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А imagem do Brasil no exterior
Рабушко Д. В., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. ст. преп. Шарупич Т. С.

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 [1].

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 simplifi cação 
e generalização das imagens denomina-se estereótipos [1]. 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.O estereótipo é uma imagem largamente mantida, altamente deturpada e 
simplifi cada de algo,que leva a pessoa a ter uma atitude favorável ou desfavorável 
com relação ao objeto. Já a imagem é algo muito mais pessoal. 

O processo de construção da imagem de uma localidade se caracteriza pela 
dinamicidade e está vinculado a conhecimentos ativos e contínuos que podem se 
modifi car com o tempo.

A assimilação de informações das instituições sociais, como família, igreja, 
estado,escola também possuem grande infl uência no processo de formação da 
imagem de um país. 

A imagem do Brasil de um modo geral se qualifi ca 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. 

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 [2].
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Tais estereótipos caracterizam o país de uma forma simplifi cada, na qual 
o diferencial do país fundamenta-se quase que exclusivamente na exuberância 
dosseus recursos naturais, na luxúria das festas e na beleza das mulheres. 

Em 2011 o Brasil ocupava 31º lugar num ranking denominado Country Brand 
Index (CBI), que avalia como cada país é visto pelo resto do mundo. A pesquisa 
leva em consideração a qualidade de vida, a facilidade de se fazer negócios, o 
turismo e a cultura do país [2].

Para o consultor britânico Simon Anholt, o Brasil deve ter cuidado com o que 
promete para não decepcionar. Segundo ele, a marca brasileira é poderosa e sua 
reputação tem melhorado nos últimos anos devido ao seu crescimento econômico 
e também como um refl exo do soft power brasileiro, materializado na realização 
da Copa e das Olimpíadas e também através da reputação do ex presidente Lula 
da Silva [2]. No entanto, Anholt crê que o governo brasileiro tem prometido mais 
do que é capaz de realizar e pode acabar caindo na mesma situação da África do 
Sul após a Copa de 2010, ocasião na qual fi caram claros os problemas estruturais 
do país.
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Deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur
Ровбуть Е. В., студ. III к. БГУ,

науч. рук. Казанкова Е. А., канд. филол. наук, доц.

Der Nobelpreis für Literatur ist einer der fünf von Alfred Nobel gestifteten 
Preise und erfreut sich heutzutage immer noch großer Popularität in der ganzen 
Welt. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, die zur Aktualität der vorliegenden 
Arbeit beitragen. Nach Nobels Testament soll mit dem Preis für Literatur 
ausgezeichnet werden, wer «das Vorzüglichste in idealischen Richtung geschaffen 
hat» [1]. Das Ziel dieses Artikels ist die Liste der Nobelpreisträger für Literatur 
sowohl im 20. als auch im 21. Jahrhundert zu analysieren und die Bedeutung 
der deutschsprachigen Autoren im literarischen Weltkulturerbe festzustellen. 
Dieses Ziel wird vor allem durch die Aufl istung von den deutschsprachigen 
Nobelpreisträgern und deren Leistungen erreicht.

Der erste Deutsche, der 1902 den Literatur-Nobelpreis erhielt, war Teodor 
Mommsen. Er wurde mit seinem mehrbändigen Werk «Römische Geschichte» 


