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Capítulo V 

A CULTURA BRASILEIRA E A IDENTIDADE 
NACIONAL NA DÉCADA DE OITENTA* 

 

Pensar a questão cultural brasileira na década de oitenta não é um 
mero exercício inócuo de futurologia, mas significa procurar captar 
um dos aspectos cruciais para a compreensão da dinâmica da 
sociedade brasileira. 

Para realizar esta tarefa, entretanto, é preciso considerar a década de 
oitenta não como um corte, mas como a continuação de processos e 
mudanças que vêm ocorrendo no interior da sociedade brasileira. 

Neste sentido é interessante retomar algumas das antigas questões e 
analisar de que maneira elas são reatualizadas no presente. Uma 
destas questões está relacionada com a especificidade e o grau de 
autenticidade daquilo que é chamado de cultura brasileira e por 
conseguinte preocupa-se com seu poder de conscientização ou de 
alienação. 

No bojo desta problemática está a questão de descobrir o que é 
apresentado como a identidade nacional e a contribuição que 
diferentes classes sociais prestariam para a formação desta 
identidade. Ou seja, evidenciar qual a classe social que é considerada 
representativa da nacionalidade brasileira. 

O pensamento da nossa intelectualidade tem oscilado no que diz 
respeito a estas questões. Assim, em certos momentos nossa cultura é 
profundamente desvalorizada por nossas elites, tomando-se em seu 

                                                 
* Texto apresentado no I Seminário sobre Cultura Brasileira realizado em junho de 1980, em 
Ouro Preto, pelo Grupo de Trabalho “Sociologia da Cultura Brasileira” da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais e no V Encontro Nacional da 
mesma organização realizado em outubro de 1981, em Nova Friburgo. Publicado 
originalmente em Ciência e Cultura (34), 1982. 
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lugar a cultura européia (ou mais recentemente a norte-americana) 
como modelo. Como reação, em outros momentos nota-se que certas 
manifestações da cultura brasileira passam a ser profundamente 
valorizadas, exaltando-se símbolos como Macunaíma, a figura do 
malandro, o carnaval, o samba, o futebol, etc. 

A mesma oscilação pode ser verificada no que diz respeito ao tipo 
social que é apresentado como representativo da nacionalidade: ele 
passa do fazendeiro, durante o Império e a Primeira República, ao 
“povo” (englobando trabalhadores urbanos, intelectuais progressistas 
e empresários nacionais) durante o período populista, ao 
tecnoburocrata, o militar e a classe média no período pós-1964. 

A escolha do tipo social considerado como representativo da 
nacionalidade remete à questão paralela de decidir quem são os 
produtores válidos da cultura brasileira e, em última análise, de 
determinar o que é considerado como cultura. 

Uma primeira perspectiva tende a considerar como cultura brasileira 
tão-somente aquelas manifestações intelectuais e artísticas da elite1. 
Uma perspectiva pretensamente alternativa tende a valorizar as 
manifestações culturais das classes dominadas como as verdadeiras 
raízes de nossa nacionalidade. Mas esta valorização é feita sob uma 
ótica nostálgica e frequentemente ufanista. Assim, parte de nossa 
intelectualidade apressa-se a “defender” a cultura popular dos ataques 
que o progresso estaria lhe desferindo, adotando uma postura 
paternalista e essencialmente museológica. 

Em verdade, o que se percebe é que no primeiro tipo de colocação 
proclama-se a existência de uma Cultura Brasileira com “C” 
maiúsculo que, embora produzida por apenas um grupo social 
restrito, seria válida para toda a nação e, inversamente, no segundo 
tipo de colocação erige-se uma imagem cristalizada das 
manifestações culturais que nossas classes subalternas teriam 
desenvolvido no passado. 

                                                 
1 Para uma análise crítica desta perspectiva ver, entre outros, Mota, Carlos Guilherme. 
Ideologia da cultura brasileira (1933-1974). São Paulo, Ática, 1977 e Miceli, Sérgio. 
Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945). São Paulo, DIFEL, 1979. 
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O que estas perspectivas não conseguem perceber é a relação que 
existe entre as classes sociais no processo de produção cultural. Aqui, 
é claro, não se trata de proclamar simplisticamente que a cultura da 
classe dominante é a cultura dominante, mas dar-se conta de que 
existe um processo de apropriação e reelaboração cultural. Este 
processo é complexo e convém explicitá-lo. 

Assim, em certos momentos, o que é considerado como cultura 
brasileira é a apropriação e reelaboração por parte de nossas classes 
dominantes de traços culturais gerados nas metrópoles que são tidas 
como os únicos dignos de serem adotados pelas elites. 

Analisando, por exemplo, as transformações culturais que se 
operaram nas camadas superiores da cidade do Rio e Janeiro por 
ocasião da vinda da família real portuguesa ao Brasil, Maria Isaura 
Pereira de Queiroz2 formulou a hipótese de que a difusão de um 
modo de vida burguês começou a ocorrer no Brasil aproximadamente 
a partir de 1820, muito antes de o país começar a se tornar 
industrializado. De acordo com aquela autora, este modo de vida 
diferenciou a população não somente segundo níveis econômicos, 
mas principalmente do ponto de vista cultural, já que os estratos 
superiores adotaram o requinte e o arremedo de vida intelectual 
européia como símbolo de distinção. Não seria difícil apontar outras 
situações em que este processo de aparente defasagem ocorreu com 
nossas elites. No plano das ideias, por exemplo, Schwarz3 procurou 
mostrar como a ideologia liberal originária da Europa estava “fora do 
lugar” no Brasil Império, uma sociedade baseada na escravidão na 
qual a categoria fundamental não era consubstanciada nos direitos 
burgueses mas nos favores paternalistas. 

O processo inverso ao que acaba de ser descrito é representado pela 
valorização daquilo que seria mais autenticamente brasileiro. Esta 
tendência já comparece no século passado nos escritos dos 
representantes da escola indianista da nossa literatura e atinge seu 

                                                 
2 Pereira de Queiroz, Maria Isaura. Do rural e do urbano no Brasil, in: Szmrecsányi, Tamás 
& Queda, Oriowaldo, orgs. Vida rural e mudança social. São Paulo, Nacional, 1973, p. 210. 
3 Schwarz, Roberto. As ideias fora do lugar, in: —. Ao vencedor as batatas. São Paulo, Duas 
Cidades, 1977. 
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apogeu nos romances de José de Alencar, nos quais valorizam-se 
nossas raízes nacionais: o índio, a vida rural, etc4. 

Mas se os autores românticos exaltam as virtudes do caráter 
brasileiro, eles são sucedidos por uma série de intelectuais como 
Sílvio Romero, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, Oliveira Vianna 
e Arthur Ramos que, preocupados em explicar a sociedade brasileira 
através da interação da raça e do meio geográfico, são profundamente 
pessimistas e preconceituosos em relação ao brasileiro que é 
caracterizado entre outras coisas como apático e indolente, e a nossa 
vida intelectual destituída de filosofia e ciência e eivada de um 
lirismo subjetivista e mórbido. 

Parece que o movimento modernista de 1922, com toda sua 
complexidade e diferenciação ideológica, representa um divisor de 
águas neste processo. Por um lado significa a reatualização do Brasil 
em relação aos movimentos culturais e artísticos que ocorrem no 
exterior; por outro lado implica também em buscar nossas raízes 
nacionais valorizando o que haveria de mais autêntico no Brasil. 
Obviamente não é casual que o movimento tenha tido sua sede em 
São Paulo, a cidade que já começava sua trajetória de metrópole 
industrial, assim como não é casual que o movimento tradicionalista 
de 1926 tenha surgido em Recife, a capital mais desenvolvida do 
Nordeste5. 

É significativo que é a partir desta época que as ideologias do caráter 
nacional brasileiro ganham uma nova dimensão. O que se observa é a 
elaboração de dois modelos básicos construídos a partir de uma 
questão comum. A suposição eurocêntrica de que seria impossível 
construir uma civilização nos trópicos é tomada como um desafio a 
ser vencido. 

A primeira solução consiste em apostar na seriedade do brasileiro e 
afirmar que havendo esforço e líderes é possível fazer vingar uma 
civilização nestas terras. Esta vertente é simbolizada pelo mundo da 

                                                 
4 Ver, a este respeito, Pereira de Queiroz, Maria Isaura. Cientistas sociais e o 
autoconhecimento da cultura brasileira através do tempo. Cadernos CERU (13), 1980. 
5 Ver, Freyre, Gilberto. Manifesto Regionalista. Recife, Instituto Joaquim Nabuco de 
Pesquisas Sociais, 1976. 
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“ordem e progresso” e vai encontrar seu desenvolvimento na imagem 
do “caxias”, do “povo ordeiro” e, mais recentemente, do “este é um 
país que vai para frente” e do “vamos trabalhar para vencer a crise”. 
Esta visão perpassa nossa história recente e é apresentada 
constantemente por uma parte de nossas classes dominantes e 
intelectuais a seu serviço como a verdadeira imagem do Brasil. 

A solução pretensamente alternativa ao desafio de construir uma 
civilização nos trópicos, embora seja aparentemente menos rígida, é 
tão ideológica quanto a primeira e representa a outra face da mesma 
moeda. Ela é o resultado de uma resposta muito peculiar ao desafio 
de construir uma civilização nos trópicos e de uma maneira caricata 
segue o seguinte raciocínio: Sabemos que o velho Freud ensinava que 
a civilização e a cultura são frutos da repressão, e que um 
personagem de Dostoievski afirmava que se Deus não existe tudo é 
permitido. Ocorre, como todo mundo sabe, que Deus é brasileiro e, 
se não existe pecado do lado de baixo do Equador, é preciso 
perguntar que tipo de cultura pode haver no Patropi, pois não 
existindo pecado não há o que reprimir. 

A resposta a este dilema é que aqui só é possível um tipo muito 
especial de cultura já que as categorias racionais não funcionariam 
nos trópicos. A imagem que é proposta é a de uma cultura tropical 
com características totalmente diferentes de outros países. 

O efeito desta proposta é a tentativa de sugerir um ethos brasileiro 
que seria único e intraduzível. Assim como nos orgulhamos da 
impossibilidade de traduzir a palavra saudade, nos orgulharíamos 
também de nossas características igualmente impossíveis de serem 
captadas pelos estrangeiros: o jeitinho, o galho quebrado, a 
malandragem, a sacanagem, a malícia, o dengue, a sensualidade, a 
inzona, etc. Enfim, o Brasil não seria passível de redução a categorias 
racionais porque nos trópicos a razão se derrete e tudo e todos se 
misturam gostosamente numa grande loucura. 

É revelador que nas diferentes variantes destes dois modelos de 
construção de identidade, o que se desenvolve é um tipo que tem 
mais conotação de nacionalidade e/ou raça que de classes. É nesta 
perspectiva que se encontram soluções como a figura do “caxias”, 
Macunaíma (nosso herói sem nenhum caráter), o homem cordial, o 
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malandro e a ideia tão bem captada por Oswald de Andrade de que 
no Brasil, diferentemente da Europa, o contrário do burguês não seria 
o proletário, mas o boêmio. 

Simultaneamente à formação destas duas imagens, percebe-se 
também um processo através do qual manifestações culturais, que se 
originam nas classes dominadas, e que são inclusive inicialmente às 
vezes reprimidas, passam a ser apropriadas pelas classes dominantes 
e através de um processo de manipulação de seu significado são 
transformadas em símbolos nacionais. Exemplos disto são o samba, o 
tema da malandragem, a Umbanda, a feijoada, manifestações que 
tiveram origens populares e que foram posteriormente transformadas 
em símbolos nacionais. 

É neste processo de apropriação de manifestações populares e sua 
manipulação e subsequente transformação em símbolos de identidade 
nacional que talvez resida uma das peculiaridades da dinâmica 
cultural brasileira. Não é que o fenômeno não ocorra em outras 
culturas (o jazz nos Estados Unidos se constitui num exemplo típico), 
mas o fenômeno parece ser muito mais intenso no Brasil. 

É importante assinalar que este processo tem início num momento de 
grandes transformações sociais, econômicas e políticas, em que o 
mercado nacional se consolida e a indústria passa a ser uma categoria 
cada vez mais importante. É essa também a época em que se 
desenvolve a indústria cultural no Brasil, o rádio surgindo na década 
de vinte e mantendo sua hegemonia até a implantação da televisão 
nos anos cinquenta. 

Mesmo durante o intervalo democrático de 1946-64 a problemática 
cultural retoma algumas das questões até aqui discutidas. Assim, se 
entidades como o CPC (Centro Popular de Cultura) e o ISEB 
(Instituto Superior de Estudos Brasileiros) recusavam a imagem do 
brasileiro através de características como a cordialidade ou a 
bondade, preferindo em vez disto apostar no que lhes parecia ser a 
cultura popular e na construção de um projeto nacional progressista, 
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alguns de seus representantes, como Roland Corbisier, falavam na 
“essência” da cultura brasileira6. 

Neste período, a acusação que pairava em relação aos intelectuais 
brasileiros era de que grande parte deles eram colonizados e 
ajudavam a criar uma cultura alienada, fruto de nossa situação de 
dependência. Haveria, portanto, a necessidade de uma vanguarda que 
ajudasse a produzir uma autêntica cultura nacional para o povo, esta 
categoria tão vaga e policlassista. 

Além de retomar um dos temas do modernismo, o movimento 
tropicalista que surge em 1968 teve como um de seus méritos mostrar 
que a realidade mudou muito depois de 1964 e que não fazia mais 
sentido continuar batendo nas antigas teclas. O que se verificou foi 
que a intensificação da acumulação capitalista, com a ajuda do capital 
estrangeiro, criou uma nova situação não somente do ponto de vista 
econômico e político, mas também cultural. 

De fato, depois de 1964 o panorama cultural se alterou 
substancialmente. A intensificação da penetração do capital 
estrangeiro significou uma nova substituição de importações, criando 
uma situação em que se produzem praticamente todos os bens de 
consumo dentro das fronteiras nacionais. A internalização da 
produção de mercadorias, obviamente, inclui a indústria cultural. 
Assim, um conglomerado como a Rede Globo, apesar de iniciado por 
capitais estrangeiros, substitui cada vez mais os enlatados do exterior 
por programas made in Brazil, cuja qualidade técnica permite que 
eles sejam inclusive exportados. 

O fato de os programas serem produzidos no Brasil, abordando 
situações tipicamente brasileiras, é menos importante que o 
tratamento que lhes é dado e as ideologias que lhe são subjacentes, 
verificando-se que os meios de comunicação de massa em geral e a 
televisão em particular se apropriam de temas que fazem parte do 
cotidiano nacional e reelaboram-nos, concedendo-lhes uma 
formulação ideológica que tenha trânsito fácil. 

                                                 
6 Ver, a este respeito, Ortiz, Renato. Cultura popular: organização e ideologia. Cadernos de 
Opinião (12), 1979 e Id. Cultura popular e memória nacional. Cadernos CERU (13), 1980. 
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A televisão, assim como outros meios de comunicação de massa, é 
com frequência vista ou como exercendo um efeito desagregador 
sobre as culturas regionais (na medida em que impõe ao resto do país 
padrões restritos à zona sul do Rio de Janeiro), ou contrariamente 
como tendo uma função aglutinadora na medida em que integra a 
nação sob o ponto de vista cultural. O importante é se dar conta que 
por trás destes processos complementares existe uma tentativa de 
criar uma hegemonia, o que transparece tanto nos programas de 
auditório como nos arquétipos das telenovelas, que de certo modo se 
dirigem ao que Gramsci chamava de “paixões elementares do povo”7. 

Miceli captou bem este processo ao sugerir que na atual fase da 
sociedade brasileira, “os meios de comunicação de massa em geral, e 
a televisão, em particular, constituem os veículos de uma ação 
‘pedagógica’ a serviço do processo de unificação do mercado 
material e simbólico, que se traduz pela imposição ‘diferencial’ da 
cultura dominante”8. 

Neste sentido nunca é demais lembrar que os canais de televisão e de 
rádio são concessões estatais que podem ser revogadas a qualquer 
momento e que o controle do Estado se faz sentir em relação à 
cultura pelo menos desde a criação da indústria cultural. A 
interferência estatal em relação à cultura se acentua justamente na 
década de trinta quando começa a se consolidar uma sociedade 
urbano-industrial no Brasil. Por isto é revelador que uma das 
preocupações centrais do DIP (Departamento de Imprensa e 
Propaganda) na época do Estado Novo foi a de inverter na música 
popular brasileira a tendência à exaltação da malandragem e 
incentivar por todos os meios a valorização do trabalho. Esta ideia de 
seriedade — ligada à necessidade de disciplinar uma força de 
trabalho assalariada — foi também acompanhada de outro tipo de 
ideologia que lhe é concomitante: “a glorificação de determinado 
brasileiro — sestroso, fuleiro, pachola — em sambas que pintavam o 
Brasil com aquelas mesmas cores do arco-íris já tomadas 
anteriormente de empréstimo pelos poetas mais conservadores do 

                                                 
7 Gramsci, Antônio. Concepção dialética da História. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
1978, p. 139. 
8 Miceli, Sérgio. A noite da madrinha. São Paulo, Perspectiva, 1972, p. 218. 
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modernismo, como Cassiano Ricardo e Menotti del Picchia, 
doutrinados por Plínio Salgado. Nessa fase da música popular, as 
mesmas obsessões daqueles poetas retornam em composições de Ary 
Barroso e Dorival Caymmi, só que com força total: as lendas do 
‘povo ordeiro’, da ‘história incruenta’ e da ‘suave mistura de 
raças’”9. 

O que já se pode observar naquela época é o desenvolvimento de 
duas tendências complementares do Estado em relação à cultura: ele 
interfere proibindo e censurando aquilo que é visto como prejudicial 
à imagem “séria” do Brasil, mas, em contrapartida, atua promovendo 
a imagem sui generis de nossa cultura. 

A primeira tendência se evidencia quando o Estado aposta na 
ideologia da seriedade e do produtivismo, o que transparece na época 
do DIP pela tentativa de inverter a exaltação da malandragem em 
exaltação do trabalho e na época da AERP (Assessoria Especial de 
Relações Públicas do Governo Médici) e da SECOM (Secretaria de 
Comunicação Social do Governo Figueiredo) pela promoção de um 
produtivismo cínico do tipo “Vamos trabalhar que a gente pega a 
inflação na esquina”; a segunda tendência se evidencia, também na 
década de trinta, quando o Estado se apodera de uma manifestação 
espontânea como o carnaval e, oficializando seus desfiles, pressiona 
as escolas de samba a criarem enredos que exaltem a grandeza 
nacional (situação bem satirizada no Samba do Crioulo Doido) e 
mais recentemente na época do Governo Médici quando a AERP 
procurou transformar uma manifestação popular como o futebol em 
símbolo máximo de integração nacional, apresentando a conquista da 
Copa do Mundo como fruto do gênio, da garra e do jeitinho nacional, 
qualidades supostamente exclusivas do povo brasileiro. 

Neste último exemplo, a AERP conseguiu inclusive a façanha de 
criar, através do slogan “Ninguém segura este país”, a ideia da 
articulação da genialidade da nação brasileira com o “milagre 
econômico”, embuste que começou a ficar desmascarado quando a 
nação passou a se dar conta de que o futebol não segurava mais este 

                                                 
9 Castro, Ruy. Brasil rima com anil. Isto É (77): 38, 19 jun. 1978. 
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país. Entretanto, a crescente intervenção do Estado no futebol 
evidencia sua importância simbólica e ideológica. 

Como se pode ver, o papel do Estado em relação à cultura é 
complexo: ele não é apenas o agente de repressão e de censura, mas 
também o incentivador da produção cultural e, acima de tudo, o 
criador de uma imagem integrada do Brasil que tenta se apropriar do 
monopólio da memória nacional. 

Embora durante parte da década de sessenta e de setenta a cultura 
tenha sido frequentemente encarada mais como um reduto de 
subversão, é importante constatar que o Estado simultaneamente 
começou a assumir o papel de usar a cultura como um espaço para a 
construção de um projeto de hegemonia. 

Se no começo da década de sessenta o regionalismo, especialmente o 
nordestino, era visto como um dos temas mais candentes da 
nacionalidade, o Estado e os meios de comunicação se apropriam 
desta temática através de uma manipulação que a transforma em 
assunto trivial e anódino, criando programas que procuram valorizar 
“aquilo que é nosso”. Em programas radiofônicos como o Minerva 
em Ação Cultural e Domingo Mobral, isto significa não só divulgar 
músicas como, por exemplo, os ternos de reis de alguma região 
brasileira como algo que precisa ser lembrado e valorizado, mas 
também no mesmo programa atender a solicitação de um ouvinte que 
deseja ouvir uma música de Roberto Carlos. Pois, nesta proposta, o 
Brasil seria justamente esta soma colorida e tropical de manifestações 
regionais (apresentadas de um modo museológico e tendendo para o 
exótico e turístico) que precisam ser conhecidas e valorizadas junto 
com as criações produzidas nos grandes centros e que são divulgadas 
nas mais distantes áreas do país como forma de modernidade e 
integração. 

O Estado avoca a si o papel de manter acesa a chama da memória 
nacional e por conseguinte se transforma no criador e bastião da 
identidade nacional. O fato de este mesmo Estado permitir a 
crescente desnacionalização de nossa economia não é assumido como 
contraditório já que estas duas questões são propostas como 
desvinculadas. É importante lembrar que são justamente grandes 
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empresas estrangeiras como a Shell e a Xerox que fazem a defesa de 
nosso folclore em suas publicidades. 

É nisto que consiste a tentativa de substituir um modelo 
fundamentalmente baseado na coerção por um modelo ancorado na 
hegemonia que funcionaria basicamente em termos de manipular 
símbolos nacionais. 

O grande obstáculo a este projeto de hegemonia é que ele está 
desvinculado da questão sócio-econômica. À medida que a ordem 
burguesa se consolida no Brasil, o Estado tenta criar um projeto que 
privilegia o cultural, sem querer alterar fundamentalmente as regras 
da ordem econômica e política. Assim, através de uma abertura 
restrita, do afrouxamento da censura e de uma reforma partidária que 
visa à reordenação do poder pelo alto se pretende soldar a sociedade 
sem modificar substancialmente questões-chave como a legislação 
trabalhista, a distribuição de renda, a posse da terra, etc. O projeto 
obviamente é tão precário que o próprio crescimento da inflação 
coloca em questão a sua viabilidade. 

Uma questão fundamental que provavelmente se colocará com maior 
intensidade, portanto, é a da existência de dois movimentos 
contrários que se farão sentir mais marcadamente nesta década: por 
um lado, à medida que uma ordem burguesa se consolida no Brasil 
acentuar-se-á a tentativa de construir uma hegemonia através dos 
meios de comunicação de massa e do Estado. Por outro lado, se 
houver uma crescente mobilização da sociedade civil, é possível que 
as classes subalternas possam se organizar melhor e encontrar mais 
canais de expressão e formas de reelaborar as mensagens e ideologias 
recebidas através do Estado e dos meios de comunicação de massa. 
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