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Resumo:  

Trata sobre a incessante busca da identidade nacional brasileira a partir da análise das 
representações de Brasil presentes nos filmes "Bye Bye Brasil" (1979), de Carlos 
Diegues, e "Cinema, Aspirinas e Urubus" (2005), de Marcelo Gomes. A análise dos 
filmes está pautada pela contextualização dos filmes nos períodos histórico-ideológicos 
em que foram realizados, na observação da estética/técnica para construção dos 
sentidos, bem como referenciada teoricamente nos estudos identitários, nas discussões 
acerca da nacionalidade e nas construções identitárias brasileiras. O trabalho propõe 
identificar algumas das representações de brasilidade elaboradas, evocadas, 
ressemantizadas ou satirizadas por estas duas significativas obras da cinematografia 
nacional. 
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Nação e Nacionalidade – a construção de imagens identitárias 

 

Há uma preocupação constante com a identidade hoje, tanto em nível teórico – 

da compreensão e conceituações – quanto em nível prático – a necessidade que todos 

sentem de se afirmar em alguma identidade, identificar-se em determinadas posições, 

localizarem-se em algum discurso para legitimarem-se enquanto sujeitos. Em âmbito 

global, as nações reivindicam e exaltam suas peculiaridades culturais e históricas com o 

intuito de reafirmarem uma identidade própria para diferenciarem-se das demais. Ao 

tratar de identidade nacional é, entretanto, fundamental repassar alguns aspectos desses 

questionamentos, conceitos e caracterizações atribuídas à identidade.  

A noção de Estado, inaugurada com o advento da modernidade, na qual a 

economia passa a ser política e que propõe a unidade do mercado baseada na 

identificação dos interesses do Estado com o interesse comum, vai ser um dos pilares 

para o surgimento da ideia de Nação. 
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Nação significa ao mesmo tempo a soberania do Estado e a unidade econômica e social. É a 
idéia de ‘pátria’ revestindo-se de sentido social ao implicar a predominância do bem público 
sobre os interesses particulares e a abolição dos privilégios. A soberania testemunha a ‘vontade 
geral’ dos cidadãos, encarnada no poder do Estado (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 141). 

 
Passa-se então da pluralidade dos povos à unidade do povo convertido em Nação 

e integrado a partir da centralidade do poder estatal. O Estado passa a ser necessário nas 

relações de mediação entre os indivíduos e as instituições sociais, tornando-se 

centralizador, detentor de um projeto homogeneizador da sociedade e o único aparato 

jurídico da coesão social.  

Martín-Barbero (2003) argumenta que a possibilidade de passagem da unidade 

de mercado à unidade política será a integração cultural. Os produtos culturais serão 

vitais nesse processo, pois funcionam como expressão da identidade nacional e, ao 

mesmo tempo, tendem a arraigá-la, devido aos seus sentidos simbólicos, e à relação que 

irá se estabelecer entre o povo e esse produto cultural.  

Renato Ortiz (1994) afirma que é através de uma relação política que se constitui 

a identidade. Para ele, a memória e a identidade nacional são “construções de segunda 

ordem” que dissolvem a heterogeneidade da cultura popular na univocidade do discurso 

ideológico.  

Dessa forma, torna-se possível compreender como as nações podem ser 

formatadas a partir de invenções. A tese de Hobsbawn (2002) mostra como instituições 

revestidas de algum poder de voz social são, muitas vezes, responsáveis por criar 

tradições que se arraigam no imaginário coletivo como se fossem antigas, anteriores e 

superiores à existência dos indivíduos, com origem num passado extremamente remoto, 

sendo impossível dissociá-las do modo de vida daquela sociedade.  

O conceito de “comunidade imaginada”, oriundo dos estudos desenvolvidos por 

Benedict Anderson (1989), vem colaborar para a compreensão desse dispositivo, para 

quem a identidade está associada à necessidade de formação de sentido de 

nacionalidade. Anderson demonstra o caráter imaginário das identidades e como se 

forma o sentimento de nacionalismo; como uma comunidade integrada que age num 

espaço cuja noção se concretiza na idéia de similaridade temporal, ou seja, ainda que 

não se conheça todas as regiões do país, a noção de que outros indivíduos agem 

concomitantemente num espaço social definido costura a sensação de homogeneidade 

necessária à identidade nacional.  

O pensamento pós-moderno, influenciado pelo existencialismo, vai opor-se de 

maneira diametral à teoria racionalista materialista que ditava o modo de vida moderno. 



O relativismo na pós-modernidade se dá de maneira imperiosa: não existem absolutos 

ou tampouco uma verdade objetiva como pregava o pensamento moderno. Enquanto na 

modernidade buscava-se totalizar o caos, na pós-modernidade admite-se o caos e 

convive-se com ele: para a pós-modernidade toda e qualquer ordem é provisória. 

Sobre a identidade situada na era da heterogeneidade e hibridação cultural, 

Canclini (2003) afirma que “já não basta dizer que não há identidades caracterizadas por 

essências autocontidas e aistóricas, nem entendê-las como as formas em que as 

comunidades se imaginam e constroem relatos sobre sua origem e desenvolvimento”, 

tendo em vista que “as diversas formas em que os membros de cada grupo se apropriam 

dos repertórios heterogêneos de bens e mensagens disponíveis nos circuitos 

transnacionais geram novos modos de segmentação” (p. XXIII). 

Com todo o seu alcance e como grande geradora de representações, a mídia, 

sobretudo no Brasil, constitui uma das principais fontes de material formador do 

universo simbólico social, tornando-se uma grande definidora de que posições-de-

sujeito os indivíduos devem assumir. 

 

Inventando um Brasil 

 

Em busca do mito fundador da identidade nacional, o historiador Edgar de 

Decca (2002) desenvolve a tese de que a América – e logo a identidade de seus povos – 

é fruto de uma projeção européia, que ele nomeia de mandato utópico. De acordo com 

esse postulado, o discurso fundador da nacionalidade brasileira estaria baseado numa 

idealização externa de caráter fantasioso. A América, na visão européia, seria o terreno 

paradisíaco onde seria possível construir um mundo diferente do vivido na Europa. 

 
A busca da identidade nacional é um produto do século XIX e está marcada por esse profundo 
romantismo que acabou por transformar a história brasileira numa lenda de cunho familiar, na 
qual um mandato utópico é transmitido de pai para filho, alcançando finalmente o neto. Com 
esse filho, que por sua vez é um neto, finalmente, construir-se-á uma identidade nacional 
pautada por aquelas duas características principais: a necessidade obsessiva de falar de si 
mesmo, realçando a diferença pelo exótico e a representação do nacional pelos parâmetros da 
modernidade européia parisiense e não paterna portuguesa. O filho, dessa vez, não apenas 
muda o nome atribuído pelo pai, como também procura construir uma nova realidade, não 
menos fantasiosa, ressaltando os aspectos exóticos da natureza brasileira (DECCA, 2002, p. 
94).  

 
É na figura do imperador D. Pedro II, representante da personagem de “neto” 

nessa “lenda” familiar e na emancipação do Brasil de Portugal, em 1882, que a primeira 



identidade nacional brasileira (a identidade fundadora) vai se centrar. É a partir daí que 

se fala numa identidade una para o país.  

Se, a princípio, o projeto se restringia a garantir a unidade política-territorial, 

mais tarde se amplia para incorporar uma memória e reconhecer uma cultura. D. Pedro e 

a elite política da corte se preocupavam com o registro e a perpetuação de uma certa 

memória, mas também com a consolidação de um projeto romântico, para a 

conformação de uma cultura “genuinamente nacional”. Dessa preocupação decorre a 

criação do Instituto Geográfico Brasileiro, responsável por inúmeras ações nesse 

sentido. Paralelamente, são gestados inúmeros projetos não oficiais de futuro e 

identidade nesse período. 

A literatura se encarrega por perpetuar diversas dessas construções. Uma delas é 

a empreendida por José de Alencar em O Guarani, obra que reforça a idéia de uma 

identidade baseada no contato entre o aborígine americano e o europeu. O indígena é 

escolhido pelo português como símbolo majestoso do exotismo e força característicos 

do país, e, por isso, digno de, junto com ele, formatar a nacionalidade brasileira. 

Obras como as de Sílvio Romero, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha se 

inserem na tradição de pensamento do século XIX, que procura definir o fundamento do 

ser nacional como base do Estado brasileiro. Assim, quarenta e cinco anos mais tarde, 

em 1902, Os Sertões, de Euclides da Cunha, vem propor uma verdadeira ruptura com o 

“pai” (Portugal) e seu mandato utópico. O brasileiro é visto aqui como subproduto de 

uma mistura de raças, como uma sub-raça, resultado desastroso da projeção fantasiosa 

dos portugueses. A figura do sertanejo, retratada por Euclides da Cunha, é a de um ser 

de aspecto quase deprimente: sem altivez ou civilização, raquítico e rude, ainda que, 

quando necessário, transmute-se em homem-forte.  

 
Neste momento torna-se corrente a afirmação de que o Brasil se constituiu da fusão de três 
raças fundamentais: o branco, o negro e o índio. O quadro de interpretação social atribuía 
porém à raça branca uma posição de superioridade na construção da civilização brasileira 
(ORTIZ, 1994, p. 19). 

 
Tal teoria tem como decorrência a concepção do “mito das três raças” e a 

fundamentação da identidade nacional na miscigenação, muito embora esta mistura seja 

vista de forma negativa, como fator de regressão, uma vez que o índio e o negro, raças 

tidas como inferiores, se apresentavam como um entrave ao desenvolvimento da nação. 

Essas idéias, aliadas à estabilização da República, possibilitam o conhecimento 

nacional, projetando para o futuro a construção de um Estado brasileiro. A elite 



intelectual gestora da República tem nas mãos a missão de, nos apropriando da 

terminologia de Hobsbawn, de fato, inventar uma nova tradição.  

Não nos seria, no entanto, descabido afirmar que a identidade proposta pela 

República herda do primeiro discurso fundador (o mito do “berço esplêndido”) o 

discurso progressista. Apesar da invocação a um maior realismo ser característica da 

nova fase, a visão utópica na construção da República é muito presente. O Brasil ainda é 

visto como “gigante pela própria natureza”, que se desenvolverá através do lema 

positivista de “ordem e progresso”. 

Os manifestos modernistas Antropófago e Poesia Pau-brasil constituem posições 

de intelectuais como Oswald de Andrade e Mário de Andrade na década de 20 do século 

passado. Os manifestos pretendiam vincular a cultura brasileira a uma “autenticidade” 

de origem frente às transformações advindas da atividade industrial, pela qual o Brasil 

passava, através de uma proposta estética, filosófica e ideológica diante dessa herança 

cultural. 

Segundo Nunes (2003), Oswald, no Manifesto Antropófago, publicado em 1928, 

incorpora do padrão discursivo português a exploração da imagem do índio para gerar 

identidade brasileira, porém busca reescrever a história dos fatos a partir do seu ponto 

de vista indígena. Para o modernista, o brasileiro estava aqui antes e independentemente 

da chegada dos portugueses.  

Publicado dois anos antes, o Manifesto Regionalista, de Gilberto Freyre, 

concebe a modernidade por outro aspecto e propõe formulações diferenciadas para a 

identidade do país. Assim como o Manifesto Antropófago, buscava estabelecer uma 

unidade nacional, todavia, a partir de ponto de vista distinto deste: enquanto Oswald 

pregava a antropofagia, Freyre defende o regionalismo. Freyre defende os valores 

regionais, recusando as “imitações” e “novidades estrangeiras” que não valorizam a 

“autenticidade” e “originalidade” do país.  

 
Porém, ao utilizar o ‘critério regional da paisagem’, Freyre se posiciona no espaço discursivo 
em que se falam das curiosidades, das singularidades do Brasil, a partir da perspectiva do 
europeu. (...) Esse procedimento mostra que não há mudança de perspectiva frente ao discurso 
da época da colonização, mas apenas um deslocamento dentro desse espaço (NUNES, 2003, p. 
45). 

 
O cenário paisagístico é o descrito pelos europeus e o índio é substituído pela 

visão da mistura de raças e valores. Para ele, o brasileiro é fusão. A identidade do 

brasileiro se constitui através do enfoque nos objetos naturais, transformados sob a 

influência de vários povos e seus costumes peculiares. 



Assim, todas estas propostas vêm dar base para o estabelecimento da 

organização política da identidade nacional empreendida por Vargas. Este vai ter como 

preocupação a configuração/formatação de uma ideologia da cultura brasileira e uma 

identidade nacional. Para tanto, o governo se utilizará de diversas estratégias, tais como 

o controle dos meios de comunicação – a introdução do “nacionalismo”, que proibia a 

participação de estrangeiros como proprietários de empresas jornalísticas, e a criação de 

órgãos oficiais como o Departamento de Imprensa e Propaganda –, o incentivo à 

política de imigração européia, bem como a normatização de expressões culturais. 

O prosseguimento do incentivo à imigração européia, nesse período, visava 

contemplar o projeto de “embraquecimento” do povo brasileiro de forma a livrá-lo do 

“atraso biológico” que impedia a modernização orientada pelo Estado.  

 
O Brasil que se pretendia formar era livre e de cidadãos brancos. Os nacionais (mestiços, 
negros e brancos pobres que não tinham a cultura das elites) eram desqualificados como 
trabalhadores e cidadãos, mas o futuro deles poderia ser promissor através de uma 
‘regeneração’ biológica e cultural. [...] Essa era a solução dos grandes problemas sociais e 
combinava perfeitamente com patriotismo, já que através da valorização do trabalho e da 
contribuição de ‘raças mais evoluídas’, os nacionais buscariam o caminho do desenvolvimento 
individual, o que levaria, posteriormente ao progresso do país” (PESSANHA, 2005, p. 21-22) 

 
O Estado Novo surge, então, com o propósito de transformar esse cidadão 

deficiente e construir uma nação forte e vigorosa. A construção do “novo homem”, 

assim como a do Novo Regime – o Estado Novo, se dá sobre construções anteriores, 

como a da fábula das três raças (mistura de índios, negros e brancos como ponto de 

origem do povo brasileiro), propondo para elas, no entanto, uma nova roupagem. 

Gilberto Freyre, através de Casa Grande e Senzala, publicado em 1933, traz 

para a “explicação” do Brasil o “conceito de cultura” e deixa para o século XIX o de 

“raça”. Assim, o estado getulista se empenha na tarefa da construção do “novo homem” 

brasileiro a ser convertido em símbolo dos novos tempos. Qualidades como “preguiça”, 

“indolência”, consideradas como inerentes à raça mestiça, presentes em construções 

identitárias anteriores como as de Nina Rodrigues e Euclides da Cunha, são substituídas 

por uma ideologia do trabalho. Essa ideologia se constitui no carro-chefe do Estado 

Novo. 

O arquétipo ou estereótipo do brasileiro como malandro ia totalmente de 

encontro ao novo cidadão que o governo tentava formular. O malandro seria a 

representação social dos traços genéticos e culturais negativos herdados pelo povo 

brasileiro de todos os povos que o compunham. “O que se assiste neste momento é na 



verdade uma transformação cultural profunda, pois se busca adequar as mentalidades às 

novas exigências de um Brasil ‘moderno’” (ORTIZ, 1994, p. 43). 

A ideia de avanço e progresso rumo à modernidade terá continuidade nas 

elaborações identitárias posteriores a esse período e terão reflexo em diversas áreas e 

movimentos culturais (tropicalismo, Cinema Novo) e também na concepção de projetos 

políticos (desenvolvimentismo, ditadura militar, etc.). 

 

O Cinema 

 

As primeiras décadas do século XX, marcadas pelo fenômeno de migração da 

população rural para as cidades, representam o surgimento das sociedades de massa. E a 

massa precisava de meios que lhe falassem diretamente. Assim, a difusão do novo 

cidadão brasileiro implementada pelo Estado Novo, aconteceu, sobretudo, na 

disseminação de conceitos nacionalistas através do rádio e do cinema, meios 

fundamentais para a transformação da ideia política de Nação em vivência, em 

sentimento e cotidianidade. 

Fascinando platéias com a sua “reprodução do real”, “tal qual o fato acontecera”, 

o cinema foi dentre os meios de comunicação o que mais prometeu sucesso em se 

tratando de convencimento das massas. Outro fator que tornava o cinema um atraente 

meio de divulgação de mensagens, tal qual o rádio, era a abrangência de público que 

este possuía (RAMOS & MIRANDA, 2000). No Brasil, uma vez que grande parte da 

população do país era analfabeta, o cinema despertou grande expectativa com suas 

possibilidades audiovisuais. 

O poder “democratizante” da imagem era aclamado. A capacidade simbólica da 

imagem encerrava, em si, a ferramenta política necessária para o fortalecimento e/ou 

construção de uma identidade nacional. As belezas naturais, símbolos de um Brasil rico 

de matéria-prima e promissor, assim como o poderio das instituições estatais e indústria 

nascente, símbolos de uma presente modernização, poderiam ser facilmente expostas.  

O INCE (Instituto Nacional de Cinema Educativo), criado em 1936, no governo 

de Vargas, e que contou com a participação efetiva do grande cineasta Humberto Mauro 

na direção de inúmeras películas, também visava à produção de filmes documentários 

que valorizassem o nacional, enriquecessem a cultura brasileira lhe conferindo o status 

de moderna e mostrassem o “Brasil aos brasileiros”. Tais filmes tinham o objetivo de 

auxiliar a educação dos cidadãos brasileiros em formação, estimulando valores como a 



disciplina, o vigor físico, o trabalho, a parcimônia, a moralidade e a cordialidade como 

qualidades do ser brasileiro (GOMES, 1996). 

Da mesma forma ocorre com o rádio. Rapidamente esse veículo se populariza 

como meio de difusão de cultura de massa e se expande sob a tutela da ditadura. Logo o 

rádio se torna o meio de comunicação mais popular do país e passa a fazer parte do 

cotidiano do brasileiro médio. Dessa forma, o Estado incentivava e tornava viável, de 

forma geral, a criação de produtos culturais condizentes com os propósitos 

governamentais e sua distribuição através da indústria cultural que se formava.  

 
Em outras palavras, o papel decisivo que os meios massivos desempenham nesse período 
residiu em sua capacidade de se apresentarem como porta-vozes da interpelação que a partir do 
populismo convertia as massas em povo e o povo em Nação. Interpelação que vinha do Estado, 
mas que só foi eficaz na medida em que as massas reconheceram nela algumas de suas 
demandas mais básicas e a presença de seus modos de expressão (MARTÍN-BARBERO, 2003, 
p. 242). 

 
Assim, no século XX, o cinema, ao lado da literatura e da música, se torna uma 

grande fonte de referência de imagens de nacionalidade. O ápice da empreitada de 

reconstrução/revolução da imagem de Brasil se dá, no cinema, com o movimento 

denominado Cinema Novo, nos anos 60. Pela primeira vez no cinema a representação 

das imagens de brasilidade acontece de maneira espontânea, sem interferência direta do 

Estado. O movimento, que teve como destaque a proeminente figura de Glauber Rocha, 

aproxima-se da proposta dos autores modernistas da década de 1930 ao impor com suas 

imagens e enredos a compreensão do Brasil através de uma “estética da fome”. 

O Cinema Novo propunha um cinema de descolonização, de compromisso com 

a verdade e com a realidade nacional; e a verdade do Brasil, assim como de outras 

nações latinas, era, para o movimento, a situação de fome e miserabilismo pungentes. 

Através da fome, “nervo da sociedade”, seria possível o Brasil ser compreendido por 

seus próprios padrões e também fazer-se compreender (ROCHA, 2004).  

Maria do Socorro Carvalho (2006) afirma que o Cinema Novo, representante do 

cinema moderno brasileiro, foi permeado de um clima de otimismo e crença na 

transformação social. Empreendeu uma tentativa de reconstruir a história do Brasil a 

partir da perspectiva dos vencidos, dos marginalizados, enaltecendo e discutindo sua 

beleza, riqueza e verdade sócio-cultural sem recorrer ao clichê do exotismo e gerando 

discussões sobre as injustiças sociais, pobreza e alienação. 

A partir daí o cinema continuaria sendo espaço de discussão da nacionalidade e 

de disseminação de ideias e elementos representativos da identidade nacional. A 



temática de busca do que é genuinamente ser brasileiro será recorrente em diversos 

momentos da cinematografia nacional, abordada a partir de variadas estéticas e pontos 

de vista. 

 

As imagens de brasilidade em Bye Bye Brasil e Cinema Aspirinas e Urubus 

 

Cinema Aspirinas e Urubus 

1942, Segunda Guerra Mundial. Brasil. Ditadura do Estado Novo. Um alemão 

vendedor de aspirinas viaja pelas entranhas do sertão nordestino. Em outro ponto, mais 

um nordestino busca uma vida mais digna, longe da seca. Um encontro. Uma amizade 

sólida e inusitada, construída de respeito e sutilezas num ambiente árido, entre 

adversidades e esperança de algo melhor. 

Esse é o enredo de Cinema, Aspirinas e Urubus. Fugindo da guerra na Europa, o 

alemão Johann viaja pelo Brasil como representante da Bayer, vendendo de maneira 

engenhosa um famoso e inovador remédio para dor de cabeça. Para isso ele utiliza os 

encantos do cinema mambembe - leva consigo uma tela e um projetor de cinema e em 

cada parada exibe documentários sobre a pujança das recém-surgidas metrópoles 

brasileiras e também pequenos filmes publicitários sobre o seu produto. No caminho, dá 

carona a várias pessoas, dentre elas Ranulpho, que passa a acompanhá-lo e ajudá-lo em 

troca de uma compensação monetária, já que seu objetivo é fugir da pobreza e secura do 

sertão para o Rio de Janeiro.  

Lançado em 2005, período denominado por alguns teóricos como Oricchio 

(2003) de Cinema pós-Retomada, o diretor Marcelo Gomes revisita uma época decisiva 

para a constituição do Brasil como nação e para a entrada do país na modernidade. 

Esses elementos estão presentes através da abordagem do encontro entre moderno e 

tradicional, riqueza e miséria, representados nessa narrativa pela realidade nordestina de 

seca e pobreza em contraste com o avanço tecnológico e encanto que o cinema 

proporciona mesmo numa tela de pano, num comercial de Aspirina ou em um cinejornal 

de teor político-propagandístico. 

 

Bye Bye Brasil 

“Uma trupe de artistas ambulantes viaja pelo interior do Brasil. Um caminhão 

alegremente colorido carrega a 'Caravana Rolidei' e suas atrações - Salomé, a Rainha da 

Rumba, Lorde Cigano, o Imperador dos Mágicos e dos Videntes e Andorinha, o Rei dos 



Músculos. Numa pequena cidade do Nordeste, à beira do rio São Francisco, eles 

aceitam um voluntário que passará a fazer parte da trupe, o sanfoneiro Ciço, que traz 

com ele sua esposa, Dasdô. Ciço se apaixona por Salomé, e enquanto o caminhão da 

'Caravana Rolidei' atravessa o vale do São Francisco, o litoral nordestino com suas 

praias, o árido sertão da seca, a selvagem Transamazônica e os caudalosos e perigosos 

rios Xingu e Amazonas, até chegar em Belém, a maior cidade amazônica, os 

componentes da trupe vão vivendo as situações decorrentes de seus amores e de suas 

aventuras”. 

Esta é a sinopse de Bye Bye Brasil (1979), filme de Carlos Diegues, considerado 

por muitos como uma das mais importantes produções cinematográficas brasileiras da 

década de 1970. O filme revela algumas riquezas do país, o talento e as misérias de seu 

povo, bem como apresenta um forte conteúdo social ao retratar os problemas da 

sociedade brasileira da década com humor calcado em doses de ironia - um convite ao 

brasileiro rir de si mesmo -, levando à reflexão. Dessa forma, este filme aborda a cultura 

do brasileiro e demais características tidas como inerentes ao caráter nacional, tais como 

a alegria, a criatividade, a sensualidade, a espontaneidade, entre outras 

Já sem o clima de otimismo e crença na revolução social, característico do 

Cinema Novo, Bye Bye Brasil soa como um deboche do modelo desenvolvimentista 

empreendido pelos militares e goza da forma desigual e desestruturada em que o país se 

lança na modernidade. Após o golpe militar de 1964, o Cinema Novo continuou 

empenhado na busca pela autenticidade brasileira, mas foram mudando as 

características desse romantismo, que se tornou menos revolucionário, assentando-se 

dentro da nova ordem estabelecida. Com um discreto aceno de abertura política e a 

criação da Embrafilme (distribuidora de Bye Bye Brasil) no governo Geisel, muitos 

cinema-novistas passaram a colaborar com o novo órgão, a exemplo de Nelson Pereira 

dos Santos e Carlos Diegues.  

Mas que Brasil é imaginado pelos cineastas e pelos personagens desses dois 

filmes? Uma nação é imaginada como limitada, diz Anderson, mas quais são os limites 

imaginados para o Brasil esboçado pelos dois diretores? Segundo o autor, ela é também 

soberana, pois por trás da nação há sempre um Estado com autonomia. Mas que 

soberania é essa que não atinge os seus cidadãos, que vivem à parte do mundo político? 

A nação é ainda imaginada como comunidade – concebida como companheiro profundo 

e horizontal. Mas que horizontalidade é observada nas discrepâncias sociais e culturais 

mostradas pelos filmes e vivenciadas por seus personagens? 



 

A Busca de Novas Fronteiras e o Transculturalismo: inserção na modernidade (ou 

o Brasil se quer nação moderna) 

 

Ambos os filmes são marcados pelo encontro entre elementos modernos e 

elementos populares. Em Cinema, Aspirinas e Urubus esse processo se dá de maneira 

ainda suave, pautada por uma política nacionalista intensa e pelo início da proliferação 

dos meios de comunicação de massa. Em Bye Bye Brasil, em que a história narrada se 

passa na década de 70, período do milagre econômico brasileiro, o transculturalismo é 

evidente por todos os lados.  

Os anos 30 do século passado foram fundamentais para a incorporação dos 

países latino-americanos à industrialização, modernização de suas estruturas 

econômicas e o estabelecimento das suas identidades nacionais tendo como agente 

protagonista o Estado moderno. 

 
Surge assim um novo nacionalismo, baseado na idéia de uma cultura nacional, que seria a 
síntese da particularidade cultural e da generalidade política, da qual as diferentes culturas 
étnicas ou regionais seriam expressões. A Nação incorpora o povo, transformando ‘a 
multiplicidade dos desejos das diversas culturas num único desejo: participar do sentimento 
nacional’. Sob esta forma, a diversidade legitima a insubstituível unidade da Nação. Trabalhar 
pela Nação é antes de mais nada torná-la una, superar as fragmentações que originam as lutas 
regionais ou federais no século XIX, tornando-lhe possível a comunicação entre várias regiões 
– rodovias, estradas de ferro, telégrafos, telefones e rádio – , mas acima de tudo das regiões 

com o centro, com a capital (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 229). 
 

Esse é o contexto histórico da trama do filme de Marcelo Gomes. Realidade que 

é intensificada nas décadas posteriores, em que o estado propôs um avanço do modelo 

desenvolvimentista. Porém no processo de modernidade, as culturas nacionais sofreram 

uma absorção incompleta de suas características. A tão procurada “essência” da cultura 

brasileira sofre influência dos anos de dominação, é ofuscada pela névoa da 

globalização, e revestida pela modernidade que massifica e transforma o homem do 

Terceiro Mundo em um homem que vive a modernidade sem ser moderno, que 

incorpora traços, mas não usufrui do que a modernidade tem de positivo.  

Este cenário é apresentado em Bye Bye Brasil, que representa o momento em 

que o país tenta emergir como uma sociedade adaptada ao processo de modernização 

através do projeto de modernização implementado pelos militares. A trupe de atores 

mambembes percorre o Norte e o Nordeste brasileiros para ganhar a vida e o que vemos 

é um país de traços caboclos, índios e negros que absorve as sobras do moderno.  



A década anterior, em que se defendia que “só é nacional o que é popular”, é 

substituída por um progressivo desinteresse político, como abordado no filme de Cacá 

Diegues. O brasileiro comum é um sujeito despolitizado, à parte dos processos de 

transformação social. Em determinada cena uma índia questiona à Salomé se ela é do 

Brasil e pergunta como alguém de fora: “quem é o presidente do Brasil?”; o índio não é 

nem se sente integrado, sente-se algo à parte, estrangeiro dessa nação brasileira que 

assiste de longe, com distanciamento. O Brasil que constrói a Transamazônica, símbolo 

de integração, é o mesmo que deixa à margem populações inteiras. 

Um índio que ouve rádio de pilha e bebe Coca; boates que tocam música 

americana em plena Amazônia; um holiday abrasileirado em rolidei nomeava a 

caravana; a descoberta do "y" surge como uma inserção no moderno. Podemos fazer a 

leitura de que “Rolidey”, novo nome da trupe, soa como uma sátira do diretor, como um 

recado de que por mais que o Brasil tente ser moderno por esse modelo, sempre será 

uma apropriação problemática e mal feita de elementos estrangeiros.  

O índio, o nordestino e também o negro são mostrados marginalizados desse 

processo de nacionalização e modernização pelo qual passa o país nos dois momentos 

retratados pelos filmes. Através da apresentação dos personagens e dos figurantes que 

vão conhecendo ao longo da estrada, os discursos da diversidade e da hibridação racial e 

cultural são sutilmente explorados e retomados nessa obra.  

Em Bye Bye Brasil a cultura popular parece condenada à extinção. Ciço e Dasdô 

mudam-se para Brasília, signo maior de modernidade no país à época, e passam a 

ganhar a vida caracterizados como “autênticos” nordestinos, tocando forró em um salão 

para seus conterrâneos que construíram a cidade, mas que não habitam nela nem 

desfrutam dos seus encantos; população que fica à margem, morando em cidades 

satélites que remetem ao subúrbio das grandes cidades. 

As belezas da modernidade bestificam os marginalizados espectadores dos 

cinejornais. As imagens da pílula milagrosa e de um país distante da sua realidade 

encantam os nordestinos de Cinema Aspirinas e Urubus da mesma forma que a 

televisão sem imagem hipnotiza os caboclos de Bye Bye Brasil. Eles estão à margem 

daquele mundo, mas querem estar nele, viver sua beleza e suas ilusões. 

Esse encontro pode ser visto de outra maneira em Cinema, Aspirinas e Urubus, 

através do elemento estrangeiro em oposição ao elemento local. O estrangeiro tem uma 

importância significativa nesse filme, assim como em outros filmes da Retomada e pós-

Retomada, como ressalta Rodrigues (2007). O “gringo” surge na narrativa como 



contraponto da identidade nacional. Ele é signo modernidade, e por isso tem certo 

status, contrastando com a cultura popular, “autêntica”. Assim, o diretor explora a 

dicotomia entre a pobreza e primitivismo do sertão nordestino e a modernidade presente 

no caminhão de Johann, nos equipamentos cinematográficos e no poder da aspirina. 

Entretanto, o apelo nacionalista do governo Vargas é revisitado na perseguição ao 

imigrante dos “países do Eixo”, vivenciada por Johann.  

Os dois filmes retratam ainda a fragmentação que a modernidade produz nas 

sociedades. O homem pós-moderno não tem uma só identidade, mas várias transitórias 

e fugazes, como destacou Hall (2005). É o vivente de uma sociedade de modernidade 

inacabada, incompleta.  

Localizamos aqui a ideia de discurso performático elaborada por Bhabha (1998), 

pela qual os indivíduos, através de suas práticas sociais, arranham o discurso de 

unidade, uniformidade e horizontalidade da nacionalidade fabricada pelo Estado – 

elaboração nomeada por Bhabha de discurso pedagógico. Representa o discurso 

performático a inserção de outras vozes que estão à margem da nação.  

Por muitas vezes vemos o discurso pedagógico e o discurso performático 

entrarem em conflito em ambos os filmes. Seja na inconformidade entre o Brasil que se 

ouve pelo rádio do caminhão de Johann e os cenários pelos quais o mesmo caminhão 

percorre em Cinema, Aspirinas e Urubus, seja pela denúncia de precariedade, alienação 

e exploração que acompanha o discurso progressista do governo militar em Bye Bye 

Brasil. Evidencia-se assim os “diferentes tempos da nação”, em sua verticalidade, como 

propõe Bhabha (1998) e não em uma horizontalidade, como quis Anderson (1989). 

De acordo com a pesquisadora Anelise Corseuil (1997), o filme de Diegues 

poderia ser definido como um pastiche político do processo de multiculturação tomando 

forma no Brasil dos anos 70. As rupturas culturais abordadas no filme através da 

frustração dos artistas mambembes ao se defrontarem com as “espinhas de peixe” 

(antenas de televisão), responsáveis pela perda da audiência rural, assim como o 

contraste produzido pelos índios trajando novas vestes, lambendo picolés e portando 

rádios de mão, causam um estranhamento no espectador, revelando o lado grotesco 

dessas mudanças. 

 
Seria possível argumentar que Bye Bye Brasil está ainda situado dentro das fronteiras de um 
país de terceiro mundo; mas ainda assim, o filme transcende o nacional para evocar a relação 
de dependência entre o capital multinacional e as riquezas naturais do que pode ser 
propriamente definido como nacional. É, no entanto, no mapeamento das transformações que 



Bye Bye Brasil situa o estrangeiro: a cultura estrangeira é despida de seu “glamour” – ela é 
apresentada no filme como excrescência. (CORSEUIL, 1997, p. 113) 

 

 

A estrada como metáfora 

 

Os Road Movies 

O road movie, ou filme de estrada, considerado um sub-gênero genuinamente 

americano, está presente na cinematografia brasileira desde a década de 1960. O road 

movie caracteriza-se por ter a estrada como cenário principal e pela presença de um 

automóvel. O escapismo, a necessidade de romper fronteiras e experimentar o novo, 

novas vivências e ambientes desconhecidos, são características marcantes do gênero. 

Um elemento recorrente no road movie é a busca. O viajante normalmente viaja 

à procura de algo, seja interna ou externamente. A estrada funciona como elemento 

revelador da realidade que se almeja encontrar, tem poder transformador e evolutivo na 

vida dos personagens que a cruzam. 

Em ambos os filmes analisados, para além das buscas pessoais de seus 

personagens, a estrada pode ser vista como metáfora da busca de uma identidade 

nacional em dois momentos distintos, oferecendo variados elementos de brasilidade 

úteis para pensar e discutir a identidade brasileira. As buscas dos personagens resultam 

em uma outra, mais urgente e coletiva: a de um país escondido em seus interiores, um 

país ainda puro e rico em significados. O eterno retorno e a interminável travessia 

resgatada por Graciliano Ramos e Euclides da Cunha emergem nas obras de Diegues e 

Gomes, que podem ser vistas como uma forma contemporânea de denunciar o Brasil 

desconhecido.  

As trajetórias pessoais são alegorias de processos econômicos, sociais e culturais 

mais amplos vivenciados pelo país em busca de uma identidade nacional referenciada 

em elementos positivos. Assim, a estrada nesses dois filmes pode ser vista como o 

espaço da busca que acaba revelando uma modernidade precária e exploratória, sempre 

medida por meio de referências estrangeiras.  

Dessa maneira, tem-se representada nos dois filmes a concepção de Brasil como 

um país de pobreza, mas também de possibilidades. Há a esperança no amanhã, num 

futuro melhor em outro lugar, porém dentro das fronteiras nacionais. É ainda através da 

estrada que é explorada a imensidão e variedade geográfica do Brasil e a diversidade 



cultural do brasileiro, elemento fundamental no discurso identitário nacional desde a Era 

Vargas.  

 

O migrante  

A discussão do papel e da busca do sertanejo por um mundo próspero e idílico, 

inaugurada no âmbito cinematográfico pelo Cinema Novo, torna-se recorrente nas obras 

cinematográficas brasileiras nas décadas seguintes. A estrada, a viagem, é também 

símbolo de migração, da busca da mobilidade econômica-social, representada pelo 

alcance do mar – fruto do êxodo e da miséria nas áreas rurais.  

Nessa representação, presente nos dois filmes, o sertanejo não tem o que perder 

e se lança numa busca por algo que mesmo sem saber ao certo do que se trata, crê que 

seja melhor do que a situação atual. Claramente constituída nos personagens Ciço (Bye 

Bye Brasil) e Ranulpho (Cinema, Aspirinas e Urubus) o estereótipo do nordestino é o de 

um sujeito sem perspectivas, rude, franzino, ignorante e insatisfeito com a realidade em 

que vive, como já representado em elaborações identitárias anteriores. 

A viagem dos personagens em busca do futuro de riquezas, de outra situação que 

lhe proporcione um novo lócus social, pode ser vista como alegoria da própria viagem 

do país em busca de uma identidade positiva, sempre fiado na crença da bonança futura 

– o Brasil, terra prometida, o “país do futuro”. Essa elaboração está intrinsecamente 

ligada à entrada do país na modernidade, com o desenvolvimentismo, o insistente e 

contínuo signo positivista de progresso. Sempre em comparação com as nações 

estrangeiras hegemônicas – ora Portugal, ora França, ora Estados Unidos – o Brasil 

tenta se constituir peculiar, nacional, entretanto moderno, empreendendo uma espécie 

de canibalização de valores externos, como quis Oswald de Andrade, porém em uma 

versão desastrada e desastrosa dessa apropriação, como se vê em Bye Bye Brasil. 

 
o país passa a viver um clima de ufanismo, com o Estado construindo seus grandes 
monumentos, estradas, pontes e obras faraônicas, enquanto a classe média, aproveitando-se das 
sobras econômicas do milagre vai, maravilhada, comprar seus automóveis, televisões coloridas 
e apartamentos conjugados para veraneio (HOLLANDA, 2005, p. 101) 

 
No final da década de 60 e início da década de 70, o país vive a mitologia de um 

país que não para e que não tem limites para crescer, um país que se expande em busca 

de novas fronteiras.  

 

Em busca de novas fronteiras 



Os dois filmes têm em comum a busca de novas fronteiras que culmina na 

“fuga” para a Amazônia. A Amazônia em Bye Bye Brasil é idealizada dentro da 

mentalidade ainda da terra prometida, o paraíso distante, desconhecido, que se quer 

alcançar: a Amazônia é, portanto, terra “onde jorra leite e mel” – onde não há fome, 

terra sulcada de rios, onde, segundo a fala de Lord Cigano, “diamantes brotam à flor da 

terra”.  

 
O Brasil foi instituído como colônia de Portugal e inventado como ‘terra abençoada por Deus’, 
à qual, se dermos crédito a Pero Vaz de Caminha, ‘Nosso Senhor não nos trouxe sem causa’, 
palavras que ecoarão nas de Afonso Celso, quando quatro séculos depois escrever: ‘Se Deus 
aquinhou o Brasil de modo especialmente magnânimo, é porque lhe reserva alevantados 
destinos’. É essa construção que estamos designando como mito fundador (CHAUÍ, 2004, p. 
57-58) 

 
É, em Cinema Aspirinas e Urubus, o exótico, o lugar onde, por bem ou por mal, 

se pode recomeçar: seja fugindo da fome e seca nordestina, seja se refugiando das 

bombas da guerra. A Amazônia, em ambos os filmes, funciona como uma metáfora do 

Brasil colonial: lugar idealizado, louvado pelo exotismo e riquezas naturais e lugar de 

recomeço; terra virgem, sem dono, onde se pode ser anônimo e onde habita a esperança 

de construção de uma história diferente e mais próspera. 

Dessa forma, é possível enxergar nessa representação uma recuperação do mito 

do Berço Esplêndido em Bye Bye Brasil, porém sob uma forte perspectiva crítica. Em 

tom de ironia, o diretor denuncia a exploração do povo e da natureza e a dependência 

econômica da “metrópole”, agora transfigurada nos “Estados Unidos da América do 

Norte” pela entrada do país num capitalismo precário, e também a situação de 

colonialismo cultural no qual o país adentrava cada vez mais profundamente.  

 

Os personagens 

Lord cigano incorpora o típico malandro brasileiro. Com seus trambiques, 

“jeitinhos” e criatividade para garantir o sustento, esse personagem incorpora com 

perfeição a figura mítica do brasileiro “esperto”, tão combatida pelo governo Vargas. 

Antônio Cândido (1970), em Dialética da Malandragem, vê a figura do malandro como 

a personalidade autêntica brasileira, o caráter possível dentro da realidade social do 

Brasil que ele denomina “dialética de ordem e desordem”. O malandro é o arquétipo 

folclórico da esperteza popular, capaz de criar sua própria ordem ao transitar entre um 

pólo e outro – ética-antiética. 



Roberto Schwarz (1989, p. 132), em ensaio analítico à obra de Antônio Cândido, 

afirma sobre a figura do malandro: 

 
Esta vem da Colônia e se manifesta na figura folclórica de Pedro Malazarte, em Gregório de 
Matos, no humorismo popular, na imprensa cômica e satírica da Regência, num veio de nossa 
literatura culta do século XIX, e culmina no século XX, com Macunaíma e Serafim Ponte-

Grande, onde é estilizada e elevada à símbolo (SCHWARZ, 1989, p. 130). 
 

A malandragem seria a originalidade brasileira, a fuga dos aspectos pitorescos 

impostos como autenticidade e pontos de honra patriótico. O Brasil é o espaço anômico 

onde não se pode abrir mão da ordem, e, no entanto, também não é possível viver dentro 

dela. A dialética da ordem e da desordem constituiria a linha mestra da cultura 

brasileira, muito bem representada no filme de Diegues.  

Ciço e Ranulpho são os retirantes inconformados com a pobreza do sertão 

nordestino que saem em busca do mar. Ranulpho é ainda o sertanejo rude, franzino e 

desconfiado já descrito pela literatura, porém apresenta uma maior complexidade na sua 

personalidade. Distancia-se do estereótipo do nordestino sofrido e submisso, já bastante 

retratado no cinema nacional, que pode ser visto mais presente em Ciço, por exemplo. 

Entretanto ambos têm a obstinação típica do sertanejo (“antes de tudo um forte”). “Eu 

não quero morrer aqui, eu não quero ficar aqui enterrado... eu quero ver o mar”, diz 

Ciço ao decidir acompanhar a trupe “Rolidei”. 

Azedo e com uma camaradagem por vezes interesseira, Ranulpho embarca ao 

lado de Johann numa jornada de autoconhecimento e autoaceitação. Pessimista em 

relação à sua realidade e ao Brasil como um todo, quer inicialmente identificar-se com o 

que Johann representa. Assim, sonha com o Rio de Janeiro, suas praias e seus prédios e 

fala constantemente mal de seus conterrâneos, como se não fizesse parte daquele 

cenário. 

Ranulpho é o nordestino amargurado, porém esperançoso. Anela se inserir como 

cidadão, “ter carteira assinada”. Seu sonho é belamente retratado pelo diretor na cena 

em que Ranulpho estende a mão à frente do projetor e as paisagens do Rio de Janeiro 

correm desenhadas em sua mão: o desejo de possuir, de fazer parte, de alcançar o mar, a 

prosperidade e a modernidade estão ali, metaforicamente (mas somente 

metaforicamente), à palma da sua mão.  

Johann é o mascate da modernidade, mostrado como o estrangeiro pacato e 

gentil que se encanta com as pequenas vicissitudes da vida sertaneja, que acha tudo 

interessante. Representa o olhar estrangeiro, que vê o Brasil com a curiosidade 



despertada pelo exótico, com a atração que o primitivo é capaz de produzir, como na 

visão de Freyre. Assim, a visão do Brasil como exótico, já bastante disseminada nas 

construções identitárias brasileiras, e ainda explorada pelo ufanismo das belezas 

naturais e da diversidade de culturas e raças na Era Vargas é representada pela presença 

do alemão. 

Andorinha é a representação do elemento negro no país. Literalmente sem voz, 

apesar de ser visto com ternura, só dispõe de músculos - sua força física é tudo que tem 

a oferecer. A sensualidade madura e vívida brasileira é figurada por Salomé. E a trupe 

encarna a criatividade popular e a alegria brasileira, caracteristicamente sempre presente 

apesar das adversidades. 

 

Estética  

Um aspecto clássico dos filmes de estrada é a utilização de planos de câmera 

abertos, que contemplem uma paisagem ampla, geralmente vista de cima, em takes de 

grandes planos gerais ou em travellings. Ao contrário disso, nos filmes analisados 

pouco são utilizados os planos gerais. Podemos concluir que a estrada nessas duas 

construções filmográficas é signo do desconhecido, do futuro que não é dado conhecer, 

da identidade de uma nação que ainda não se conhece completamente, um Brasil que 

ainda não é capaz de se enxergar.  

A estrada é vista, principalmente no filme de Marcelo Gomes, pelo olhar do 

viajante num curto campo de visão, pleno de surpresas. Em Cinemas, Aspirinas e 

Urubus os planos são mais econômicos e intimistas, o que favorece a presença dos 

personagens e suas personalidades, sentimentos e estados de ânimo. O reflexo dos 

personagens em vidros e espelhos como forma de inserir os personagens na paisagem é 

uma prática comum aos road movies que aparece como recurso estético neste filme. 

A fotografia utilizada nos filmes também revela muito em significados. Em Bye 

Bye Brasil a fotografia realista, como cenas de um documentário, por exemplo, é usada 

para ressaltar a devastação. Em Cinema, Aspirinas e Urubus, a fotografia de luz 

estourada, com diafragma da câmera utilizado em sua abertura total, é um recurso 

estético para sinestesicamente transmitir ao espectador a ideia de calor intenso, 

inebriante, e a secura ardente da paisagem.  

Outro ponto que pode ser visto como integrante do corpus estético dos road 

movies é a trilha sonora geralmente introduzida através do rádio do carro, que funciona 

como pretexto narrativo para a inserção de notícias ou canções nas cenas. É assim que o 



diretor contextualiza o ano, a guerra, e promove a conexão do sertão com outros 

elementos nacionais na narrativa de Cinema, Aspirinas e Urubus. 

 

As Canções 

O horizonte focalizado pela câmera nada tem a ver com o Brasil cantado no 

rádio. Como as imagens dos cinejornais exibidos por Johann que exaltam a alegria e 

vivacidade do provo brasileiro, as músicas que tocam no rádio do seu caminhão também 

mostram as construções identitárias elaboradas pelo governo e sua discrepância com a 

realidade sertaneja.  

 

As Viagens 

Podemos concluir que os dois filmes analisados revelam diversos símbolos 

identitários, oferecendo elementos importantes para refletir sobre a nacionalidade e 

identidade brasileiras. Seja em alegorias, ressemantizações, referências imagéticas, 

sátira ou denúncia, os filmes trazem caracteres nacionais e traços de diversas 

construções discursivas elaboradas sobre o Brasil enquanto nação.  

É possível perceber através dessas narrativas vários dos Brasis inventados no 

decorrer da história do país. Retratando épocas diferentes e abordagens diferenciadas, os 

filmes trazem elementos próximos, como a situação de pobreza do nordestino, a busca 

do retirante por uma vida pródiga, o encontro entre arcaico e o moderno, o confronto 

entre elementos locais e elementos estrangeiros, a crença no Brasil de amanhã e a busca 

de novas fronteiras, ainda que em estágios diversos. 

Observamos representada nos dois filmes a permanência dos dois principais 

traços da primeira construção identitária forjada para o Brasil: a necessidade obsessiva 

de falar de si mesmo e a idealização do nacional pelos parâmetros da modernidade 

estrangeira.  

De maneira mais ampla, conclui-se que os filmes abarcam três viagens distintas:  

1. De conhecimento, desbravamento do país, suas terras, gentes e cultura, fusão de 

modernidade (estrangeiro) e tradicional/arcaico (popular nacional), onde a estrada 

funciona como revelação da situação nacional. A viagem surge como oferta de 

fragmentos de Brasil que possibilitam o mapeamento e a construção de uma 

identidade nacional 

2. De autorreconhecimento identitário através de Ranulpho, metáfora do brasileiro na 

Era Vargas. O diretor Marcelo Gomes fala de preconceitos, retratando o brasileiro 



que não se aceita como tal, sempre em busca do que vem de fora, mas que em sua 

viagem e a partir da interpelação do amigo Johann, referência estrangeira, passa por 

um autorreconhecimento das suas raízes e autoaceitação de seus valores e 

deficiências. Como poeticamente predisse Ernerst Renan em 1882, “uma nação é 

uma alma, um princípio espiritual”. Assim, só se constitui através do processo de 

autorreconhecimento do sujeito no interior de determinada construção simbólica.  

3. De sobrevivência – busca do paraíso desconhecido, procura de um lugar de paz e 

prosperidade vivida por todos os personagens de ambos os filmes. Busca que tem 

como cena emblemática um dos espetáculos da trupe Rolidei, em Bye Bye Brasil, em 

que Lord Cigano questiona ao seu público qual é o sonho de todo brasileiro, ao que 

alguém da platéia responde: “muita fortuna e progresso”, mas o que o mágico 

oferece, no entanto, é o que o Estado também oferece naquele momento: a 

importação de elementos estrangeiros que destoam das necessidades/anseios reais da 

população, mas que a maravilha – ele faz nevar, “como em qualquer país civilizado”. 

Pode-se concluir que os filmes dispõem de variados retalhos (de imagens, de 

discursos, de símbolos) que constituem a nação brasileira para provocar contrastes entre 

as imaginações institucionalizadas de Brasil e as práticas sociais e situações de vivência 

da maior parte da população do país. 
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