 

o 

ar a EMBR

que acorria

 política ofic
ue as belez
endo no pa

arnaval e à h
ram-se instru
mensagem 

. 2)  

ela mídia n

uanto o pa

o mundo 

demos ob

u Médici e

levisão para
, agitações, 
archa em pa
üilizante, apó

ateriais pro

tações ico

so (2006, 

dos brasil

g i n a  | 44

RATUR foi

am no país

ial que seria
as do Brasil
ís. Com um

hospitalidade
umentos que
de otimismo

na década

aís vivia o

um Brasil

servar no

em 22 de

a assistir ao
atentados e

az, rumo ao
ós um dia de

omocionais

nográficas

p.89), “a

eiros com

4 

i 

s 

a 
l 

m 
e 
e 
o 

a 

o 

l 

o 

e 

o 
e 
o 
e 

s 

s 

a 

m 



 

relaç

EMB

do B

EMB

repre

situa

repre

esco

alus

limite

 

obse

dest

enco

femi

divu

sim 

 

ção aos ‘ou

BRATUR, d

A beleza

Brasil no e

BRATUR d

esentada e

ações, no

esentação

As image

olas de sa

ão ao con

es.  

Diferente

erva-se qu

taque. Ape

ontra. Inclu

nino, um d

lgar tais im

divulgar a 

utros’, tam

desde o in

 e a sensu

exterior, ta

da década

em duas s

tam-se cl

o da mulhe

ens da mul

mba. A al

nceito que 

        F
        F

e da mulhe

ue a mulhe

esar de est

usive, algu

dos estereó

magens, a 

beleza físi

mbém é um

ício da déc

ualidade d

ambém fo

a em ques

situações p

aramente 

r brasileira

lher no car

egria e a 

se tem do

Figura 11 
Fonte: EMB

er no car

er de biqu

tar de biqu

umas imag

ótipos do p

intenção n

ica das bra

 

ma constan

cada de se

da mulher 

oi bastante

stão. De u

principais: 

o uso d

a. 

rnaval que

sensualida

o carnaval

RATUR, 197

naval, que

íni mostra

uíni, é impo

gens enco

país mais d

não foi mos

asileiras. 

te no discu

etenta”.  

brasileira,

e retratada

um modo 

de biquíni

da imagem

e foram div

ade transm

l como um

75 

e foi divul

da materia

ossível sab

ontradas m

difundidos 

strar as be

urso do ma

um dos g

a no mate

geral, a im

i e no carn

m da mu

vulgadas sã

mitida por 

ma festa de

 

gada com

al da EMB

ber o local 

mostram so

no exterio

lezas natu

P á

aterial pub

grandes es

erial promo

magem fe

naval. Em 

lher sens

ão as sam

tais image

e hedonism

mo parte d

BRATUR é

em que a 

omente o 

or. Isso ind

urais das p

g i n a  | 45

licitário da

stereótipos

ocional da

eminina foi

ambas as

sual como

bistas das

ens fazem

mo e sem

do evento,

é o grande

mulher se

“bumbum”

ica que ao

raias, mas

5 

a 

s 

a 

i 

s 

o 

s 

m 

m 

 

e 

e 

” 

o 

s 



 

 

os p

mulh

idéia

de g

imag

Além diss

principais a

her é a figu

a subjacen

grande atra

     

  Figura
  Fonte

Deve-se 

ginário de 

so, em alg

atrativos tu

ura centra

nte seria de

atividade tu

 

a 13  
: EMBRATU

ressaltar 

um indiví

  
   

guns mate

urísticos do

l de tais p

e divulgar 

urística, en

 
UR, 1977 

que a im

íduo e, po

   Figura 12
  Fonte: EM

eriais com 

o país. É i

publicações

a mulher b

ncontrado e

       F
       F

magem é 

ortanto, a d

 
2 
MBRATUR, 1

essas ima

interessan

s. Dessa fo

brasileira e

em qualqu

igura 14    
onte: EMBR

um aspe

divulgação

973 

agens fora

te observa

orma, pod

em um pro

er parte do

RATUR, 197

ecto de gr

o dessas i

P á

am anuncia

ar que a im

e-se imag

duto carac

o país.  

8 

rande influ

imagens p

g i n a  | 46

adas entre

magem da

inar que a

cterístico e

 

uência no

pelo órgão

6 

e 

a 

a 

e 

o 

o 



 

oficia

país

junto

adol

dos 

cons

é vis

Turis

mulh

que 

foram

foco

negr

 

al de turism

. Segundo

os são re

escentes e

principais 

Também 

seqüências

sta como 

smo numa

heres bras

O Nordes

as outras 

m pouco e

s foram a

ra na regiã

  

mo certam

o dados d

sponsávei

exploradas

destinos p

é importa

s, como a 

fácil, com

a reportage

ileiras não

ste também

divulgaçõ

exploradas

as manifes

ão. 

mente contr

a OMT, o

s por 10,

s sexualm

para tal “se

nte destac

depreciaçã

mo podemo

em sobre o

o se fazem 

m foi divulg

ões já com

s se comp

stações re

Figura 15
Fonte: EM

 

ribuíram pa

o “turismo 

0% (ou 1

ente. A re

egmento”. 

car que tais

ão da imag

os observa

o Rio de J

de difícil” 

gado ness

mentadas. 

paradas co

ligiosas, o

5 
MBRATUR, 

ara a inten

sexual” n

00 mil ca

egião Nord

s imagens 

gem da mu

ar num tre

aneiro: “É 

(apud Cap

sa década,

Observa-

om as déc

o artesana

1975 

sificação d

o Brasil, T

asos) do 

deste foi id

também p

ulher brasil

echo retira

fácil enco

ponero, 200

, porém, co

-se que su

adas post

ato e a cu

 

P á

do turismo 

Tailândia e

total de c

dentificada 

podem cau

leira no ex

ado da rev

ontrar comp

07, p.227) 

om menos

uas beleza

eriores. O

linária de 

g i n a  | 47

sexual no

e Filipinas

crianças e

como um

usar outras

xterior, que

vista Tutto

panhia, as

s destaque

as naturais

s grandes

influência

7 

o 

s 

e 

m 

s 

e 

o 

s 

e 

s 

s 

a 



 

mos

cont

milita

mos

aleg

este

divu

Mara

biqu

pela

artes

 

  
  

A análise

tra que o 

traste com

ar de 196

trado com

ria, sensua

O país 

reotipada 

lgado com

avilhosa”, 

ínis. E por

s manife

sanatos, d

 

       Figura 
       Fonte: E

e final do m

Brasil foi 

m o períod

64. O carn

mo o maio

alidade e e

também 

como sen

mo um at

do Cristo 

r fim, com 

stações a

a gastrono

16 
EMBRATUR

material pr

divulgado

o de repr

naval foi a

or e mais

efervescên

foi repre

nsual e ca

trativo do 

Redentor 

menos ên

afro-cultura

omia e da r

 

R, 1973 

romociona

 no exteri

ressão que

a manifest

 importan

ncia.  

esentado 

alorosa e 

país. Mo

e das bel

nfase, o Br

ais da r

religião. 

l da EMBR

or como u

e o país s

tação cultu

te evento 

pela ima

o “bumbu

ostrou-se

as praias 

asil també

região No

RATUR na

um país a

se encontr

ural de m

do país, 

agem da 

um” da bra

também o

cariocas c

ém foi divu

ordeste, c

P á

 

a década d

legre e fe

rava desd

maior desta

caracteriz

mulher 

asileira pa

o país da

com suas 

lgado ness

com imag

g i n a  | 48

de setenta

steiro, em

e o golpe

aque e foi

zado pela

brasileira,

areceu ser

a “Cidade

musas de

sa década

gens dos

8 

a 

m 

e 

i 

a 

, 

r 

e 

e 

a 

s 



P á g i n a  | 49 
 

3.2.3 Década de oitenta: Mulheres e Futebol. 
 
 

O início da década de oitenta deu continuidade ao processo de abertura 

política iniciada no final da década anterior com a provação da Lei da Anistia em 

1978, que possibilitava a volta dos exilados políticos do regime militar ao país. A 

campanha das “Diretas Já” em 1984, apesar de frustrada9, simbolizou a vitória da 

sociedade civil, com a eleição de Tancredo Neves em 1985, o primeiro presidente 

civil após vinte e um anos de ditadura. No entanto, sua morte inesperada foi um duro 

golpe para a esperança nacional. 

Ao tomar posse, José Sarney herda a maior dívida externa do mundo, 

calculada em US$ 115 bilhões. Em 1986 é instituído o Plano Cruzado, conjunto de 

medidas que pretendia estabilizar a economia do país. No entanto, a medida não 

teve êxito e a inflação ultrapassou a 23,0% em maio de 1987. Os fracassos do Plano 

Cruzado e dos planos seguintes que visavam combater as altas inflações 

provocaram o desaquecimento econômico do país e o retorno da descrença da 

população com o governo. (RODRIGUES, 1994) 

As ações promocionais da EMBRATUR ao exterior no início da década de 

oitenta foram concentradas em onze mercados-alvos, considerados de maior 

potencial: Estados Unidos e Canadá, na América do Norte; Chile e Venezuela, na 

América do Sul; Alemanha, Suíça, Inglaterra, Escandinávia, França, Itália e 

Espanha, na Europa. (Brasil – A Conquista do Mercado Internacional de Turismo, 

1983) 

Em 1983, a EMBRATUR dá início a uma nova campanha, a “Fly to Brazil”.  A 

nova linha de materiais promocionais, simbolizada por uma borboleta colorida, foi 

divulgada foi em vários idiomas. A parte interna do material específico de cada 

destinação turística foi feito pelos Órgãos de Turismo Estaduais e Municipais, 

contando, em alguns casos, com o apoio técnico e financeiro da EMBRATUR.  

  

                                                 
9 A campanha das “Diretas Já” foi um movimento popular que visava pressionar a aprovação da 
Emenda Dante de Oliveira, que propunha o retorno das eleições diretas para Presidente da 
República. No entanto, esta foi rejeitada pelo Congresso. 
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belas praias da região Nordeste tiveram maior importância na divulgação do material 

da EMBRATUR e o futebol brasileiro foi o grande destaque da década, representado 

por Pelé, grande ícone do esporte no Brasil e no mundo. 

 
 

3.2.4 De 1990 a 2002: Ecoturismo11 
 
 

 O início da década de noventa no Brasil caracterizou-se pela posse do 

primeiro presidente eleito por voto direto após o regime militar, Fernando Collor de 

Mello. No entanto, seu mandato logo causou estupor na população com o programa 

de combate a inflação, que implicou na maior intervenção econômica da história do 

país: o confisco da poupança.  A denúncia de seu próprio irmão, Pedro Collor, de 

seu envolvimento num esquema de corrupção junto ao seu ex-tesoureiro de 

campanha, Paulo César Faria, o PC foi o estopim para que se iniciasse o processo 

de impeachment. Embora tenha renunciado ao cargo, teve seus direitos políticos 

suspensos por oito anos. (PILAGALLO, 2006) 

Com a implantação do Plano Real, em 1994, pelo então Ministro da Fazenda 

Fernando Henrique Cardoso, a economia do país torna-se relativamente estável. A 

aprovação popular da nova moeda, que estabelece paridade ao dólar, contribuiu 

significativamente para vitória de FHC à Presidência da República em 1994 e sua re-

eleição em 1998. 

No setor de turismo, a sede da EMBRATUR, que antes era no Rio de Janeiro, 

mudou-se para Brasília no final de 1990. Ainda no início dessa década, foi criado o 

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, sendo o primeiro ministério a vincular o 

nome “turismo” entre as atividades. 

Na análise dos materiais promocionais da década de noventa, percebe-se que 

a EMBRATUR pretendeu mudar a estratégia de divulgação da imagem do Brasil 

como o país do futebol e do carnaval. Passou promover o país como um destino 

                                                 
11 A partir de 2003, a estratégia de promoção do Brasil teve uma mudança muito significativa, como 
observaremos posteriormente. Por esse motivo, a análise da década de noventa foi realizada 
juntamente com os anos de 2000 a 2002.  
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diversificado, concentrando o foco na cultura e nas riquezas naturais do país. 

Observa-se essa preocupação no discurso de Ronaldo do Monte Rosa12, na 

cerimônia de transmissão de cargo da presidência da EMBRATUR em 1990. 

Um Brasil repleto de boas oportunidades de investimento, com suas belezas 
naturais, sua gente, bons hotéis, restaurantes e opções de lazer. Temos 
milhares de produtos industrializados que são consumidos nos principais 
países do mundo e não podemos basear nossa imagem somente em 
samba, carnaval e futebol. (EMBRATUR, 2006, p.78)  

Para Alfonso (2006, p.105), essa imagem renovada que se pretendia para o 

Brasil “estava associada à imagem do Presidente da República13, criada em sua 

campanha presidencial, que transmitia ares de pessoa jovem e dinâmica e que 

renovaria o Brasil.”  

Pouco material iconográfico foi encontrado do início dessa década. No entanto, 

o grande foco foi o turismo ecológico. Monte Rosa, em discurso na cerimônia de 

transmissão de cargo da presidência da EMBRATUR disse que o turismo ecológico 

“será um dos elementos propulsores do turismo, já que ele atuará como fonte 

preservadora do nosso patrimônio ecológico”. (EMBRATUR, 2006:78) 

Em novembro de 1991, a EMBRATUR lança um projeto de turismo ecológico 

que teve investimento de várias áreas.  

Cercado de cuidados, o projeto prevê prioridades para visitas em grupos e 
com guias especializados, padrões estabelecidos para implantação de 
empreendimentos de hospedagem e fiscalização, pelo IBAMA e pela 
EMBRATUR, de todos os empreendimentos envolvidos. (Informativo 
EMBRATUR, p. 8, Ago. 1991). 

O interesse do governo pelo meio ambiente também é observado em 1992, 

quando o Rio de Janeiro foi sede da Segunda Conferência Mundial para o Meio 

Ambiente (Eco-92), no qual surgiu a chamada Agenda 21, que contempla 

estratégias a serem adotadas para sustentabilidade do meio ambiente. A realização 

da conferência contribuiu para a afirmação do ecoturismo no país, servindo de 

incentivo para que a EMBRATUR mudasse sua ótica na divulgação do país no 

exterior, concentrando o foco na cultura e nas riquezas naturais do país.  

  

                                                 
12 Presidente da EMBRATUR no período de 1990 a 1992. 
13 Referência ao ex-presidente da República Fernando Collor de Mello. 
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EMBRATUR. O grande destaque foi o ecoturismo no qual foram encontrados 

materiais de divulgação tanto na década de noventa quando no início do novo 

milênio. Nota-se também uma maior valorização na divulgação do patrimônio cultural 

do país. Nos materiais desse período a preocupação da EMBRATUR em 

contextualizar os bens materiais na história do país, sendo observado, inclusive, 

material exclusivo do turismo histórico.   

Outra grande mudança desse período foi a preocupação do governo com as 

conseqüências do turismo sexual no Brasil. Além da Campanha de Combate ao 

Turismo Sexual Infanto-Juvenil no Brasil, observou-se a diminuição drástica do uso 

da imagem da mulher como atrativo do país. A EMBRATUR também realizou 

eventos internacionais de comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, 

no entanto, apesar de se ter procurado, não foram encontrados materiais 

iconográficos que divulgassem tal data comemorativa. 
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       Figura 57: Segmento Turístico 
       Fonte: Plano Aquarela, 2005-2006 

Joseph Chias, responsável pelo desenvolvimento do Plano Aquarela, afirma 

que: 

 “A criação da marca Brasil foi, inicialmente, resultado das decisões 
estratégicas tomadas no Plano Aquarela, e estruturada sobre um excelente 
trabalho de análise da imagem e do posicionamento atual do Brasil perante 
os turistas internacionais e potenciais dos dezoitos países emissores mais 
importantes do mundo para o país” (CHIAS, 2007, p. 141). 

A marca foi inspirada na capa de um livro sobre a obra de Burle Marx. Foi 

realizado um concurso de desenho gráfico coordenado pela ADG  – Associação de 

Design Gráfico do Brasil no qual foi selecionada, por decisão unânime dos júris, a 

proposta apresentada por Kiko Farkas. De acordo com o Plano Aquarela, a marca 

selecionada possui capacidade de competir no mercado internacional por se 

destacar entre os conjuntos de marcas mais importantes do mundo. 

Hoje a Marca Brasil tem presença em todo material promocional produzido 

para o mercado exterior e foi adotada pela Apex-Brasil (Agência de Promoção de 

Exportações e Investimentos), estampada em milhares de produtos de exportação 

brasileiros. (Plano Aquarela, 2007-2010). 
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Figura 58: Marca Brasil 
Fonte: Plano Aquarela, 2007-2010 

A campanha “Brasil, vire fã” é a principal ação da mídia executada pela 

EMBRATUR no exterior. Segunda a própria entidade, o conteúdo das peças 

veiculadas é adaptado ao interesse de cada mercado. 

Com o objetivo de promover a diversidade turística brasileira e fixar a Marca 
Brasil no imaginário do turista estrangeiro, sua veiculação inclui imprensa 
geral e especializada, internet, painéis em estações de metrô e mobiliário 
urbano, com cartazes em vias urbanas e paradas de ônibus. (Resultados da 
promoção turística do Brasil no exterior 2006/2007, p. 10) 

Até o presente momento, a campanha passou por três fases. A primeira foi 

lançada em julho de 2005 e teve como a principal característica a imagem de turistas 

estrangeiros com o rosto pintado com formas e cores que remetem a marca Brasil. 

Segundo Edson Campos, diretor de marketing da EMBRATUR, “as peças fazem 

uma alusão aos torcedores de futebol que estampam a cor de seus times no rosto.” 

(Disponível em http://www.revistainonline.com.br. Acesso em 2 de Setembro de 

2008)  
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Nota-se também que a imagem sensual da mulher brasileira deixou 

definitivamente de fazer parte das imagens promovidas pela entidade e o carnaval 

também deixou de transmitir a imagem de festa “onde tudo é permitido” e passou a 

propagar a imagem de um evento cultural do país. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Tentar transmitir a imagem de um país com as dimensões territoriais e as 

diversidades naturais e culturais do Brasil é um grande desafio. Ao longo de sua 

história, a EMBRATUR teve como uma de seus objetivos divulgar o país ao mundo. 

Deve-se deixar claro que o resultado da análise realizada no presente trabalho 

mostra apenas uma parte do que foi divulgado do país ao exterior pela EMBRATUR, 

haja vista que não foi encontrado (e talvez nem fosse possível analisar) todo material 

promocional produzido pela entidade, desde sua criação em 1966 até os dias atuais. 

De 1966 a 1969, apesar da intensa pesquisa para a coleta, não foram 

encontrados materiais promocionais da entidade. Na década de setenta, o Brasil 

vivia sob o bojo da ditadura militar e a censura do período também esteve presente 

nos meios de comunicação. A “realidade” imposta pelo regime também foi 

observada nos materiais promocionais da EMBRATUR nessa época. O carnaval foi 

bastante divulgado nesse período, caracterizado por imagens que faziam alusão a 

uma festa de grande hedonismo, onde tudo é permitido. É interessante observar que 

enquanto o país vivia momentos de censura e repressão, eram divulgadas para o 

mundo imagens de um país festivo, com um povo alegre e mulheres bonitas e 

sensuais. A cidade do Rio de Janeiro esteve sempre presente em grande parte do 

material analisado desse período e o Nordeste começou a ser mostrado para o 

mundo como uma região rica em manifestações afro-culturais. 

As imagens encontradas nos materiais promocionais analisados da década de 

oitenta pouco se diferenciam da década anterior. As imagens que divulgaram o 

corpo e a beleza física feminina parecem ter se intensificado nesse período. Em 

1987, o ex-jogador Pelé torna-se Embaixador do Turismo no Brasil e sua imagem 

passa a ser amplamente divulgada no material internacional da EMBRATUR. Nesse 

período se iniciam as construções dos mega-projetos hoteleiros na região Nordeste 

e observa-se que as imagens das manifestações afro-culturais transmitidas pela 

entidade deram lugar às imagens das belas praias da região. 

No período de 1990 a 2002, nota-se que as imagens estereotipadas do Brasil 

(carnaval, mulher e futebol) deixam de ser predominantes nos materiais 

promocionais da EMBRATUR, que passam a divulgar com maior intensidade o 

ecoturismo e o patrimônio histórico-cultural do país. Em meados dessa década, 
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observa-se, pela primeira vez, a preocupação da entidade em combater o “turismo 

sexual”. Além da diminuição drástica de imagens da mulher nos materiais 

promocionais, foram realizadas campanhas de combate ao turismo sexual infanto-

juvenil. Apesar disso, ainda foram encontrados materiais autorizados pela entidade 

posteriores à campanha que utilizaram a imagem da mulher, mesmo que de modo 

muito mais sutil. 

Até o ano de 2003, as ações publicitárias e de marketing para o país eram 

pensadas para serem utilizadas por um curto período de tempo. Todavia, apesar da 

constante mudança iconográfica e textual das peças, observa-se que o elemento 

central de apelo publicitário era semelhante. Embora não se tenham conseguido 

para análise dados confiáveis do orçamento destinado à promoção internacional em 

cada década, sabe-se que a verba destinada para a promoção turística do Brasil ao 

exterior antes desse período era muito aquém do desejado para a elaboração de 

campanhas publicitárias adequadas para a divulgação turística de um país.  

Com a criação do Ministério do Turismo em 2003, a EMBRATUR passa a ser 

responsável exclusivamente pela promoção e marketing do país ao exterior. A partir 

desse período, nota-se nitidamente uma superioridade, tanto na estratégia de 

marketing quanto na qualidade gráfica e visual dos materiais promocionais. Entre 

2003 e 2004, observa-se que entidade buscou divulgar imagens de todos os estados 

do país com o intuito de propagar a imagem de um país diversificado tanto em 

recursos naturais como culturais.  

A partir de 2005, todo material publicitário produzido pela EMBRATUR passa a 

ser orientado pelos resultados obtidos no Plano Aquarela. O grande destaque dessa 

nova fase promocional são os turistas estrangeiros como parte das propagandas. Na 

primeira etapa da campanha, “Vire Fã”, os turistas aparecem com os rostos pintados 

com as cores da Marca Brasil, fazendo alusão aos torcedores de futebol que 

estampam o rosto com a cor de seu time. Consciente que tal propaganda poderia 

intensificar o estereótipo do país do futebol ou ainda ser relacionado ao carnaval, a 

segunda fase da campanha retira os rostos pintados e passa a relacionar o sorriso 

dos turistas à sua satisfação com o destino Brasil. A terceira fase da campanha é 

muito semelhante à segunda, com a diferença de que é dado um maior destaque 

aos atrativos, divulgando dois destinos num mesmo material. 
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Com base na análise feita nos materiais para o presente estudo, pode-se 

concluir que durante muitos anos a entidade contribuiu para a intensificação dos 

estereótipos do país no exterior, como o carnaval, futebol e a sensualidade da 

mulher brasileira. A perpetuação de tais estereótipos gerou sérias seqüelas ao país, 

como o interesse dos turistas estrangeiros por sexo fácil no país e pelo conseqüente 

incentivo à prostituição adulta e infantil. Mais tarde, a partir de 1995, a própria 

entidade ataca frontalmente a exploração sexual com campanhas de combate à 

mesma. Além disso, as imagens associadas à sensualidade também geram 

conseqüências sociais, como a depreciação da mulher brasileira que é vista no 

exterior como “fácil” e provocante. 

Embora a análise indique a contribuição da entidade para a intensificação da 

imagem estereotipada do país e de suas conseqüências, observou-se a mudança de 

postura da entidade ao longo de sua história, principalmente após as estratégias de 

marketing traçadas pelo Plano Aquarela. Entretanto, como foi mostrado na pesquisa 

da CNT, as imagens estereotipadas do país ainda fazem parte do imaginário dos 

estrangeiros e será muito difícil alterá-las em curto prazo. Portanto, cabe à 

EMBRATUR manter a estratégia de reposicionamento da imagem do Brasil no 

exterior, continuando as ações publicitárias que promovam a diversidade do país. 

Por último, vale ressaltar que o presente estudo não teve o propósito de ser 

conclusivo em relação à imagem do Brasil. A pesquisa foi centrada nos materiais 

promocionais da EMBRATUR direcionadas ao público estrangeiro. O tema é 

bastante abrangente e o estudo pode servir como base e incentivo aos 

pesquisadores que desejem realizar outros estudos relacionados, como a influência 

do regime militar no material promocional de turismo no período, a influência da 

imagem do país na intensificação da rota do “turismo sexual” no Brasil, a imagem da 

mulher brasileira no exterior, entre outros. 
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ANEXO 1: CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA 
 
Senhor:  
Posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a Vossa Alteza a 
nova do achamento desta vossa terra nova, que nesta navegação agora se achou, não deixarei 
também de dar minha conta disso a Vossa Alteza, o melhor que eu puder, ainda que, para o bem 
contar e falar, o saiba fazer pior que todos. Tome Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa 
vontade, e creia bem por certo que, para alindar nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi 
e me pareceu. Da marinhagem e singraduras do caminho não darei aqui conta a Vossa Alteza, 
porque o não saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, Senhor, do que hei de 
falar começo e digo: 
A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi, segunda-feira, 9 de março. Sábado, 14 do dito mês, 
entre as oito e as nove horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grã-Canária, onde 
andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de três a quatro léguas. E domingo, 22 do dito 
mês, às dez horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da 
ilha de S. Nicolau, segundo o dito Pero Escolar, piloto.  
Na noite seguinte, segunda-feira, ao  amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com sua nau, 
sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o 
achar, a uma e outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho por este mar, 
de longo, até que, terça-feira das Oitavas de Páscoa, que foram vinte e um dias de abril, estando da 
dita ilha obra de 660 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais 
eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, assim como outras 
a que dão o nome de rabo-de-asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que 
chamam fura-buxos. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! Primeiramente dum 
grande monte, mui alto e redondo; e doutras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chã, com 
grandes arvoredos: ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e à terra, a Terra da Vera 
Cruz.  
Mandou lançar o prumo. Acharam vinte e cinco braças; e, ao sol posto, obra de seis léguas da terra, 
surgimos âncoras, em dezenove braças — ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite. E 
à quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos direitos à terra, indo os navios pequenos diante, 
por dezessete, dezesseis, quinze, quatorze, treze, doze, dez e nove braças, até a meia légua da 
terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 
dez horas pouco mais ou menos. Dali avistamos homens que andavam pala praia, obra de sete ou 
oito, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e 
esquifes; e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão-mor, onde falaram entre si. 
E o capitão-mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele 
começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos dois, quando aos três, de maneira 
que, ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia dezoito ou vinte homens.  
Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam 
arcos com suas setas. Vinham todos rijamente sobre o batel; e Nicolau Coelho lhes fez sinal que 
pousassem os arcos. E eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de 
proveito, por o mar quebrar na costa. Deu-lhes somente um barrete vermelho e uma carapuça de 
linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, 
compridas, com uma copazinha pequena de penas vermelhas e pardas como de papagaio; e outro 
deu-lhe um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais 
peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza, e com isto  se volveu às naus por ser tarde e não 
poder haver deles mais fala, por causa do mar.  
Na noite seguinte ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus, e especialmente a 
capitania. E sexta pela manhã, às oito horas pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou 
o capitão levantar âncoras e fazer vela; e fomos ao longo da costa, com os batéis e esquifes 
amarrados à popa na direção do norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde 
nos demorássemos, para tomar água e lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nos acertamos. 
Quando fizemos vela, estariam já na praia assentados perto do rio obra de sessenta ou setenta 
homens que se haviam  juntado ali poucos e poucos. Fomos de longo, e mandou o capitão aos 
navios pequenos que seguissem mais chegados à terra e, achassem pouso seguro para as naus, que 
amainassem. E, velejando nós pela costa, acharam os ditos navios pequenos, obra de dez léguas do 
sítio donde tínhamos levantado ferro, um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com 
uma mui larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram.  
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As naus arribaram sobre eles; e um pouco antes do sol posto amainaram também, obra de uma légua 
do recife, e ancoraram em onze braças. E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles 
navios pequenos, por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no 
esquife a sondar o porto dentro; e tomou dois daqueles homens da terra, mancebos e de bons 
corpos, que estavam numa almadia. Um deles trazia um arco e seis ou sete setas; e na praia 
andavam muitos com seus arcos e setas; mas de nada lhes serviram. Trouxe-os logo, já de noite, ao 
capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa.  
A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. 
Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas 
vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo 
furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, do comprimento duma mão travessa, da 
grossura dum fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do 
beiço; e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de 
tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são 
corredios. E andavam tosquiados, de tosquia alta, mais que de sobre-pente, de boa grandura e 
rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para detrás, 
uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, mui 
basta e mui cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena e 
pena, com uma confeição branda como cera (mas não era), de maneira que a cabeleira ficava mui 
redonda e mui basta, e mui igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar.  
O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro 
mui grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, 
Nicolau Coelho, Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão, pela 
alcatifa. Acenderam-se tochas. 
Entraram. Mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Porém um 
deles pôs olho no colar do capitão, e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o 
colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim 
mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal como se lá também houvesse prata. 
Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo; tomaram-no logo na mão e acenaram 
para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro: não fizeram caso. 
Mostraram-lhes uma galinha; quase tiverem medo dela: não lhe queriam pôr a mão; e depois a 
tomaram como espantados. Deram-lhes ali de comer: pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e 
figos passados. Não quiserem comer quase nada daquilo; e, se alguma coisa provaram, logo a 
lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça; mal lhe puseram a boca; não gostaram nada, nem 
quiseram mais. Trouxeram-lhes água em  uma albarrada. Não beberam. Mal a tomaram na boca, que 
lavaram, e logo a lançaram fora. Viu um deles umas contas de rosário, brancas; acenou que lhes 
dessem, folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço.  
Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar 
do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto  tomávamos nós assim por assim o 
desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não o queríamos nós 
entender, porque não lho havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhe dera. Então 
estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem buscarem maneira de encobrir suas vergonhas, as 
quais não eram fanadas; e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. O capitão lhes mandou 
pôr por baixo das cabeças seus coxins; e o da cabeleira esforçava-se por a não quebrar. E lançaram-
lhes um manto por cima; e eles consentiram, quedaram-se e dormiram. 
Ao sábado pela manhã mandou o capitão fazer vela, e fomos demandar a entrada, a qual era mui 
larga e alta de seis a sete braças. Entraram todas as naus dentro; e ancoraram em cinco ou seis 
braças — ancoragem dentro tão grande, tão formosa e tão segura que podem abrigar-se nela mais 
de duzentos navios e naus. E tanto que as naus quedaram ancoradas, todos os capitães vieram a 
esta nau do capitão-mor. E daqui mandou o capitão a Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias que fossem 
em terra e levassem aqueles dois homens e os deixassem ir com seu arco e setas, e isto depois que 
fez dar a cada um sua camisa nova, sua carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso, 
que eles levaram nos braços, seus cascavéis e suas campainhas. E mandou com eles, para lá ficar, 
um mancebo degredado, criado de D. João Telo, a que chamam Afonso Ribeiro, para lá andar com 
eles e saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. 
Fomos assim de frecha direitos à praia. Ali acudiram logo obra de duzentos homens, todos nus, e 
com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e 
pousassem os arcos; e eles os pousaram, mas não se afastaram muito. E mal pousaram os arcos, 
logo saíram os que nós levávamos, e o mancebo degredado com eles. E saídos não pararam mais; 
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nem esperava um pelo outro, mas antes corriam a quem mais corria. E passaram um rio que por ali 
corre, de água doce, de muita água que lhes dava pela braga; e outros muitos com eles. E foram 
assim correndo, além rio, entre umas moitas de palmas onde estavam outros. Ali pararam. Entretanto 
foi-se o degredado com um homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou e levou até lá. Mas logo 
tornaram a nós; e com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham já nus e sem 
carapuças. Então se começaram de chegar muitos. Entravam pela beira do mar para os batéis, até 
que mais não podiam; traziam cabaços de água, e tomavam alguns barris que nós levávamos; 
enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todo chegassem à borda do batel. 
Mas junto a ele, lançavam os barris que nós tomávamos; e pediam que lhes dessem alguma coisa.  
Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas. E a uns dava um cascavel, a outros uma manilha, de 
maneira que com aquele engodo nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas por 
sombreiros e carapuças de linho ou por qualquer coisa que homem lhes queria dar. Dali se partiram 
os outros dois mancebos, que os não vimos mais. Muitos deles ou quase a maior parte dos que 
andavam ali traziam aqueles bicos de osso nos beiços. E alguns, que andavam sem eles, tinham os 
beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau, que  pareciam espelhos de borracha; outros 
traziam três daqueles bicos a saber, um no meio e os dois nos cabos. Aí andavam outros, 
quartejados de cores, a saber, metade deles da  sua própria cor, e metade de tintura preta, a modos 
de azulada; e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem 
moças e bem gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão 
altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos 
nenhuma vergonha. Ali por então não houve mais fala nem entendimento com eles, por a berberia 
deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. 
Acenamos-lhes se fossem; assim o fizeram e passaram-se além do rio. Saíram três ou quatro 
homens nossos dos batéis, e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos e 
tornamo-nos às naus. Mas quando assim vínhamos, acenaram-nos que tornássemos. Tornamos e 
eles mandaram o degredado e não quiseram que ficasse lá com eles. Este levava uma bacia 
pequena e duas ou três carapuças vermelhas para lá as dar ao senhor, se o lá houvesse. Não 
cuidaram de lhe tirar coisa alguma, antes o mandaram com tudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez 
outra vez tornar, ordenando que lhes desse aquilo. E ele tornou e o deu, à vista de nós, àquele que 
da primeira vez o agasalhara. Logo voltou e nós trouxemo-lo. Esse que o agasalhou era já de idade, 
e andava por louçainha todo cheio de penas, pegadas pelo corpo, que parecia asseteado como S. 
Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas; outros, de vermelhas; e outros de verdes. E 
uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura; e certo era tão bem feita e tão 
redonda, e sua vergonha (que ela não tinha) tão graciosa, que a muitas mulheres da nossa terra, 
vendo-lhe tais feições, fizera vergonha, por não terem a sua como ela. Nenhum deles era fanado, 
mas todos assim como nós. E com isto tornamos e eles foram-se.  
À tarde saiu o capitão-mor em seu batel com todos nós outros e com os outros capitães das naus em 
seus batéis a folgar pela baía, em frente da praia. Mas ninguém saiu em terra, porque o capitão o não 
quis, sem embargo de ninguém nela estar. Somente saiu — ele com todos nós — em um ilhéu 
grande, que na baía está e que na baixa-mar fica mui vazio. Porém é por toda a parte cercado de 
água, de sorte que ninguém lá pode ir a não ser de barco ou a nado. Ali folgou ele e todos nós outros, 
bem uma hora e meia. E alguns marinheiros, que ali andavam com um chinchorro, pescaram peixe 
miúdo, não muito. Então volvemo-nos às naus, já bem de noite.  
Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele 
ilhéu. Mandou a todos os capitães que se aprestassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. 
Mandou naquele ilhéu armar um esperável, e dentro dele um altar mui bem corregido. E ali com todos 
nós outros fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre frei Henrique, em voz entoada, e oficiada com 
aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali. A qual missa, segundo meu 
parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. 
Ali era com o capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada, 
da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta; e nós 
todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, 
ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da 
Cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. 
Enquanto estivemos à missa e à pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos 
como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava folgando. E olhando-nos, sentaram-se. E, 
depois de  acabada a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram 
corno ou buzina e começaram a saltar e a dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias 
— duas ou três que aí tinham — as quais não são feitas como as que eu já vi; somente são três 
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traves, atadas entre si. E ali se metiam quatro ou cinco, ou esses que queriam, não se afastando 
quase nada da terra, senão enquanto podiam tomar pé.  
Acabada a pregação, voltou o capitão, com todos nós, para os batéis, com nossa bandeira alta. 
Embarcamos e fomos todos em direção à terra para passarmos ao longo por onde eles estavam, 
indo, na dianteira, por ordem do capitão, Bartolomeu Dias em seu esquife, com um pau de uma 
almadia que lhes o mar levara, para lho dar; e nós todos, obra de tiro de pedra, atrás dele. Como 
viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais 
podiam.  Acenaram-lhes que pousassem os arcos; e muitos deles os iam logo pôr em terra; e outros 
não. Andava aí um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não que a mim que 
parecesse que lhe tinham acatamento ou medo. Este que os assim andava afastando trazia seu arco 
e setas, e andava tinto de tintura vermelha pelos peitos, espáduas, quadris, coxas e pernas até baixo, 
mas os vazios com a barriga e estômago eram de sua própria cor. E a tintura era assim vermelha que 
a água a não comia nem desfazia, antes, quando saía da água, parecia mais vermelha. Saiu um 
homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava entre eles, sem implicarem nada com ele para fazer-
lhe mal. Antes lhe davam cabaças de água, e acenavam aos do esquife que saíssem em terra. Com 
isto se volveu Bartolomeu Dias ao capitão; e viemo-nos às naus, a comer, tangendo gaitas e 
trombetas, sem lhes dar mais opressão. E eles tornaram-se a assentar na praia e assim por então 
ficaram. 
Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e pregação, a água espraia muito, deixando muita areia e muito 
cascalho a descoberto. Enquanto aí estávamos, foram alguns buscar marisco e apenas acharam 
alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um tão grande e tão grosso, como em 
nenhum tempo vi tamanho. Também acharam cascas de berbigões e ameijoas, mas não toparam 
com nenhuma peça inteira. E tanto que comemos, vieram logo todos os capitães a esta nau; por 
ordem do capitão-mor, com os quais ele se apartou, e eu na companhia. E perguntou a todos se nos 
parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo navio dos mantimentos, 
para melhor a mandar descobrir e saber dela mais do que nós agora podíamos saber, por irmos de 
nossa viagem. E entre muitas falas que no caso se fizeram, foi por todos ou a maior parte dito que 
seria muito bem. 
E nisto concluíram. E tanto que a conclusão foi tomada, perguntou mais se lhes parecia bem tomar 
aqui por força um par destes homens para os mandar a Vossa Alteza, deixando aqui por eles outros 
dois destes degredados. Sobre isto acordaram que não era necessário tomar por força homens, 
porque era geral costume dos que assim levavam por força para alguma parte dizerem que há ali de 
tudo quanto lhes perguntam; e que melhor e muito melhor informação da terra dariam dois homens 
destes degredados que aqui deixassem, do que eles dariam se os levassem, por ser gente que 
ninguém entende. Nem eles tão cedo aprenderiam a falar para o saberem tão bem dizer que muito 
melhor estes outros o não digam, quando Vossa Alteza cá mandar. E que portanto não cuidassem de 
aqui tomar ninguém por força nem de fazer escândalo, para de todo mais os amansar e apacificar, 
senão somente deixar aqui os dois degregados, quando daqui partíssemos. E assim, por melhor a 
todos parecer, ficou determinado. Acabado isto, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra e 
ver-se-ia bem como era o rio, e também para folgarmos. 
Fomos todos nos batéis em terra, armados e a bandeira conosco. Eles andavam ali na praia, à boca 
do rio, para onde nós íamos; e, antes que chegássemos, pelo ensino que dantes tinham, puseram 
todos os arcos, e acenavam que saíssemos. Mas, tanto que os batéis puseram as proas em terra, 
passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais largo que um jogo de mancal. E mal 
desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio, e meteram-se entre eles. Alguns 
aguardavam;  outros afastavam-se. Era, porém, a coisa de maneira que todos andavam misturados. 
Eles ofereciam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho ou por qualquer 
coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos, e andavam assim misturados com eles, 
que eles se esquivavam e afastavam-se. E deles alguns iam-se para cima onde outros estavam. 
Então o capitão fez que dois homens o tomassem ao colo, passou o rio, e fez tornar a todos.  
A gente que ali estava não seria mais que a costumada. E tanto que o capitão fez tornar a todos, 
vieram a ele alguns daqueles, não porque o conhecessem por senhor, pois me  parece que não 
entendem, nem tomavam disso conhecimento,  mas porque a gente nossa passava já para aquém do 
rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas daquelas já ditas, e resgatavam-nas por qualquer 
coisa, em tal maneira que os nossos trouxeram dali para as naus muitos arcos e setas e contas. 
Então tornou-se o capitão aquém do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali veríeis galantes, 
pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim nos corpos, como nas pernas, que, certo,  
pareciam bem assim. Também andavam, entre eles, quatro ou cinco mulheres moças, nuas como 
eles, que não pareciam mal. 
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Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril, e a  nádega, toda tinta daquela tintura 
preta; e o resto, tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, e 
também os colos dos pés; e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso 
não havia vergonha alguma. Também andava aí outra mulher moça, com um menino ou menina ao 
colo, atado com um pano (não sei de quê) aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe 
apareciam. Mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. Depois andou o capitão para 
cima ao longo do rio, que ocorre sempre chegado à praia. Ali esperou um velho, que trazia na mão 
uma pá de almadia. 
Falava, enquanto o capitão esteve com ele, perante nós todos, sem nunca ninguém o entender, nem 
ele a nós quantas coisas lhe demandávamos acerca de ouro, que nós desejávamos saber se na terra 
havia. Trazia este velho o beiço tão furado, que lhe caberia pelo furo um grande dedo polegar, e 
metida nele uma pedra verde, ruim, que cerrava por fora esse buraco. O capitão lha fez tirar. E ele 
não sei que diabo falava e ia com ela direito ao capitão, para lha meter na boca. Estivemos sobre isso 
rindo um pouco; e então enfadou-se o capitão e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe pela pedra um 
sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas por amostra. Depois houve-a o capitão, 
segundo creio, para,  com as outras coisas, a mandar a Vossa Alteza.  
Andamos por aí vendo a ribeira, a qual é de muita água e muito boa. Ao longo dela há muitas palmas, 
não mui altas, em que há muito bons palmitos. Colhemos e comemos deles muitos. Então tornou-se o 
capitão para baixo para a boca do rio, onde havíamos desembarcado. 
Além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem 
pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então além do rio Diogo Dias, almoxarife que foi de 
Sacavém, que é homem gracioso e de prazer; e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. E 
meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos; e eles folgavam e riam, e andavam com ele 
muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras 
e salto real, de que eles se espantavam e riam e folgavam muito. E conquanto com aquilo muito os 
segurou e afagou, tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses, e foram-se para cima. E 
então o capitão passou o rio com todos nós outros, e fomos pela praia de longo, indo os batéis assim, 
rente da terra. Fomos até uma lagoa grande de água doce, que está junto com a praia, porque toda 
aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares. E depois de passarmos o 
rio, foram uns sete ou oito deles andar entre os marinheiros que se recolhiam aos batéis. E levaram 
dali um tubarão, que Bartolomeu Dias matou, lhes levou e lançou na praia. 
Bastará dizer-vos que até aqui, como quer que eles um pouco se amansassem, logo duma mão para 
a outra se esquivavam, como pardais, do cevadoiro. Homem não lhes ousa falar de rijo para não se 
esquivarem mais; e tudo se passa como eles querem, para os bem amansar. O capitão ao velho, com 
quem falou, deu uma carapuça vermelha. E com toda a fala que entre ambos se passou e com a 
carapuça que lhe deu, tanto que se apartou e começou de passar o rio, foi-se logo recatando e não 
quis mais tornar de lá para aquém. Os outros dois, que o capitão teve nas naus, a que deu o que já 
disse, nunca mais aqui apareceram — do que tiro ser  gente bestial, de pouco saber e por isso tão 
esquiva. Porém e com tudo isto andam muito bem curados e muito limpos. E naquilo me parece ainda 
mais que são como aves ou alimárias monteses, às quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que 
às mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e formosos, que não pode mais ser. 
Isto me faz presumir que não têm casas nem moradas a que se acolham e o ar, a que se criam, os 
faz tais.  
Nem nós ainda até agora vimos casa alguma ou maneira delas. Mandou o capitão àquele degredado 
Afonso Ribeiro, que se fosse outra  vez com eles. Ele foi e andou lá um bom pedaço, mas à tarde  
tornou-se, que o fizeram eles vir e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas; e não lhe 
tomaram nenhuma coisa do seu. Antes — disse ele — que um lhe tomara umas continhas amarelas 
que levava, e fugia com elas, e ele se queixou e os outros foram logo após, e lhas tomaram e 
tornaram-lhas a dar; e então mandaram-no vir. Disse que não vira lá entre eles senão umas 
choupaninhas de rama verde e de fetos muito grandes, como de Entre Doiro e Minho.  
E assim nos tornamos às naus, já quase noite, a dormir. À segunda-feira, depois de comer, saímos 
todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como as outras vezes. Já muito 
poucos traziam arcos. Estiveram assim um pouco afastados de nós; e depois pouco a pouco 
misturaram-se conosco. Abraçavam-nos e folgavam. E alguns deles se esquivavam logo. Ali davam 
alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapucinha velha ou por qualquer coisa. Em tal 
maneira isto se passou que bem vinte ou trinta pessoas das nossas se foram com eles, onde outros 
muitos estavam com moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, 
deles verdes e deles amarelos, dos quais, segundo creio, o capitão há de mandar amostra a Vossa 
Alteza. E, segundo diziam esses que lá foram, folgavam com eles. Neste dia os vimos mais de perto e 
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mais à nossa vontade, por andarmos quase todos misturados. Ali, alguns andavam daquelas tinturas 
quartejados; outros de metades; outros de tanta feição, como em panos de armar, e todos com os 
beiços furados, e muitos com os ossos neles, e outros sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes, 
de árvores, que, na cor, queriam parecer de castanheiros, embora mais pequenos. E eram cheios 
duns grãos vermelhos pequenos, que, esmagados entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de 
que eles andavam tintos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andam 
rapados até cima das orelhas; e assim as sobrancelhas e pestanas. Trazem  todos as testas, de fonte 
a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta, da largura de dois dedos. 
E o capitão mandou àquele degredado Afonso Ribeiro e a outros dois degredados, que fossem lá 
andar entre eles; e assim a Diogo Dias, por ser  homem ledo, com que eles folgavam. Aos 
degredados mandou que ficassem lá esta noite. Foram-se lá todos, e andaram entre eles. E, segundo 
eles diziam, foram bem uma légua e meia a uma povoação, em que haveria nove ou dez casas, as 
quais eram tão compridas, cada uma, como esta nau capitania. Eram de madeira, e das ilhargas de 
tábuas, e cobertas de palha, de razoada altura; todas duma só peça, sem nenhum repartimento, 
tinham dentro muitos esteios; e, de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta, em que 
dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa duas portas pequenas, 
uma num cabo, e outra no outro. Diziam que em cada casa se recolhiam trinta ou quarenta pessoas, 
e que assim os achavam; e que lhes davam de comer daquela vianda, que eles tinham, a saber, 
muito inhame e outras sementes, que na terra há e eles comem. Mas, quando se fez tarde, fizeram-
nos logo tornar a todos e não quiseram que lá ficasse nenhum. Ainda, segundo diziam, queriam vir 
com eles. 
Resgataram lá por cascavéis e por outras coisinhas de pouco valor, que levavam, papagaios 
vermelhos, muito grandes e formosos, e dois verdes pequeninos e carapuças de penas verdes, e um 
pano de penas de muitas cores, maneira de tecido assaz formoso, segundo Vossa Alteza todas estas 
coisas verá, porque  capitão vo-las há de mandar, segundo ele disse. E com isto vieram; e nós 
tornamo-nos às naus. À terça-feira, depois de comer, fomos em terra dar guarda de lenha e lavar 
roupa. 
Estavam na praia, quando chegamos, obra de sessenta ou setenta sem arcos e sem nada. Tanto que 
chegamos, vieram logo para nós, sem se esquivarem. Depois acudiram muitos, que seriam bem 
duzentos, todos sem arcos; e misturaram-se todos tanto conosco que alguns nos ajudavam a 
acarretar lenha e a meter nos batéis. E lutavam com os nossos e tomavam muito prazer. Enquanto 
cortávamos a lenha, faziam dois carpinteiros uma grande cruz, dum pau que ontem para isso se 
cortou. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros. E creio que o faziam mais por verem a 
ferramenta de ferro com que a faziam, do que por verem a cruz, porque eles não têm coisa que de 
ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre 
duas talas, muito bem atadas e por tal maneira que andam fortes, segundo diziam os homens, que 
ontem a suas casas foram, porque lhas viram lá. Era já a conversação deles conosco tanta que quase 
nos estorvavam no que havíamos de fazer.  
O capitão mandou a dois degredados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia (e a outras, se 
houvessem novas delas) e que, em toda a maneira, não viessem dormir às naus, ainda que eles os 
mandassem. E assim se  foram. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam 
alguns papagaios por essas árvores, deles verdes e outros pardos, grandes e pequenos, de maneira 
que me parece haverá muitos nesta terra. Porém eu não veria mais que até nove ou dez. Outras aves 
então não vimos, somente algumas pombas seixas, e pareceram-me bastante maiores que as de 
Portugal. Alguns diziam que viram rolas; eu não as vi. Mas, segundo os arvoredos são muitos e 
grandes, e de infindas maneiras, não duvido que por esse sertão haja muitas aves! Cerca da noite 
nos volvemos para as naus com nossa lenha. Eu, creio, senhor, que ainda não dei conta aqui a 
Vossa Alteza da feição de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, as setas também 
compridas e os ferros delas de canas aparadas, segundo Vossa  Alteza verá por alguns que — eu 
creio — o capitão a ela há de enviar.  
À quarta-feira não fomos em terra, porque o capitão andou todo o dia no navio dos mantimentos a 
despejá-lo e fazer  levar às naus isso que cada um podia levar. Eles acudiram à praia; muitos, 
segundo das naus vimos. No dizer de Sancho de Tovar, que lá foi, seriam obra de trezentos. Diogo 
Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, aos quais o capitão ontem mandou que em toda maneira lá 
dormissem, volveram-se já de noite, por eles não quererem que lá ficassem. Trouxeram papagaios 
verdes e outras aves pretas, quase como pegas, a não ser que tinham o bico branco e os rabos 
curtos. Quando Sancho de Tovar se recolheu à nau, queriam vir com ele alguns, mas ele não quis 
senão dois mancebos dispostos e homens de prol. Mandou-os essa noite mui bem pensar e tratar. 
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Comeram toda a vianda que lhes deram; e mandou fazer-lhes cama de lençóis, segundo ele disse. 
Dormiram e folgaram aquela noite. 
E assim não houve mais este dia que para escrever seja. À quinta-feira, derradeiro de abril, comemos 
logo, quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E, em querendo o capitão sair 
desta nau, chegou Sancho de Tovar com seus dois hóspedes. E por ele ainda não ter comido, 
puseram-lhe toalhas. Trouxeram-lhe vianda e comeu. Aos hóspedes, sentaram cada um em sua 
cadeira. E de tudo o que lhes deram comeram muito bem, especialmente lacão cozido, frio, e arroz. 
Não lhes deram vinho, por Sancho de Tovar dizer que o não bebiam bem. 
Acabado de comer, metemo-nos todos no batel e eles conosco.  Deu um grumete a um deles uma 
armadura grande de porco montês, bem revolta. Tanto que a tomou, e meteu-a logo no beiço, e 
porque se lhe não queria segurar, deram-lhe uma pouca de cera vermelha. E ele ajeitou-lhe seu 
adereço detrás para ficar segura, e meteu-a no beiço, assim revolta para cima. E vinha tão  contente 
com ela, como se tivera uma grande jóia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela, e não 
apareceu mais aí.  Andariam na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e de aí a pouco começaram 
a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia quatrocentos ou quatrocentos e cinqüenta. 
Traziam alguns deles arcos e setas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que 
lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos. Bebiam alguns deles vinho; outros o não podiam 
beber.  Mas parece-me, que se lho avezarem, o beberão de boa vontade. Andavam todos tão 
dispostos, tão bem feitos e galantes com suas  tinturas, que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha, 
quanto podiam, com mui boa vontade, e levavam-na aos batéis. 
Andavam já mais mansos e seguros entre nós, do que nós andávamos entre eles. Foi o capitão com 
alguns de nós um  pedaço por este arvoredo até uma ribeira grande e de muita água, que a nosso 
parecer, era esta mesma, que vem ter à praia, e em que nós tomamos água. Ali ficamos um pedaço, 
bebendo e folgando, ao longo dela, entre esse arvoredo, que é tanto, tamanho, tão basto e de tantas 
prumagens, que homem as não pode contar. Há entre ele muitas palmas, de que colhemos muitos e 
bons palmitos. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz, que 
estava encostada a uma árvore, junto com o rio, para se erguer amanhã, que é sexta-feira, e que nos 
puséssemos todos em joelhos e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E 
assim fizemos. A esses dez ou doze que aí estavam acenaram-lhe que fizessem assim, e foram logo 
todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam 
logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem em nenhuma crença. E 
portanto, se os degredados, que aqui hão de  ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não 
duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa 
santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa  
simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois Nosso 
Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe,  creio 
que não foi sem causa. Portanto Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve 
cuidar de sua salvação. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. 
Eles não lavram, nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem 
qualquer outra alimária, que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse  
inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos, que a terra e as árvores de si lançam. E com 
isto andam tais e tão rijos e tão  nédios que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes  
comemos. Neste dia, enquanto ali andaram, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som 
dum tamboril dos nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus. Se lhes 
homem acenava se queriam vir às naus, faziam-se logo prestes para isso, em tal maneira que se a 
gente todos quisera convidar, todos vieram. Porém não trouxemos esta noite às naus, senão quatro 
ou cinco, a saber: o capitão-mor, dois; Simão de Miranda, um, que trazia já por pajem; e Aires 
Gomes, outro, também por pajem. Um dos que o capitão trouxe era um dos hóspedes que lhe 
trouxeram da primeira vez, quando aqui chegamos, o qual veio hoje aqui, vestido na sua camisa, e 
com ele um seu irmão; e foram esta noite mui bem agasalhados, assim de vianda, como de cama, de 
colchões e lençóis, para os mais amansar.  
E hoje, que é sexta-feira, primeiro dia de maio, pela manhã, saímos em terra, com nossa bandeira; e 
fomos desembarcar acima do rio contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor chantar a cruz, 
para melhor ser vista. Ali assinalou o capitão o lugar, onde fizessem a cova para a chantar. Enquanto 
a ficaram fazendo, ele com todos nós outros fomos pela cruz rio abaixo do rio, onde ela estava. Dali  
a trouxemos com esses religiosos e sacerdotes diante cantando, em maneira de procissão. Eram já aí 
alguns deles, obra de setenta ou oitenta; e, quando nos viram assim vir, alguns se foram meter 
debaixo dela, para nos ajudar. Passamos o rio, ao longo da praia e fômo-la pôr onde havia de ficar, 
que será do rio obra de dois tiros de besta. Andando-se ali nisto, vieram bem cento e cinqüenta ou 
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mais. Chantada a cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, 
armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o padre frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por 
esses já ditos. Ali estiveram conosco a ela obra de cinqüenta ou sessenta deles, assentados todos de 
joelhos, assim como nós. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as 
mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim, até ser acabado; e 
então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, 
eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas, e em tal maneira 
sossegados, que, certifico a Vossa Alteza, nos fez muita devoção. Estiveram assim conosco até 
acabada a comunhão, depois da qual comungaram estes religiosos e sacerdotes e o capitão com 
alguns de nós outros. Alguns deles, por o sol ser grande, quando estávamos comungando, 
levantaram-se, e outros estiveram e ficaram. Um deles, homem de cinqüenta ou 55 anos, continuou 
ali com aqueles que ficaram. Esse, estando nós assim, ajuntava estes, que ali ficaram, e ainda 
chamava outros. E andando assim entre eles falando, lhes acenou com o dedo para o altar e depois 
apontou o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bem; e nós assim o tomamos. 
Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou em alva; e assim se subiu, junto com o 
altar, em uma cadeira. Ali nos pregou do Evangelho e dos apóstolos, cujo é o dia, tratando, ao fim da 
pregação, deste vosso prosseguimento tão santo e virtuoso, o que nos aumentou a devoção. Esses, 
que estiveram sempre à pregação, quedaram-se como nós olhando para ele. E aquilo, que digo, 
chamava alguns que viessem para ali. Alguns vinham e outros iam-se. E, acabada a pregação, como 
Nicolau Coelho trouxesse muitas cruzes de estanho com crucifixos, que lhe ficaram ainda da outra 
vinda, houveram por bem que se lançasse uma ao pescoço de cada um. Pelo que o padre frei 
Henrique se assentou ao pé da cruz e ali, a um por um, lançava a sua atada em um fio ao pescoço, 
fazendo-lha primeiro beijar e a levantar as mãos. Vinham a isso muitos; e lançaram-nas todas, que 
seriam obra de quarenta ou cinqüenta. Isto acabado — era já bem uma hora depois do meio-dia — 
viemos a comer às naus, trazendo o capitão consigo aquele mesmo que fez aos outros aquela 
mostrança para o altar e para o céu e um seu irmão com ele. Fez-lhe muita honra e deu-lhe uma 
camisa mourisca e ao outro uma camisa destoutras. E, segundo que a mim e a todos pareceu, esta 
gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim tomavam 
aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria, 
nem adoração têm. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar 
ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. 
E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais 
conhecimento de nossa fé, pelos dois degredados, que aqui entre eles ficam, os quais hoje também 
comungaram ambos. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual 
esteve sempre à missa e a quem deram um pano com que se cobrisse. Puseram-lho a redor de si. 
Porém, ao assentar, não fazia grande memória de o estender bem, para se cobrir. Assim, senhor, a 
inocência desta gente é tal, que a de Adão não seria maior, quanto a vergonha. Ora veja Vossa 
Alteza se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua 
salvação. Acabado isto, fomos assim perante eles beijar a cruz, despedimo-nos e viemos comer. 
Creio, senhor, que com estes dois degredados ficam mais dois grumetes, que esta noite se saíram 
desta nau no esquife, fugidos para terra. Não vieram mais. 
E cremos que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos daqui partida. Esta terra, 
senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até outra ponta que contra o norte vem, 
de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco 
léguas por costa. Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas 
brancas; e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é tudo 
praia-palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, 
a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, 
até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem 
lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de Entre 
Doiro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas; 
infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das 
águas que tem. Porém o melhor fruto, que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. E 
esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que aí não houvesse mais 
que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicute, isso bastaria. Quanto mais disposição 
para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa 
santa fé.  
E nesta maneira, senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. E, se algum pouco me 
alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer, mo fez pôr assim pelo miúdo. E 
pois que, senhor, é certo que, assim neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que de 
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vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida, a ela peço que, por me fazer 
graça especial, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro — o que dela receberei 
em muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste Porto Seguro, da vossa Ilha da Vera Cruz, 
hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500.   
Pero Vaz de Caminha 
(Disponível em http://www.biblio.com.br. Acesso em 1 de Outubro de 2008)  
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ANEXO 2: LISTA DE PRESIDENTES DA EMBRATUR 
 

• Joaquim Manoel Xavier da Silveira (1967 – 1971) 

• Carlos Alberto Andrade Pinto (1971) 

• Paulo Manoel Protássio (1972-1975) 

• Said Farhat (1975-1979) 

• Miguel Colasuonno (1979-1984) 

• Hermógenes Teixeira Ladeira (1984-1985) 

• Joaquim Affonso Mac Dowell Leite de Castro (1985-1986) 

• João Dória Júnior (1986-1988) 

• Pedro Grossi Júnior (1988-1989) 

• Ronaldo de Monte Rosa (1990-1992) 

• Lúcio Bello de Almeida Neves (1992-1993) 

• Flávio José de Almeida Coelho (1994-1995) 

• Caio Luiz Cibella de Carvalho (1995-2002) 

• Luiz Otávio Caldeira Paiva (2002-2003) 

• Eduardo Sanovicz (2003-2006) 

• Jeanine Pires (2006-atual) 


