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RESUMO 

 

 

O cinema, primeiro meio de comunicação a conciliar imagem e som, exerce grande 
influência no imaginário das pessoas e, por isso, ao apresentar cenários e histórias, 
cria e recria estéticas, sendo algumas delas apropriadas pelo campo do turismo. A 
partir dessa analogia, queremos debater a relação entre as duas áreas, analisando 
especialmente seus pontos de convergência. Ao pensarmos na busca do turista 
contemporâneo pela autenticidade, entendemos que, de certa forma, ela também 
será uma construção pautada em grande parte por produtos culturais como o 
cinema. Apoiando-nos em conhecimentos da Estética, buscaremos analisar o 
turismo como uma criação. Assim, a partir da compreensão dos elementos que 
compõem a estética cinematográfica e sua relação com a realidade, discutiremos a 
problemática que envolve os reality tours. Como cenário, destacaremos o produto 
turístico designado como “turismo em favela”, pelo seu vertiginoso crescimento no 
Brasil, e por serem, as favelas cariocas, distintas vezes retratadas em filmes 
brasileiros. A presença da favela nos filmes da Retomada do cinema brasileiro, a 
partir dos anos 90, será imprescindível para encontrarmos muito da favela 
cinematográfica na favela turística. 
 
Palavras-chave: Autenticidade Turística; Estética Cinematográfica; Turismo de 
realidade; Favela tour; Pós-modernidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT  
 
 

The cinema first medium to combine sight and sound, has great influence on 
people's imagination and, therefore, to present scenarios and stories, creates and 
recreates aesthetic, some of which are appropriate for tourism. From this analogy, we 
discuss the relationship between the two areas, especially considering their points of 
convergence. Think of the contemporary tourist search for authenticity, we believe 
that somehow it will also be a construction based largely on cultural products such as 
cinema. Relying on aesthetics knowledge, we will analyze tourism as a creation. 
Thus, understanding the elements that make up the film and his aesthetic proximity 
to reality, we discuss the problem concerning the reality tours. As background, we will 
highlight the tourist product called “Slum tourism „because of its tremendous growth 
in Brazil and the Rio slums are often portrayed in different Brazilian films. The 
presence of the slum in movies Resumption of Brazilian cinema, from the year 1990, 
will be essential to find a lot of films in the favela slum tourism 

 

Key-words: Tourist authenticity; Aesthetic Cinematographic; Reality tour; Favela 
tour; Post-modernity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O cinema sempre me fascinou de alguma forma. Seja por sua capacidade de 

reproduzir a realidade, ou por nos envolver nas suas narrativas. Tanto, que ao 

ingressar no curso de Turismo, quis abordar a relação que havia entre as duas 

áreas. Muitos estudos já apontavam para produtos turísticos criados a partir de 

produções cinematográficas, o denominado “turismo cinematográfico”. Mas, ao 

entrar em contato com o curioso tema do turismo na favela, pude perceber que 

muito se mencionava sobre a influência de filmes nacionais no imaginário do turista 

que vinha participar desses passeios. Para além da análise de uma propaganda de 

um destino, pretendi sinalizar como o “modo de fazer cinema” se assemelhava ao 

“modo de fazer turismo”. Esclarecer 

 O turismo é visto, por muitos, como uma atividade voltada para fins 

majoritariamente econômicos. Porém, o turismo é multidisciplinar, envolve uma 

combinação de muitos conhecimentos para que possa acontecer. Não se pode 

restringi-lo a somente um viés, mas, compreendê-lo como um reflexo da sociedade 

do seu tempo. Existem muitos trabalhos na área voltados para questões sociais e 

culturais, que irão ampliar sua abordagem. Assim, com esse estudo, empreendi mais 

um modo de olhar esse complexo fenômeno, a fim de compreender como se formam 

muitos outros olhares. 

Ao longo dos encontros realizados nesse ano de 2010, em nosso Grupo de 

Pesquisa Turismo e Cultura1, analisamos a tendência contemporânea da busca pela 

autenticidade, especialmente no que tange aos processos existentes no campo do 

Turismo.  Procurar o autêntico é um sintoma da pós-modernidade, sem que muitas 

vezes se perceba que é algo imaginado e construído.  Trata-se de um processo que 

teve sua origem em ambiente urbano. A nostalgia pelo passado e pela memória será 

protagonizada pelo turista, que procura a essência e a tradicionalidade dos lugares. 

Pretende-se, portanto, apresentar aqui a autenticidade no Turismo como um 

processo permanente de construção e reconstrução do lugar, do passado, da 
                                                           
1
 Grupo certificado no Diretório dos Grupos de Pesquisa CNPq. Disponível em: 

<http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0005613Z6GV4CL>. Ver também: 

<http://gpturismoecultura.blogspot.com/>. 
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cultura, e cujo desempenho é igualmente realizado pelos habitantes locais. Cabe-

nos aqui destacar pelo ponto de vista estético, como esse tipo de produto será 

construído para ser apresentado ao turista. 

 Após atuar por dois anos consecutivos como monitora da disciplina de 

Turismo e Apreciação Estética, ministrada no curso de Bacharelado em Turismo, da 

UFF, pela orientadora do presente trabalho, preocupei-me em tratar também da 

importância da filosofia da arte na atividade turística. Fazendo parte da Linha de 

Pesquisa “Estética do Turismo”, integrante do Grupo de Pesquisa já citado, a 

presente investigação visa, dentre outros objetivos, a apontar caminhos para que as 

produções sobre esse assunto possam ser cada vez mais valorizadas pelos 

profissionais da área.  

Pretendi, com a análise da estética cinematográfica, debater a problemática 

da representação da realidade nas imagens fílmicas. Com isso, considerei o cinema 

como uma produção artística, com linguagem específica e livre, sem me ater 

completamente a dilemas éticos. De fato, em alguns momentos, a discussão poderá 

recair sobre essas questões, mas, sem muitos aprofundamentos.  

Interessou-nos ressaltar que o cinema, antes mesmo da criação da televisão, 

era o único meio de convergência entre imagem e som. A imagem fílmica era, assim, 

a responsável pela impressão de uma realidade, tendo – até hoje – grande influência 

no imaginário humano. Um filme é composto da combinação de imagens e sons, 

subordinados a uma preocupação estética, que pode transformar um mero objeto 

em algo digno de contemplação. O cinema será para o turismo como uma espécie 

de experiência prévia, onde existirá a criação de um imaginário sobre o local a ser 

visitado. De certa forma, o turista espera encontrar o que viu na imagem nos 

destinos turísticos. 

A favela é apresentada, aqui, não somente como meu objeto de pesquisa, 

mas sim como um cenário onde se desenvolve a versão brasileira, e mais 

precisamente carioca, dos reality tours. Para abordar esse e outros aspectos, 

baseei-me na socióloga Bianca Freire-Medeiros, especialista quando se trata de 

estudos sobre a favela turística. A partir de suas produções, entrei em contato com 

toda a problemática que envolve tal tema, tão controverso a ponto de movimentar 

grandes discussões. Assim, ao notar a recorrente aparição da favela na Retomada 
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do cinema brasileiro, nos anos 90, percebi que, de alguma forma, o turismo em 

favela continha elementos semelhantes aos construídos para o cinema.  

A metodologia consistiu em uma base de natureza teórica realizada por meio 

de pesquisa bibliográfica, com fontes previamente selecionadas. Foram utilizados 

autores tanto do Turismo, quanto das áreas da Estética, da Sociologia e do Cinema.  

Através da análise de nove filmes nacionais, cuja temática gira em torno da 

favela, pude compor parte de meu universo argumentativo. No que se refere às 

pesquisas de campo, foi realizada, também, uma observação no roteiro proposto 

pela agência Favela Tour, no dia 4 de setembro de 2010, que contou também com a 

participação da professora orientadora desse trabalho e de mais duas alunas do 

curso de Turismo. 

 A monografia está composta em três capítulos. No primeiro, “A QUESTÃO 

DA AUTENTICIDADE NO TURISMO”, discutiremos a questão da autenticidade 

turística, a partir de autores representativos do assunto. São eles, Daniel Boorstin, 

Dean MacCannell e John Urry, relacionados com alguns autores pós-modernos 

como Stuart Hall, Eric Hobsbawn e Guy Debord. Apresentaremos também 

elucidações sobre Estética a partir de filósofos como Platão, Aristóteles, Walter 

Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheimer, e como o turismo poderá se 

configurar como uma criação. 

Em “A IMAGEM COMO INFLUÊNCIA NO IMAGINÁRIO TURÍSTICO”, que se 

configura como o segundo capítulo, entraremos na compreensão do cinema como 

impressão da realidade, estabelecendo uma comparação com a “realidade” dos 

reality tours e sua aplicação nas favelas cariocas. 

 No terceiro, e último capítulo, “A FAVELA TURÍSTICA E A FAVELA 

CINEMATOGRÁFICA”, discutiremos nossa experiência no turismo em favela, 

observando a analogia entre as produções nacionais, feitas a partir dos anos 90, e o 

produto turístico. 

 A partir desse recorte, procuramos apontar as aproximações das quais o 

Cinema e o Turismo poderão se beneficiar.  
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1 A QUESTÃO DA AUTENTICIDADE NO TURISMO 

 

 

 Fenômeno, atividade, ciência, prática. Muitas são as tentativas de definir o 

que é turismo. Alguns estudos na área se dedicam a esses significados, no intuito de 

categorizar o hábito humano de viajar. Este hábito poderá ser convencionado pela 

sociedade e se modificar com o passar do tempo.  Sistema que abrange uma série 

de interações, o turismo é composto por uma ampla perspectiva de agentes – o 

turista, o setor privado, o governo, a comunidade e os espaços, constituindo uma 

rede complexa e composta de relações, entremeada por aspectos sociais e 

culturais. É comum a preocupação de se caracterizar os segmentos do turismo, e 

quem o pratica, porém, nos importa mais aqui discutir a experiência turística e suas 

transformações.  

 Ao considerarmos que no turismo atuam os habitantes locais e os 

intermediários turísticos, é imprescindível observar mais atentamente essas 

interações com os turistas, pois eles apreendem e consomem tradições locais. 

Analisando a forma que elas são apresentadas pela comunidade, é possível notar 

uma tendência, de boa parte dos turistas, em procurar algo que se aproxime do 

“real” nas relações que estabelecem com o local visitado. Muitos estudos irão tratar 

desse “desejo pela realidade”, sobretudo quando relacionada ao turismo, uma vez 

que emerge como concretização desse anseio. Quando partimos desse princípio, 

entendemos a importância de se analisar mais profundamente a noção de 

“autenticidade” no turismo, uma questão controversa e altamente debatida nos 

meios acadêmicos. Para tanto, é interessante compreendê-la num contexto ainda 

maior, relacionada à dimensão pós-moderna.  
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 A busca pela autenticidade tem-se mostrado recorrente na pós-modernidade2, 

um momento em que, cada vez de modo mais explícito, a “realidade” é construída 

por imagens e símbolos. Isso se dá por uma série de transformações ocorridas na 

sociedade e em decorrência do próprio modo de pensar pós-moderno. Entendemos 

que esse é um assunto altamente complexo, exaustivamente discutido por teóricos 

de vários campos do saber e impossível de se discorrer em poucas linhas. Não 

pretendemos, contudo, nos comprometer com tão vasta análise ou revisão literária 

sobre o tema, mas sim abordá-lo em várias passagens textuais, dada a magnitude 

dessa discussão para um maior entendimento do objetivo proposto nesse estudo. 

 Ao refletirmos sobre a autenticidade no turismo, se devem levar em conta 

questões como as mudanças ocorridas no decorrer das atividades turísticas. Muitos 

estudos apontam as peculiaridades do turista na pós-modernidade, entre elas, que 

esse “pós-turista” estaria consciente de que participa de um “jogo”, uma encenação 

e que, em muitas ocasiões, o turismo não seria uma experiência legítima. Porém, 

não se pode afirmar categoricamente que a maioria dos turistas está consciente de 

que participa de algo “inautêntico”. Quando isso não está claro, ele se sente, sim, 

inserido em uma “experiência autêntica”, tamanha a profissionalização de algumas 

representações.  

Sabemos, entretanto, que alguns turistas almejam mesmo o que consideram 

como “experiências inautênticas”, definidas por Krippendorf como 

  

um universo perfeito demais, artificial, apenas um fragmento, uma 
montagem que quase sempre está distanciada da realidade. Um ambiente 
de férias repleto de superlativos em cor-de-rosa é o que as pessoas gostam 
e pedem. Ninguém poderia afirmar seriamente que os clichês iludem o 
mundo. No entanto, parece que é agradável deixar-se seduzir 
perpetuamente por eles. (KRIPPENDORF, 2006, p. 42-43) 

 

Muitos turistas desejam também realizar atividades fora dos pacotes 

convencionais. Krippendorf (2006) categoriza esse tipo de turismo como alternativo. 

Segundo ele, essas viagens são realizadas em países menos desenvolvidos, mas 

não somente. É uma dissociação do turismo de massa, onde são explorados lugares 

                                            
2
 Termo que pode apresentar diversas concepções, tais como: “modernidade tardia”, “modernidade 

líquida”, “hipermodernidade”, etc. Adotaremos a expressão “pós-modernidade” por ser mais 
comumente utilizada. 
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fora do comum, aspirando maior contato com os nativos. Isso significa “renunciar a 

maioria das infraestruturas turísticas normais, alojar-se de acordo com os hábitos 

locais e utilizar os meios de transporte público do país” (KRIPPENDORF, 2006, 

p.60). Assim, haveria a implicação de uma conduta estruturada da forma de se 

apresentar o “autêntico” daquele local, o que denotaria uma interferência na 

autenticidade do lugar.  Sendo assim, como considerar uma experiência totalmente 

autêntica? E mais: de que modo poderíamos realmente considerar como autêntico o 

que lá havia antes da “intervenção do turismo”?  

No entanto, ao discutir tal problemática, nos depararemos com concepções 

que contestam se realmente haveria autenticidade no próprio cotidiano e se a 

atividade turística seria da mesma forma, inautêntica. Se os produtos turísticos são 

invenções constituídas de elementos organizados para entreter o turista, os lugares 

idealizados como autênticos poderão ser qualificados, de certa forma, como 

“encenações”.  A própria comunidade visitada também criará um estereótipo do 

turista. A comunidade igualmente participa das representações, portanto o 

imaginário que considera as comunidades ingênuas, exploradas pelo turismo, 

poderá ser interpretado de outra forma, uma vez que vários atores se beneficiam 

das oportunidades proporcionadas pelo turismo na localidade. Esse contato pode se 

tornar banal, uma profissionalização do “autêntico” onde o turismo será mais uma 

mercadoria a ser consumida. Portanto, não se pode ter uma visão reducionista do 

turismo, mas é possível considerar que as atividades turísticas compõem uma 

indústria cultural altamente elaborada. 

 A autenticidade pode, de certo modo, ser considerada uma utopia, na medida 

em que não é possível experimentá-la de fato, muito menos no turismo. Porém, essa 

não deve ser uma posição tão simplista. E, assim, questões como o que é ser 

autêntico e o que o caracteriza devem ser levantadas sobre o assunto.  

Geralmente, autêntico é entendido como sinônimo de verdade, sinceridade, 

essência, originalidade. O sujeito pós-moderno convive com simulações constituídas 

de reproduções extremamente fragmentadas, tornando difícil encontrar o que seria 

considerado “original”.  

 Sabe-se que, ao viajar, alguns turistas almejam transformar sua realidade, 

para além de sua vida comum. Para isso, procuram ter uma vivência diferenciada 
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em comparação com suas experiências cotidianas. O turismo surge como o 

processo de mudanças das atividades habituais onde se pensa ser possível 

contemplar realidades diferentes.  Supõe-se que o ideal de autêntico para esses 

turistas seria o encontro com a tipicidade, notadamente construído a partir de um 

imaginário individual e coletivo. Tal imaginário é também formado por imagens que 

se apóiam em criações estéticas, encontradas em propagandas, em fotografias e no 

cinema. As imagens exercem um poder simbólico nas pessoas, que, por sua vez, 

ratificam e transformam significados a partir delas. No caso do cinema, em especial, 

as imagens compõem o contexto em que se passa a cena, a história, a conjuntura 

de vida de um personagem. Assim, seja o cenário “real ou fictício”, sempre envolverá 

criação artística, e essa criação passa a construir imagens de referência para 

aqueles que a contemplam, observam, consomem. O cinema, cada dia mais, tem 

alcançado um público extenso e diversificado, com seus temas variados, enfocando 

assuntos específicos, independentemente da categoria na qual poderá ser incluído. 

Muitos dos filmes apresentam realidades desconhecidas e distantes das pessoas 

que irão assisti-lo, formando, assim, impressões a respeito do contexto apresentado. 

Estimula a curiosidade de muitos a respeito não só do assunto, mas também do 

lugar onde determinada história se passa. Não é de se espantar, por exemplo, que 

muitas pessoas, influenciadas por cenas que viram antes somente em vídeo, 

motivem-se por visitar os lugares retratados. Esse comportamento passou a ser, 

inclusive, observado por promotores do turismo, a ponto de serem criados roteiros 

especiais baseados em filmes e seriados de televisão. Não estamos dizendo, com 

isso, que as tendências de visitação turística sejam conseqüências dos filmes, mas 

há que se considerar a forte influência que as imagens sobre determinada 

circunstância ou lugar geram no imaginário das pessoas. 

Justamente por considerarmos essa uma influência significativa para o campo 

do Turismo, nosso estudo se voltará para a imagem cinematográfica e sua 

estruturação estética, na formação do imaginário sobre as favelas, a partir de filmes 

que retratam o assunto. Eles servirão de base para nossas análises, sendo o cinema 

instrumento fundamental para se refletir sobre a complexidade do fenômeno “turismo 

em favela”. 



 

 

17 

 Antes, porém, de tratarmos do assunto de forma mais dirigida, é necessário 

compreender a valorização da autenticidade e sua influência no comportamento do 

turista contemporâneo.   

A valorização da autenticidade passa pela própria comunidade local. Expor 

sua cultura como “autêntica” também pode ser identificada como uma de suas 

preocupações, quando, por exemplo, preparam representações do seu modo de 

vida para os visitantes, buscando a tradicionalidade da forma mais fiel que 

conseguem reproduzir. Cabe-nos indagar, contudo, até que ponto essas revelações 

são uma tentativa de manter o passado ou apenas uma encenação sobre si 

mesmos. Quando Banducci e Barretto (2006) citam o caso dos pataxós em Porto 

Seguro, que possuem um “pajé-para-turistas” diferente do pajé da comunidade, de 

certa forma referem-se a essa complexa relação entre a preservação da tradição e, 

ao mesmo tempo, a interpretação turística.  

 Porém, essa não é exatamente uma dicotomia. A questão da autenticidade 

passa pela própria idéia de “originalidade da tradição”, uma vez que se pode 

considerar mesmo a tradição como algo inventado, criado no interior das 

representações (HALL, 2002). Toda cultura passa por um processo de permanente 

construção, sendo todas, de certa maneira, encenadas. Alguns autores abordam 

amplamente essa temática em seus trabalhos. Hobsbawm (1984) entende a 

invenção das tradições como “[...] essencialmente um processo de formalização e 

ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela 

imposição da repetição” (1984, p.13). Partindo do princípio que as tradições 

inventadas são tentativas de continuidade do passado, elas surgem como uma 

reação ao novo que se refere a ocorrências anteriores de forma artificial, porém, 

apropriada. 

Para melhor compreender suas reflexões, Hobsbawm (1984) diferencia a 

tradição do costume. A primeira teria como característica o fato de não variar, 

enquanto o segundo se modifica até certo ponto. Podemos entender a partir deste 

raciocínio que os costumes se adaptam a transformações da sociedade, isto é, são 

compatíveis com as mudanças. Ainda que o autor sinalize para o fato de que não se 

podem inventar tradições quando os antigos usos se mantêm, alguns costumes 

talvez não estejam mais em vigor ou não foram adaptados. Assim sendo, as 



 

 

18 

tradições quando se tornam “velhas”, não serão moldadas, mas substituídas por 

“novas” tradições. Tal substituição é justamente o processo da “invenção das 

tradições”. 

Hall (2005) também irá lidar com a concepção da encenação das culturas, a 

qual ele denomina “comunidades imaginadas”. Assim como Hobsbawm (1984), que 

compreende que a invenção surge por um desejo de afirmação do passado, Hall 

(2005) deduz que as culturas nacionais são construídas para criar identidades 

nacionais. São contadas estórias, “[...] memórias que conectam seu presente com 

seu passado e imagens que dela são construídas” (2005, p.51). Um exemplo é o 

mito fundacional que estaria localizado em um tempo mítico, não na realidade. Eles 

se apresentam como narrativas romantizadas, vistas como uma idealização do que 

a nação gostaria de ser. Além disso, podemos considerá-lo como uma tentativa de 

individualização de uma sociedade, a qual se busca pontos de tangência para 

agrupar indivíduos no mesmo ideal de nação. Para tanto, Hall (2002) afirma que as 

culturas nacionais se voltam para um passado igualmente romântico. Este idealismo 

congrega “as memórias do passado; o desejo por viver em conjunto; a perpetuação 

da herança” (2005, p.58) que irá constituir uma identidade nacional como 

“comunidade imaginada”. 

Partindo do principio de que as nações modernas são todas formadas de 

culturas híbridas, Stuart Hall evidencia que as identidades nacionais estariam em 

declínio. Identidades híbridas estariam se formando, especialmente por 

conseqüência do processo de globalização. Haveria uma desintegração das 

identidades nacionais devido à homogeneização das culturas. Entretanto, ele ainda 

considera que isso seria algo questionável, uma vez que a globalização não 

destruiria essas identidades, mas produziria também novas identificações. Trata-se, 

nesse caso, de um processo de afirmação das etnias como forma de valorização 

das culturas por meio da substituição por “novas” tradições. Assim sendo, podemos 

perceber, a partir dessas considerações, que as identidades estão sujeitas às 

representações e seria incerto considerá-las “puras”. 

Ora, se compreendermos que a cultura pode ser “encenada” e as tradições 

inventadas, qual seria o critério de exigência para que o turismo proporcionasse uma 

experiência autêntica? Para além da discussão se os atrativos turísticos são ou não 
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autênticos, interessa-nos pensar acerca de uma problemática mais direcionada. 

Constantemente deparamo-nos com argumentos que conclamam a autenticidade, 

na tentativa de criar uma “veracidade” ao destino, porém, tantas vezes isso é 

demonstrado de maneira – por que não dizer até – leviana, do ponto de vista da 

superficialidade do tratamento ao assunto. Ao analisar os documentos do Ministério 

do Turismo sobre o Turismo Cultural encontramos a seguinte justificativa para se 

pensar a cultura como produto turístico: 

 

Espera-se, dessa maneira, contribuir para o desenvolvimento e a oferta 
de produtos de Turismo Cultural autênticos [grifo nosso] e, 
principalmente, para a promoção da diversidade cultural brasileira, da 
participação e do bem-estar das comunidades (MINISTÉRIO DO 
TURISMO, 2008).  
 
 

Sem uma reflexão mais profunda sobre o assunto, pode-se recair sobre um 

senso comum de procedimentos e pensamentos alienados e alienantes sobre a 

autenticidade, uma vez que ela implica uma série de desdobramentos, que nem 

sempre são postos em discussão. Muitos documentos como esse apresentam 

equívocos conceituais, e, ao afirmarem que se pretendem produzir atrativos 

turísticos culturais autênticos, não consideram a possibilidade de explicar nem 

mesmo o que se poderiam considerar como tal. Sendo um documento de circulação 

nacional e que possui o objetivo de aprimorar os serviços em regiões que estão 

despreparadas para recepcionar o “turista cultural”, seria imprescindível que o poder 

público incorporasse a produção acadêmica, como base para a formação de 

políticas públicas fundamentadas em arcabouços teóricos e empíricos, já 

significativamente estudados e testados, que poderiam vir a colaborar de forma 

consistente para a construção de ações políticas mais eficazes e esclarecedoras. 

Devido o alto grau de complexidade sobre a discussão da autenticidade no 

turismo, faz-se necessário apresentarmos sobre qual embasamento teórico nos 

apoiamos para melhor discutirmos o conceito.  A partir de diferentes acepções dos 

principais autores a respeito do tema autenticidade, buscaremos, a seguir, 

desdobrar esses aspectos.  
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1.1 PSEUDO-EVENTO E AUTENTICIDADE ENCENADA  

 

 

Referências no assunto da autenticidade no turismo, os autores Boorstin (1992) e 

MacCannell (1999) são altamente citados em estudos sobre o tema. Apesar de, em 

muitos momentos, serem antagônicos, fazem parte de uma linha mais objetivista e 

crítica em relação aos acontecimentos provocados pelo turismo. Enquanto Boorstin 

(1992) lida com a idéia de que o turismo seria um “pseudo-evento”, MacCannell 

(1999) afirma que nas viagens o turista poderá se deparar com uma “autenticidade 

encenada”. Depois, Urry (1996) – que será citado na seção seguinte – irá contestar 

muitas dessas idéias, propondo uma nova interpretação, embora não negue a 

contribuição dos dois autores.  No entanto, começaremos a explorar melhor essas 

proposições a partir do pensamento de Daniel Boorstin (1992). 

Considerado como precursor nos estudos sobre o tema, Boorstin (1992) em 

seu livro The image: a guide to pseudo-events in America, questiona a autenticidade 

no turismo, apesar de não utilizar o diretamente o termo. No texto, ele analisa a 

superficialidade do mundo moderno, considerando que a vida é repleta de 

experiências inautênticas, o que denomina de pseudo-eventos O turismo é não seu 

principal objeto, mas uma ilustração para as suas idéias. Ao tecer críticas a 

sociedade norte-americana, Boorstin (1992) afirma que há a dominação da 

tecnologia e economia, o que proporciona o crescimento exarcebado da cultura de 

consumo. É importante elucidar que o momento no qual são realizados seus 

estudos, no início dos anos 60, é uma época marcada por contestações dos valores 

sociais, sobretudo nos Estados Unidos. Desse modo, o autor também se encontra 

contagiado por essa atmosfera, e faz rígidas ponderações aos fenômenos 

modernos. 

 Para Boorstin (1992) o turismo também é um pseudo-evento. Segundo ele, o 

marco que torna a experiência turística inautêntica é a substituição do viajante pelo 

turista.  A “viagem”, em contraponto com o “turismo”, era o momento em que o 

próprio viajante planejava suas atividades. Optava pela sua hospedagem, 

alimentação, lugares a serem visitados e havia maior contato com os habitantes 

locais. Essas viagens eram extremamente caras e elitistas, sendo poucos os que as 
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realizavam. Os Grand tours – como são comumente conhecidos no estudo do 

turismo – eram protagonizados por jovens de classe alta, como um rito de passagem 

para a vida adulta. Tinham como intuito a obtenção de maiores conhecimentos, além 

de apreciarem de perto importantes obras de arte. No entanto, Boorstin (1992) 

considera que estas viagens tiveram fim, quando houve a popularização do turismo. 

 Nesse sentido, compreendemos que, para Boorstin (1992), o turismo foi em 

algum momento autêntico (no caso da “viagem”), mas, ele perdeu esta “essência” 

quando surgiu a atividade turística, com seus “pacotes turísticos” e o crescimento do 

turismo de massa. O turista já não é mais o responsável direto pela sua viagem, está 

submetido a intermediários, que fazem tudo por ele. Os “pais substitutos” (Urry, 

1996) o transformam em espectador, uma vez que ele não se ocupa mais do 

planejamento de suas atividades. Impedem seu contato com os nativos, evitando 

possíveis “aborrecimentos” com as diferenças de idioma. Este turista passa a viver 

isolado em ambientes criados especialmente para ele, havendo, assim, uma 

turistificação dos espaços. Sua experiência será considerada irreal, mas o que 

importa é que se sinta confortável, longe do seu cotidiano considerado problemático.  

Apesar dessa notável homogeneização dos espaços turísticos, o que emerge 

como uma grande razão para os deslocamentos é a possibilidade de contemplar 

algo diferenciado. Em alguns locais turísticos é comum ser colocada alguma 

referência – muitas vezes caricata – da cultura local. Porém, isto dependerá de 

como se apresentam essas localidades. Há o desejo de agradar o turista mostrando 

o que ele quer ver, uma vez que está contagiado por um imaginário previamente 

construído por imagens midiáticas.  

Em seu ensaio A Sociedade do espetáculo, o pensador situacionista3 Guy 

Debord (1997) observa que a sociedade de consumo está voltada para a imagem. O 

que denomina como espetáculo, não será um conjunto de imagens, mas “uma 

relação social entre pessoas, mediada por imagens” (1997, p. 14). O indivíduo passa 

a enxergar a realidade nas imagens, não no plano da própria realidade. O 

                                            
3
 Situacionismo é um movimento europeu de crítica social, cultural e política que reúne poetas, 

arquitetos, cineastas, artistas plásticos e outros profissionais. [...] O grupo se define como uma 
"vanguarda artística e política", apoiada em teorias críticas à sociedade de consumo e à cultura 
mercantilizada. (Itaú Cultural. Disponível em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_
verbete=3654>. Acesso em 24 de agosto de 2010) 
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espetáculo passa a ocupar cada vez mais espaço na vida das pessoas, estando 

vinculado a questão do consumo. Para Debord (1997), é o momento em que a 

mercadoria ocupa completamente a vida social, isto é, o que se consume são 

produtos fabricados por imagens.  A sociedade renuncia da realidade considerada 

árdua e passa a viver num mundo dirigido pelas simulações e consumo de fatos 

produzidos pelo espetáculo. Em conseqüência tem-se a impressão de que o 

espetáculo dominou todos os âmbitos da sociedade, o que causa a contestação da 

veracidade das situações vividas. A questão da autenticidade passa por esta 

discussão.  Há uma busca constante para encontrar o “real” em outros lugares, uma 

vez que, a própria “realidade” vivida está infestada de representações. Contudo, 

Debord (1997) ressalta que: “[...] o espectador não se sente em casa em lugar 

nenhum, pois o espetáculo está em toda parte” (1997, p.24). A autenticidade será 

uma idealização, que se tenta alcançá-la, mas é difícil encontrá-la. 

No entender de Boorstin (1992), o turismo é essencialmente inautêntico. É a 

materialização dos “pseudo-eventos”, que transforma as manifestações culturais em 

repetição de fatos. Numa grande encenação – que tem por objetivo unicamente 

atrair e agradar os turistas – a realidade será substituída por anseios de terceiros, 

dispersando, assim, qualquer resquício de uma possível autenticidade. Cria-se uma 

artificialidade dos locais que o turista quer e procura. O gosto por inautenticidade 

surge em comparação com a vida cotidiana que aparenta ser tão forjada quanto os 

atrativos que o entretém. Desse modo, para Boorstin (1992), quais motivos os 

turistas teriam para não desfrutar dessas encenações no momento de lazer? Elas 

serão produzidas a partir do gosto da demanda turística. 

 Em contrapartida, para MacCannell (1999) os turistas estariam em busca da 

autenticidade nos locais visitados. Possuem como principal motivação encontrar nos 

lugares a verdadeira essência da cultura local, que comparadas as suas próprias 

experiências aparentam ser mais autênticas. É comum nesses turistas, também, um 

sentimento nostálgico de procura pelo passado, considerado melhor do que a época 

presente. Demonstram certo fascínio pela “vida real” dos visitados, que é 

apresentada como legítima. No entanto, essa autenticidade poderá aparecer de 

diversas formas, não deixando, inclusive, de ser uma encenação, um conceito que 

denomina como “autenticidade encenada”. 
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MacCannell (1999) afirma ainda que todo turista viaja em busca de realidade, 

mas ela está submetida a algumas regras. Para isso, ele se baseia na teoria 

dramatúrgica de Goffman4, que traz os conceitos de fachada (front) e bastidores 

(back). A fachada seria o local apresentado aos turistas e, os bastidores, o local 

onde é preparado o que será oferecido e mostrado na fachada.  

O turista circula normalmente por fachadas que são espaços construídos 

especialmente para ele. De acordo com MacCannell (1999), todos desejam o 

autêntico, mas só poderão encontrá-lo nos bastidores. Para tanto, o turista só terá a 

possibilidade de contemplar a vida real, afastando-se das formas mais populares de 

turismo, viajando por conta própria e evitando os pacotes convencionais. 

Percebendo isso, muitos bastidores são também criados/forjados para receber 

turistas e, conseqüentemente, fachadas são decoradas para parecerem bastidores. 

Os turistas chegarão a um local já preparado turisticamente para recebê-los.  

Nos locais até então não conhecidos, quando se aumenta o fluxo de 

visitantes, também eles se estruturam melhor para receber os turistas. Quando se 

depende do turismo “sobreviver”, é complicado definir se o destino deve fomentar o 

turismo – o que geraria uma “artificialidade” – ou deve continuar a “parecer real”, ou 

seja, sem a interferência direta da atividade. Notamos assim, um complexo jogo de 

causa e efeito nas relações turísticas.  

A “autenticidade encenada” de MacCannell (1999) será a exposição da 

“realidade” com um tratamento estético, adequando o produto ao gosto do turista. O 

desejo por experiências autênticas faz com que o turista acredite nisso, mas, devido 

à preparação de um cenário turístico, torna-se complicado definir o que é, de fato, 

autêntico. A comercialização da atividade seria apontada como a razão pela qual se 

dá a produção de uma “não realidade”, pois havendo o consumo de diversos 

serviços durante a viagem o real acabaria se tornando algo a ser vendido. Eis que o 

autor argumenta a propósito: “deve-se dizer que as atrações autênticas não podem 

ser compradas” (MACCANNELL, 1999, p.157).  

Apoiando-nos nesta reflexão, podemos deduzir, então, que, para MacCannell 

(1999), a autenticidade jamais existiu no turismo contemporâneo. De acordo com 

                                            
4
 Sociólogo canadense, Erving Goffman estudou a interação social. A teoria dramatúrgica aparece em 

seu livro “A representação do eu na vida cotidiana”. 
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suas proposições, pode-se entender que a autenticidade seria uma mercadoria a ser 

vendida ao turista. Quando ele se refere a todo o processo da “autenticidade 

encenada”, percebe-se que suas características se assemelham às etapas do 

sistema econômico: há a demanda (o turista quer autenticidade), oferta (a fachada é 

preparada para parecer bastidores), e tudo com o objetivo principal do lucro.  Isso é 

pertinente, pois as atividades turísticas estão inseridas no contexto da sociedade de 

consumo associada à lógica da globalização. Tanto faz sentido, que MacCannell 

(1999) propõe que a comercialização do turismo gerou o conceito de “atração 

turística”, atrativos inventados para satisfazer o gosto do turista. Muitos deles não 

passam de hiper-realidades, que de tão forjadas, mas acabam sendo consideradas 

mais reais do que a própria realidade. É o caso do que alguns denominam 

Disneyization5, uma expressão que define a homogeneização da cultura, através do 

modelo da Disney, que cria esses espaços hiper-reais comuns na sociedade norte-

americana. Eis que MacCannell (1999) faz uma critica à Califórnia, considerada, por 

muitos, uma das cidades americanas tipicamente pós-modernistas. “Os Estados 

Unidos fazem com que o resto do mundo pareça autêntico; a Califórnia faz com que 

o resto dos Estados Unidos pareça autêntico” (1999, p. 155).  Esses lugares 

construídos por signos denotam não só a dissolução da realidade, mas o fim da 

autonomia do sujeito. Agora esse indivíduo seria dominado por símbolos e imagens. 

Embora MacCannell (1999) não lide diretamente com o conceito de pós-

modernidade, é possível identificar em sua análise ponderações pertinentes sobre o 

assunto. Parte de um olhar marxista, no qual define que, na modernidade, já é 

possível identificar a superficialidade e a fragmentação da sociedade, marcada pela 

inautenticidade. Assim como Boorstin (1992), ele afirma que as experiências diárias 

estão repletas de irrealidades e, portanto, no turismo elas também estariam 

presentes. Contudo, acredita que o turista busca a autenticidade como superação do 

seu cotidiano alienante.  

A massificação dos anseios dos turistas é apontada como uma deficiência 

tanto no discurso de MacCannell (1999) quanto no de Boorstin (1992). Os autores 

consideram o turista como uma massa homogênea, não havendo uma diferenciação 

entre os seus gostos. Enquanto, para Boorstin (1992), todos os turistas desejam a 

                                            
5
 O termo foi popularizado por Alan Bryman  em seu The Disneyization of society. 
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inautenticidade dos espaços turísticos, para MacCannell (1999) eles querem 

experiências autênticas. Portanto, nota-se que são adotados vieses que aparentam 

muitas vezes, certo olhar reducionista e até um pessimismo em relação à atividade 

turística. Todavia, John Urry se apóia nesses e outros autores para lidar com 

definições dos múltiplos olhares do turista. Propõe que haverá focos em diferentes 

objetos, não sendo algo tão homogeneizado. Partimos, então, para uma análise 

mais profunda de suas idéias. 

 

 

1.2 OS OLHARES DO TURISTA 

 

 

Urry (1996) procura examinar as mudanças na atividade ocorridas ao longo 

do tempo, partindo do pressuposto de uma visão mais apurada sobre as práticas 

turísticas. Para ele, faz-se necessário analisar as transformações culturais que 

influenciam as expectativas das pessoas em relação ao que elas desejam 

contemplar. A sua observação identifica o significado atribuído a este olhar, posto 

que quase tudo pode ser considerado objeto do olhar do turista. De acordo com seu 

raciocínio, o de que “não existe um único olhar do turista enquanto tal” (1996, p.16), 

Urry propõe a diferenciação entre esses olhares. Eles serão socialmente 

organizados, construídos em contraste com as práticas não turísticas, sobretudo as 

relacionadas às atividades cotidianas. Contudo, para defini-los, cabe-nos 

compreender primeiramente como esses olhares se constituem.  

 O turismo de massa surge, segundo Urry (1996), quando ocorre a 

democratização das viagens, que passam a ser protagonizadas por uma classe 

trabalhadora industrial. Em conseqüência, há uma melhoria das infraestruturas dos 

atrativos, na medida em que criam condições para receberem turistas de várias 

classes, não só mais de uma elite. As classes mais altas passam a procurar destinos 

diferenciados e mais reservados e desenvolve-se, então, uma segregação dos locais 

considerados populares, que, para essas elites, são utilizados de forma maléfica. 

Esta análise reforça o que Krippendorf (2006) denomina como “turista alternativo”, 
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grupo constituído por aqueles que procuram lugares ainda não “atingidos” pelas 

massas. Contudo, Urry possui a sua própria definição dos “tipos de turistas”. O 

turista considerado de “massa” possui um olhar coletivo, já o “turista alternativo”, o 

olhar romântico. A principal diferença apresentada entre eles é que um é constituído 

por aqueles que sentem a necessidade de compartilhar o local com um grande 

grupo e, o outro, parte dos que priorizam observar as paisagens sem a presença de 

muitas pessoas.  

Podemos perceber, a partir desta colocação, que a idéia de autenticidade 

está mais explicitada no que Urry (1996) denomina como olhar romântico. Por se 

tratar da tentativa de substituição do tradicional por coisas diferenciadas e 

exclusivas, é comum se deparar com desejos desse tipo nesta “categoria” de olhar. 

Contudo, o turista do olhar romântico não deseja ser o viajante que explora o destino 

pela primeira vez. O que interessa é contemplar as belezas do local, priorizando a 

privacidade. Muito além da idéia de “natureza intocada”, Urry (1996) expõe a busca 

do turista em colecionar diferentes olhares: “[...] os turistas contemporâneos são 

colecionadores de olhares e parecem estar menos interessados em repetir visitas ao 

mesmo lugar, revestido de certa aura. O que conta é o olhar inicial” (URRY, 1996, 

p.71). Essa procura incessante por lugares exclusivos faz com que o olhar romântico 

seja uma difusão de atrativos menos conhecidos. Funcionará como uma espécie de 

deflagrador do turismo nas regiões convertidas por ele em objeto. Os turistas 

“românticos” irão freqüentar o destino até então não turistificado, usufruem de sua 

exclusividade e, quando o local é acessado por mais pessoas, partem para outro. 

Urry compara esse comportamento, inclusive, com um processo de suburbanização, 

onde se procura morar em locais mais afastados do perímetro urbano, almejando 

maior tranqüilidade. Mais e mais pessoas passam a vir morar no mesmo local, e o 

lugar que era tranqüilo se torna tão caótico quanto os bairros mais populosos. Assim 

sendo, esse indivíduo muda-se novamente à procura de outros locais.  

Como observado anteriormente, esse processo é conduzido pela motivação 

de encontrar a autenticidade. Porém, já explicitamos que essa é uma idealização, 

pois “qualquer sistema cultural está num contínuo processo de modificação” (2006, 

p.95-96), como aborda Laraia (2006), citando o Manifesto sobre a aculturação. A 

problematização de Urry segue a idéia de que o turismo não será sempre algo que 
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emerge naturalmente de um local. O que se nota é a criação de um fluxo turístico 

protagonizado pelo olhar romântico. Produtos são construídos para satisfazer os 

desejos dos turistas, a partir de peculiaridades do local, que, de todo modo, já não 

são essencialmente autênticas. Tanto o olhar romântico quanto o coletivo são 

percebidos como um mercado a ser atendido e, para isso, recursos são 

proporcionados para receber esses turistas nos locais escolhidos. Ora, se 

pensarmos no turismo como uma indústria organizada para entreter o turista, essa 

situação nos parece pertinente. 

Contudo, é interessante notar que na atividade turística o turista não terá 

sempre um único foco (coletivo ou romântico), isto é, não é algo tão engessado 

como aparenta. Essa diferenciação poderá estar mesclada, pois, não 

necessariamente, o turista será sempre o mesmo. Haverá momentos em sua viagem 

que atrativos considerados “massificados” serão visitados, mas também poderão ser 

incluídos outros menos conhecidos.  Trata-se de uma escolha inconsciente, na qual 

o turista passará por esses diversos olhares, envolvido por desejos variados.  

Entendemos que Urry se utiliza dessas definições para que haja um melhor 

entendimento das suas idéias, mas, ao mesmo tempo, nos provoca esta discussão. 

Para ampliar a compreensão de sua análise, faz-se necessário abranger diversos 

pontos, pois a questão da autenticidade envolve uma série de implicações. 

Quando abordamos que não será possível vivenciar a realidade, mas sim 

encenações da cultura local, consideramos que o espetáculo faz parte do turismo.  

 

Subproduto da circulação de mercadorias, o turismo circulação humana  
considerada como consumo, resume-se fundamentalmente no lazer de ir 
e ver o que se tornou banal. [...] A mesma modernização que retirou da 
viagem o tempo, lhe retirou também a realidade do espaço. (DEBORD, 
1997, p.112). 

 

O trecho citado demonstra que o turismo, para Debord, envolve a 

espetacularização. Urry também argumenta que o espetáculo sempre esteve 

presente no turismo. Debord (1997) trata, nessa passagem, de forma bastante 

enfática, a relação tempo/espaço. Do mesmo modo que a modernidade diminui o  

tempo nos deslocamentos, também remove a realidade que existiria no espaço.  O 
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turismo produz “centros de espetáculo e exibição” (URRY,1996, p.131) denominados 

também como arenas turísticas. Segundo Grünewald (2003), essas arenas são 

espaços sociais, onde ocorrem as relações turísticas. São construídas artificialmente 

e, devido às suas potencialidades, adaptadas para o turismo. A espetacularização 

da experiência se encontra nesses locais onde atuam os tourees (GRÜNEWALD 

apud VAN DEN BERGHE; KEYES, 1984, p.148), nativos que, de forma encenada, 

apresentam seu modo de vida para o turista. Porém, a presença do turista sujeita 

este comportamento, pois ele é visto como algo que gera uma lucratividade ao 

habitante local. As relações turísticas, segundo Barretto (2004) seguem uma lógica 

mercantil. Será uma relação de visitantes e visitados, muito além da idéia de 

convidados e anfitriões, isto é, um contato entre alguém que está a lazer e outro a 

trabalho. A “autenticidade” será criada para expor a cultura típica que o turista 

deseja contemplar. 

 

O turista quer ver “nativos intactos”, mas sua própria presença mudaria 
os nativos ao torná-los menos exóticos e “tradicionais” (mais parecidos 
com o próprio turista) e ao incentivar que eles transformem-se em 
tourees. Estes, na medida em que respondem ao turista, fazem dele seu 
negócio ao preservar uma ilusão acreditável de autenticidade [...] Assim, 
a procura turística por autenticidade estaria condenada pela própria 
presença dos turistas [...]. (GRÜNEWALD, 2003, p.148-149). 
 
 

Apesar de alguns discursos aparentarem certo pessimismo em relação à 

atividade turística, Urry (1996) afirma categoricamente que o turismo não será um 

grande “vilão”. Não destrói as manifestações culturais “autênticas”, uma vez que, 

segundo ele, tudo está em constante transformação. O turismo é uma atividade 

considerada supérflua por muitos, mas, como afirma Urry (1996): “até mesmo na 

produção de um prazer „desnecessário‟, existem, de fato, muitos profissionais 

qualificados que ajudam a construir e desenvolver nosso olhar enquanto turistas”. 

De toda a discussão da percepção de Urry (1996) sobre a autenticidade, 

observamos o quanto o turismo está pautado no olhar. Para ele, sempre é dirigido 

um olhar construído e constantemente reforçado sobre aquilo que se encontra. Ele 

surge em comparação com seu oposto, isto é, um contraponto com as vivências 

cotidianas, o que denomina como experiências não turísticas. Essas experiências 

são norteadas por práticas que criam e mantêm esse olhar, grande parte delas, 
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expressões artísticas. Se turismo é ir e ver algo, a prática turística está bastante 

influenciada por padrões estéticos inventados.  

Quando partirmos para a discussão da fruição da experiência turística, não 

poderemos deixar de abordar questões fundamentais para compreender como se dá 

a criação de um produto turístico. Para mostrá-lo ao seu observador, haverá uma 

percepção do intermediário turístico sobre qual objeto o turista está voltado. Como o 

fazer estético depende do olhar do criador e do observador, do mesmo modo no 

turismo, o olhar está sujeito a quem faz e a quem consome. Assim sendo, 

consideraremos o turismo como uma criação estética, tal como será apresentado em 

seguida. 

 

 

1.3 TURISMO COMO CRIAÇÃO ESTÉTICA   

 

 

O belo é a expressão utilizada para caracterizar o que, de alguma maneira, 

nos chama a atenção, algo inexplicável e somente perceptível sensorialmente. 

Essas e outras questões são essenciais para compreendermos o ponto de contato 

entre a criação estética e o turismo. Para tanto, iremos tratar, nessa seção, de 

abordagens relacionadas à filosofia da arte.  

Costuma-se definir o estudo da estética como “área da filosofia que estuda 

racionalmente o belo e o sentimento que desperta nos seres humanos” (ARANHA; 

MARTINS, 1996, p.171). A percepção da obra de arte está ligada a todos os 

sentidos humanos, mas o olhar desempenha importante papel na sensibilização 

estética. Isso é advindo tanto do artista quanto do espectador, pois, são recriadas 

novas formas de ver o mundo através do trabalho artístico. A arte sempre foi 

considerada a expressão da beleza. No entanto, ao pensarmos na definição de belo, 

podemos entrar numa questão muito debatida ao longo da filosofia: o que é o belo? 

Segundo Cochofel (1970), “cada época, cada ambiente ideológico, cada corrente 

filosófica, traz a sua solução para o problema” (1970, p.21). Cabe-nos aqui discutir 
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algumas delas nos debruçando, no primeiro momento, sobre a questão da 

autenticidade na arte. 

Na filosofia grega se relacionava à arte o conceito de mímesis, traduzida 

como imitação. Para Platão, o belo não está no mundo físico, mas sim no mundo 

das idéias. Existiriam formas ideais, e as coisas presentes no nosso mundo seriam 

cópias imperfeitas dessas formas. Sendo a arte imitação, desse modo, ela seria uma 

espécie de “cópia da cópia”. Por isso em muitos de seus diálogos, a arte aparece 

para Platão como algo menor e até desprezado. A arte não teria autonomia, estaria 

atrelada a valores recorrentes, isto é, por ser uma imitação, reproduz, não inventa 

uma nova realidade. A mímesis para Platão, segundo Muniz (2010), está vinculada 

diretamente à performance. “Mimeisthai, o verbo, significa agir como alguém, agir na 

forma de emulação” (2010, p.28). A eficácia da performance está vinculada ao 

envolvimento do espectador na representação, onde ele se identifica com o que é 

apresentado. Platão admite que a arte não é somente um divertimento, mas possui o 

poder de transformação. A partir daí, imitar algo é condenado pelo filósofo, pois, 

retira a noção de realidade do mundo. Muniz (2010) afirma que Platão trata a 

mímesis como “representação da aparência” (2010, p.31). Nessa ótica a mímesis 

não mostraria as coisas como realmente são, mas sim como elas aparentam.  

A arte envolve uma sensibilização tão apurada que dificulta perceber que ela 

seria uma cópia imperfeita. “Na verdade a arte apaga a fronteira entre a Imagem e o 

Original” (MUNIZ, 2010, p. 34). Tal afirmação considera a capacidade persuasiva da 

arte, conduzindo o espectador a identificar somente as coisas belas e a se fascinar 

pelas imagens. Enquanto acreditamos que isso seria algo benéfico a ser 

proporcionado por ela, Platão vê nisso as “trevas da caverna” (2010, p.33), ou seja, 

estaríamos condenados a uma alienação eterna. O espectador perderia a 

capacidade de julgamento do que aprecia, deixando que a experiência estética 

moldasse sua postura e sentimentos. Decerto, não há como negar o poder que a 

arte exerce sobre o sujeito, porém, consideramos sua legitimidade como influência, 

uma vez que a visão de mundo se reafirma, além de proporcionar momentos de 

prazer e fruição. 

Aristóteles igualmente considerava a arte como imitação. Porém, Santoro 

(2010) observa que a mímesis aristotélica é uma contraposição à mímesis platônica. 
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Enquanto para Platão, pelo fato de imitar, a arte seria uma ilusão, para Aristóteles 

essa imitação seria uma forma de representar o mundo. O filósofo atribui à arte uma 

função de signo. O objeto artístico simbolizará as coisas que rodeiam o indivíduo. O 

signo representa algo no seu lugar, isto é, substitui uma coisa por outra diferente. 

Ele não será um objeto, mas, está suprindo este objeto. Santaella (1994) exemplifica 

o signo da seguinte forma:  

 

A palavra casa, a pintura de uma casa, o desenho de uma casa, a 
fotografia de uma casa, o esboço de uma casa, um filme de uma casa, a 
planta baixa de uma casa, a maquete de uma casa, ou mesmo o seu 
olhar para uma casa, são todos signos do objeto casa. Não são a própria 
casa, nem a idéia geral que temos de casa. Substituem-na, apenas [...] 
(SANTAELLA, 1994, p.58). 

 

 

 O signo apresenta finalidades que indicam a importância de seu uso. Dentre 

elas, destacamos a de assinalar e de significar. Assinalar servirá para identificar e 

distinguir o objeto dos demais, uma espécie de marcação. Já a significação, dará 

sentido às coisas existentes. A semiótica é ciência que se dedica ao estudo dos 

signos. Seu objeto será qualquer tipo de linguagem, uma vez que esta se refere a 

uma variedade de formas sociais de comunicação e significação. Segundo Santaella 

(1994), “todo e qualquer fato cultural, toda e qualquer atividade prática ou social 

constituem-se como práticas significantes, isto é, práticas de produção de linguagem 

e sentido” (1994, p.12). Dada a elucidação sobre o estudo dos signos, a função 

mimética atribuída à arte, por Aristóteles, compreende a questão da representação e 

do significado. 

 Em Ética a Nicômaco, Aristóteles define que a arte – interpretada por ele 

como poiesis (poética)6 – será a produção de uma obra exterior ao artista. Essa 

produção significa que “toda arte relaciona-se à criação e ocupa-se em inventar e 

em estudar as maneiras de produzir alguma coisa que pode existir ou não, e cuja 

origem está em quem produz, e não no que é produzido.” (Livro VI, 4, 1140 a) Nesse 

                                            
6 A Poética é o texto que Aristóteles analisa a tragédia e a epopéia. As artes não são tratadas tal 

como as entendemos hoje, mas, suas reflexões sobre as artes literárias se aplicam também as 
demais formas de arte. Muitos dos princípios das teorias estéticas modernas e contemporâneas têm 
origem nas proposições do filósofo sobre a música, a poesia épica e dramática. 
 



 

 

32 

sentido, o objeto artístico está subjugado a uma série de regras para a sua 

classificação como tal. A mímesis não será somente uma cópia de uma idéia 

distante, afastada da realidade como dizia Platão. Será, antes de tudo, produtora e 

autônoma. Ela imita, porém, não o objeto, mas, um processo semelhante ao 

realizado pela natureza. Cauquelin (2005) caracteriza este objeto como um “ser de 

ficção” (2005, p.61). A ficção não repete o possível e tampouco a verdade, ela está 

voltada para o verossímil, ou seja, o que tem aparência de ser verdade. Possui sua 

própria essência e não se transforma para parecer verdadeiro, mas sim, cria um 

mundo imaginário. Este afastamento da verdade não será maléfico, é, pois, uma 

qualidade construtiva da atividade artística.  

O verossímil, para Cauquelin (2005) é o fundamento do prazer estético 

proporcionado pela ficção. Para ela, quando se descrevem os fatos como realmente 

são, será impossível o espectador acreditar neles. Por isso, Aristóteles afirma: 

“deve-se preferir o impossível verossímil ao possível incrível” (25, p.87). A arte 

adorna a natureza, acrescenta a ela através da ficção elementos que a completam. 

O prazer proporcionado pela arte mimética será uma fuga do “espetáculo” do 

cotidiano, será “experimentar essas emoções ao mesmo tempo não experimentando 

verdadeiramente: tal é o efeito da ficção” (2005, p.68). A contemplação de uma obra 

de arte pode parecer gratuita e desinteressada visando somente a algo imediato. 

Contudo, não será uma inutilidade, mas uma resposta a uma necessidade humana. 

O prazer que se sente com o belo é uma maneira de satisfação do ser humano, 

pois, acaba por ser um reconhecimento próprio do que está sendo representado. A 

representação não engana o indivíduo, será capaz de ensinar a ver as coisas, 

proporcionar uma facilitação contemplativa. Aristóteles assegura a importância de 

uma educação estética, uma vez que desenvolve a percepção. A finalidade da 

mímesis para o filósofo será a fruição da obra de arte exclusivamente para o prazer 

estético. 

 O domínio da representação, considerado por Platão e Aristóteles, perdura 

em muitos estudos da Estética. As imagens estão presentes em vários âmbitos da 

vida do ser humano, sobretudo quando abordamos as artes em geral. O homem 

fabrica imagens e elas exercem sobre ele, uma quantidade de efeitos consideráveis. 

“Ele as quebra, as mutila, as beija, chora diante delas, viaja durante semanas para 
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vê-las ou reencontrá-las” (WOLFF apud FREEDBERG, 2005, p.19). São aptas a 

promover quase todas as emoções e sentimentos. Mas o que afinal faz delas algo 

tão influente? Passemos, então, a entender o que é uma imagem à luz dos 

conhecimentos da estética. 

A imagem está intimamente ligada à idéia da representação. Uma imagem 

simplesmente representa algo, ou melhor, torna presente algo que está ausente. 

Segundo Wolff (2005), “a imagem é, então, o representante, o substituto de qualquer 

coisa que ela não é e que não está presente. Ela representa o que não é (já que 

está presente), ela não é o que representa” (2005, p.20). A representação é o que 

está na imagem e não na realidade. Para Wolff (2005) o homem possui um “poder 

interno” (2005, p.23) de tornar presente em pensamento o aspecto visível do que 

não está evidente. Este poder seria a imaginação. Assim, as imagens são formadas 

por um processo de junção entre a imaginação e a técnica de elaborá-las.  

 Não se pode discutir o poder que as imagens exercem no ser humano. Elas 

serão capazes de tangibilizar, de certa forma, os sentimentos. Um texto ou palavras, 

muitas vezes, não produzirão o efeito de sensibilização causado por certas 

produções artísticas. Souza (2010) salienta que para Levinas, a arte cria sensações, 

“espiritualizando” a realidade. O conhecimento da representação está pautado em 

compreender que o objeto não está lá. Contudo, quando se depara com uma 

representação da realidade, não há dúvidas quanto ao que está representado. 

Essas imagens simplesmente são, ignoram a negação.  

 Apesar do toda a concordância sobre o caráter aurático da imagem, o pintor 

surrealista René Magritte rompe com esta definição, como se pode observar em sua 

célebre obra A traição das imagens.  
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Figura 1: A traição das imagens, René Magritte, 1928–29 
Fonte: Wikipedia 

 
 

 

A relação da imagem com a realidade faz com que possamos estabelecer 

identidades entre a imagem e aquilo que ela representa. Contudo, o artista escreve 

logo abaixo a afirmação Ceci n’est pas une pipe (Isto não é um cachimbo). Mas 

como uma imagem de um cachimbo, não será um cachimbo? Eis que, a pintura de 

Magritte representa um cachimbo na imagem, ao passo que a legenda é a negação 

desta evidência.  Ao denominá-la A traição das imagens, Magritte estabelece que, 

por mais análogas que sejam, são sempre imagens, logo não a própria realidade. O 

cachimbo é semelhante à realidade, mas não é a realidade, pois não é um cachimbo 

de verdade. Cauquelin (2005) afirma que o artista costumava insistir que “a pintura 

torna visível o pensamento”, mas sua imagem acompanhada da proposição é uma 

meio-pintura, meio-linguagem, onde pares como “pintura/pensamento, 

imagem/palavras, prática/teoria” se opõe e se unem ao mesmo tempo (2005, p. 

156). 

 Magritte lida de forma humorada com duas proposições que Wolff (2005) trata 

como ilusão imaginária e poder real das imagens. A imagem possui o seu poder 

real, de tal modo que, logo se reconhece o que está representado nela. Grande 

parte delas é resultado de esforços para torná-las cada vez mais próximas da 

realidade. Quanto mais a imagem tenta se aproximar do real, mais irá gerar a ilusão 
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de não ser uma imagem. Porém, a ilusão imaginária “consiste em atribuir à própria 

realidade o poder que é das imagens, o poder de representar” (2005, p.38). A 

realidade ausente criada pela imagem será identificada como a própria realidade, 

não como uma representação.  

 A ilusão gerada pelas imagens faz com que olhemos para elas e não a 

vejamos. O que será notado não é a imagem, mas sim, a coisa representada, seu 

conteúdo. Esse fato é denominado transparência, pois, literalmente vemos através 

da imagem. Não irá interessar a sua estética, somente o que ela representa. Assim, 

a imagem se dissocia da arte. Benjamin (1994) aborda que a produção artística 

estava relacionada com a magia. O que importava era que as imagens existissem, e 

não, que fossem vistas. Para ele, a inclusão da obra de arte no contexto da tradição 

se deu a partir do culto. O alce desenhado nas paredes da caverna pelo homem 

paleolítico, por exemplo, seria exposto ocasionalmente para outros homens, mas, 

era feito para ser visto pelos espíritos. As imagens estavam a serviço de um ritual 

antes mágico e depois religioso. Benjamin (1994) ainda cita, estátuas que só poderia 

ser vistas pelo sumo sacerdote, madonas que permaneciam cobertas o ano todo e 

esculturas em igrejas da Idade Média que estavam fora do campo de visão do 

observador no solo. Esse valor de culto que era atribuído a elas, obrigava a serem 

mantidas ocultas, em segredo.  

À medida que as obras se libertam do seu uso ritualístico, aumentam as 

ocasiões para que elas sejam expostas. Isso se deu muito por sua dissociação da 

arquitetura, pois, os objetos puderam se deslocar mais facilmente e serem mais 

acessados. Assim, Benjamin pondera: 

 

A preponderância absoluta do valor de culto conferido à obra levou-a a 
ser concebida em primeiro lugar como instrumento mágico, e só mais 
tarde como obra de arte, do mesmo modo a preponderância absoluta 
conferida hoje a seu valor de exposição atribui-lhe funções inteiramente 
novas, entre as quais a “artística”, a única de que temos consciência, 
talvez se revele mais tarde como secundária. (BENJAMIN, 1994, p.173) 

 

 

 Wolff (2005), afirma que ocorreu uma aproximação da arte com as imagens, 

uma vez que elas se tornaram artísticas. Segundo ele, isso ocorre a partir do 

momento em que o artista deixa de ser mero artesão e passa ser reconhecido como 
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criador de sua obra. Seus trabalhos passam a ter um maior domínio técnico e de 

elaboração. Essas imagens, então, sob o poder da arte, são opacas, ao mesmo 

tempo em que mostram algo, mostram-se a si mesmas.  

 A opacidade da imagem revela que as produções artísticas são individuais. 

Não estão atreladas à magia e tampouco à ilusão imaginária provocada pela 

transparência. A imagem, em sua própria forma de representação, é o que provoca 

sensações. O trabalho artístico será visto como tal e não somente como 

identificação de algo que está representado. Essa “separação” entre arte e imagem 

ocorreu, principalmente, pelo surgimento da Arte Moderna. A fotografia será a 

técnica que inovou o conceito da pintura moderna, fazendo com que a pintura 

acadêmica – que seguia as normas clássicas de representação da realidade – 

parecesse defasada. Agora a fotografia captava o instante. Os pintores 

impressionistas se aliam a esta técnica, contudo pretendiam apresentar “a pintura 

como pintura”. O Impressionismo faz das pinceladas descontraídas a abertura de um 

novo caminho para a pintura. O quadro sempre será artificial e a imagem pintada 

uma ficção. Os artistas se distanciam do objeto e se interessam apenas pelo fazer 

artístico.  

 A dissociação completa entre imagem e arte é a abstração.  Quando a pintura 

deixa de ser figurativa, passa a não reproduzir a realidade, assim a arte cria um 

mundo próprio. Os artistas abstratos abandonam completamente a retratação 

objetiva e criam novas formas de representar. Para eles, a imagem não poderia, de 

maneira alguma, atingir o absoluto, uma vez que é irrepresentável. A verdadeira 

realidade estaria além da imagem.  

Para Wolff (2005), depois que a arte abandonou a representação, as imagens 

tornaram-se pura reprodução mecanizada, a representação pela representação. 

Fotografia, cinema, televisão, internet: imagens por todos os lados, imagens de tudo 

e para todos. As imagens são produzidas em uma escala muito maior e acessível a 

várias pessoas. Walter Benjamin, em seu ensaio A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica, trata do valor que as obras de arte adquirem partir das 

técnicas de reprodução. Benjamin (1994) considera que as obras teriam uma aura, 

caracterizada como: “figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: 

a aparição única de uma coisa distante por mais perto que ela esteja” (1994, p.170). 
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A aura, seria um “campo energético” que envolve o corpo humano. Ao empregar 

este termo, Benjamin (1994) atribui à obra de arte um valor espiritual, algo 

inexplicável e somente perceptível sensorialmente.  

No entanto, para Benjamin (1994) a aura é destruída na era da 

reprodutibilidade técnica. Na medida em que os processos de reprodução 

multiplicam as obras, substitui a existência única da obra por uma existência serial. 

A cópia manual é considerada uma falsificação em relação à autonomia do 

autêntico. Mas a reprodução técnica tem seu valor, pois poderá aperfeiçoar o 

original.  A obra de arte é cada vez mais uma reprodução criada com o intuito de ser 

reproduzida. A arte é multiplicada em larga escala e está desta forma, mais próxima 

do indivíduo. Benjamin (1994) destaca a fotografia e o cinema como as principais 

formas de reprodução da arte. As imagens audiovisuais são justamente as que 

afetam mais facilmente, através dos meios de comunicação, o imaginário humano. 

Assim sendo, cria-se também uma nova ilusão. 

O poder da imagem é segundo Wolff (2005), crer que ela não é uma imagem. 

Apesar de a arte poder ser caracterizada pela opacidade, as imagens midiáticas 

retornam à transparência. Diz-se que mostram a realidade como tal, não uma 

realidade fabricada. Muito mais do que a visão, o olhar é o sentido que predomina 

na relação opacidade/transparência e conseqüentemente imagem/realidade. O olhar 

está intrinsecamente ligado ao imaginário. Como mencionado, a visualidade foi 

construída de maneira gradativa, e faz-se presente na sociedade contemporânea. 

Gastal (2005) afirma que vivemos em uma civilização da imagem, que influencia 

nitidamente o comportamento humano. A título de exemplo, antes de se deslocar, o 

turista, de certa maneira, sabe o que irá encontrar, pois, já visualmente, entrou em 

contato, de alguma forma, com as imagens do destino. 

Vimos que a criação estética está fundamentada em transformações 

importantes que afetaram diversos âmbitos da sociedade. Os conceitos da Estética 

envolvem questões relacionadas à arte e a imagem como reprodução da realidade. 

Como no turismo também encontramos ponderações dessa natureza, quando se 

discute a autenticidade da atividade turística, consideramos que poderá haver uma 

linha tênue que separa a criação do produto turístico e o fazer estético, sobretudo 

quando abordamos as produções audiovisuais. Ao tratarmos da relação entre 
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imagem e turismo compreenderemos como será fundamentado o imaginário sobre 

aquilo que será visitado. Com esse propósito, no capítulo a seguir, realizaremos esta 

discussão de maneira mais aprofundada. 
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2 A IMAGEM COMO INFLUÊNCIA NO IMAGINÁRIO TURÍSTICO 

 

 

O sujeito contemporâneo está imerso na espetacularização da sociedade, em 

que as imagens passam a ser tão essenciais, que acabam por influenciar o próprio 

olhar sobre as coisas do mundo. Ao abordarmos que a arte está relacionada à 

reprodução do mundo, de certa forma podemos considerar que o espetáculo é uma 

produção estética. A estética está, portanto, cada vez mais presente na sociedade 

contemporânea. 

A estetização emerge a partir da aproximação entre a arte e a vida. Quando 

as obras de arte saem do seu “invólucro original” e passam a ficar mais próximas 

das massas, especialmente a partir das técnicas de reprodução, a obra de arte 

passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. Ocupa espaços a ponto de se 

confundir com a própria existência do sujeito. A Pop Art é um exemplo dessa 

eliminação de fronteiras, pois eleva mercadorias ao status de obra de arte. O que é 

banal deverá também ser estético. 

A indústria cultural se apropria das imagens, tornando-as instrumento da 

estetização do mundo. Para Adorno e Horkheimer (2002), essa indústria “fabrica” 

uma cultura que é absorvida e consumida pela massa. Segundo eles, a 

reprodutibilidade técnica exclui o caráter da obra de arte e a coloca como mais um 

bem de consumo, havendo, dessa maneira, uma exploração dos bens culturais. O 

consumo terá uma posição central na questão da estetização do cotidiano, uma vez 
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que se criam produtos culturais para serem consumidos como mercadorias comuns. 

De acordo como Novaes (2005), tudo isso é mediado por imagens. “No mundo da 

mercadoria, o espetáculo torna-se sinônimo de cultura” (2005, p.9). As pessoas são 

levadas a enxergarem a realidade a partir de imagens e a consumi-las de forma 

desenfreada. Não será somente um consumo material, mas sim, visual. A imagem 

se transforma em mercadoria, objeto de produção, circulação e consumo: cria-se 

não apenas uma mercadoria para o sujeito, mas criam-se, também, sujeitos para 

mercadorias.  

A estetização será considerada uma invasão da visualidade na formação do 

sujeito. Seria responsável por criar uma passividade: o sujeito bombardeado por 

imagens, só enxergaria o mundo a partir delas. A dominação das imagens é 

considerada por Novaes (2005) a causa do indivíduo não saber refletir sobre o que 

está vendo. Sem o pensamento, a imagem seria apenas uma cópia do que acontece 

no exterior. Contudo, com uma reflexão mais apurada, cria-se um “mundo 

imaginário”, que não será uma ilusão, mas a invenção de algo novo. 

 A imagem hoje possui uma dimensão muito mais ampla e veloz e, de fato, 

exerce grande influência no imaginário humano. O imaginário é composto por 

diversos elementos estéticos, uma vez que consideramos que a estetização da 

realidade como algo recorrente na contemporaneidade. Segundo Gastal (2005), os 

imaginários falam de sentimentos, desejos e necessidades humanas. Para ela, o 

imaginário resulta de “leituras pessoais e coletivas de fatos ou objetos que 

correspondem à visão de alguém ou de um grupo sobre esses fatos e 

acontecimentos em um determinado momento” (2005, p.76). O imaginário não seria 

somente individual, mas, emerge de um grupo social. Citando Maffesoli, Gastal 

(2005) afirma que o sujeito está apto a interpretar o imaginário à sua maneira, porém 

este será sempre a apropriação do coletivo. 

 Ora, se compreendemos que a sociedade contemporânea está pautada na 

estetização da realidade, ao escolher um destino, o turista também estaria 

influenciado por elementos imagéticos. O imaginário turístico é criado a partir de 

imagens, mas o turismo também será um criador. Para Gastal (2005), o turismo 

trabalha com os imaginários, não só com produtos concretos. Atuar no turismo 

significa reforçar e renovar imaginários. Se identificados, podem auxiliar na 

elaboração de produtos turísticos, tanto no planejamento quanto na comercialização. 
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Os profissionais, de acordo com Gastal (2005), sabem que as viagens são um 

produto, mas não um produto qualquer. Os turistas desejam encontrar uma 

aproximação entre seus imaginários e o que é oferecido pelo turismo. Quando o 

turista orienta-se pelo imaginário, não fará diferença se encontrará uma “autêntica 

realidade”, pois ele deseja a “realidade dos imaginários” (2005, p.88). Tal como 

abordado por Boorstin (1992), o turismo é uma invenção e, portanto, a busca do 

imaginário está vinculada a este pensamento. 

 Segundo Gastal (2005), planejar será conduzir o olhar. Porém, esta não é 

uma tarefa fácil, pois o olhar do turista está contagiado por práticas diversas. 

Nascimento (2009) refere-se à viagem como parte do “repertório simbólico de muitas 

referências humanas” (2009, p.21), assim possui seu próprio imaginário. 

Primeiramente, a realização do prazer para o indivíduo acontece no imaginário, 

para, depois, ir buscá-la na realidade. O “hedonismo imaginativo” (NASCIMENTO, 

2009, p. 23) é proporcionado por certas práticas não-turísticas, assim denominadas 

por Urry (1996), que criam devaneios e fantasias em relação ao destino. Essas 

práticas são principalmente produtos culturais, tais como cinema, televisão, música e 

literatura. Influenciados por essas mídias, os turistas buscam viver na “realidade” os 

mesmo fatos inventados e reforçados no seu imaginário. 

 O cinema, primeiro meio capaz de unir imagem em movimento e som, ainda é 

– a despeito do advento da televisão – responsável por compor imaginários.  É 

capaz  

 

de agregar imagens a lugares, pessoas, objetos, sentimentos e sensações, 
[...] de estimular o devaneio, permitir a fuga, ainda que momentânea, 
daquilo que chamamos realidade, de tudo, de todos e, inclusive, de nós 
mesmos.” (NASCIMENTO, 2009, p. 24). 

 

 Com linguagem e estética própria, a conjectura sobre o cinema será 

abordada de forma transversal, uma vez que pretendemos compreender sua 

analogia com as práticas turísticas.  
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2.1 CINEMA: A IMPRESSÃO DA REALIDADE 

 

 

 O cinema surge como a técnica de projetar fotografias em movimento. Como 

já destacado na primeira parte do estudo, através da reprodutibilidade técnica as 

obras de arte são multiplicadas em ampla escala. Benjamin (1994) ressalta que o 

filme é caracterizado fundamentalmente por essa reprodutibilidade. Muito além da 

discussão sobre sua origem, cabe-nos destacar que a produção cinematográfica 

envolve criações estéticas e artísticas, que, aliadas à tecnologia, criam a 

possibilidade de se aproximarem das imagens formadas na imaginação humana. 

Aumont (2006) destaca o quanto “é importante observar que reagimos diante da 

imagem fílmica como diante da representação muito realista de um espaço 

imaginário que aparentemente estamos vendo” (2006, p. 21). Sob essa perspectiva, 

o cinema se destaca como um tipo de arte, que envolve o espectador de tal maneira, 

como se estivesse vivendo a própria realidade. 

  Ao analisarmos o cinema como arte, compreenderemos os filmes como 

produções artísticas. Sob essa ótica, sendo o cinema capaz de produzir uma 

estética própria, será igualmente capaz de provocar reações em seu espectador. O 

que estará no centro da discussão é a capacidade persuasiva que o cinema possui 

sobre o imaginário, significativa, a tal ponto, que poderá até mesmo influenciar as 

representações de certas atividades turísticas. Mas o que faz do cinema tão próximo 

da realidade? Buscaremos ponderar, inicialmente, sobre a semelhança com o real 

causada pelas produções cinematográficas. 

 Aumont (2006) afirma que, ao se fazer uma analogia com o espaço real, 

pode-se observar que a imagem fílmica produzida é tão intensa que, mesmo a 

ausência de cores em um filme preto e branco ou do som no cinema mudo, não são 

condições que interferem decisivamente na percepção da realidade para o 

espectador.  Apesar de apresentadas em um quadro7, o olhar ultrapassa essa 

dimensão, fazendo com que não haja mais a imagem em si. Isso se dá 

                                            
7
 Também denominado fotograma. O fotograma é cada uma das imagens impressas quimicamente 

na fita de celulóide do cinematógrafo. Projetadas a uma cadência de 24 por segundo, produzem a 
ilusão de movimento. 
 Fonte: WIKIPEDIA.<http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotograma>. Acesso em: 22 out. 2010. 
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especialmente pela ilusão de movimento e de profundidade. Para Vernet (2006), a 

impressão de realidade percebida pelo espectador deve-se à “riqueza perceptiva” 

(2006, p.148) dos materiais fílmicos. A primorosa definição da imagem fotográfica ao 

se movimentar proporciona densidade e volume ao que estaria fixo. Outro fato seria 

a posição em que o espectador se encontra durante a projeção na sala de cinema. 

Sentado em um local escuro, sem estar em contato com qualquer outro tipo de ação, 

ele se vê totalmente focado na narrativa. 

 A impressão da realidade baseia-se também, segundo Vernet (2006), na 

coerência da narrativa criada pela ficção. O mundo diegético (ficcional) adquire a 

consistência de algo possível, na medida em que está embasada pela 

representação da realidade, organizada de forma que cada elemento da ficção se 

apresente como uma necessidade orgânica. A representação cinematográfica 

apresenta uma naturalidade aparente, que, devido ao seu modo de exposição, 

proporciona à ficção uma “espontaneidade”. Vernet (2006) cita que Jean-Pierre 

Oudart trata da projeção do espectador para a cena como mais uma contribuição 

para a impressão causada pelo cinema. Assim, ele considera o efeito de real e o 

efeito de realidade. O efeito de realidade deve-se ao sistema representativo baseado 

na perspectiva da imagem, herdado da pintura. Já o efeito de real se encontra no 

fato de o espectador possuir um lugar marcado no interior do sistema representativo, 

como se ele participasse do mesmo espaço. Xavier (2008) aponta que a técnica de 

filmagem contribui para esses efeitos. Numa cena de diálogo, por exemplo, quando 

a câmera assume o ponto de vista de um e depois do outro interlocutor, fornece uma 

imagem de pontos de vista em posições opostas. Com este procedimento, o 

espectador é conduzido para dentro do espaço de diálogo.  

 Para Xavier (2008) a decupagem – processo de ligação dos planos através de 

cortes – produz a impressão de que a ação acontece por si mesma, e que o trabalho 

da câmera foi captá-la. Na época das primeiras produções cinematográficas, as 

cenas eram filmadas num esquema denominado por ele como “teatro filmado”. A 

cena era rodada dentro do mesmo espaço, sem saltos. O corte só ocorria na 

mudança de cena para outra, dando continuidade à narrativa. O processo utilizado 

era o da decupagem clássica, que consiste numa continuidade nos cortes que 

denotam uma naturalidade na montagem. Xavier (2008) a caracteriza como: 
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sistema cuidadosamente elaborado, de repertório lentamente sedimentado 
na evolução histórica, de modo a resultar num aparato de procedimentos 
precisamente adotados para extrair o máximo de rendimento dos efeitos da 
montagem e ao mesmo tempo torná-la invisível (XAVIER, 2008, p.32). 

 

 As regras de continuidade funcionam precisamente para estabelecer uma 

combinação de planos de maneira que resulte em um encadeamento contínuo de 

imagens, que tendem “a dissolver a „descontinuidade visual elementar‟ numa 

continuidade espaço-temporal reconstruída” (XAVIER, 2008, p.32). O objetivo será 

mostrar a lógica natural dos fatos nos planos justapostos buscando parar a 

descontinuidade presente no “real”. Porém, quando se implementa o corte dentro da 

mesma cena é que se “inaugura” a arte cinematográfica. Ela passaria a ter uma 

montagem paralela, repleta de acontecimentos simultâneos. 

 Notamos uma tendência no cinema contemporâneo em criar essa montagem 

mais descontinuada. Os filmes adquirem maior velocidade em contraponto com os 

filmes antigos. A rapidez expressada na película é resultante da tentativa de se 

aproximar da realidade. Em um período em que o comportamento é ditado pela 

mídia, a linguagem cinematográfica adquire um ritmo mais acelerado. Cria-se 

também uma linguagem mais artística, onde a combinação de imagens e sons 

subordinada a uma preocupação estética, pode transformar uma mera cena 

cotidiana em algo digno de contemplação. O cineasta dispõe de recursos 

tecnológicos que, aliados à sua capacidade criativa, têm a possibilidade de se 

aproximar das imagens formadas em nosso intelecto. O cinema possui uma 

linguagem específica e livre, que se difere da linguagem real, na qual o cineasta se 

inspira para recriar sua obra. A narrativa será imaginária e irreal, criada a partir da 

imaginação, isto é, uma ficção. Se a ficção for qualquer produção que significa a 

realidade, logo qualquer expressão humana de representação seria uma ficção. 

Obras ficcionais podem até ser baseadas em fatos reais, mas sempre envolvem 

algum conteúdo imaginário. Nesse sentido, todo filme será uma ficção.  

 Para Vernet (2006), qualquer filme será ficcional, pois define que os filmes de 

ficção representam algo de imaginário, uma história. Segundo ele, o filme será duas 

vezes irreal, uma vez que apresentam uma dupla representação: o cenário e os 

atores representam uma situação inventada, e o próprio filme simula em forma de 

imagens essa primeira representação. Portanto, ele é “irreal pelo que representa (a 
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ficção) e pelo modo como representa (imagens de objetos ou atores)” (2006, p.100). 

A preocupação estética sempre estará presente na produção cinematográfica, pois 

os filmes são transformados de objeto bruto a objeto de contemplação, e, assim, se 

aproximam cada vez mais do imaginário. 

A representação fílmica, de acordo com Vernet (2006), é a mais realista em 

relação às demais, devido à sua fidelidade de detalhes. Contudo, ao mesmo tempo, 

mostra vultos de objetos que estão ausentes. O cinema possui o poder de 

“ausentar”, no tempo e no espaço, o que é mostrado, uma vez que a cena registrada 

já aconteceu em outro lugar, que não na tela onde está sendo projetada. No cinema, 

representante e representado são ambos fictícios, diferentemente do teatro, onde o 

que se representa existe de fato, mas o que é representado é ficção.  

 Nem mesmo os filmes científicos e documentários escapam a essa definição. 

Por utilizarem os mesmos recursos – imagem em movimento e som –, Vernet (2006) 

considera que qualquer filme retira a realidade do que representa e se transforma 

em espetáculo. O espectador desses tipos de filmes não se comporta, segundo ele, 

diferente de um espectador de filme de ficção. Para Vernet (2006) “qualquer objeto 

que é signo de outra coisa está preso em um imaginário social e oferece-se, então, 

como suporte de uma pequena ficção” (2006, p. 101).  Assim, percebemos que são 

muitas as considerações pelas quais o filme científico ou documentário pode ser 

qualificado como ficcional. 

 A diegese está vinculada à dimensão ficcional de uma narrativa. O tempo e 

o espaço diegético existem dentro da trama, em um mundo em separado, com suas 

peculiaridades e coerência próprias. A diegese é a realidade própria da narrativa, em 

que o mundo ficcional está à parte da “vida real” exterior de quem vê. Um exemplo 

seria a música da trilha sonora  que acompanha uma cena de filme: ela será externa 

à diegese, pois não está colocada no contexto da ação que se desenrola na trama. 

Já a música que toca na cena de um personagem escutando rádio está dentro do 

contexto ficcional e, portanto, é diegética. Vernet (2006) afirma que a história 

contada é dotada de uma existência própria, será um simulacro do mundo real. Por 

isso, o termo “história” é substituído por “diegese”. E ainda pondera: 
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A diegese é, portanto, em primeiro lugar, a história compreendida como 
pseudomundo, como universo fictício, cujos elementos se combinam para 
formar uma globalidade. A partir de então, é preciso compreendê-la como o 
significado último da narrativa: é a ficção no momento em que não apenas 
ela se concretiza, mas também se torna una (VERNET, 2006, p.114). 

 

 

 Vernet (2006) ainda nos sinaliza que deve haver uma distinção entre o 

realismo dos materiais de expressão e o realismo dos temas dos filmes. A 

representação cinematográfica lida com várias exigências que vão das 

necessidades técnicas, às necessidades estéticas. Ela é subordinada ao tipo de 

película empregada, iluminação disponível, definição da objetiva (conjunto de 

lentes), seleção e hierarquização dos sons, tipo de montagem, encadeamento de 

sequências e direção. São solicitados, dessa forma, códigos que serão assimilados 

pelo público para que a imagem apresentada seja tida como semelhante em relação 

a uma percepção do real. Segundo Vernet (2006) o “realismo‟ dos materiais de 

expressão não deixa de ser resultado de convenções e regras que variam de acordo 

com as épocas e culturas. Se cada etapa do cinema – mudo, preto e branco, 

colorido – foi considerada realista, o realismo ao longo deste processo, pode ser 

qualificado como uma aquisição de realidade em comparação ao modo anterior de 

apresentação. Esta aquisição é ”infinitamente renovável” (2006, p. 135) e cíclica, 

devido às inovações tecnológicas e ao fato de que jamais se atinge a realidade. 

 Quando trata do realismo dos temas dos filmes, Vernet (2006) destaca o 

movimento do Neo-realismo. Essa tendência ficou conhecida como o auge do 

cinema italiano. Antes conhecido por criar melodramas, com divas glamorosas dos 

anos vinte e por produções de temática bíblica, o cinema foi transformado e recriado 

por cineastas e críticos no fim da era fascista. A linguagem assumida era simples, 

evitavam-se rebuscamentos. Diante de um país que precisava se reconstruir após a 

Segunda Guerra Mundial, houve a preocupação de se captar o cotidiano do 

proletariado, dos camponeses e da pequena classe média. 

José Carlos Avellar, no seu texto Neo-realismo, realismo, surrealismo. Os 

novos cinemas latino americanos, escrito para a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, 

argumenta que o cinema neo-realista italiano pretendia mostrar a realidade tal como 

ela é. Para isso, são utilizados recursos como filmagens em locais ditos autênticos, 

como cenas em externas ou cenários naturais. Era comum a utilização de atores 
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não profissionais, como uma tentativa de se aproximar do naturalismo dos 

moradores das cidades. Os temas abordavam problemas sociais, almejando 

expressar as dificuldades passadas pelas camadas mais pobres da sociedade. 

Em linha semelhante, no Brasil, o Cinema Novo – influenciado pelos mesmos 

ideais do Neo-realismo italiano – buscava retratar a dura “realidade” brasileira. O 

movimento que ocorre a partir dos anos 60 é encabeçado por jovens cineastas que 

discutiam a idéia de se criar um cinema genuinamente brasileiro. Como na Itália, 

houve uma forte influência dos acontecimentos sócio-políticos e culturais na 

concepção dos filmes desse período. Nogueira (2006) afirma que é um período de 

amadurecimento do cinema como linguagem, pois surge em todo o mundo 

movimentos de renovação estética.  O Cinema Novo resulta da inquietação de 

jovens cinéfilos inspirados por movimentos cinematográficos de vanguarda 

europeus, dentre eles o Neo-realismo italiano e a Novelle Vague francesa. Apesar 

da influência, era defendido um cinema original envolvido com a realidade brasileira 

e latinoamericana. 

Nogueira (2006) destaca a forte oposição, na época, ao modelo 

hollywoodiano que representava a dominação americana sobre os países 

denominados subdesenvolvidos. Para a autora, o cinema é visto pelos intelectuais 

de esquerda como uma forma de arte capaz de captar a realidade do povo e 

possibilitar soluções para os problemas sociais brasileiros. Assim, são criadas outras 

estéticas, não só artísticas, mas também as que constroem uma identidade do 

cinema nacional. 

O desejo de romper com a dependência é tão forte, que Nogueira (2006) cita 

a fala de Glauber Rocha, no documentário de seu filho Eryk Rocha, intitulado Rocha 

que voa: “faço cinema porque existe imperialismo”. Glauber foi também o autor do 

manifesto Estética da fome, realizado para uma mesa-redonda sobre Cinema Novo, 

no evento V Resenha do Cinema Latinoamericano, em Gênova, Itália. O cineasta 

denuncia o “paternalismo do europeu em relação ao terceiro mundo” (NOGUEIRA, 

2006, p.19). Contra isso, o cinema deveria, através de imagens impactantes, chocar 

o público e fazê-lo pensar. A fome, realidade presente na sociedade brasileira (da 

época) era a situação mais problemática. Assim Glauber destaca: 
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De Aruanda a Vida Secas, o Cinema Novo narrou, descreveu, poetizou, 
discursou, analisou, excitou os temas da fome: personagens comendo terra, 
personagens matando para comer, personagens fugindo para comer, 
personagens sujas, feias, escuras; foi esta galeria de famintos que 
identificou o Cinema Novo com o miserabilismo hoje [1965], tão condenado 
pelo Governo do Estado da Guanabara pela Comissão de Seleção de 
Festivais do Itamarati, pela Crítica a serviço dos interesses oficiais, pelos 
produtores e pelo público - este não suportando as imagens da própria 
miséria. (ROCHA, 2004, p.65). 

 

 A privação técnica do cinema brasileiro era vista como uma forma de 

expressão da pobreza real. Glauber afirma que nessa questão da deficiência 

tecnológica “reside a trágica originalidade do Cinema Novo diante do cinema 

mundial: nossa originalidade é nossa fome e nossa maior miséria é que esta fome, 

sendo sentida, não é compreendida” (2004, p.65). As carências de recursos eram 

aliadas a um sentido estético. Para Nogueira (2006), Glauber propõe uma nova 

estética do cinema nacional, a partir da precariedade de recursos, e a necessidade 

de denunciar o estado de subdesenvolvimento dos países latinoamericanos. 

Contudo, Bentes (2002) questiona até que ponto a pobreza e a miséria não serão 

somente decorativas, isto é, de que forma essa estética não será romantizada ou 

glamourizada? Para Glauber, o europeu enxerga essas imagens como “um estranho 

surrealismo tropical” (2004, p.66), onde se destaca o paternalismo. Para Bentes 

(2007), a solução proposta pelo cineasta seria que, para compreender a fome, faz-

se necessário violentar a percepção, os sentidos e o pensamento.  

 A “estética da fome” – expressão de Glauber – relacionada a uma “estética da 

violência” será, para Bentes (2007), capaz de criar uma intolerância diante dessas 

imagens. Não se trata da violência estetizada ou explícita do cinema de ação. Mas 

sim, carrega uma violência simbólica, que instaura o transe e a crise em todos os 

níveis.  
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Figura 2: Cena de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, 1963 
Fonte: Adoro Cinema 

 

 

O sertão era o cenário e a temática recorrente nos filmes do Cinema Novo. A 

Estética criada para representar as dificuldades da região era uma tentativa de evitar 

a espetacularização da pobreza. Todavia, essa linguagem que, segundo Bentes 

(2007), transforma o sertão “num jardim ou museu exótico” ressurge em alguns 

filmes contemporâneos. Para a autora, a “estética da fome”, de Glauber, passa a ser 

uma “cosmética da fome”. Se pensarmos que cosmética denota a uma idéia de 

adorno e ornamento, o cinema será um meio de “enfeitar” a realidade. Para Bentes 

(2007), a câmera na mão do cinema novo agora seria a câmera que flutua sobre a 

imagem, valorizando a qualidade e o domínio técnico. Isso denotaria a adaptação do 

cinema nacional ao gosto popular e globalizado. 

 Antes, porém, de adentrarmos na estética contemporânea, cabe-nos 

compreender que não só o sertão se apresentava como a o símbolo da “brasilidade”. 

De acordo com dados8 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população rural do Brasil, em 1960, era pouco maior do que a urbana. Mas, já na 

década de 70, a população urbana já demonstrava maior número em relação ao 

campo. Esse processo de passagem de um país rural para urbano é igualmente 

retratado no cinema. Bentes (2007) afirma que, nas produções cinematográficas 

brasileiras, “os sertanejos transformaram-se em favelados e suburbanos” (2007, p. 

242).  

                                            
8
 Fonte: Tendências demográficas, 2000 IBGE, 2001. 
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Na verdade, o primeiro filme com a temática da favela é datado de 1935, 

Favela dos meus amores, dirigido por Humberto Mauro. Segundo registros, pois não 

restam mais cópias, o filme conta a história de dois rapazes que chegam de Paris 

sem dinheiro e resolvem investir em um negócio. Escolhem, então, montar um 

cabaré na favela, que atenderia a habitantes da cidade e turistas. O filme, com 

cenas filmadas na própria comunidade do morro da Providência, serviu de 

inspiração para os demais, que viriam como precursores do Cinema Novo. 

 Rio, 40 graus (1955), de Nelson Pereira dos Santos, mostra o outro lado do 

Rio, a dificuldade das famílias que viviam nos morros cariocas. Miriam Rossini, em 

seu artigo Favelas e favelados: a representação da marginalidade urbana no cinema 

brasileiro, observa que o filme retrata a favela como o espaço da malandragem e da 

contravenção com ar de mais romantismo que de banditismo. A favela romantizada 

será pobre, porém habitada por trabalhadores que não têm opção de morar em outro 

lugar. É o lugar da família e de vizinhos que apóiam uns aos outros. Assim, essa 

tendência é percebida em muitos filmes da mesma época. Do mesmo diretor, é 

lançado, em 1957, Rio, Zona Norte. O filme traz Grande Otelo no papel do sambista 

Espírito da Luz, um homem simples que se emociona com pequenas coisas, é 

ingênuo e facilmente enganado por empresários “do asfalto”. Novamente, a favela 

se mostra como o território da pureza e do samba.  

 
 

 
. 

Imagem 3: Cena de Rio, Zona Norte de Nelson Pereira do Santos, 1957 
Fonte: Escrever Cinema 
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 Com a mesma intenção de mostrar temas que falassem do “verdadeiro 

Brasil”, são produzidos Cinco vezes favela e Assalto ao trem pagador, ambos de 

1962. O primeiro traz a visão de cinco cineastas contando histórias diferentes sobre 

a favela. Já o filme de Roberto Farias aborda o episódio do assalto de um trem por 

moradores de uma favela. Esses moradores não são vistos como bandidos, mas 

pessoas que precisaram apelar para o crime como forma de sobreviver. Segundo 

Rossini (2003), outra vez há aqui uma tentativa sociológica de explicar a saída para 

o crime como algo que se impõe àquele cotidiano de pobreza. O crime não é aceito 

nem pelos moradores do lugar, nem pelos familiares. Há uma defesa da 

honestidade, em que um trabalhador pobre é mais respeitável do que um bandido. 

 Para Bentes (2007), a romantização da favela tem como base a cultura do 

samba e dos morros. O sertão e a favela proporcionam um fascínio ao público, nem 

que seja gerado por sentimentos de indignação. A relação conturbada de exploração 

entre o litorâneo e o sertanejo, entre a gente do asfalto e a da favela recebe um tom 

lírico e romântico. A saída da miséria, percebida no contexto dos filmes da favela 

romântica, será a arte, a cultura popular, o carnaval e o samba. Os filmes do Cinema 

Novo são uma contraposição ao cinema da romantização da miséria. A “pedagogia 

da violência”, que caracteriza o Cinema Novo, como apontada por Bentes (2007), 

passa por uma transformação no contexto contemporâneo, em que “a violência e a 

miséria são pontos de partida para uma situação de impotência e perplexidade, e a 

imagem das favelas é pensada no contexto da globalização e da cultura de massas” 

(2007, p.247). Contudo, essa mudança se dá por processos que marcaram as 

transições do cinema brasileiro. 

Em contrapartida ao cinema hollywoodiano americano, houve constantes 

exigências que a produção cinematográfica brasileira apresentasse uma identidade 

nacional. Como visto anteriormente, nos anos 50 e 60 essa questão era amplamente 

discutida e representada na criação de um cinema engajado com personagens que 

representassem o povo. Embora essa idéia se sobressaísse no meio intelectual, 

ainda era grande o domínio da indústria internacional no mercado cinematográfico 

brasileiro. Devido à consolidação tardia da função social do cinema nacional, esse 

tipo de cinematografia era marginalizada. Mesmo após o golpe militar, as produções 

críticas do Cinema Novo perduraram, mas de forma que burlava a censura. Criada 

no governo militar, a empresa estatal EMBRAFILME obteve importante papel no 
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cinema brasileiro até sua extinção em 1990, durante o Governo Collor. Resultado 

das políticas neoliberais de extinção de empresas estatais, a quebra da empresa 

proporciona a abertura do mercado de forma descontrolada aos filmes estrangeiros. 

A produção nacional, que dependia da EMBRAFILME, entra em crise, e a realização 

de longas-metragens nacionais é escassa nos anos seguintes. 

 A criação da Lei do Audiovisual em 1993 permite que os filmes, antes 

financiados pelo governo, pudessem receber patrocínio de empresas privadas, 

baseado em incentivos fiscais. A partir daí, a produção cinematográfica volta à ativa 

e este período, então, é chamado de Retomada. Considerado o marco da 

Retomada, é o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil (1995), de Carla Camurati, 

o responsável por levar milhões de espectadores aos cinemas. Com uma maior na 

imprensa internacional, os filmes da Retomada acabam por participar de festivais 

internacionais. Filmes como O Quatrilho (1996), O que é isso companheiro? (1998), 

Central do Brasil (1999) e Cidade de Deus (2002) recebem indicações e participam 

do Oscar. A “busca pelo Oscar” representou a consolidação de uma indústria 

cinematográfica brasileira. 

  A favela, porém, ainda é tema recorrente nessa Retomada e recebe novos 

aspectos estéticos.  O filme Orfeu (1999), de Cacá Diegues, representa uma espécie 

de transição entre os filmes da favela romântica dos anos 60 para os a partir dos 

anos 90. A adaptação da peça Orfeu Negro de Vinícius de Morais, já havia sido 

realizada pelo diretor francês Marcel Camus, em 1959. No filme de Camus, Orfeu é 

um músico condutor de bondes que mora no Morro da Babilônia. A favela é 

mostrada como um local primitivo e exótico, onde seus habitantes convivem com 

animais de vários tipos. A vista panorâmica para a cidade é também bastante 

explorada e o carnaval da época, igualmente, recebe um toque de exotismo. O 

cenário bucólico aparenta ser o local perfeito para que a história de amor dos 

protagonistas se desenvolva. Diferentemente, Orfeu de Diegues possui “novos” 

personagens, a polícia e os traficantes. Por causa da violência, os moradores 

desejam sair do morro buscando melhores condições de vida. O exemplo de 

enriquecimento é o próprio Orfeu, que ganha com suas composições, além de ser 

reconhecido na mídia. Ele, porém, não deseja se mudar para outro lugar, pois quer 

mostrar a todos que pode viver bem sem apelar para o tráfico. 
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 O Orfeu popstar nada lembra o humilde condutor de bondes que só 

transformava sua realidade durante o carnaval. O compositor trabalha em suas 

músicas no notebook e aparelhos sofisticados. Em uma passagem, sua mãe ainda 

diz que ele adora um violão “velho” que foi do pai. O filme constrói um herói quase 

mitológico, que sabe usufruir de sua popularidade. Orfeu é um exemplo, um modelo 

em contraponto a Lucinho, o traficante. As belíssimas tomadas da paisagem de 

cartão-postal do Rio que encantam os turistas, e o ar romantizado que ainda carrega 

resquícios dos filmes da época da sua versão de 59 – a presença de animais, por 

exemplo – indicam uma favela que começa a aparecer como “criadora de moda”, 

com uma trilha sonora que mistura samba, pagode, funk e rap. As cenas violentas, 

mesmo que caricatas, já apontam para uma tendência que os filmes de favela irão 

retratar.  

 

Figura 4: Orfeus e Eurídices: em 1959 e 1999 
Fonte: Adoro Cinema (montagem da autora) 

 

 Para Bentes (2007), o Orfeu de 1999 não deixa de romantizar a miséria, a 

saída se encontra no ideal midiático da fama e da popularidade. Porém, o filme não 

escapa de mostrar a violência e as tensões do território da favela. Os filmes 

brasileiros contemporâneos que falam da favela retratam um momento de “fascínio 

por esse outro social” (2007, p.248), desconhecido para muitos. Os discursos dos 

marginalizados, a pobreza e a violência começam a conquistar lugar como temas de 

um presente iminente.  

 O auge e o criador da nova estética dos filmes de favela pós-retomada do 

cinema brasileiro é o Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles. A história, 

baseada no livro homônimo de Paulo Lins, narra a formação da favela carioca a 
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partir das políticas de remoção das populações dos morros. O foco principal é a 

violência ser justificada pela pobreza e pela falta de perspectiva. As cenas de 

brutalidade gratuita se apresentam como espetáculo à parte. Quando um dos 

personagens diz “pra ser bandido é preciso ter arma na mão e uma idéia na 

cabeça”, não podemos deixar de lembrar a famosa frase de Glauber Rocha: “uma 

câmera na mão e uma idéia na cabeça”. A câmera que, no Cinema Novo, captava 

as agruras de um povo sofredor e fazia o espectador pensar, agora, nos filmes 

contemporâneos sobre a favela, mostra uma violência lúdica que, nos diverte e nos 

choca ao mesmo tempo. 

 Filmado em película granular e com tomadas rápidas, Cidade de Deus 

adquire a linguagem do video clip. O diretor Fernando Meirelles foi muitas vezes 

acusado de recorrer a uma estética publicitária na composição de suas cenas. Sem 

dúvida, o filme apresenta uma estética bem trabalhada através de efeitos de imagem 

e som que proporcionam a uma cena considerada banal algo grandioso. Essa 

discussão recai sobre a questão da “liberdade de expressão” no cinema. O cineasta 

irá produzir, antes de tudo, uma obra de arte e, assim, estaria livre de qualquer 

discussão quanto à veracidade de seu trabalho. Contudo, quando se lida com 

questões sociais tão controversas e ao mesmo tempo tão próximas – como a mídia 

televisiva faz questão de insistir –, isso se torna mais complexo e passível de 

críticas. Quanto à questão da pobreza consumível e das imagens de violência 

apresentadas no filme, Bentes (2002) escreve uma crítica no jornal Folha de São 

Paulo, informando que 

 

É através de imagens violentas que os novos marginalizados ferem e 
violentam o mundo que os rejeitou, é através das imagens que são 
demonizadas pela mídia, mas também é pela imagem que se apropriam da 
mídia e de seus recursos, sedução, glamourização, performance, 
espetáculo, para existirem socialmente. (BENTES, 2002)  

 

Cidade de Deus faz das imagens da pobreza e da violência uma atração. 

Atração essa que muito se aproxima da linguagem dos filmes de ação americanos.  

Tanto que, segundo reportagem recente da BBC, o filme foi escolhido como o sexto 

melhor de ação da história do cinema. Suas imagens reproduzidas 

internacionalmente ficaram conhecidas do grande público. A cena inicial, que retrata 

a perseguição de uma galinha pelas vielas da comunidade, culminando na imagem 
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do bando constituído de crianças de várias idades com armas nas mãos, é uma das 

imagens mais representativas e com maior projeção no mundo todo: 

 

Imagem 5: Cena de Cidade de Deus (2002) 
Fonte: Folha Online 

 

 Ao representar um Rio até então desconhecido para platéias internacionais 

acostumadas a ver belas imagens e a favela idealizada como o berço do samba e 

do carnaval, Cidade de Deus teria tudo para gerar grande polêmica por sua violência 

escancarada. Isso ocorre de fato, mas não afasta milhões de turistas que visitam a 

cidade todos os anos, muitos deles a procura do que viram em filmes como esse. O 

que poderia contribuir para uma imagem negativa, na realidade incorpora uma 

projeção do território da favela no imaginário turístico. As visitações em favelas, que 

já ocorriam desde 1992, antes até da retomada do cinema nacional decolaram após 

a exibição do filme. Existem muitos estudos que tratam da influência do cinema no 

turismo, o denominado turismo cinematográfico ou cineturismo. Nascimento (2009) 

aborda esse fenômeno, citando inúmeros exemplos ao redor do mundo. No caso do 

Brasil, em particular, o turismo também se projeta a partir dos filmes que retratam a 

favela. Na maioria das vezes, não será intencional, mas é algo que pode emergir do 

contato dos turistas com as imagens cinematográficas. Assim, notamos a 

importância de esclarecer esta relação cinema/turismo, buscando adentrar no 

assunto de forma que nos conduza mais precisamente para a favela cinematográfica 

e sua correspondência com o produto turístico “turismo em favela”. 
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 Muitos são os exemplos de localidades que se projetaram turisticamente, a 

partir de sua aparição como cenários de filmes. Os casos mundialmente mais 

conhecidos são os de O Senhor dos Anéis, que impulsionou a Nova Zelândia, e O 

Código da Vinci, que inspirou um tour no Museu do Louvre com visitações nos 

lugares onde a trama se desenvolve. Tal como abordamos, devido aos vários 

elementos que o compõem, o cinema exerce um fascínio no espectador. Poderá 

despertar – por que não também? –, a curiosidade de conhecer os locais retratados 

nas telas. Como aborda Nascimento (2009), as pessoas são estimuladas por 

imagens espetaculares, resultantes da capacidade dos diretores e fotógrafos 

cinematográficos de criar. Essas imagens fazem com que se aguce a curiosidade e 

o desejo de fuga da realidade. Em contrapartida, muitos lugares enxergam no 

turismo que virá a reboque do cinema, uma boa alternativa para a projeção dos 

destinos turísticos.  

As Film Commissions – como são chamadas as associações que 

representam cidades e países – têm como principal função atrair produções de 

filmes. Para isso, proporcionam benefícios fiscais e outras facilidades, isto é, 

disponibilizam serviços necessários às equipes de filmagens. O Turismo é um dos 

objetivos principais desse processo, pois, enquanto as comissões atraem negócios 

para suas regiões, tais locais seduzem também muitos turistas quando aparecem 

nas cenas.  

Com o discurso que “o audiovisual pode se transformar num eficiente e 

criativo diferencial estratégico até para locais que não são conhecidos do público”, a 

cartilha do Turismo Cinematográfico Brasileiro do Ministério do Turismo (2008), 

busca instruir as regiões do país que desejem se tornar cenário de algum filme. Há 

explicações didáticas acerca do processo para estruturar o local como set de 

filmagens, que vão desde informações técnicas do cinema até termos e expressões 

utilizados no meio. Notamos que há uma iniciativa do setor público de “treinar” as 

localidades para melhor receber os integrantes das gravações. Não se pode negar 

que essas proposições aparentam trazer certos benefícios a uma região, porém, se 

pensarmos no caso das visitas em favelas, a situação pode-se configurar de modo 

inusitado. 

Muito além da idéia hermética de um turismo cinematográfico, proposto pela 

cartilha do Ministério que vem a reboque dos sets de filmagem, os filmes de favela 
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possuem outro viés do que se entende como a construção de um destino 

cinematográfico. Ao contrário da visitação criada a partir de cenários de filmes, a 

favela foi projetada internacionalmente sem intenções de proporcionar visibilidade a 

um atrativo, pelo contrário buscava-se omiti-la nos materiais promocionais do 

turismo do Rio de Janeiro. Podemos destacar, nesse caso, um momento extra 

cinematográfico: o famoso episódio da gravação do clipe de Michael Jackson, no 

Morro Santa Marta, em 1996. As imagens da favela no vídeo do cantor foram 

consideradas pelas autoridades como uma projeção internacional desastrosa, que 

reforçaria estereótipos do Rio de Janeiro como um lugar de pobreza e violência. Se 

antes essas imagens reproduzidas na mídia eram vistas pelas autoridades como 

propaganda negativa, atualmente é um dos motivos para a vinda de turistas. Freire-

Medeiros (2009) afirma que, após a visita do popstar, muita coisa mudou. “A 

pobreza no Brasil, se antes já não era mais segredo, hoje é incontestavelmente uma 

atração turística” (2009, p. 19). A favela carioca como atração turística é exemplo de 

muitas visitações que existem em locais mais pobres. Quando se trata da 

curiosidade de saber como vivem os habitantes desses lugares, Freire-Medeiros 

(2009) nos sinaliza que isso não é uma novidade. 

 

 

2.2 A “REALIDADE” DOS REALITY TOURS 

 

 

As visitas em lugares pobres, segundo a pesquisadora Bianca Freire-

Medeiros, em seu livro Gringo na laje: produção, circulação e consumo da favela 

turística, se iniciam com uma prática denominada slumming. Os slummings eram 

visitações da elite vitoriana a áreas pobres da cidade, com o pretexto de observar 

esses locais para entender as questões sociais. Realizada também como filantropia, 

foi considerada por muitos como uma diversão que banalizava a pobreza. A prática, 

então, recebe várias críticas por seu caráter voyerista.  

Contudo, essa tendência ressurge na contemporaneidade como uma 

atividade turística. Para Freire-Medeiros (2009), a prática do slumming retorna não 

como uma resposta às carências provocadas por um mercado cruel a uma classe, 
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que deveria ser ajudada por pessoas caridosas, mas, como parte de um mercado, 

que impõe seu preço à pobreza como mercadoria turística. Segundo ela, Marx 

afirma que o capitalismo converte em produto as coisas, as relações e as pessoas. 

A pobreza, no entanto, para o filósofo, não poderia adquirir nenhum valor de troca ou 

uso, pois seria impossível comprá-la ou vendê-la. Porém, ao contrário do que 

pensava Marx, a pobreza pôde – e pode cada vez mais –, ser comercializada 

através do turismo. Para Freire-Medeiros (2009), o consumo da pobreza pelo 

turismo será também um elemento de distinção social. Os turistas, ao consumirem 

tudo que está associado aos pobres, não consomem uma igualdade, mas sim uma 

diferença.  

Vimos que o turismo na pós-modernidade está bastante pautado na questão 

da autenticidade. Os turistas buscam experiências inusitadas e não convencionais, 

por isso a preferência por destinos desconhecidos da grande maioria. Freire-

Medeiros (2009) afirma que, neste processo, “localidades „marginais‟ ao mercado 

convencional são reinventadas em suas premissas históricas e estéticas” (2009, p. 

33). A procura pela “verdadeira realidade” em um local e o descontentamento com 

pacotes “enlatados” e considerados inautênticos fazem com que muitos turistas 

participem da modalidade dos reality tours.  

Para fins de análise, Freire-Medeiros (2007) propõe duas categorias para os 

reality tours, os “tours sociais” e os “tours sombrios”. Os tours sociais se configuram 

como a possibilidade de vivenciar realidades completamente diferentes e 

desconhecidas, em que se propõe expor a autenticidade e interação com o lugar 

visitado. O objetivo será mostrar ao visitante o cotidiano das localidades em 

desvantagens econômicas. A autora cita a Global Exchange, uma organização não-

governamental da Califórnia, que iniciou a comercialização dos tours de realidade de 

cunho social na década de 90. Outro exemplo é a agência Reality Tours & Travel, 

em Mumbai, que com o slogan “veja o „real‟ da Índia”, é especializada em visitas a 

Dharavi, maior favela da daquele país. Nesse tour – inspirado nos favela tours 

cariocas –, o visitante tem a oportunidade de visitar as pequenas fábricas do local. O 

passeio se inicia no Red Light District, uma famosa zona de prostituição da cidade, e 

ainda apresenta o Dhobi Ghats, uma lavanderia a céu aberto.   

Entretanto, de acordo com Freire-Medeiros (2007), são os tours sombrios que 

mais atraem turistas. A socióloga cita exemplos como o Burla a la Migra!, uma 
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simulação da travessia de imigrantes ilegais mexicanos para os EUA, e visitas aos 

túneis dos Vietcongs, no Vietnã. Outro caso recente é a exposição Terrible 

Trenches, no Museu Imperial da Guerra, em Londres, que proporciona a 

oportunidade do visitante vestir uniformes de guerra e entrar em trincheiras, 

simulando as situações passadas por soldados na Primeira Guerra Mundial. Essas 

experiências, segundo Freire-Medeiros (2007), são comercializadas como opções de 

lazer e até educativas, porém o que atraem são pessoas ávidas por consumir 

mortes, desastres e misérias com um tom de espetáculo. Portanto, há de se 

considerar o envolvimento de questões sociais complexas, e até mesmo dolorosas 

para certos grupos, que são vendidas como produtos.  

A complexidade dos tours de realidade se dá prioritariamente, de acordo com 

Freire-Medeiros (2007), devido ao objeto de consumo não ser algo comum. Muitas 

são as discussões éticas advindas desse assunto. Certas empresas que promovem 

esse tipo de atividade alegam que não desejam que os turistas vejam as 

comunidades como um “zoológico humano”, mas, como um problema social, que faz 

parte do cotidiano dos moradores das cidades. Os reality tours estão pautados na 

tentativa de exposição da realidade. Porém, até que ponto esses passeios expõem 

por completo essa realidade proposta? Não se trata de pensarmos esse tipo de 

atividade como falsa ou enganadora, mas de compreender o que está envolvido na 

“realidade” consumida pelo turismo. 

Segundo Latour (2001), quando há o questionamento sobre a crença na 

realidade é porque nos distanciamos dela de tal forma, que há um receio de perdê-

la. Muitas atrações turísticas são construídas como um universo paralelo e perfeito, 

objetivando não entrar em contato com as “imperfeições” do real. Contudo, o que é 

proposto nos reality tours é justamente uma inversão, a tentativa de mostrar um 

mundo real, imperfeito, pois é a vida cotidiana que aparenta ser uma construção. Ao 

se deslocarem, os turistas vêem o que pensam ter-se perdido nas suas relações 

sociais, coisas tais como pureza, identidade e autenticidade. Assim, quando entram 

em contato com experiências ditas “reais”, relacionadas a comunidades mais 

pobres, imaginam compreender a “verdadeira” realidade do lugar. Não será por 

ignorância que eles atribuem a realidade ao produto, como nos lembra Freire-

Medeiros (2009), mas é comum, na atividade turística, tomar as manifestações 

culturais apresentadas como símbolos que irão resumir o local visitado. Vimos que é 
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próprio da natureza humana significar a realidade, e o turismo igualmente se 

configura pela produção de signos. Nesse sentido, quando a realidade é apropriada 

pelo turismo, esse é um processo de significação.  

O olhar do turista se dirige para as características que mais se destacam no 

destino. Essas peculiaridades são as que irão definir a experiência como única e 

diferenciada, intensificando a carga de exotismo conferida a ela. Isso fará do lugar 

um diferencial no mercado e, portanto, atraente para o consumo. Se pensarmos que 

o processo de turistificação nada mais é que a implementação da atividade de forma 

esquematizada em espaços com potencial turístico, a prática de turismo de 

realidade também dependerá de um planejamento para sua execução. Por mais 

genuíno que um determinado produto pudesse parecer, isto é, algo que aparentasse 

ter emergido naturalmente, sempre haverá alguém que perceberá essa 

potencialidade e a tornárá uma atividade lucrativa. 

Experiências que envolvem interesses econômicos e sentimentos geralmente 

serão contraditórias. O lazer e a miséria, segundo Freire-Medeiros (2009), são 

considerados, por muitos, como insolúveis, uma vez que apresentam um “perigo de 

contaminação”. Devido a isso, o turismo realizado em áreas pobres provoca tantas 

discussões. Em um período de descanso e diversão, a realização de uma visita, em 

que será paga uma quantia para observar o sofrimento alheio, pode soar até de 

forma mórbida. Para a autora, esse fato exige um grande esforço de interpretação 

do pesquisador. As críticas recaem sobre o fato de que os benefícios econômicos 

não irão para as comunidades, e que as visitas possuem somente um cunho 

voyerista diante da pobreza e do sofrimento. 

 Porém, muitos são os defensores da prática desse turismo de realidade em 

áreas pobres. Consideram que a atividade proporciona o desenvolvimento 

econômico do local, estimula a consciência social dos turistas e contribui para 

valorização dos próprios moradores. Acontecimentos esses que, se não fosse o 

turismo, dificilmente ocorreriam. Não nos cabe aqui realizar julgamentos éticos, mas, 

sem dúvida, quando tratamos de um tema tão controverso questões como essas 

irão emergir. Os reality tours são uma forma não-convencional de turismo, por isso, 

inclusive, ainda demandem maiores apreensões. Contudo, observamos que, de 

qualquer forma, o turismo depende de vários elementos para acontecer.  
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 Embora possa haver certa “naturalidade” no surgimento do interesse dos 

turistas por determinado atrativo, isto está bastante pautado por produtos midiáticos 

e artísticos. No caso da favela – nosso cenário – já citamos a sua projeção, a partir 

da visita de Michael Jackson. Freire-Medeiros (2009) considera que se, cada vez 

mais, turistas vêm conhecer a favela, mais a favela vai ao encontro deles por meio 

de produções cinematográficas e televisivas. Ainda acrescenta que a escolha 

desses turistas passa por uma “antecipação da experiência”, que constituirá um 

“diálogo com as imagens do local, veiculadas em diversos produtos midiáticos, 

imagens que criam uma moldura interpretativa e comportamental para o turista” 

(2009, p.20). Como vimos, a produção de filmes com a temática da favela se torna 

muito popular após a Retomada do cinema brasileiro. Esse fato faz com que haja 

maior projeção da favela como destino turístico internacionalmente conhecido. 

O produto turístico favela tour é considerado um dos mais contraditórios tours 

de realidade. Ao mesmo tempo em que propõe o engajamento altruísta e 

politicamente correto, motiva sentimentos de aventura e deslumbramento (Freire-

Medeiros, 2009). Iremos, portanto, na próxima seção, nos debruçar sobre esse 

assunto. 

  

 

2.3  FAVELA TOUR 

 

 

 A favela sempre se apresentou como um território complexo e, muitas vezes, 

desconhecido. Inúmeros são os estudos que buscam “desvendá-la” e entendê-la 

como parte integrante, mas, ao mesmo tempo, excludente da paisagem urbana. Na 

publicação O que é a favela, afinal?, do Observatório de Favelas – gerada a partir do 

Seminário de mesmo nome, ocorrido em 2009  –, busca-se definir como caracterizar 

a favela. Segundo o texto, historicamente a favela seria considerada um território 

marcado pelas ausências, pelo que não seria ou não teria. Consistiria num espaço 

destituído de infra-estrutura básica – água, luz, saneamento – sem ordem, sem lei, 

moral, regras. Um lugar onde predomina o caos. A sua representação no território 

também seria algo homogêneo, como, por exemplo, o fato de serem constituídas por 
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construções precárias em morros. No caso das favelas cariocas, entretanto, cada 

uma delas apresenta peculiaridades geográficas que as diferenciam. Estão 

presentes em planícies, na margem de rios e lagoas, e contêm diversos 

equipamentos imobiliários como casas e apartamentos. Mas, sua cultura e 

expressão típicas são o que as aproximam de um imaginário social mais comum 

entre elas. 

A favela possui o seu próprio mito fundador. A história narra sua formação a 

partir da ocupação do Morro da Providência por ex-combatentes da Guerra de 

Canudos. Lá existia uma planta chamada “favela”, também presente no estado da 

Bahia, o que gerou o termo para designar esse tipo de formação. Desde a sua 

concepção, a favela se torna inevitavelmente uma característica forte da cidade do 

Rio de janeiro. A sedução por esse tema é mostrada e reforçada por uma série de 

produções artísticas e midiáticas, que expõem a favela como parte da cultura 

nacional. Freire-Medeiros (2009) chega até mesmo a analisar a marca formada pela 

imagem das favelas. Anteriormente caracterizada por ser o berço do samba e 

possuir um romantismo natural, por estar o morro mais perto das estrelas, a favela 

se torna pop e criadora de moda na contemporaneidade. 

 

Imagem 6: Morro da Favela, Tarsila do Amaral, 1924. 
Fonte: tarsiladoamaral.com 
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Imagem 7: Projeto Favela Painting no Morro Santa Marta 
Fonte: Petiscos 

 
 

 O Rio de Janeiro apresenta muitas favelas. Não nos referimos às que estão 

catalogadas nos mapas da cidade, mas, sim, às múltiplas personalidades que a 

favela possui. Uma delas é a favela cinematográfica, cuja formação já abordamos 

anteriormente. Então, agora, buscaremos destrinchar como se desenvolve a favela 

turística, que vem a reboque da projeção da favela como produto cultural, 

consumido no mundo inteiro. 

 Quando o personagem Jonatha do musical ambientado na favela Maré, nossa 

história de amor (2007), de Lúcia Murat, canta “vai dizer pra ela que o Rio de Janeiro 

todo é uma favela”, de certa maneira reproduz a atual imagem que representa 

internacionalmente a cidade. Os tradicionais Cristo Redentor, Pão de Açúcar, 

Copacabana e carnaval agora convivem com as favelas como símbolos da “Cidade 

Maravilhosa”.  

Para Freire-Medeiros (2006), “favela” tornou-se prefixo para caracterizar tudo 

que é exótico. Como no caso dos restaurantes Favela Chic, em Paris, Londres e 

Glasgow, decorado com produtos reciclados. Segundo a autora, a marca favela está 

sobrecarregada de representações, e é vista, ao mesmo tempo, como “território 

violento às margens da racionalidade, e local de solidariedades e autenticidades 

preservadas” (2006, p.8). É a partir destes atributos simbólicos, que a favela é 

construída como um território imaginário em que podem ser investidos diferentes 
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anseios. Desse modo, a favela será planejada, vendida e consumida como um 

destino turístico. 

No ano de 2006, o projeto de lei nº 779/2006 institui a Rocinha como um dos 

pontos turísticos do Rio. A partir daí, muitas são as iniciativas que incluem as favelas 

cariocas em projetos que envolvam o turismo. No âmbito da hotelaria, estão a 

Pousada Favelinha, na Favela Pereira da Silva, e o hotel The Maze Inn, em Tavares 

Bastos. Essa última sempre utilizada para gravações de filmes e novelas por ser 

considerada, até pouco tempo, a única favela pacífica. Com as Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPPs)9, as favelas estão cada vez mais se aproximando do turista que 

busca realizar visitas em comunidades sem a presença do tráfico de drogas. No 

morro Santa Marta, por exemplo, são feitos passeios pelas casas e vielas da 

comunidade. A vista da famosa “laje do Michael Jackson” é ponto obrigatório para os 

visitantes. Lá, também, são constantemente realizados eventos esportivos e 

culturais. Contudo, é interessante destacar que as visitas em favela não são 

novidades da era das UPPs, nem tampouco vieram com o reconhecimento das 

favelas como atrativo turístico a partir de 2006. 

Desde o início da década de 90, o Favela tour veio se configurando como 

produto na favela da Rocinha. Há uma disputa entre as agências para dizer quem 

seria a pioneira, mas sabe-se que a origem remete a Rio Conference on 

Environment and Sustainable Development (ECO 92). Hoje são oito empresas que 

atuam na Rocinha, segundo Freire-Medeiros (2009), fora os guias particulares. Cada 

um possui características diferenciadas mas o público, na sua grande maioria, é 

composto por estrangeiros. O que faz da Rocinha principal atrativo turístico é o 

evidente contraste entre “morro e asfalto”. Isso já é possível notar logo na entrada: 

de um lado está o portão da Escola Americana – umas das mais caras da cidade – 

e, do outro, o acesso à favela. Segundo Freire-Medeiros (2009), o que facilita a 

Rocinha ser a favela turística por excelência, é o fato de possuir característica de um 

bairro, mas conservando as particularidades de favela.  

                                            
9
 Projeto da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro que pretende instituir 

polícias comunitárias em favelas, como forma de desarticular quadrilhas que antes controlavam estes 
territórios como estados paralelos. A primeira UPP foi instalada na Favela Santa Marta em 20 de 
novembro de 2008. Posteriormente, outras unidades foram instaladas na Cidade de Deus, no Batan, 
Pavão-Pavãozinho, Morro dos Macacos, entre outras favelas.  
Fonte: Wikipedia. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_Pol%C3%ADcia_Pacificadora>. Acesso em: 04 nov 2010. 
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Alguns trajetos são feitos nos famosos e controversos jipes, outros por vans e 

alguns – com um teor mais aventureiro – a bordo de moto táxis. Em comum, são as 

paradas em locais estratégicos de venda de souvenir, o “momento laje” e os 

caminhos realizados a pé entre as casas da comunidade. 

Em um levantamento detalhado sobre essas agências, Freire-Medeiros 

(2009) destaca algumas delas, dando ênfase ao foco principal de cada uma. A Jeep 

Tour, por exemplo, possui 38 jipes que realizam o passeio pela favela. Seu público é 

prioritariamente trazido por grandes operadoras internacionais. No seu site, a 

agência se apresenta como “mais que passeios, aventuras”, reforçando o imaginário 

do Rio exótico e selvagem. Em meio aos passeios “tradicionais”, se localizam as 

informações sobre as visitas às favelas. Sobre a Rocinha se destaca a proposta:  

 

Neste roteiro a Jeep Tour tem como objetivo mostrar a alegria, 
solidariedade e receptividade por parte dos moradores da comunidade 
carioca.  
Conhecemos neste tour toda a rotina da comunidade caminhando por suas 
ruas, becos e casa a qual [sic] podemos desfrutar de vista panorâmica 
digna de cartão postal e conhecer obras de artes feitas pelos próprios 
moradores revelando todo o talento do artesão local.

10
 

 

É possível também fazer um combinado com outras atrações, como o 

Corcovado e a Floresta da Tijuca. Além da Jeep Tour, somente mais duas agências 

utilizam os transporte de jipes, a Indiana Jungle Tour e a Rio Adventures Tour. Em 

meio a cavalgadas e esportes radicais, as duas apresentam o passeio em favelas, 

destacando o fato de a Rocinha não ser “um aglomerado de barracos”, mas, um 

bairro com toda a infraestrutura composta por supermercados, bancos, lanchonetes, 

escolas, TV comunitária e internet WiFi. Destaca-se a ênfase na visita a projetos 

sociais, presente, ainda, nas agências Exotic Tours e Favela Tour. 

A agência Favela Tour é a única a operar com passeios somente em favelas, 

e realiza seu tour em dois morros, na Rocinha e em Vila Canoas. O trajeto é feito de 

van, pois a empresa considera que os jipes são ofensivos aos moradores da 

comunidade. Por isso, destaca-se, nos anúncios publicitários, a frase “not made on 

jeeps!”. A proposta aqui não é a do turista aventureiro, mas sim, a de torná-lo mais 

                                            
10

 Fonte: Site Jeep Tour. Disponível em: <http://www.jeeptour.com.br/roteiro/50/1/rio-de-janeiro/favela-
da-rocinha.html>. Acesso em: 1 nov 2010. 
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consciente dos problemas sociais que envolvem as ocupações das favelas. Tivemos 

a oportunidade de participar, como turistas e pesquisadores, desse passeio. Porém, 

cumpre ressaltar que, antes disso, não obtivemos muitas respostas, além do fato de 

as demais agências negarem nossa condução, uma vez que nos apresentamos 

como pesquisadores. Contudo, esses e outros detalhes serão aprofundados mais à 

frente.  

Dando continuidade à descrição dos tipos de agências que atuam na 

Rocinha, temos a curiosamente denominada Be a Local, don´t be a Gringo, a 

agência promete o que estampa em seu nome: aproximar os “gringos” do “modo de 

vida carioca”. Para isso, propõem a subida à favela de moto táxis, além de 

assistirem a um jogo de futebol e, à noite, irem à “Favela Party” – baile funk de Rio 

das Pedras, em Jacarepaguá. A favela, nesse passeio, é vendida para os turistas 

como algo lúdico, um lugar no qual poderão viver momentos de lazer e distração, ao 

mesmo tempo em que participam da “adrenalina” de subir as ladeiras.  

Podemos notar que, a partir dos diferentes enfoques das agências, essa 

favela turística pode vir a ser apresentada de diversas formas para os turistas. 

Mediada por agentes de turismo, ela poderá ser construída como destino de 

aventura, social ou de lazer. Contudo, as múltiplas faces da favela apresentam 

elementos comuns. Observamos que todos os passeios possuem um “ritual”, isto é, 

seguem um trajeto previamente organizado. Como vimos, o turismo é uma criação, 

em grande parte realizada para satisfazer aqueles que irão consumi-lo. Segundo 

Freire-Medeiros (2009), será a tentativa de “igualar as cidades reais a essa 

geografia imaginativa que é servida àquele que viaja” (2009, p.101). Os planejadores 

concebem os produtos de acordo com o que emerge do imaginário turístico 

constituído pelas imagens. E é justamente dessa forma que a favela turística vai ao 

encontro da favela cinematográfica.  
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3  A FAVELA TURÍSTICA E A FAVELA CINEMATOGRÁFICA 

 

 

As duas favelas que buscamos analisar se complementam e se confundem 

de tal maneira, que o turista que consome o favela tour, crê estar diante da realidade 

das favelas cariocas. A favela cinematográfica passou por diferentes tipos de 

representações até se configurar na estética atual, após o Cidade de Deus (2002). A 

estética da violência espetacularizada é uma tendência foi reproduzida pelos filmes 

que vêm a reboque da produção de Fernando Meirelles. Ao analisar muitos desses 

filmes, notamos essa repetição de um modelo – de sucesso – que atrai milhões de 

espectadores e valoriza o cinema nacional, que se encontrava em decadência nos 

anos 80. Porém, muitas críticas são feitas ao estilo que se convencionou de nomear 

como favela movie. Alguns repreendem este rótulo, alegando que em comum entre 

os filmes só há o cenário, pois as narrativas seriam diferentes. De fato, as produções 

podem até apresentar histórias diferentes, mas grande parte delas tem como pano 

de fundo a violência. 

Alguns filmes são acusados de seguir um modelo hollywodiano, que Glauber 

Rocha tanto quis escapar. Os filmes estrangeiros que retratam o Brasil sempre 

receberam diversas críticas pelo seu teor preconceituoso e reducionista. O país é 

mostrado como uma verdadeira “república das bananas”, e essas imagens 

constantemente reproduzidas acabam se tornando simbólicas ao olhar do 

espectador. No documentário Olhar Estrangeiro, de Lucia Murat, baseado no livro O 

Brasil dos Gringos, de Tunico Amâncio, é possível perceber a visão dos cineastas 

de várias nacionalidades sobre o Brasil. É mostrada uma seleção de depoimentos, 

em que o clichê e muitos equívocos são unânimes. Seria, a partir de um olhar do 
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cinema nacional, que a “realidade brasileira” estaria sendo retratada fielmente. No 

entanto, os filmes brasileiros também serão capazes de fazer reproduzir os próprios 

clichês, reduzindo a favela a um território violento e perigoso, o verdadeiro caos 

provocado pelas ausências. 

Em um artigo para o site Agência de notícias das Favelas (ANF), a 

antropóloga Adriana Facina chega a sugerir um documentário “Olhar estrangeiro” 

voltado para os favela movies. Segundo ela, a produção cinematográfica brasileira 

se dá igualmente a partir de um olhar estrangeiro. A violência é amplamente 

explorada, mas ainda é a que está presente nos filmes americanos de ação. Já a 

violência que ela denomina como invisível seria a dos problemas sociais presentes 

nessas localidades. Os problemas da educação precária, a falta de saneamento 

básico, de infraestrutura, além de muitos outros. O cotidiano da favela sem violência 

acaba não sendo retratado e a autora chega a sugerir que os moradores produzam 

seus próprios filmes. 

Na produção cinematográfica há sempre a cobrança da exposição mais fiel 

possível da realidade. As insatisfações com a visão do diretor serão inevitáveis, uma 

vez que uma criação artística quando mostrada é passível de múltiplas 

interpretações. De todo modo, vimos que o cinema é uma expressão que possui um 

sentido estético, não tendo (necessariamente) compromisso com a realidade e, por 

mais que se tente, é muito difícil chegar a um “resultado real”. Mas, quando se está 

lidando com questões sociais complexas de serem analisadas, como a exibição da 

pobreza e da violência nas comunidades carentes, essas são situações delicadas. 

Essa análise muito se aproxima da problemática que envolve os reality tours 

e, no caso mais específico, o favela tour. Contudo, muito além de discutir se práticas 

turísticas como essas são legítimas ou não, buscamos compreender se o turismo 

está pautado de forma semelhante por um discurso cinematográfico. Para tanto, 

procuramos identificar no tour as criações de uma favela cinematográfica, que está 

presente em uma favela turística. Participando, na qualidade de turistas, mas, com 

olhar mais atento de pesquisadores, investigamos como as duas formas de criação 

se encontram no território da favela. 

Como mencionado, o favela tour possui uma espécie de “ritual” de realização. 

Nada mais é do que seguir um roteiro previamente organizado, com horários e 

paradas, como em qualquer atividade turística. Logo vemos que o turismo, para 
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acontecer, deve ser bem planejado e cronometrado o que, de certa forma, esbarra 

com a atmosfera de “desordem” instaurada na favela. A confirmação desse “território 

do caos” se dá através da fala da guia. Quando indagada por uma visitante se “a 

favela teria sua própria lógica” ela responde: “nada aqui tem lógica!”.  

A todo o momento há a afirmação que se pretende mostrar a “verdadeira 

realidade” para os visitantes. Que a favela é lugar de pessoas pobres, que não 

tiveram opção de morar em outro lugar. A existência do tráfico de drogas e da 

violência também é reforçada. Porém, a sensação de segurança é grande, pois 

estamos envoltos por uma “bolha de proteção” formada pelos serviços. A presença 

de uma guia experiente, conhecida no lugar, e o motorista da van, morador da 

comunidade, contribuem para criar esse ambiente seguro, que faz a atividade 

acontecer.  

As manifestações de hospitalidade da comunidade com o turista podem ser 

observadas em algumas partes do passeio. Isso transparece em um costume dos 

moradores com relação a presença de grupos turísticos no local. Na primeira 

parada, na Rua 1, os artesãos vendem seus produtos e recepcionam os turistas. 

Apesar do esforço dos guias em mostrar os produtos, destacando que são feitos 

com materiais reciclados, os turistas não compraram. Estavam mais interessados 

em tirar fotos e observar a paisagem atrás das barracas dos vendedores. Mas o que 

se destacou na nossa visita foi um simpático rapaz, que vende camisetas com 

estampas da favela e aprendeu a falar inglês para atender os estrangeiros: 

 

Imagem 8: Barraca que vende camisetas e ao lado dicionário de inglês 
Fonte: Acervo pessoal 
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Imagem 9: Placa no ponto de venda de souvenires. 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Como participamos de um tipo de passeio com uma característica mais 

voltada para o aspecto social, não nos deparamos com a favela violenta e estilizada 

de Cidade de Deus (2002), nem tampouco os turistas estrangeiros que participaram 

daquela visita, declararam ter visto filmes sobre favela. De fato, um casal comentou 

ter assistido a um dos filmes sobre o tema, mas isso não se apresentou como dado 

relevante. Contudo, é possível identificar a presença de muitos elementos das 

produções cinematográficas no tour. O cenário que inspira os cineastas também 

compõe a cena de fundo da visita: as casas, becos, ruelas, bares e homens 

armados. 

Em Maré, nossa história de amor (2007), a personagem Maria Eugênia é 

amiga da professora de balé Fernanda, que atua em um projeto social de dança na 

favela da Maré. Eugênia acha um absurdo a amiga estar envolvida com jovens de 

uma comunidade carente violenta e em meio a disputas de grupos criminosos rivais. 

Porém, Fernanda lhe convida para uma visita ao galpão onde dá aulas e a amiga 

aproveita para conhecer a favela. Nessa visita ela fica totalmente perplexa, fotografa 

sem parar e fica fascinada pela arquitetura das casas. “Parece uma cidade 

medieval!” – diz. Ao chegar a um determinado ponto, o morador que está na posição 

de guia pede que ela não tire fotografias, porque ali estavam concentrados alguns 

homens armados. 

Em vários momentos de nossa visita, a guia reproduz a fala do personagem 

morador, no filme. Segundo ela, as fotos, tiradas em alguns pontos, já causaram 
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problemas, e seria melhor evitá-las. O grupo formado pelas “Eugênias” demonstrava 

a mesma perplexidade, mas, ao mesmo tempo, certa indiferença, principalmente por 

parte dos visitantes estrangeiros. Mas, no “momento laje” a surpresa e excitação 

foram mais presentes: 

 

Imagem 10: “Momento laje”  
Fonte: Acervo pessoal 

 

 A “tomada” sobre a imensidão das milhares de casas é uma imagem muito 

comum em diversos filmes e, claro, não poderia faltar nos passeios. Todas as 

agências realizam essa parada. O morador faz um acordo e “aluga” sua laje para os 

guias levarem os turistas. O próprio guia tem a posse da chave da casa para poder 

entrar a qualquer hora com o grupo. Assim, os turistas se deparam com uma 

paisagem da favela, onde ao fundo se encontram os morros e a praia. O contraste 

sempre é evidenciado. Os prédios de luxo de São Conrado em nada combinam com 

as casas de arquitetura vernacular da favela. Mas, também, não se pode deixar de 

notar as inúmeras intervenções realizadas pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), na Rocinha, como uma passarela projetada por Oscar 

Niemeyer, apartamentos populares e complexos onde são realizados projetos 

sociais. 
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Imagem 11: “Tomada” sobre a paisagem da favela 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 A caminhada na feira popular por uma rua principal também é uma 

experiência inusitada. Os empreendimentos do bairro Rocinha, como cabeleireiros e 

lojas, dividem o espaço com barracas de temperos, carnes, galinhas abatidas. Essa 

feira nos remete a um momento mais rural, do início da ocupação das favelas. 

Cotidiano esse presente nos filmes que apresentam as antigas favelas, como 

citamos anteriormente. Em Orfeu (1999), o morro é folclórico para ambientar uma 

história mitológica. Ainda apresenta a inspiração da sua versão de 59, com casas de 

taipa e madeira. A Rocinha já não possui essa ruralidade, mas tem um caráter de 

cidade de interior dentro de uma metrópole como o Rio de Janeiro. 

 O cenário de Orfeu (1999) também está presente em Vila Canoas, a favela 

vizinha. Num passeio a pé pelas vielas, a guia a todo momento nos chama a 

atenção para a “criatividade” dos moradores para fazer suas casas. Várias paredes 

são decoradas por pedaços coloridos de ladrilhos cortados. A melhor casa da favela 

em Orfeu (1999) é a do próprio protagonista, que utiliza o mesmo recurso. Sua casa 

é atual e bem decorada com vários aparelhos eletrônicos modernos para a época. 

Esse é o grande destaque que a guia faz das casas da comunidade. Ela insiste em 

falar que as casas são pobres, não miseráveis. As casas são equipadas com todo 

aparato de eletrodomésticos e aparelhos muitos mais modernos do que os do Orfeu, 

em 99. As informações chegam a soar até ofensivas, uma vez que são transmitidas 

em voz alta e muito próximas às janelas das casas. Perguntada sobre o 
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constrangimento que poderia provocar aos moradores, a guia responde que eles 

não se incomodam, pois ela fala em inglês11.  

No contato com os moradores, o turismo se apresenta como uma relação 

delicada. A falta de privacidade devido à proximidade das casas e o hábito de 

mantê-las abertas, se agrava ainda mais com a presença de turistas. Assim, é 

preciso haver uma maior prudência nas relações de um turismo que é dito, 

sustentável. Não se pode abstrair que o cenário utilizado tanto pelo turismo quanto 

nos filmes de ficção é real e ao mesmo tempo contraditório.  

De fato, a realidade e a representação se confundem de tal maneira que, em 

alguns momentos, são difíceis de serem distinguidas. Quando no recente Tropa de 

Elite 2 – O inimigo agora é outro (2010) ouvimos logo no início as frases, “qualquer 

semelhança com a realidade é apenas coincidência, essa é uma obra de ficção”, o 

diretor José Padilha lança esse recurso para evitar possíveis contratempos com o 

seu trabalho. Os nomes e situações representadas são muito semelhantes às reais, 

portanto, a aproximação com os fatos verdadeiros é inevitável. O filme é uma obra 

temporal que mostra acontecimentos muito recentes, diferente de seu anterior Tropa 

de Elite (2007), que se passa em 97. A história já era inovadora, pois trata a favela 

do ponto de vista dos policiais, um território violento, pronto para explodir a qualquer 

hora.  

Porém, isso se torna apenas um pano de fundo. Muito do que os 

espectadores absorveram está relacionado com o tom divertido das gírias e 

expressões, que acabaram por criar moda. Algumas críticas também recaíram nas 

acusações de exposição de métodos cruéis e fascistas, pertinentes a atuação do 

Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), retratada no filme.  

Na sua continuação, as favelas não são só dominadas pelo tráfico, mas, pelas 

milícias, o outro “inimigo” – como diz o título. O clima dos filmes de ação continua e, 

o Capitão Nascimento (protagonista) ainda é o anti-herói com “humanidade” e 

habilidades extraordinárias.  

Os filmes que pretendem transmitir uma representação do real acabam, de 

certa forma, reproduzindo o que está em vigência no seu tempo. Mas observa-se 

                                            
11

 Cumpre destacar que toda a visita foi realizada em língua inglesa, apesar da presença de 
brasileiros. Contudo, no início da visita, a guia procurou se certificar de que todos compreenderiam 
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que essas reproduções são alvo de muitas discussões sobre seu conteúdo. A mais 

comum é a semelhança com o enfoque da mídia jornalística, que é acusada de 

acentuar exageradamente a violência. Se, na ficção, a brutalidade é tratada como 

banal e como parte do cotidiano, nos jornais os moradores de favelas são vítimas, 

que contam nas estatísticas dos crimes da cidade. O voyerismo, tão condenado nos 

tours de realidade, se mostra igualmente presente quando a favela é retratada no 

cinema.  Se, por um lado, os filmes de ficção, mais próximos da realidade, implicam 

questões éticas, por outro, as camadas populares são acusadas de não terem 

espaço para produzir sua própria versão do real.  

Como Adriana Facina sugere em seu artigo, citado anteriormente, se, com a 

participação dos moradores já haveria maior autenticidade das imagens, essa 

condição se ampliaria se também passassem a produzir seus próprios filmes. Cinco 

vezes favela – Agora por nós mesmos (2010), versão atual do longa de 1962, conta 

histórias criadas por cineastas oriundos de comunidades carentes. Aclamado pela 

crítica por sua originalidade e rompimento de paradigmas, o filme foi visto como uma 

aproximação entre o “centro e periferia”. Esse discurso da centralização está muito 

presente entre pesquisadores e estudiosos do tema. Estaria aí um importante viés 

de atuação para o Turismo, uma vez que, assim, promoveria a exposição da favela 

como um local de cultura rica e com características específicas dessas 

comunidades.   

 Muitas serão as histórias e visões mostradas pelo cinema nacional. A favela 

ainda será temática recorrente nos filmes. Através desses múltiplos enfoques, 

procura-se desvendá-la, posto que não se sabe realmente o que ela é. Sua 

realidade aparenta ser confusa e desordenada, assim como a sua dinâmica captada 

durante as poucas horas de turismo na favela. O turismo será apenas um recorte, 

uma criação de algo ainda muito maior. A sensação ao final do passeio é 

semelhante à de estar em uma sala de cinema. Sentados em uma posição 

confortável, vemos todo o desenrolar da trama sem participar ativamente, mas, de 

certa forma, envolvidos. Após caminharmos lentamente em direção ao nosso local 

de origem, a impressão de tudo que vimos ainda se conserva viva em nosso 

imaginário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da análise que estabelecemos nesse estudo, foi possível 

compreender a analogia entre a estética cinematográfica – entendida aqui como 

criação artística, observando produções nacionais, realizadas a partir dos anos 90 – 

e o produto “turismo na favela”. Vimos que, ao abordarmos os conceitos referentes à 

problemática da autenticidade turística, há algumas implicações que requerem 

atenção. Quando o turismo se apropria de algo e o prepara para ser mostrado ao 

turista, nesse processo haverá uma construção sobre realidade, e não a realidade 

propriamente dita. Assim, a criação do produto turístico muito se assemelha às 

produções estéticas, uma vez que elas também implicam discussões quanto à sua 

condição de imitar ou não o real.  

Ao examinarmos as imagens e seu contraponto com a realidade, notamos 

que se forja um imaginário sobre o que é visto. Na atividade turística, o turista muitas 

vezes se encontra impregnado por imagens criadas do destino e procura encontrá-

las em suas viagens De certa forma, percebendo isso, alguns produtos serão 

configurados para satisfazê-los, a partir de seus desejos. Os turistas verão, portanto, 

o atrativo “real” sob a ótica de imagens previamente construídas. 

O cinema é uma das formas mais contemporâneas de arte que congrega som 

e movimento, e por isso, considerado mais semelhante à realidade. Contudo, 

destacamos seus conflitos quanto ao tratamento dado à realidade, por serem muito 

próximos da discussão sobre autenticidade, que se pretende empreender no campo 

do Turismo.  

De fato, a imagem fílmica é uma construção, e isso torna os filmes, em 

alguma medida, uma obra de ficção. Mas, quando tratamos da impressão da 

realidade criada pelo cinema, destacamos a diferença entre o realismo dos materiais 

de expressão e o realismo dos temas. A procura pela temática realista fez com que 

muitos movimentos fossem criados, a fim de se mostrar a “verdadeira” identidade 

cultural, reflexo de acontecimentos políticos. No Brasil, o Cinema Novo buscou 

captar essa “essência” e elegeu o sertão e a favela como cenários representantes 

da cultura popular brasileira. 
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A favela apresentou então, duas vertentes representativas na história do 

cinema brasileiro. A primeira delas remete ao início da favelização dos morros 

cariocas, com uma ambientação romântica, onde a favela era o território do samba e 

habitada por pessoas pobres, mas, acima de tudo, felizes. Já a partir da Retomada, 

é instaurada uma estética da violência, que cria imagens de uma favela pop e 

semelhantes a filmes de ação norteamericanos. São esses filmes que ganham 

projeção internacional e contribuem para o aumento da curiosidade do turista em 

conhecer a favela. 

Vimos que as modalidades dos reality tours são muitas, mas poderão, de 

certa forma, reforçar, ou até mesmo desconstruir, a idéia inicial. Apesar da 

semelhança, não serão capazes de mostrar a completa realidade. O que é passado 

ao turista é um recorte da realidade, e o turista conduzido por intermediários 

somente verá o local, a partir de um determinado ponto de vista. As favelas que se 

apresentam em diferentes filmes congregam uma estética própria àquele tempo, 

que, não necessariamente, se traduz como uma realidade a ser encontrada nos 

tours. Dependendo da agência, ela poderá ter um viés de aventura, social ou de 

lazer. 

Nosso pensamento nos conduziu para dois modos de representação do 

território da favela: a favela turística e a favela cinematográfica. Essas criações são 

integradas de tal forma que se confundem com a idéia de realidade. O turismo na 

favela ressalta muitos elementos presentes nos filmes e acaba por criar símbolos 

que resumem o local para o turista. Embora os turistas não sejam unicamente 

influenciados pelas imagens fílmicas, compreendemos, no entanto, que o produto 

consumido possui uma construção próxima da cinematográfica.  

Esperamos que esse estudo gere um entendimento ampliado da atividade 

turística como um fenômeno social complexo, e, desta forma, possa abrir caminhos 

para análises da Estética do Turismo, uma linha de pesquisa que merece ainda 

outros desdobramentos e muitas contribuições.   
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