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RESUMO 

 

O turismo é um bem de consumo de caráter predominantemente intangível, por se 

tratar de um processo onde o turista não pode provar o produto antes da compra. 

Assim, ele é apresentado aos consumidores por meio de descrições, narrações, 

mídias, dentre outros. Nesse contexto o cinema como um dos primeiros meios de 

comunicação a utilizar imagem e sons tem grande influência no desenvolvimento na 

imagem de destinos turísticos.  Por meio de pesquisa bibliográfica e documental, 

com fontes previamente selecionadas, o presente estudo pretende estabelecer a 

relação entre os filmes produzidos por Hollywood que possuíam a cidade do Rio de 

Janeiro como cenário, com o desenvolvimento da imagem turística da cidade. Para 

isso, destacam-se as décadas de 1930 e 1940, na Política de Boa Vizinhança, por 

ser um período de aproximação política entre Estados Unidos e Brasil, em que se 

intensificou a produção cinematográfica sobre a cidade e cujos interesses se 

traduziram, em parte, nos filmes produzidos, estabelecendo uma imagem do Rio de 

Janeiro como uma cidade exótica, onde a diversão está acima de tudo e com 

poucas restrições da lei.  

  

Palavras-chave: Imagem turística. Cinema. Rio de Janeiro. Estereótipos.  
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RÉSUMÉ 

 

Le tourisme est un bien de consommation principalement intangible, car il s'agit d'un 

processus où le visiteur ne peut pas essayer le produit avant de l'acheter. Ainsi, il est 

présenté aux consommateurs a travers des descriptions, des histoires, des médias, 

entre autres. Dans ce contexte, le cinéma, comme le premier moyen de 

communication qui a utilisé les images et les sons, a une grande influence dans le 

développement de l'image des destinations touristiques. Par le biais d’une recherche 

bibliographique et des documents, s’établie le lien entre des films produits par 

Hollywood qui avait la ville de Rio de Janeiro comme scenario, avec le 

développement de l'image touristique de la ville. Pour cela, nous avons choisi les 

années 1930 et 1940, pendant la Politique de Bonne Voisinage, soit une période de 

rapprochement politique entre les États-Unis et le Brésil, dont la production 

cinématographique de la ville s'est intensifiée et dont les intérêts politiques ont 

influencées le contenu des films a été etablie une image de Rio de Janeiro comme 

une ville exotique où le plaisir est avant tout et avec peu de restrictions de la loi. 

  

Mots-clés: Image touristique. Cinema. Rio de Janeiro. Stéréotype. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O turismo é um fenômeno que se destaca pela sua importância econômica e 

social. De acordo com a OMT o turismo se caracteriza por sua taxa de crescimento 

constante sendo atualmente o segundo maior aglomerado de serviços tanto em 

empregos quanto na porção do comércio mundial (LATABE, 2000).   

 Como o turismo apresenta a marcante característica de ser um serviço 

essencialmente comercial, e desta forma, predominantemente intangível e simbólico 

nele e em outros setores, como a moda, por exemplo, as mídias são fundamentais 

no direcionamento de suas constatações e seus padrões para estabelecer o que 

está em voga ou não. A influência das mídias no desenvolvimento da imagem 

turística interfere na escolha do consumidor e no seu comportamento na destinação 

em questão.   

 A imagem do destino turístico agrupa um conjunto de idéias ou conceitos 

detidos por um indivíduo ou uma comunidade sobre uma localidade. Ela tem na sua 

gênese em expectativas anteriores à experiência, que tenham origem no indivíduo 

ou que lhe sejam sugestionadas (ALHEMOUD ; ARMSTRONG, 1996 apud 

RODRIGUES ; BRITO, 2009, p.3). Esse conjunto de impressões orienta uma 

construção mental  e é originado a partir de  diversas informações que o indivíduo 

tem disponível do destino, como por exemplo, a opinião de amigos, a literatura, a 

televisão e o cinema. Desta maneira a imagem é tão importante para o turismo que 

ela pode determinar o desenvolvimento ou o retrocesso de uma localidade.  

 Assim, espera-se que o turista busque informações de onde passará suas 

férias. E a partir dessas informações, aliadas às características do individuo, forma-

se uma imagem que a pessoa tem antes de visitar o local (PEREZ-NEBRA, 2005, p. 

33) . Entretanto existem informações que são assimiladas a partir de outros meios 

de comunicação e não são resultado de uma verdadeira busca do turista sobre um 

determinado local mas mesmo assim são fundamentais na formação da imagem do 

destino. 

 Depois de trabalhar durante um ano em contato direto com centenas de 

turistas diariamente, tanto em albergues quanto em hotel e após ter morado um ano 

na França, tendo contato com turistas potenciais de várias partes do mundo, percebi 

que no Rio de Janeiro, essa imagem ainda é estereotipada por clichês antigos e a 
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busca para a compreensão desse fenômeno levou à produção do presente estudo. 

Para isso, analisa-se o período em que as relações internacionais do país mudaram, 

nas décadas de 1930 e 1940, associadas à política externa praticada pelo governo 

varguista principalmente em relação às iniciativas de aproximação com os Estados 

Unidos.  

 Esse período caracterizou-se pela Política de Boa Vizinhança que foi uma 

estratégia alternativa à Doutrina Monroe (que em resumo, caracterizava-se pela 

intervenção armada) estabelecida pelo governo de Franklin D. Roosevelt na tentativa 

de se impor de maneira mais sutil e de obter uma aliança estratégica com os países 

latino-americanos.  

 Uma das estratégias da política em questão foi a produção cinematográfica, 

uma vez que o cinema foi uma das principais armas do governo estadunidense para 

a divulgação e difusão de suas ideologias na América Latina, na tentativa de criar 

este “sentimento” pan-americanista (ZAGNI, 2008, p.4).  Além disso, a primeira 

metade do século XX foi marcada pela ascensão e consolidação dos regimes que 

utilizaram os meios de comunicação de massas, principalmente o cinema, como 

instrumentos de propaganda política e de controle da opinião pública (LOBASSI, 

2008). Isso acontece pela capacidade que o cinema tem de representar uma 

imagem fictícia aproximando-se da realidade, dificultando a distinção do que é 

verdade e do que é construído.  

 A escolha do Rio de Janeiro como “lócus” social para este estudo justifica-se 

não somente pelo fato da cidade ainda ser a Capital Federal do país (logo, a sede da 

Era Vargas) no recorte temporal em questão e possuir uma “memória de 

capitalidade” (MOTTA, 2004, p.7) em sua identidade política e crescente 

cosmopolitismo, mas também pelo fato da cidade ainda ter forte influência na 

representação do país e de acordo com o Estudo da Demanda Turística 

Internacional, do Ministério do Turismo, a cidade é o destino turístico brasileiro mais 

visitado por turistas estrangeiros a lazer (30,2%). No segmento de negócios, eventos 

e convenções, o Rio aparece como segundo destino mais visitado, com 24,7%.  

 Algo não menos relevante é a relação entre o recorte temporal em questão, 

que engloba as décadas de 1930 e 1940 e a situação em que se encontrava o Rio 

de Janeiro.  Neste período a então capital havia passado por diversas obras que 

tinham como objetivo modernizar, embelezar e sanear a cidade.  Este processo de 

remodelação urbana iniciou-se na primeira década do século XX e ganhou destaque 
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na administração do prefeito Pereira Passos. Essas mudanças que se sucederam na 

primeira metade do século XX trouxeram importantes repercussões para o 

desenvolvimento do turismo, uma vez que a cidade havia se modernizado e 

dispunha de diversos atrativos. É nesse cenário remodelado que a Política de Boa 

Vizinhança se insere e diferentemente do que havia sido produzido em que o país 

era visto como sinônimo de atraso, os EUA buscam divulgar o Brasil de forma 

''positiva'' para estabelecer uma atmosfera de respeito e apreciação entre os países.  

 Portanto, o presente trabalho pretende debater a problemática da 

representação da cidade do Rio de Janeiro, através do cinema hollywoodiano entre 

as décadas de 1930 e 1940 em que os filmes passariam a divulgar uma imagem 

diferente do que havia sido difundido até então. Além disso, faz um comparação com 

o filme Rio lançado em 2011, por ser considerado uma das maiores propagandas 

turística da cidade feita até então. Muito embora os preconceitos etnocêntricos 

continuassem presentes nessas produções, como por exemplo, os cenários, as falas 

e os roteiros dessas histórias que retratavam o Brasil sempre como um lugar em que 

tudo pode, um paraíso tropical no qual os desejos e os sentidos são estimulados o 

tempo todo. Entretanto este estudo não visa discutir se tal imagem é negativa ou 

positiva, e sim analisa os principais motivos para a escolha de determinados 

estereótipos para a definição do Rio de Janeiro e dos cariocas. 

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

de pesquisa bibliográfica e documental, com fontes previamente selecionadas. 

Foram utilizados autores do Turismo, Marketing, História, Psicologia e Cinema. Além 

disso, foram analisados sete filmes produzidos por Hollywood com o advento da 

Política de Boa Vizinhança e cuja temática gira em torno da cidade do Rio de 

Janeiro. 

 O presente estudo é composto por três capítulos. O primeiro ''A IMAGEM DO 

DESTINO TURÍSTICO'' discute as definições sobre imagem, estereótipo e sua 

importância para o turismo. O segundo ''A POLÍTICA DE BOA VIZINHANÇA'' explica 

o contexto histórico e político que levou a escolha da divulgação de determinada 

imagem e o porquê do cinema ganhar destaque nesta estratégia política. E o terceiro 

capítulo ''O RIO DE JANEIRO CENARIO DE HOLLYWOOD'' discute a produção 

cinematográfica, analisando o que fora divulgado sobre a cidade, relacionando-a as 

intenções norte-americanas sobre o país.
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1 A IMAGEM DO DESTINO TURÍSTICO  
 
 
 O presente capítulo faz uma revisão do conceito de imagem do destino 

turístico. Além disso, apresenta modelos de formação de imagem e cita pesquisas 

realizadas na área. 

 O termo imagem tem diversas conceituações. De acordo com o American 

Marketing Association, imagem é a percepção do consumidor sobre um produto, 

instituição, marca, negócio ou pessoa que pode ou não corresponder com a 

realidade ou atualidade. Para os propósitos do marketing, ''a imagem do que é'' pode 

ser mais importante ''do que realmente é''. Este conceito indica que a imagem é uma 

representação que pode ser verdadeira ou não. E em outras palavras, essa 

representação pode superar a realidade em relevância.  

 O estudo da imagem é um núcleo da reflexão filosófica desde a Antiguidade. 

Em especial Platão1 e Aristóteles vão defendê-la ou combatê-la pelos mesmos 

motivos. ‘’Imitadora, para um, ela engana, desvia da verdade; para o outro, educa, 

leva ao conhecimento’’ (JOLY, 1996, p.18).  A autora coloca a imagem também como 

uma concepção mental que “corresponde à impressão que temos quando, por 

exemplo, lemos ou ouvimos a descrição de um lugar, de vê-lo quase como se 

estivéssemos lá. Uma representação mental é elaborada de maneira quase 

alucinatória” (JOLY, 1996, p.18).  

 Já para Zunzunegui (1998) imagem implica “a presença de um observador 

que, a partir de um ponto de vista dado, organiza em termos visuais um mundo 

possível, no qual se instalam determinadas figuras situadas em determinado tempo 

e espaço” (ZUNZUNEGUI, 1998, p. 22 apud MACHADO, 2006, p. 141). Enquanto 

para Ferreira (1988, 1999 apud PEREZ-NEBRA, 2005, p.36) imagem é uma 

                                                 
1 Platão acreditava numa realidade autônoma por trás do mundo dos sentidos. A esta realidade ele 

deu o nome de mundo das idéias. Nele estão as "imagens padrão", as imagens primordiais, 
eternas e imutáveis, que encontramos na natureza. Esta concepção é chamada de a Teoria das 
Idéias de Platão. 
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representação grafica, plástica ou fotografica de uma pessoa ou objeto, que pode 

ser  exata ou análoga. 

 De acordo com Joly, o ponto comum entre os diversos significados da palavra 

imagem (imagens visuais, mentais ou virtuais) é o da analogia, ou seja, a'' imagem é 

antes de mais nada, algo que se assemelha a outra coisa''. Esse denominador 

comum  coloca a imagem na categoria das representações, já que ela tem uma 

função de evocar, utilizando o processo de semelhança que é seu princípio de 

funcionamento (JOLY, 2000, p.39). Assim, ela é percebida como um signo, já que ela 

não é o objeto, apenas o representa com a finalidade assinalar ou de significar. A 

primeira diferencia o objeto dos demais e a segunda dá um significado ao mesmo.   

 O historiador Chartier (2002, p.20) também estuda a imagem na categoria das 

representações. De acordo com o autor, as definições antigas de representação 

encontradas, como por exemplo, no dicionário Furetière, demonstram a tensão entre 

duas famílias de sentido: por um lado a representação de algo dando a ver o que 

está ausente, onde destinguí-se radicalmente aquilo que se representa e aquilo que 

é representado; por outro, a representação como exibição de uma presença, como a 

apresentação pública de alguém. (FURETIERE, 1690 apud CHARTIER, p.20) No 

primeiro sentido a representação é um instrumento para o conhecimento de um 

objeto ausente através de sua substituição por uma imagem, capaz de reconstituí-lo 

em memória e de o figurá-lo tal como ele é, como um cartão postal, por exemplo. No 

segundo, a imagem representada pode ser material e semelhante, como uma 

miniestátua de souvenir do Cristo Redentor, ou, ela constiste na relação simbólica, 

como por exemplo um rei que representa seu Estado. 

 Finalmente, em relação à imagem de um destino turístico, Kotler e Gertner 

definem como um conjunto de crenças e impressões que as pessoas têm de um 

lugar. Elas representam a simplificação de uma grande quantidade de informações 

relacionadas a um lugar. Desta forma, elas são um produto da mente que tenta 

processar as informações essenciais de uma grande quantidade de dados sobre um 

destino (2002, p. 251). A definição de imagem de um destino dada por Alhemoud e 

Armstrong, vai ao encontro com o de Kotler e Gertler. Para o autor a imagem agrupa 

o conjunto de idéias ou conceitos detidos por um indivíduo ou uma comunidade 

sobre o destino turístico. Ela tem na sua gênese em expectativas anteriores à 

experiência, que tenham origem no indivíduo ou que lhe sejam sugestionadas 

(ALHEMOUD e ARMSTRONG, 1996 apud RODRIGUES E BRITO, 2009, p.3).  A 
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imagem terá origem numa construção mental baseada num conjunto de impressões 

retiradas da informação que o indivíduo tem disponível, com as mais variadas 

origens, incluindo a comunicação de marketing, mas também muitas outras que não 

são controladas pelo marketing (ALHEMOUD ; ARMSTRONG, 1996 apud 

RODRIGUES ; BRITO, 2009, p. 3). 

 O conceito de destino turístico pode ser definido como a região para onde os 

turistas se deslocam durante sua viagem (LEAL, 2002). Enquanto que a imagem do 

destino turístico é composta de sentimentos e emoções, associação de idéias, pré-

julgamentos e fatores psicológicos que influenciam decisivamente no sucesso ou 

malogro de uma campanha publicitária, de um empreendimento ou núcleo turístico 

(RUSCHMAN, 1990 apud PEREZ-NEBRA, 2005, p. 39).  

 Dessa forma, verifica-se que o conceito de imagem apresenta dois pólos: um 

que descreve a imagem direta perceptível e existente, e outro, que apresenta a 

imagem mental que mesmo sem estímulos visuais pode ser evocada. Estes dois 

pólos são  respectivamente denominados de semiótica e congnitiva (SANTANELLA ; 

NOTH, 1997).  

 Além disso, nessas definições os termos: ''percepção, crença e impressão'' 

relacionados à imagem indicam que as ''características da personalidade do 

indivíduo também são importantes no processo de formação da imagem, a qual é 

um processo objetivo-subjetivo, amplamente dinâmico e notoriamente identificado 

com os meios de comunicação'' (BIGNAMI, 2002 apud MACHADO, 2006, p. 142).  

  A relevância no estudo da imagem de destinos turísticos pode ser 

simplesmente constatada uma vez que o turismo é um bem de consumo que tem um 

caráter predominante intangível, por se tratar de um processo em que o turista não 

tem como experimentar ou provar o ''produto'' antes da compra. Desta maneira, ele é 

apresentado aos consumidores por meio de descrições, narrações, mídias ou 

visualizações, compondo uma imagem que influencia no processo de decisão de 

compra. 

  O turista antes de viajar faz previsões das experiências que ele pretende ter, 

que são fundamentadas nas emoções que o destino evoca na sua memória. Ou 

seja, o turista se baseia nas imagens que ele valoriza e que ele deseja encontrar na 

escolha de uma destinação (PEREZ-NEBRA, 2005, p.29). A mesma discussão é 

proposta por Godall (1992 apud O'LEARY ; DEEGAN, 2005, p.258). Para o autor, a 

imagem forma a base do processo de avaliação dos destinos e promove uma 
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ligação entre as motivações dos turistas e a seleção do lugar a ser visitado. Além 

disso, o autor afirma que quando os preços são semelhantes, a imagem é o fator 

decisivo para a seleção do destino.  

 Entretanto da mesma forma que a imagem atrai o turista a conhecer uma 

destinação ela pode repeli-lo. Isso ocorre se a ''estrutura se apresenta de maneira 

problemática e as condições regionais e as infra-estruturas são deficientes formando 

uma imagem contraposta, diminuindo o interesse do consumidor e muitas vezes 

criando uma outra imagem repulsiva, comumente chamada de negativa” 

(MACHADO, p.143). 

 Assim, é importante que a imagem de um destino turístico corresponda àquilo 

que o consumidor almeja, para assim estimular sua visitação. Outro fator importante, 

é que a imagem de um destino deve se aproximar com a realidade para não criar 

falsas expectativas, já que no produto turístico, o consumidor não pode avaliar um 

determinado destino, por exemplo, no momento em que ele faz a compra (BIGNAMI, 

2002, p. 14 apud MACHADO, 2006, p. 143). Por se tratar de uma representação, a 

imagem deve buscar ser esclarecedora e refletir a realidade da melhor maneira 

possível, a fim de evitar frustrações no consumidor” (BIGNAMI, 2002, p. 14 apud 

MACHADO, 2006,  p. 143). 

 Como foi citado anteriormente, o estudo da imagem é tema de duas ciências 

correlatas: a semiótica e a cognitiva. A cognitiva (ou percebida) se refere aos 

conhecimentos e crenças enquanto a semiótica (ou afetiva) apresenta uma imagem 

mental que pode ser estimulada mesmo na ausência de estimulos visuais. Desta 

maneira, a imagem é formada a partir de ambas avaliações: percebidas e afetivas, 

ou seja são elementos inter-relacionados (BALOGLU ; MCCLEARY, 1999, p. 870). 

Contudo as opiniões de autores divergem em relação  ao grau de relevância de cada 

um (cognitiva e afetiva) na influência da imagem. Por exemplo, para BALOGLU e 

MCCLEARY (1999, p. 870) o afeto é altamente dependente da cognição, enquanto 

para Russel e Snodgrass  argumentam que o comportamento do consumidor pode 

ser mais influenciado pela qualidade afetiva (1987, p. 246 apud STEPCHENKOVA; 

MORRISON, 2007).  

  No caso de um destino turístico, por exemplo, o mesmo possui duas 

imagens: uma prévia e outra posterior ao contato do turista com o lugar. Antes de 

chegar ao seu destino, o turista possui uma imagem mental (imagem primária) e, ao 

chegar, entra em contato com uma realidade que provoca nele reações das mais 
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diversas. É um saber que se dá antes de entrar em contato com o destino, seguido 

pelo contato real, gerando uma nova imagem mais complexa, fruto de impressões, 

sensações e experiências vividas (MACHADO, 2006, p. 143). 

  A semiologia (ciência que estuda a semiótica) descreve a imagem como uma 

representação mental, tendo significação apenas quando existe uma relação entre 

sujeito e objeto. (SANTAELLA ; NOTH, 1997). Desta forma, a formação da imagem 

primária em um indivíduo depende de inúmeros fatores objetivos, subjetivos e 

sociais. O fator objetivo pode ser a gastronomia por exemplo, enquanto o fator 

subjetivo pode ser o interesse do turista em conhecer o lugar, já o fator social pode 

ser a situação politica em que a destino se encontra (MACHADO, 2006, p.144). 

Esses fatores nem sempre são evidentes e lineares uma vez que cada indivíduo 

possui uma imagem de um lugar que varia conforme seus processos de 

aprendizagem e seus interesses (BIGNAMI, 2002, p.14 apud MACHADO, 2006, 

p.144). 

 Além de entender a imagem é preciso entender outros conceitos para seu 

melhor esclarecimento. A imagem pode ser confundida com descrições de esquema 

ou scripts, por tratarem de representações sobre alguns domínios definidos de 

estímulo (JACOBY ; HOYER ; BRIEF apud PEREZ-NEBRA, 2005, p.37). Entretanto 

esses conceitos referem-se às representações de maneira exclusivamente cognitiva, 

e imagem é um conceito mais amplo uma vez que envolve também a variável afetiva 

na relação com o objeto. Outro conceito importante no esclarecimento de imagem, é 

o de esteriótipos, que são esquemas dirigidos a grupos inteiros que contêm 

informações exageradas associadas à uma categoria de pessoas (PEREZ-NEBRA, 

2005, p.37). 

 

 

1.1 IMAGEM E ESTEREÓTIPO 

 

 

 Para Kotler (1994), enquanto o estereótipo é mais generalizado, a imagem é 

mais subjetiva, podendo variar de pessoa a pessoa. O estereótipo seria uma 

imagem largamente mantida, altamente deturpada e simplificada de algo, que levaria 

a pessoa a ter uma atitude favorável ou desfavorável com relação ao objeto. Logo o 

estereótipo carrega em si uma idéia fixa sobre aquela categoria. A imagem, por outro 
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lado, seria muito mais pessoal (MACHADO, 2006).  

 Segundo Brookshaw  (1993, p.136), um estereótipo pode ser inicialmente 

definido como sendo tanto a causa quanto o efeito de um pré-julgamento de um 

indivíduo em relação a outro devido à categoria a que ele ou ela pertença. 

Geralmente, esta categoria é étnica: “na tradição da Europa ocidental, os ingleses 

descrevem os franceses como sendo excessivamente sexuais, imorais e 

efeminados, ao passo que para os franceses, os ingleses são frios e, geralmente, 

filisteus”. 

 Para Maisonneuve (1977, p.118 apud PAGANOTTI, 2009, p.4), os 

estereótipos são criados para agregar, simplificar e categorizar o mundo. Seu 

mecanismo é inerente à própria compreensão humana, que procura diferenciar, 

generalizar e esquematizar para conseguir absorver informações. Entretanto o autor 

frisa que “a mira dos estereótipos não é a busca de uma verdade científica, mas, 

antes, a de uma eficácia pragmática, ou ideológica”.  

 Ao aglutinar os conceitos de imagem e estereótipo Vaz (2002, p.124) institui 

“imagem estereotipada”, que parte da idéia de que “uma imagem fortemente 

associada a um aspecto importante da localidade pode funcionar como um fator de 

seletividade. As pessoas ligam sempre a localidade a um determinado fator de 

atratividade e parecem insensíveis a apelos sobre outros atrativos”. 

 Devido ao seu caráter afetivo cada indivíduo pode ter uma imagem 

diferenciada em relação a uma destinação, o que leva à reflexão se existiria 

realmente uma imagem única para um lugar. Do outro lado, os estereótipos, pela 

vasta difusão e aceitação que têm nas sociedades, que  implicam em seu caráter 

mais rigido em comparação com a imagem, influenciam o processo de formação das 

imagens subjetivas, ‘’sendo que se poderia afirmar que as imagens são como os 

estereótipos, em maior ou menor grau, com pequenas variações que dependem das 

experiências diretas dos indivíduos’’ (MACHADO, 2006, p. 142). 

 Desta forma, ao se referir à imagem de um destino turístico, não se toma 

simplesmente o conceito de estereótipo pelo de imagem, mas a afirmação tem 

fundamento no sentido de que se considera a imagem mais difusa (MACHADO, 

2006, p. 145 ). Por exemplo, ao pensar na imagem da França, pensamos em 

pessoas usando boinas e camisa listrada carregando uma baguette. Além, é claro, 

de pensarmos em vinhos, queijos de paladar fortes e na Torre Eiffel. Isso acontece 

porque o estereótipo foi generalizado, consolidando-se e formando um imaginário 
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coletivo mundial, funcionando como um sistema de comunicação, estabelecendo por 

meio de referências culturais a conivência entre as pessoas (ORTIZ, 1994). Este 

estereótipo compartilhado pelas pessoas em relação aos espaços onde o turismo se 

insere, destacamos como “Estereótipo Turístico Popular” (MACHADO, 2006, p. 145).  

 Desta maneira, dá-se a relação entre esteriótipo e imagem de um destino. Os 

sinais que os indivíduos recebem, representam idéias que irão se ''unir em uma 

provisão de imagens, escolhidas na grande confusão do mundo exterior, tendendo a 

ter uma percepção do mundo de forma estereotipada'' (MACHADO,2006, p. 145). 

Assim, o olhar do observador irá reproduzir o objeto observado da maneira como ele 

o entendeu e apreendeu, mediante suas imagens já constituídas e memorizadas em 

seu processo de aprendizagem, podendo-se supor que se em determinado 

momento histórico houve a difusão de uma idéia, de um fato, ou mesmo a 

repercussão de um produto cultural, entre uma nação e outra pode existir a 

possibilidade dos indivíduos na nação receptora tomarem tal fato pela maioria e, 

nesse caso, pode estar surgindo um estereótipo (BIGNAMI, 2002 apud MACHADO, 

2006, p.145). 

  
 
Tal linha de raciocínio, de alguma maneira auxilia na elucidação de como 
surgem determinados símbolos de uma localidade. O carnaval brasileiro, 
por exemplo, que não pode nem deve ser o único fato cultural a ser 
conhecido ou valorizado, acaba por tornar-se a característica de toda a 
nação. E a nação passa a ser estereotipada como “o país do carnaval” 
(MACHADO, 2006, p.146). 

 

 

 Assim, compreende-se que a formação de uma imagem, pela aceitação de 

estereótipos, entre outros, ocorre no indivíduo, a partir de uma realidade já 

conhecida em que ele venha a encontrar-se. Portanto a realidade é aceita e 

interiorizada, ''reformulando em um processo de conhecimento e de interação social, 

grandemente influenciado pelos meios de comunicação, uma vez que esses 

trabalham com a padronização das idéias e com a criação de um consenso.'' 

(MACHADO, 2006, p. 146). 

 Entretanto tanto o estereótipo quanto a imagem podem se alterar. Isso 

depende dos interesses das ideologias dominantes em manter sua perpetuação ou 

não. Além disso, os meios para mudança de um esteriótipo nem sempre se 

resumem a uma campanha publicitária (BIGNAMI, 2002 apud MACHADO, 2006, p. 
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147). ''A literatura, a televisão e o cinema estão entre as principais fontes de 

informação que definem as imagens e estereótipos turísticos'' (MACHADO, 2006, 

p.147). Isso ocorre uma vez que a indústria cutural é hoje parte integrante de nossas 

sociedades urbanas. 

 

 

É dificil pensar na sociedade contemporânea sem vinculá-la ao papel da 
mídia sobre os seus ''habitantes''. Ela é traço marcante da sociedade 
moderna e capitalista. É praticamente impossível, hoje encontrarmos um 
indivíduo  que não seja receptor e/ou consumidor de seus inúmeros 
produtos (ARNT; HELAL, 2002, p.19).  

 
 

 Existem diversos exemplos da influência dos meios de comunicação na 

atividade turística, principalmente o aumento do fluxo de turistas. O conhecido filme 

Lagoa Azul (Blue Lagoon) de 1980, produzido pela Columbia Home Video, ainda é 

referência para o turismo nas regiões onde fora gravado como o Porto Antônio na 

Jamaica, por exemplo.  Mais recentemente  o seriado The O. C. (Warner Bross) que 

exibe como cenário uma cidade de praias paradisíacas, aumentou significamente o 

fluxo turístico de Orange County, localidade que dá nome para a série O.C. 

(MACHADO, 2006, p.147). 

 Desta forma fica claro que os relatos de viajantes, os filmes, as literaturas, a 

publicidade dentre outros meios de comunicação contribuem de uma forma 

significativa na criação do imaginário de uma destinação e que esse pode ser um 

fator propulsor ou repulsor para o turista no momento da escolha da  destinação. No 

caso da imagem positiva através do turismo o paraíso visto nos filmes, por exemplo, 

pode ser alcançado. Krippendorf (2000) cita que “os pregadores da igreja só podem 

prometer o paraíso após a morte, enquanto que no turismo ela já nos é oferecido 

aqui na terra”. Segundo o autor: 

 
 
O turismo, hoje, transforma a idéia de paraíso perdido numa forma terrena e 
atraente ao alcance de todos. Ele a vende no presente, por meio de novas e 
atualizadas formas de discurso. Ressurge, assim, o turismo como um mago 
que, com poderes especiais, consegue promover o reencontro do indivíduo 
com o paraíso, e realiza, dessa forma, o antigo e acalentado desejo de 
voltar ao jardim do Éden, ao lugar da origem humana. O paraíso no universo 
do turismo não é mais um sonho impossível ou outra utopia fantástica, 
inventada no século XX (KRIPENDORF, 2000 apud AOUN, 2001, p.116) 

 
 
O Brasil neste sonho, segundo Bignami, é retratado da seguinte maneira:  
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[...] o Brasil passa a ser retratado através de uma relação Paraíso-Inferno, 
em que explicitam o exótico na cidade e na cultura, da floresta e das 
paisagens naturais também urbanas, do bom selvagem, da fertilidade e 
fecundidade (natureza e população), da beleza e alegria, lugar de 
palmeiras, bananas, serpentes e vegetais, uma espécie de paraíso ou Éden 
pitoresco, reino dos vegetais e animais exóticos (incluem-se os homens) 
(BIGNAMI, 2002, p. 92). 
 
 

Entretanto como foi visto anteriormente, imagem não depende apenas dos 

meios de comunição mas também de diversos fatores como ''aprendizado e 

memorização de informações históricas e da atualidade, bem como de fatos, mitos, 

crenças, estereótipos, enfim, discursos os mais diversos, elaborados e divulgados 

pelos meios de comunicação, dentre outros'' (MACHADO, 2006, p.149). Assim, 

imagem difere-se de estereótipo pois é carregado de afeto, não é rigida. ''A imagem  

é uma representação mental do que seria encontrado pelo indivíduo carregado de 

afeto e cognição'' (PEREZ-NEBRA, 2005,  p.38).  

Dada a importância da imagem de um destino para sua atividade turistica é 

fundamental o uso de instrumentos que possam avaliar a mesma afim de conhecer 

suas características propulsoras ou repulsoras.  De acordo com Mota (2001, p.152) 

no turismo, uma comunicação eficaz é aquela em que o emissor consegue detectar 

os gostos e as preferências das pessoas, criando imagens que as influenciam 

favoravelmente, estimulando-as a viajar para uma destinação específica.  Para isso 

alguns modelos para mensuração da imagem de destinos foram elaborados. 

 

 
1.2 A MENSURAÇÃO DA IMAGEM DE DESTINOS  

 

 

  Como já foi citado, estudiosos sobre o tema concordam que existem dois 

componentes distintos que constituem a premissa de imagem: o cognitivo e o 

afetivo. Neste contexto para Baloglu e McClreary (1999), a formação da imagem do 

destino sofre a influência de duas forças principais que são os fatores pessoais e os 

estímulos (Figura 1).   
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     Figura 1:  Modelo geral de formação da imagem de um destino. 
     Fonte: Baloglu (1999) 
 

 Os fatores pessoais estão diretamente relacionados com a percepção afetiva 

sobre um destino e com as motivações, que aliado às características 

socioeconômicas de cada indivíduo, geram diferentes tipos de comportamento e 

influenciam a forma como se desenvolve a imagem sobre determinado destino. 

Enquanto que os estímulos são baseados nas informações externas. Eles sofrem 

influências de amigos, familiares, meio de comunicação social entre outros.   

 A formação de uma imagem foi também estudada por Echtner e Ritchie. Os 

autores criam um modelo tri-dimensional para apoiar as investigações empíricas 

sobre a imagem dos destinos turísticos (Figura 2). 

 

 

                            Figura 2:  Os componentes da imagem do destino.  
                            Fonte: Echtner e Ritchie (1991) 

FATORES PESSOAIS IMAGEM DO DESTINO

Psicológicos

             * Quantidade

              * Tipo
Sociais

FATORES DE ESTÍMULO

• Percebida/Cognitiva • Fontes de informação
• Valores

• Motivação
• Personalidade • Afetiva

• Idade • Global • Experiência anterior
• Educação

• Estado civil • Distribuição
• outros
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 No modelo proposto por Echtner e Ritchie, a primeira dimensão faz uma 

distinção entre características funcionais e psicológicas da imagem. Os 

componentes funcionais são tangíveis e podem ser observados ou medidos 

diretamente, são os atributos do destino, como o preço por exemplo. Já os 

componentes psicológicos são intangíveis, de difícil medição, estão ligados à 

afetividade, como a simpatia das pessoas, por exemplo. A segunda dimensão refere-

se aos atributos relacionados com características específicas de um destino, como 

por exemplo, bons restaurantes, enquanto a parte holística da imagem refere-se aos  

aspectos funcionais e psicológicos, posicionando-se como uma figura mental, ou 

representação total do destino. A terceira dimensão está relacionada aos atrativos ou 

atributos genuínos de um lugar, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar no caso 

do Rio de Janeiro, de um lado, e aos atrativos ou atributos que são comuns a 

diversos lugares, como praias, por exemplo (ECHTNER ; RITCHIE, 1991 apud 

RODRIGUES e BRITO, 2009, p. 41 ). 

 Para Gunn (1972, apud O'LEARY ; DEGANN, 2005, p.247-256), os turistas 

formam uma imagem sobre o destino turístico após passarem por um processo que 

envolve três níveis: o orgânico, cujas idéias surgem de várias fontes como livros, 

documentários, experiências dos amigos e família, e representa as sensações e 

conhecimentos acerca de um destino; o induzido, que resulta de um esforço 

consciente na busca de informações. Essas imagens emanam da própria área do 

destino e derivam do marketing e material promocional e serão interpretados pelo 

consumidor potencial em virtude da sua estrutura cultural; e o induzido-modificado, 

que resulta da experiência pessoal do indivíduo que já conhece o destino. De acordo 

com o autor, mesmo quem nunca visitou um determinado destino poderá ter uma 

imagem formada sobre o mesmo, sendo muito importante para o desenvolvimento 

do turismo, monitorar regularmente as imagens do viajante. O surgimento da 

motivação para realizar uma viagem desperta um interesse afetivo, o que leva o 

consumidor a definir um enquadramento dessa viagem com base nos fatores 

pessoais e nos conjuntos de informações a serem recolhidas, iniciando o processo 

de formação de imagem (GUNN 1972, apud RODRIGUES ; BRITO, 2009, p. 41) 

 De acordo com Perez-Nebra (2005, p.45) diversos autores argumentam que a 

imagem formada pelo individuo sobre o país é crucial para o sucesso do marketing 

do destino. Essa autora comenta que os profissionais de marketing devem identificar 
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a imagem que os turistas têm de um destino e selecionar os segmentos que 

representam o maior alvo receptivo. Segundo Joppe, Martin e Waalen (1991 apud 

PEREZ-NEBRA, 2005, p.44) é necessário que mais pesquisas sejam realizadas 

para se entender as relações entre imagens e para desenvolver os instrumentos a 

serem utilizados. 

  

 

1.3 PESQUISAS EM IMAGEM DO BRASIL COMO DESTINO  

 

 

 Para analisar as pesquisas já realizadas sobre a imagem do Brasil como 

destino turístico foram escolhidos estudos de pós-graduação em nível de mestrado 

para o Brasil (BIGNAMI, 2002 ; PEREZ-NOBRA, 2005) e doutorado nos Estados 

Unidos da América (REZENDE-PARKER, MORRISON e ISMAIL, 2003). 

 Rezende-Parker, Morrison e Ismail (2003) elaboraram uma pesquisa 

denominada Estudo Exploratório da Imagem do Brasil como Destino Turístico na 

Visão de Norte Americanos Interessados em Viagens & Turismo. Como o próprio 

nome indica, a pesquisa tinha como objetivo determinar a imagem que os norte-

americanos têm do Brasil. Além disso, a pesquisa visava determinar se os norte-

americanos conseguem diferenciar o Brasil de seus países vizinhos e identificar 

entre os entrevistados, grupos de norte americanos que possuem imagens 

semelhantes do Brasil. A definição de imagem adotada neste estudo foi a de Echtner 

and Ritchie (Figura 2) e para medir todas as dimensões da imagem e alcançar os 

objetivos da pesquisa, utilizou-se um questionário com três perguntas abertas e uma 

tabela onde os entrevistados mediram trinta e nove atributos do Brasil de acordo 

com uma escala de cinco pontos de Likert. As perguntas abertas ajudaram a medir 

os componentes holísticos, psicológicos e singulares da imagem, enquanto a tabela 

de atributos ajudou a medir os componentes de atributo, funcionais e comuns. Os 

dados encontrados a partir da lista de atributos foram tratados a partir de uma 

análise fatorial.  Os resultados principais da pesquisa apontam que a primeira 

imagem que os turistas têm em mente quando pensam no Brasil são as belas praias.  

Em relação à atmosfera do país as principais respostas foram: clima de festa e 

celebração, amigável. Finalmente como atrações exclusivas do Brasil destacaram-se 

a Floresta Amazônica e a cidade do Rio de Janeiro. Em termos de imagem negativa, 
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a tabela de atributos e as perguntas abertas indicaram que os entrevistados não 

tinham uma boa percepção das condições econômicas e sociais no Brasil e que eles 

demonstravam uma certa preocupação com segurança enquanto em visita ao país 

(REZENDE-PARKER, 2003).  

 Perez-Nebra (2005), em sua pesquisa, objetivou medir a imagem que os 

turistas estrangeiros possuíam do Brasil, no primeiro semestre de 2004. A partir de 

um questionário eletrônico que contou com aproximadamente a resposta de 

aproximadamente 700 pessoas de diversos países, a autora utilizou 69 itens que 

foram avaliados através da escala de cinco pontos de Likert e posteriormente por 

meio de uma análise fatorial. A autora dividiu os resultados em dois: um que 

analisava a validade do instrumento de imagem do destino turístico; e outro, que 

mostrava a diferença de resultados entre os grupos que já tiveram contato com o 

turismo brasileiro com aqueles que não ainda vieram ao país. O primeiro resultado 

confirmou que a análise fatorial afirmaria as dez dimensões teóricas na área de 

turismo. No segundo resultado os fatores que tiveram diferenças significativas foram 

o fator “Cultural local” e “Recreação e entretenimento”. No caso do fator “Cultural 

local”, as pessoas que nunca vieram ao Brasil (turistas potenciais) acreditam 

encontrar mais cultura do que realmente encontram (turistas reais). Enquanto que o 

fator “Recreação e entretenimento”, apresentou sentido inverso, ou seja, as pessoas 

que haviam visitado o país tiveram uma imagem mais favorável do que aquelas que 

nunca vieram ao país. Além desses fatores, foram utilizados: “Cenário específico”, 

que apresentou uma tendência à diferença de opiniões; “Infra-estrutura e segurança” 

e “Luxo e conforto”. Estes últimos não apresentaram diferenças significativas entres 

as pessoas que já tinham visitado ou não o país. 

 Na pesquisa de Bignami (2002), a autora categorizou diversos discursos em 

diferentes meios de comunicação e encontrou cinco categorias de atratividade 

turística: (1.) o Brasil paraíso: relacionado ao ambiente selvagem, recursos atrativos 

naturais e paisagísticos; (2.) o lugar de sexo fácil: relacionando a idéia de beleza, 

sensualidade libertinagem, símbolo da mulher brasileira e a concepção de vida nos 

trópicos; (3.) o Brasil brasileiro: inclui as características do povo, como música, 

hospitalidade, malandragem; (4.) O país do Carnaval: manifestações veiculadas 

como folclóricas, desportivas, artísticas e culturais e por último (5.) o lugar exótico e 

do místico: refere-se a religiosidade, mistério, cultura indígena, ritos e rituais de 

modo geral. Para a autora a imagem do Brasil no exterior é extremamente 
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estereotipada. 

 As pesquisas citadas apresentaram similaridades e diferenças para avaliar a 

formação da imagem turística do Brasil. Alguns fatores que se relacionam com a 

natureza, aventura e cultura, por exemplo, foram relativamente similares enquanto 

outros fatores foram tratados de maneira distinta, como a reputação, por exemplo. 

  Assim a identidade nacional é difícil de ser definida e avaliada, e a sua 

imagem tende a ser nebulosa e complexa. Outro desafio é como comunicar uma 

imagem ou mensagem para diferentes públicos em variados países, uma vez que 

cada localidade possui características culturais diferentes que influenciam na sua 

interpretação da mensagem recebida (FAN, 2006). 

 Diferentemente dos estudos citados que se ativeram ao âmbito nacional, o 

presente estudo destaca a cidade de Rio de Janeiro devida à sua relevância para o 

turismo no Brasil e capacidade de representação do país no exterior. Para isso, ao 

invés de realizar uma pesquisa quantitativa a fim de avaliar imagem turística da 

cidade, utiliza-se o cinema, por causa de seu poder de influência como meio de 

comunicação.  

Em relação ao período destacam-se as décadas de 1930 e 1940, na Política 

de Boa Vizinhança onde houve uma mudança na proposta da divulgação do país no 

exterior por interesses políticos. Isto se explica, de acordo com Fan (2006), pois é 

preciso considerar a questão do tempo na imagem de um destino, já que muitos dos 

estereótipos e associações culturais que dizem respeito a uma nação têm suas 

origens em séculos de histórias e não são esquecidos pelo consumidor face a novas 

campanhas de marketing (FAN, 2006). Além disso, esse período é fundamental para 

o desenvolvimento da imagem do Rio de Janeiro no exterior, já que corresponde ao 

início da atividade turística moderna na cidade. 

Portanto, no capítulo a seguir destaca-se o contexto histórico da Política de 

Boa Vizinhança para compreender os motivos que condicionaram a produção 

cinematográfica norte-americana e o porquê dos filmes possuírem determinadas 

características sobre a cidade e seus habitantes. 
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2 A POLÍTICA DE BOA VIZINHANÇA 

 

O presente estudo investiga as causas que levaram à produção 

cinematográfica estadunidense sobre o Brasil entre as décadas de 1930 e 1940, no 

período chamado de Política de Boa Vizinhança.  Esta estratégia política foi 

implementada no início do governo do presidente norte-americano Franklin Delano 

Roosevelt, em 1933, e foi caracterizada pelo estreitamento das relações entre os 

Estados Unidos (EUA) e os países da América Latina.  

 Este capítulo aborda, portanto, o contexto histórico do Brasil e dos EUA que 

influenciou o estabelecimento de determinada política, destacando: a crise financeira 

mundial de 1929, que havia assolado os EUA e a conseqüente necessidade de 

aumentar o parque industrial norte-americano; a nova administração democrata nos 

Estados Unidos no governo de Franklin Delano Roosevelt, iniciada em 1933, com o 

propósito de mudar a política de intervenção americana; a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) que gerou a necessidade de buscar proteção através da união com os 

países vizinhos; a preocupante expansão dos ideais nazistas e comnistas na 

América Latina; e a ascensão de Getúlio Vargas à presidência do Brasil.   

 Além disso, analisa as principais características e estratégias estabelecidas 

pela Política de Boa Vizinhança, como a criação da agência denominada Office for 

Coordination of Commercial and Cultural Relations Between the Americas (OCIAA), 

tendo como foco a produção cinematográfica  desenvolvida pelos Estados Unidos 

sobre o Brasil. 

A fim de seguir uma ordem cronológica dos principais fatores que levaram o 

desenvolvimento da Política de Boa Vizinhança, inicia-se a análise do contexto 

histórico a partir de 1929 com a crise financeira mundial. 
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2.1 DA CRISE FINANCEIRA DE 1929 À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

  

 A crise financeira que começou na Europa em um cenário de desestabilização 

causada pela Primeira Guerra Mundial, quando os países possuíam interesses 

opostos e havia falta de entendimento entre os vencedores e os vencidos, gerou 

uma diminuição do comércio internacional que se refletiu na balança comercial 

européia. Economicamente enfraquecidos, para desenvolver suas estruturas 

produtivas, os países europeus buscavam em seus próprios recursos soluções para 

a auto-subsistência, diminuindo desta forma a importação de produtos (MAIA, 1941, 

p.79). Deste modo, os métodos de produção na Europa foram atualizados e 

passaram a ser produzidas mercadorias em excesso, já que o poder de compra da 

população era escasso. 

 Do outro lado, nos Estados Unidos, que possuíam alto ritmo de produção 

industrial, a situação era parecida, ou seja, havia muita oferta e pouca demanda, e a 

redução nas importações para a Europa apenas intensificaria este problema. Essa 

superprodução capitalista teve seu ápice em 1929, com o crack da Bolsa de Nova 

York, onde as ações de grandes empresas obtiveram uma queda vertiginosa 

perdendo parte substancial do seu valor financeiro.  

  Nesse contexto, as empresas reduziam sua produção e conseqüentemente 

diminuem a mão-de-obra, causando alta taxa de desemprego nos EUA. Abalados 

pela crise, os Estados Unidos retraem importação de produtos estrangeiros e 

suspendem o empréstimo de dinheiro aos outros países gerando uma crise mundial 

(MAIA, 1941, p.80). O Brasil, por seu turno, que era um grande exportador de café 

para mercado norte-americano, acaba sendo também, altamente afetado pela crise. 

Desta forma, os preços do café despencaram devido à sua superprodução, 

aumentando também, o índice de desemprego no país. Esta falência da economia 

cafeeira gerou a Revolução de 30, que pôs fim à Primeira República. 

 Na Primeira República, o controle político e econômico do país ainda estava 

sobre o domínio das oligarquias agrárias. Entretanto, a crise financeira mundial em 

1929, levou a falência da economia cafeeira. O então presidente Washington Luís 

(1926-1930), não conseguiu conter o problema e em 1929, aumentaram-se ainda 

mais os imensos estoques de café. 
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 O partido de oposição ao governo de Washington Luís era a Aliança Liberal 

liderada por Getúlio Dorneles Vargas. Influenciada pelo tenentismo, que foi um 

movimento em que jovens defendiam ''representação e justiça'', e mesmo com o 

apoio dos ex-presidentes Epitácio Pessoa e Artur Bernardes, a Aliança Liberal 

perdeu as eleições de 1930, vencendo o candidato Júlio Prestes. Entretanto, com o 

assassinato do membro aliancista João Pessoa, o partido de Vargas relacionou o 

crime com o governo federal e o clima político que já era tenso agrava-se ainda 

mais. A partir disso, os preparativos revolucionários foram intensificados. Reuniram-

se Getúlio Vargas e seus partidários, organizando um golpe que tirou Washington 

Luís do poder. Deste modo, em 1930, deu-se o fim da Primeira República e Getúlio 

Vargas tomou posse do governo (ABREU, 1996, p.109). 

 Assim, conjuntura interna do país também foi favorável para o 

desenvolvimento da Política de Boa Vizinhança, uma vez que a necessidade de 

mudar a política externa era igualmente uma preocupação do então presidente 

Getúlio Vargas, que 1937, instaurou o Estado Novo, desenvolvendo uma forma de 

domínio político e cultural em relação à população e criando um aparelho de 

controle, orientação e difusão da propaganda o Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) (MAIA, 1941, p.84).  

  Desta forma, o Estado se relacionava com a população fazendo-se presente 

em cada aspecto da vida cultural do país. Difundindo, assim, sua ideologia de 

''homogeneização da cultura nacional' (SOUSA, 2010, p. 35). 

 Inicialmente as medidas do seu governo se direcionaram para a recuperação 

da economia em virtude do abalo do comércio exterior causado pela crise mundial.  

Com a instabilidade das nações compradoras e o retraimento das relações 

comerciais entre os países, a preocupação de Vargas ia ao encontro daquelas de 

Franklin Roosevelt para com os Estados Unidos: a de manter boas relações com 

países vizinhos para tentar reequilibrar suas exportações e conseqüentemente sua 

balança comercial. (MAIA, 1941, p.83). A atuação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), criado em 27 de dezembro de 1939, deveria estar alinhada aos 

interesses dos EUA, reprimindo qualquer crítica negativa ligada ao país e sua 

política imperialista.  

 De acordo com o artigo 2.°, alínea i, sobre a finalida de do DIP, encontra-se a 
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de '' colaborar com a imprensa estrangeira no sentido de evitar que se divulguem 

informações nocivas ao crédito e à cultura do País. '' e na alínea n, '' Proibir a 

entrada no Brasil de publicações estrangeiras nocivas aos interesses brasileiros, e 

interditar, dentro do território nacional, a edição de quaisquer publicações que 

ofendam ou prejudiquem o crédito do País e suas instituições '' (CARONE; 1976 

apud KLOCKNER, 2008, p.29). 

 Desse modo, compreendem-se duas situações importantes na aproximação 

entre os dois países: a econômica, com a busca de mercados, e a cultural, em que o 

governo americano de Franklin Delano Roosevelt deveria estar atento aos interesses 

nacionais, pois suas publicações seriam filtradas pelo DIP.   

Anteriormente à administração de Franklin Roosevelt, mesmo em meio à crise 

financeira mundial, o Partido Republicano, que estava então no poder nos Estados 

Unidos, desejava manter sua diretriz tradicional afastando-se dos interesses 

coletivos continentais. Uma política intervencionista e uma constante exibição de 

força e poder ainda eram práticas comuns ao país em suas relações no continente 

(período cuja política era denominada de Big Stick). 

 Com a vitória do Partido Democrata, em 1932, e com a posse de Roosevelt 

no ano seguinte, o novo presidente propôs mudar a política de intervenção 

americana e trouxe um plano para solucionar a crise: o New Deal. Desta forma, o 

governo norte-americano, que antes não intervia na economia, passaria a controlar 

os preços e a produção das indústrias e das fazendas. Como resultado deste plano, 

o governo conseguiu controlar a inflação e evitar a formação de estoques. Fizeram 

parte do plano também um grande investimento em infra-estrutura, salário-

desemprego e assistência aos trabalhadores, conseguindo diminuir 

significativamente o desemprego no país. Os Estados Unidos foram então, 

retomando seu crescimento econômico de forma gradual. 

 Outra característica do governo do presidente democrata está diretamente 

ligada ao trabalho em questão, pois se trata da implementação de uma nova forma 

de fazer política com os países do continente, a chamada Política de Boa 

Vizinhança. Embora seu antecessor, Herbert Hoover já tivesse feito algumas viagens 

denominadas ‘’viagens de boa vontade’’ (SOUSA, 2004, p.26 apud TOTA, 2000) 

visitando 11 países na América Latina, além da retirada de forças militares 
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americanas de Cuba e Nicarágua, foi somente no governo de Roosevelt que essa 

política tomou maiores proporções, passando a ser a principal política externa norte-

americana (FREIRE-MEDEIROS, 2005, p.10). 

 Nesse período, a grande preocupação era diminuir a resistência dos países 

da América Latina aos EUA, resultado da política do Big Stick, utilizada na década 

anterior. Inicialmente foi anunciada a suspensão da intervenção armada como base 

da nova política, como se pode destacar na declaração do presidente.  A política 

definitiva dos Estados Unidos daqui por diante é uma política oposta à intervenção 

armada (SCHOULTZ, p. 338, 2000). 

 Entretanto esta não seria a única característica da referida política, uma vez 

que logo após, com o advento da guerra, buscou-se a união dos países do 

continente em um projeto de solidariedade hemisférica. E este foi provavelmente, o 

principal fator dessa aproximação: a Segunda Guerra Mundial. 

 O contexto da Segunda Guerra Mundial foi também fundamental para a 

implementação da Política de Boa Vizinhança, já que os Estados Unidos estavam 

preocupados com a expansão da influencia alemã, que era notável na América 

Latina, como se pode constatar no texto de Gambini: 

 

 

Ao lado da crescente penetração americana durante os anos 30,  a América 
Latina também se defrontava com a atuação cada vez mais marcada de 
decididos interesses alemães, que operavam sobre condições muito 
diversas [....] A partir da introdução de trocas exclusivamente bilaterais pela 
Alemanha, seu comércio com a América Latina passou a ter altas taxas de 
crescimento (1977, p.37). 

 

 

 Outro fator que deve ser analisado é a preocupação com a eminente 

penetração propagandística nazista em diversos países da América Latina, inclusive 

com o surgimento de ditaduras que traziam muitas das características das ditaduras 

nazi-fascistas européias (LOCASTRE, p.3). Os Estados Unidos precisavam então de 

uma nova estratégia diplomática buscando uma conduta única dos países 

americanos para a soberania de seus interesses no continente. Assim, adotaram 

uma postura diplomática que estimulava o intercambio econômico e a constituição 

de uma política comum às Américas. 
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 Analisando diferentes correntes historiográficas relacionadas às causas 

fundamentais do surgimento da Política de Boa Vizinhança, percebe-se a sua 

complexidade política. 

Por exemplo, para Gambini, deve-se levar em consideração os conflitos 

internos norte-americanos entre intervencionistas e isolacionistas. Os primeiros 

foram vitoriosos e defendiam a unidade das três Américas como forma de garantir a 

segurança dos EUA. Desta forma a solidariedade hemisférica passaria a ser o 

principal objetivo da sua política (1977, p.30). 

 Enquanto para Moura, já não havia ameaças européias evidentes no 

continente, uma série de mecanismos econômicos político-militares garantia 

estabilidade política nos países mais problemáticos e o apoio, dentro dos EUA a uma 

política intervencionista havia declinado. Por outro lado, os latino-americanos 

começariam a pressionar os EUA a renunciar esse direito e aceitar o principio de não 

intervenção em suas relações mútuas (1955, p.28). 

 Já para Souza, o principal motivo para o fortalecimento da Política de Boa 

Vizinhança e do discurso de solidariedade entre as Américas foi o aumento da 

presença alemã em alguns países da América Latina. Este expansionismo alemão 

se deu primordialmente em dois campos: nas relações comerciais e em um segundo 

momento na criação de um aparato propagandístico difusor da ideologia nazista. 

(2004, p.28). 

 A partir dessas diferentes visões de historiadores, compreende-se que os 

EUA possuíam diversos interesses para o desenvolvimento de determinada política. 

Seja pelo fator econômico em busca de parcerias comerciais (mercados e matérias 

primas), seja por fatores sociais em uma união política na tentativa de propagar sua 

cultura e de retrair o expansionismo nazista eminente no contexto da Segunda 

Guerra Mundial.  

 Para garantir a soberania de seus interesses nas Américas, Franklin 

Roosevelt cria uma agência especifica para os projetos políticos no continente, que 

foi inicialmente chamada de Coordination of Commercial Cultural Relations.  
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2.2 A CRIAÇÃO DO OFFICE OF THE COORDINATOR OF INTERN-AMERICAN 
AFFAIRS   
 

 

 Preocupados com o expansionismo nazista na América Latina, no dia 16 de 

agosto de 1940, os Estados Unidos criam uma agência denominada Coordenadoria 

de Assuntos Interamericanos, ou em inglês, Coordination of Commercial Cultural 

Relations (CIAA). Este órgão estava ligado diretamente ao Conselho de Defesa 

Nacional e seu coordenador, Nelson Rockefeller, fora escolhido pelo presidente 

Franklin Roosevelt após muita disputa política (SOUSA, 2004, p.11). É relevante 

destacar que antes de coordenar a agência, Rockfeller havia fundado uma rede de 

produção de filmes denominada RKO Radio Pictures In em 1928, e construído um 

teatro no Rockefeller Center, o Radio City Music Hall para a exibição de suas 

produções (FREIRE-MEDEIROS, 2005, p.11). 

Esta agência era composta de três divisões: Divisão Comercial e Financeira, 

Divisão das Comunicações e Divisão de Relações Culturais, cujas subseções 

desmembravam-se em música, cinema, imprensa, literatura, rádio, artes, finanças, 

exportação, problemas sanitários, esportes e educação infantil (ZAGNI, 2008, p.6).  

A sua função principal era a de coordenar os diferentes projetos norte-americanos 

para a América Latina com o objetivo de garantir a solidariedade dos latino–

americanos às causas estadunidenses que, em suma, era afastar o perigo de 

expansão da influência alemã no continente.   

Inicialmente Rockefeller encontra algumas dificuldades no desenvolvimento 

de suas ações já que além de estar subordinado ao presidente, o Departamento do 

Estado ainda era responsável pela política externa norte-americana incluindo os 

países da América Latina (SOUZA, 2004, p.41). Desta forma os principais projetos 

para o continente ficariam divididos entre estes dois organismos. 

No ano seguinte, o fortalecimento da CIAA, gerou um aumento da sua 

influência no governo de Roosevelt, este fator aliado a um maior poder concedido à 

Rockefeller fez com que em 30 de julho de 1941 a até então denominada 

Coordination of Commercial Cultural Relations passasse a se chamar Office for 

Coordination of Commercial and Cultural Relations Between the Americas (SOUSA, 

2004 p.42). 
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O documento que anunciava o novo nome continha também os objetivos da 

sua existência:  

 
 

[...] providenciar o desenvolvimento das relações comerciais e culturais 
entre as Repúblicas Americanas e assim aumentar a solidariedade do 
hemisfério e promover o espírito de cooperação entre as Américas no 
interesse da defesa hemisférica [...] (ROWLAND, 1947, p.241 apud SOUSA 
2004, p.42) 

 
 
 Apesar de ganhar mais importância, o Office for Coordination of Commercial 

and Cultural Relations Between the Americas (OCIAA), ainda dividiria espaço com 

outras agências (SOUZA, 2004 p.41), como a Office of Coordination of Film, que 

confirmava a relevância que Roosevelt dava ao cinema como arma propagandística 

ligada ao interesses de guerra, e a agência de propaganda e informação para 

guerra, criada em 1942, denominada de Office of War Information (OWI). 

 Desta forma, Rockefeller passaria por alguns conflitos para manter a 

hegemonia nas construções ideológicas da América do Sul, tendo inclusive que 

disputar o espaço pela radiodifusão com o futuro criador da CIA, Bill Donovan. 

Entretanto, a OCIAA se expandia, ganhando novos departamentos e divisões como 

as de Imprensa e Rádio, com sede em importantes cidades dos EUA e em vários 

países da America Latina, que se infiltrariam no continente, sobretudo no Brasil, 

México e Argentina, com programas radiofônicos e publicações (TOTA, 2005, p.85). 

 No Brasil, a atuação do OCIAA teve apoio do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) que funcionaria como uma parte da agência no país. O DIP tinha 

um controle rígido da imprensa, propagando de forma positiva, e até mesmo 

exaltando, os ideais norte-americanos (ZAGNI, 2008, p. 6). 

A criação do Office foi responsável pela política propagandística e pelo 

crescimento das relações econômicas entre os EUA e a América do Sul. Para conter 

o comércio de compensação alemão, eles também forneceram empréstimos e 

assistência técnica fomentando o desenvolvimento econômico do país (LOCASTRE, 

p.5). Porém, seus objetivos não foram apenas a disputa por mercados, mas com o 

tempo passaram a ser também político e militar, e para garanti-los Rockefeller estava 

ciente da importância da venda não só de produtos, mas da ideologia norte-

americana e para isso as mídias seriam fundamentais (ZAGNI, 2008, p. 4). 
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A produção midiática de divulgação realizada pelos Estados Unidos foi uma 

estratégia importante para a garantia de seus interesses. Foram promovidos bens de 

consumo de massa, como refrigerantes, cigarros e indumentárias; ideais e 

costumes.  O país deveria ser um modelo a ser seguido e propagavam as idéias de 

liberalismo e democracia para seus vizinhos. 

 
 
A circulação de mercadorias e sua absorção pelos países dependentes ou 
atrasados são inerentes à natureza dos mercados internacionais, isto é, se 
explicam pela divisão do trabalho social. Mas como se realiza a circulação 
de idéias? Pela via de uma indústria cultural dos centros hegemônicos que 
criaria e determinaria seus consumidores, suas preferências intelectuais e 
seu gosto? (FRANCO, 1976, p. 72) 
 
 
 

 As relações culturais entre os países durante o período merecem destaque no 

presente estudo, uma vez que, por meio delas intensificavam-se as produções 

cinematográficas estadunidenses a serem analisadas, além das viagens de artistas 

e escritores ao Brasil.   

 Se de um lado a Política de Boa Vizinhança havia levado a classe média e as 

classes populares, principais ouvintes do rádio e freqüentadores do cinema, a uma 

identificação e necessidade de intercâmbio com os interesses e estilo de vida norte-

americano que foram transmitidos através das mídias, do outro, os Estados Unidos, 

buscavam retratar-se da até então falta de interesse na cultura de seus ‘’bons 

vizinhos’’. Destaca-se também a preocupação em difundir internamente uma imagem 

favorável dos outros países da América. 

 

 

Os próprios Estados Unidos, postos diante da necessidade de romper com 
o isolacionismo que os mantinham alheios aos seus aliados, iniciavam uma 
campanha de aproximação orientada que , no campo da música popular ia 
explicar em parte o extraordinário sucesso de Carmem Miranda, cantando 
inicialmente em português com o acompanhamento dos brasileiros do 
Bando da Lua graças à dedicada cobertura do Departamento de Estado na 
mesma época que Walt Disney viria ao Brasil criar a figura de Zé Carioca 
(TINHORAO, 1997: 56). 

 

 

Um dos grandes veículos de informação no interesse do Office for 

Coordination of Commercial and Cultural Relations Between the Americas (OCIAA), 

foi a radiodifusão pela sua popularidade e capacidade de alcance. O próprio 
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Rockefeler antes de coordenar a CIAA (Coordination of Commercial Cultural 

Relations), ainda como empresário, havia investido na Radio Coorporation of 

America (RCA) voltado para o setor de comunicações internacionais. 

O cinema era outro meio de comunicação relevante e ocupou posição de 

destaque dentre as divisões de cultura e informação. De acordo com Zagni, (2008, 

p.4) o cinema foi uma das principais armas do OCIAA, e conseqüentemente do 

Governo estadunidense, para a divulgação e difusão de suas ideologias na América 

Latina, na tentativa de criar este “sentimento” pan-americanista. O OCIAA investiu 

grande parte de seus recursos na questão cinematográfica. Fez parcerias com 

estúdios de Hollywood e também um investimento paralelo na produção de filmes 

documentários. O OCIAA investiu significativamente na produção de filmes 

documentários para a elaboração de uma imagem positiva dos países latino-

americanos dentro dos EUA. O objetivo do órgão era tentar criar a solidariedade 

pan-americana na população estadunidense “disponibilizando para audiências norte-

americanas um crescente número de filmes voltados para a descrição dos costumes, 

estilo de vida, tradições, hábitos, educação, ciência e arte das demais Repúblicas 

Americanas” (MAUAD, 2005, p. 58). 

A Figura 3 é um documento que mostra a estrutura organizacional que 

relacionava o OCIAA aos estúdios, roteiristas e produtores em um projeto, que 

através da sua Divisão de Saúde em parceria com ''Instituto Nacional de Cinema 

Educativo Brasileiro'', produzia 24 curtas.  
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 Figura 3:  Estrutura organizacional da CIAA 

  Fonte: Zagni (2008, p. 7). 

 

Através da Figura 3 também observa-se que o ''Instituto Nacional de Cinema 

Educativo Brasileiro'', apesar de participar da estrutura organizacional, estaria 

subordinado à administração da CIAA. 

A importância do cinema como instrumento de propaganda política também foi 

citada por Lobassi. De acordo com o autor, a primeira metade do século XX foi 
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marcada pela ascensão e consolidação dos regimes que utilizaram os meios de 

comunicação de massas, principalmente o cinema, como instrumentos de 

propaganda política e de controle da opinião pública. A propaganda política, 

entendida como fenômeno da sociedade e da cultura de massas, consolidou-se nas 

décadas de 1920-1940, com o avanço tecnológico dos meios de comunicação. 

Valendo-se de idéias e conceitos, a propaganda os transforma em imagens, 

símbolos, mitos e utopias que são transmitidos pela mídia (LOBASSI, 2008). 

Para o sociólogo Emir Sader ''nenhum instrumento foi tão importante para 

essa hegemonia do que Hollywood'' (SADER, 2006, p.1). O autor mostra também 

que o cinema foi instrumentalizado em uma estratégia defensiva, não se batendo 

frontalmente com o nazismo uma vez que seu alvo era a América Latina. 

Além disso, considerava-se que o cinema, assim como o rádio, eram fatores 

de educação popular pelo seu extraordinário poder de sugestão, desempenhava um 

papel tão importante que a sua influência não só se podia comparar, mas já se 

considerava superior à do jornal diário, pois ela era muito popular e barato, 

sobretudo em países onde o número de iletrados ainda era grande (AZEVEDO, 

1971, p. 700 apud CATELLI, p.6). Assim, o fato das imagens projetadas no cinema 

representarem a realidade de forma tão real, em que é difícil distinguir o que é 

verdade e o que é construído, o torna um poderoso meio de comunicação. Cabe 

ressaltar que naquela época ainda não existia a televisão, ou seja, cinema foi o 

primeiro meio de comunicação a utilizar imagens e sons e como as pessoas não 

estavam habituadas a esse tipo de tecnologia seria muito mais propício a confundir, 

o imaginário exibido nos filmes com a realidade.  

 Para seguir os princípios da nova política, os filmes produzidos teriam que ser 

feitos com cautela para não denegrir a imagem dos países retratados. Como, por 

exemplo, nos filmes de cowboys não apareceriam mais os mexicanos como 

assaltantes, assim como a característica machista atribuídas sociedades latinas que 

foi representada pela virilidade e sensualidade de sua população masculina (ZAGNI, 

2008, p. 8). Essa cautela, que não era praticada até então acabou levando à criação 

de estereótipos das populações latinas e seria fundamental para a aceitação dessas 

produções fora do país.  

É nesse cenário de trocas culturais, no qual cada país desenvolvia um papel 

próprio, onde o Brasil seria uma grande fonte de mercados e belezas naturais 
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(TORRES, 2001, p.140) que surgiram as produções cinematográficas, alvos do 

presente estudo.  Em uma matéria para a revista Publicidade, Manuel de 

Vasconcellos confirma este caráter quase simbiótico de intercâmbio entre os dois 

países, declarando: 

 

 

 A guerra impossibilitou completamente as excursões turísticas ao Velho 
Mundo. Ficariam assim, as companhias americanas deste ramo de 
negócios, com um único campo a explorar, se não quisesse sofrer um 
verdadeiro colapso, e lembram-se então da América Latina (…) são grande 
os motivos da grande atração desde que a propaganda os revele (...) a 
despeito da grande projeção dos Estados Unidos, como força econômica 
sobre a America Latina, ela também tem atraído e influenciado os Estados 
Unidos mesmo antes da guerra os força a volver os olhos para nos, com 
mais aguda capacidade de ver. Bidu Sayão, Guiomar Novais (a quem a 
imprensa americana chamou de maior pianista do mundo), Carmem Miranda 
com o ''Bando da Lua'', são aquelas duas, afirmações de que o Brasil pode 
mandar para a terra dos dólares artistas incontestáveis- e esta ultima (…) 
uma prova de que temos ritmos exóticos e originais, de uma cadeia dolente 
ou cheio dessas belezas de nossas paisagens. E tudo isso que tem feito 
com que os norte-americanos passassem agora a chamar o Rio de Janeiro 
de: ''the world (sic) gayest city'' (Publicidade, ano 1, março 1940, p. 28-29). 

 

 

 A citação de Vasconcellos mostra também a importância deste intercâmbio 

cultural para a construção da imagem turística do Brasil, sobretudo da cidade que o 

representava, o Rio de Janeiro, que também era capital do país, sendo chamado de 

‘‘the world gayest city'', vertido para o português seria: ''a cidade mais feliz do 

mundo''.  Além disso, o advento da Segunda Guerra Mundial, que praticamente 

impedia a ida de turistas americanos à Europa, foi favorável para incentivar o turismo 

no Brasil e nas Américas.   

 Assim, a divulgação da cultura brasileira e suas belezas naturais através do 

cinema, levada pela conjuntura da Política de Boa Vizinhança, foram importantes 

para o desenvolvimento da atividade turística do país, principalmente em sua capital, 

já que o cinema tem a capacidade de “transportar” seus espectadores, divulgando 

lugares e realidades não conhecidas através de representações, que compõem a 

imagem do destino.  

 Neste contexto, o Brasil se adaptaria ao imaginário estrangeiro sobre o país 

ratificando-se como exótico e sensual. De acordo com Torres (2001, p.140), seria 

construído um Brasil para americano ver. Porém, de outro ponto de vista, que deixa 
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de lado o caráter de subordinação aos ideais norte-americanos, encontra-se uma 

postura analítica do DIP aos filmes realizados. O departamento estaria atento se as 

produções de Hollywood sobre o país, iriam ao encontro de seus interesses, 

podendo até censurar os filmes que não seguissem os seus princípios. 

 Ao analisar uma recomendação do DIP ao produtor americano John Way 

Withney (ZAGNI, 2008, p.14) sobre o que deveria ser propagado a respeito do 

Brasil, destacam-se a exaltação da natureza brasileira, sua fauna, flora e minerais; 

obras que mostravam o desenvolvimento do país; e o estilo de vida típico de 

algumas regiões. Ou seja, não era de interesse do órgão divulgar obras com caráter 

político que instigassem a possíveis revoltas da população ao regime ditatorial do 

Estado Novo.  

 Desse modo, compreende-se a complexa conjuntura interna e externa que 

propiciam o desenvolvimento da Política de Boa Vizinhança, que por sua vez, 

através de estratégias em que a produção cinematográfica ganhou destaque, 

buscava a aproximação política, econômica e cultural entre os países do continente 

americano. Essa política foi fundamental na elaboração e divulgação da imagem do 

país no exterior, destacando-se, portanto o Rio de Janeiro, pois além de ser a 

capital, era a cidade que havia sido eleita para melhor representar o país no exterior. 

 

 

A memória da capitalidade, ou seja, da função de representar a unidade e a 
síntese da nação, foi transformada em uma tradição única e exclusiva da 
cidade do Rio de Janeiro, marcando, simultaneamente, o que lhe é próprio e 
o que a separa das outras regiões do país. (HOBSBAWN E RANGER, 1984 
apud MOTA, 2000, p.2) 

 

 

 Apesar das conseqüências mundiais da crise financeira de 1929 e do 

subseqüente período de recessão econômica causado pela Segunda Guerra 

Mundial, o Rio de Janeiro reafirmava sua capitalidade com as inúmeras edificações 

empreendidas no tecido urbano da cidade como símbolos do nacionalismo varguista 

tornando-se, paulatinamente, “um modelo urbano e a principal disseminadora de 

costumes” no país (NACIF, 2002, p. 139-149). Os filmes elaborados no período 

visavam então retratar essa realidade: um Rio de Janeiro moderno, com largas 

avenidas e edificações imponentes advindas da grande ''reforma'' que a cidade 

sofrera na primeira metade do século XX.  
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Desse modo, devido à cidade possuir a capacidade de representação do país, 

e ao grande poder de influência do cinema no período, o presente estudo aborda o 

desenvolvimento da imagem da cidade do Rio de Janeiro utilizando-se das 

produções cinematográficas realizadas a partir de 1933, desenvolvidas na 

conjuntura da Política de Boa Vizinhança.  As formas de representação da cidade e 

seus habitantes foram escolhidas cuidadosamente pelos produtores de Hollywood, 

através de estereótipos que auxiliaram no desenvolvimento do imaginário do país no 

exterior e internamente.   
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3 O RIO DE JANEIRO COMO CENÁRIO DE HOLLYWOOD 

 

 

 Como foi visto anteriormente, o turismo pode ser considerado um bem de 

consumo que tem um caráter predominante intangível, por se tratar de um processo 

em que o turista não pode testar o produto antes da compra.  Desta maneira, ele é 

apresentado aos consumidores por meio de descrições, narrações, mídias dentre 

outros meios visuais, compondo uma imagem que influencia no seu processo de 

decisão. O cinema, como o primeiro veículo a incorporar imagens e sons é um 

importante difusor de informação para a definição de estereótipos e imagens 

turísticas.  

 
 
Os registros fílmicos de uma cidade, em sua polissemia levam à difusão de 
um conjunto de valores que tanto podem corrobar as estruturas de 
dominação cultural, política e econômica como lhes fazer opção. Ao 
examinarmos as imagens que os filmes produzem e colocam em circulação, 
é preciso não esquecer que essas são construções simbólicas, que […] 
estão plenas de valores sociais, e produzem efeitos bastante concretos na 
forma da cidade e na vida de seus habitantes. (FREIRE-MEDEIROS, 2005, 
p.1) 
 

 

 A capacidade do cinema de representar de maneira muito realista, o 

imaginário, pode ser reconhecida desde suas primeiras exibições. No final do século 

XIX, quando as  primeiras apresentações cinematográficas ocorreram na Europa, 

com a exibição do filme  A chegada do trem na estação, de Luis Lumière em 1985, o 

escritor Maximo Gorki comentou sua impressão:  

 
 
De repente há um estalo, tudo se apaga e um trem nnuma ferrovia aparece 
na tela. Ele dispara como uma flecha na sua direção- cuidado! A sensação 
que se tem é como se ele se arremessasse na escuridão até onde você 
esta sentado e fosse reduzi-lo a um saco de pele estorpiado (…) e destruir 
esse salão e esse prédio, tornando tudo em fragmentos e po (…). 
(SEVCENKO, 1998, p.517) 
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 O mesma sensação sentida por Gorki correspondia ao choque geral, gerando 

pânico e correria na platéia onde o filme fora exibido.  É claro que isso não acontece 

mais na atualidade porque os representantes das presentes gerações nasceram 

com o cinema consolidado e por causa da ''capacidade humana de adaptar-se ao 

efeitos desorientadores de novos recursos e potenciais'' (SEVENCNO, 1998, p. 

517). Apesar de não haver mais correrias nas salas de cinema, pois sabe-se bem 

que o trem não tem como sair da tela e atingir a platéia,  existe ainda uma reação 

que o cinema evoca nos seus expectadores pois ele exibe uma representação muito 

realista de um espaço imaginário que aparentemente estamos vendo (AUMONT, 

2006, p. 21). 

 Ora se o cinema tem a capacidade de através de imagens formadas gerar 

sensações em seus espectadores como se elas fossem reais, sua relação com o 

turismo dá-se, uma vez que, da  mesma forma que ele seria capaz de aproximar 

determinadas imagens, poderia nos levar para longas distâncias através de uma 

viagem mental. De acordo com Catelli, ''viagens pelo mundo seriam possíveis de 

serem realizadas através das telas cinematográficas, fazendo-nos conhecer melhor 

o Brasil e o mundo'' (p.4). 

 Assim, considerando a importância do cinema como meio de comunicação 

capaz de ser abordado como ''representação ficcional da vida cotidiana e, ao 

mesmo tempo, um instrumento cabível em um esforço de propaganda ideológica'' 

(MORENO, 2003, p.2), o presente capítulo analisa os filmes norte-americanos 

produzidos com o advento da Política de Boa Vizinhança, por ser um período em 

que a imagem do país seria propagada pelo cinema, com uma abordagem diferente 

do que havia sido feito até então. De acordo com Freire-Medeiros (2005, p.8), 

anteriormente à essa política não havia interesse dos EUA em produzir filmes 

elogiosos sobre os países latino-americanos. As primeiras produções norte-

americanas a ter o Rio de Janeiro como cenário (The girl from Rio de 1927 e Rio's 

Road to Hell de 1931), aborreceram o público brasileiro e até mesmo o governo, 

que pediu sua retirada de circulação (FREIRE-MEDEIROS, 2005, p.8). Para isso 

destacam-se dois períodos distintos: um anterior e outro posterior à Segunda 

Guerra Mundial, que como já foi analisado, foi o principal fator para a aproximação 

dos Estados Unidos em relação ao Brasil.    
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3.1 OS FILMES DE HOLLYWOOD ANTES E DURANTE A GUERRA  

 

 

 Como foi visto anteriormente a fase que antecipou a Segunda Guerra levou 

os Estados Unidos a buscarem alianças na América Latina com o objetivo de 

solidariedade continental. Dentro desse contexto o cinema, por seu grande poder de 

influência, foi uma importante estratégia para a garantia dos interesses norte-

americanos no continente.  

 O primeiro filme abordado neste estudo é o Voando para o Rio, lançado em 

1933, pela rede RKO Radio Pictures in e dirigido por Thorhton Freeland. Estrelaram 

no elenco os artistas: Dolores del Rio, Gene Raymond, Raul Roulien, Ginger Roger 

e Fred Astaire.  Apesar de ter sido lançado no mesmo ano em que o governo de 

Roosevelt iniciara a Política de Boa Vizinhança o filme representa um divisor de 

águas na produção hollywoodiana sobre o Brasil. 

 
 

A estréia do filme ''Voando para o Rio'' foi aguardada em clima de grande 
expectativa. O musical era visto como a última chance dos Estados Unidos 
de se redimir das gafes cometidas no passado. Cinearte, uma das principais 
revistas de cinema à época antecipava com otimismo que o musical traria o 
''cenário maravilhoso do Rio e não floresta, jacarés e índios'' e que não 
haveria  'castanholas, gay caballero, bad man'' ( FREIRE-MEDEIROS, 2005, 
p.11). 
  

 

 O filme narra a história de um triângulo amoroso que se inicia em um 

concerto do maestro Roger e sua banda chamada Yankee Clipper Band, em um 

hotel em Miami.  Apesar de fazer sucesso entre as mulheres quando Roger vê pela 

primeira vez a brasileira Belinha (Dolores del Rio), fica desconcentrado. A 

personagem Belinha é extremamente sensual e ensina para as americanas o jeito 

irresistível brasileiro de conquistar, segundo o filme, para suas amigas utilizando 

Roger como cobaia.  Depois de receber um bilhete da ''senhorita'', Roger não resiste 

e mesmo estando em pleno concerto passa o posto de maestro a seu amigo e a 

convida para dançar. Nesse momento as americanas se questionam do que as 

brasileiras teriam abaixo da linha do Equador e elas não, frisando desde o inicio do 

filme a sexualidade da mulher brasileira.  

 Pela falta de seriedade no trabalho, Roger e banda são dispensados. 

Posteriormente, por coincidência, Roger é convidado pelo pai de Belinha, o Senhor 
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de Rezende, para tocar na inauguração do seu novo hotel no Rio de Janeiro. 

Quando ele descobre que Belinha também iria para o Brasil, Roger consegue fazer 

com que eles compartilhem o mesmo avião e os dois acabam se apaixonando 

durante a viagem. Entretanto Roger não sabe que Belinha é noiva de seu amigo 

Júlio Ribeiro a quem ele também visitaria no Brasil. 

 Ao chegarem no Rio de Janeiro, as tomadas do filme exibem cartões-postais 

da cidade, vistos do avião pilotado por Roger (Gene Raymon). Destacam-se então 

as imagens do Pão de Açúcar, Baía de Guanabara, Teatro Municipal, Alto da Boa 

Vista, Jockey Clube, as palmeiras centenárias do Jardim Botânico, até mesmo uma 

moderna rua no centro da cidade, mostrando a movimentação dos carros e bonde. 

Ou seja, ele retrata além das belezas naturais, a modernização que a cidade 

passara a partir da primeira metade do século XX.   

 A primeira apresentação de Roger e da Yankee Clipper Band na cidade, é 

feita em um clube que apesar de sofisticado é instalado em meio à mata, entre 

grandes árvores, mostrando que apesar de possuir características modernas a 

cidade é ainda primitiva. Quando a banda norte-americana é anunciada o público 

não gosta da idéia e pede impacientemente a música brasileira The Carioca. Os 

músicos estrangeiros se questionam qual seria o problema da sua música e um dos 

garçons explica que é muito pudica para os brasileiros. Os músicos que tocariam o 

número solicitado usam chapéu e vestimenta que lembram o estereótipo dos 

mexicanos, e estão dormindo sobre seus instrumentos. Quando um deles começa a 

tocar, os outros vão aos poucos se aproximando de forma espontânea e os sons 

oriundos de diferentes instrumentos vão se completando aos poucos até que se 

reconheça o ritmo do maxixe. Mostrando uma completa desordem e 

despreocupação por parte dos músicos que acabaria dando certo. A banda norte-

americana fica surpresa com a sensualidade do ritmo e quando o casal Honey 

Haley e Fred tenta sua versão da dança, acabam se atrapalhando e dando 

cabeçadas, mostrando que aqueles passos são para nativos. Uma das atrizes que 

canta a canção The Carioca é a afro-americana Etta Mollen. Ela veste-se de baiana 

e utiliza um turbante com uma cesta, representando a herança africana na cultura 

brasileira.  

 Finalmente, no dia da inauguração do hotel, em que Roger e Yankee Clipper 

Band se apresentariam, Sr. Rezende é ameaçado por capitalistas de um país não 

nomeado (representando a ameaça nazista para o país) que impediriam a sua 
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realização. Para conter o problema, Roger e sua banda operam como uma arma 

cultural do governo dos Estados Unidos (HERSHEFIELD, 2000, p.42) e salvam Sr. 

Rezende da suposta falência através da sua coragem e criatividade realizando um 

musical inusitado em uma performance aérea que faria sucesso o suficiente para 

conter a situação. Mostrando que a audácia norte-americana seria fundamental em 

um país supostamente tradicional e que os Estados Unidos teriam muito para 

colaborar com o Brasil.  

 Assim, o filme se encerra com o balé aéreo criado por Roger, em que Ginger 

e dançarinas são presas às asas de aviões onde fazem coreografias arriscadas. 

Júlio, ao pilotar um destes aviões, observa do alto (através de uma luneta) a 

despedida entre Belinha e Roger que é selada por um beijo. Cabe ressaltar que 

apesar de rico e estudado Júlio é apático e não possui a mesma originalidade, tão 

importante para aquele período de crise econômica, como seu amigo (bom vizinho) 

norte-americano. Representando assim, a velha oligarquia brasileira: sofisticada 

mas incapaz de fazer negócios e conquistar o mundo (FREIRE-MEDEIROS, 2005, 

p.13).  Desta forma quem pensa que Júlio iria brigar por sua noiva se engana. Assim 

que o brasileiro aterrissa, desiste da moça para que ela se case com o americano, a 

quem ela amava de verdade, representando dessa maneira a amistosidade um 

tanto que subordinada e o pacifismo entre os dois países. 

 

 

      Figura 4 : Foto do balé aéreo sobre a Baia de Guanabara. 
      Fonte: Visãoarte 
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 De acordo com Freire-Medeiros (2005, p. 15), ''Belinha e sua cidade vivem 

dramas similares que envolvem tradição e modernidade. A presença masculina 

americana representada por Roger seria fator para desencadear a evolução 

necessária para o país''. Essa afirmação é ratificada na situação em que o pai de 

Belinha queria inaugurar um luxuoso hotel, mas estava sofrendo pressões de 

capitalistas desonestos. Nesse contexto as idéias dos bons vizinhos norte-

americanos viriam, portanto, para resolver o problema. 

 Fica evidente que o filme exalta a evolução do transporte aéreo, uma vez que 

possui várias cenas que envolvem aviões incluindo a sua abertura e fim, além de 

outras tecnologias como telefone e o radiograma. O filme enfatiza também, a 

sexualidade da mulher brasileira, que pode ser exemplificada pela fala de uma das 

americanas: ''O que as brasileiras têm abaixo do Equador que nos não temos?''; e a 

musicalidade através dos números de maxixe.  

 De acordo com Hershefield, (2000, p.44) a discrepância no final do filme pode 

ser associada pela importância do mercado brasileiro para a rede de distribuição da 

RKO e a relativa falta da mesma nos mercados europeus nos anos 1930. A autora 

chega a essa conclusão ao considerar que a narrativa conta a história de um norte-

americano que vai ao Brasil para salvar uma empresa da ameaça de falência 

causada pelas sombras de figuras fascistas e cuja personagem brasileira Belinha 

seria considerada uma metáfora, representando o desejo norte-americano, político e 

econômico, sobre o país.  Além disso, o filme teve algumas partes consideradas 

inapropriadas, não publicadas (HERSHEFIELD, 2000, p.45) demonstrando o 

cuidado perante o público brasileiro, necessário para agradar e garantir a 

aproximação entre os dois países.  

 Desta forma observa-se o caráter político do filme respondendo aos objetivos 

da Política de Boa Vizinhança através de metáforas como a amistosidade entre os 

representantes dos dois países e a importância norte-americana para a economia 

brasileira. A cautela em mostrar belas paisagens naturais ou advindas do processo 

de modernização da cidade agradaria o público brasileiro e divulgaria para os EUA e 

o mundo, novas imagens do país, uma vez que anteriormente, ''segundo o 

embaixador do país em Washington, o Brasil era apresentado como um vasto 

hospital habitado por perigosos peixes, cobras e insetos'' (FREIRE-MEDEIROS, 

2005, p.7). Assim o filme foi um sucesso nos Estados Unidos e no Brasil, sendo uma 
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das produções mais rentáveis para a rede RKO no ano de 1933 (FREIRE-

MEDEIROS, 2005, p.17). O filme levaria o público norte-americano a um país 

exótico, sensual e musical, com belas paisagens naturais e ao mesmo tempo, uma 

terra de oportunidades e com população amigável. 

 O segundo filme de destaque nesse estudo é Uma noite no Rio (That night in 

Rio) que marca a estréia de Carmem Miranda como ''embaixatriz da boa 

vizinhança''. O musical, lançado pela Century-Fox Corporation, em abril de 1941, foi 

dirigido por Irving Cumming e estrelado por Don Ameche, Alice Faye e, como foi 

citado, por Carmem Miranda.  

 
 
A partir de ''Uma noite no Rio'', a personagem Carmem participaria das 
tramas do filme. Dividiriam a crítica brasileira, as escolhas de Hollywood de 
universalizar a baiana. Seriam colocados em xeque, elementos envolvidos 
na estilização da baiana: indumentária, jeito samba (MENDONÇA, p.133). 
 
 

 A comédia musical envolve a história de identidades trocadas. Nele Dom 

Ameche interpreta dois papéis: o brasileiro barão Duarte e o artista americano Larry 

Martin, que trabalha em musicais em uma casa noturna chamada Club Samba. 

Carmem é sua namorada e trabalha com ele como cantora. Ambos fazem a 

abertura do filme com a música Chica Chica Boom Chic. O primeiro trecho, 

interpretado pelo representante norte-americano, diz: ''Meus amigos eu mando 

felicitações para nossas relações sul-americanas/Talvez nós nunca deixamos para 

trás todos os laços comuns que nos unem/ 130 milhões de pessoas mandam 

lembranças para vocês''. Desta forma desde o início o filme deixa claro a 

amistosidade causada pelo interesse estadunidense na aproximação política com o 

Brasil. 

 
 

Os créditos que abrem o filme são apresentados num colorido layout 
cercado por estrelas, notas musicais, montanhas e palmeiras. O publico 
sabe de antemão o que esperar: romance e música num paraíso tropical. A 
cena de abertura, um establishing shot do Rio traz um cenário com ainda 
mais montanhas, palmeiras e fogos de artifício. Dançarinos empunhando 
pequenas tochas abrem caminho para a presença multicolorida de 
Carmem, cantando em português Chica Chica Boom Chic. (FREIRE-
MEDEIROS, 2005, p. 19) 
 

  
 
 Na primeira cena do filme, Carmen tem uma crise de ciúmes com Larry. Ela o 

acusa de ter um caso com uma pessoa que estava na platéia do espetáculo, mas ele 
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desmente a situação e Carmem parte furiosa. Carmem fala português enquanto 

Larry inglês. Esse fato é explicado através das memórias de Darry F. Zanuck: ''Sua 

manipulação de Carmem foi boa, exceto pelo fato que ela não precisa falar tanto o 

quanto fala em inglês. Você deve limitar seu inglês em uma ou duas linhas […] e se 

ele tiver que ''explodir'' que o faça em português (Behlmer, 1993, p. 2).  

 Naquela noite um importante homem de negócios, o brasileiro Barão Duarte 

(também interpretado por Don Ameche) vai ao clube acompanhado de sua esposa 

americana a Baronesa Duarte (Alice Faye), compondo o segundo casal interracial do 

filme. Larry faz uma homenagem ao barão, o interpretando na canção The 

Conference. Após o show, Duarte vai ao backstage conversar com Larry. Lá, ele 

encontra uma dançarina a qual já teria tido um romance em Pernambuco. Quando 

Carmem o vê conversando com a moça têm mais uma crise de ciúmes pois acha 

que é seu parceiro Larry. Ele mostra seu cartão de visita e ela lhe pede desculpas. A 

personagem de Carmem é expansiva, ciumenta e violenta, uma vez que ela arranha, 

taca tamancos e não consegue nem concentrar-se para falar inglês quando esta 

nervosa. Mas ao mesmo tempo essa situação é invertida, pois basta um elogio, ou, 

agrado de seu namorado para ela ficar dócil e pedir desculpas.  

 Quando o barão descobre que está com alguns problemas financeiros com 

uma companhia aérea em que estaria envolvido, parte em segredo à Buenos Aires, 

para tentar reverter a situação.  Na manhã seguinte, na bolsa de valores, Machado, 

um importante investidor financeiro, percebe a ausência do barão e especula com 

seus assistentes a possível falência da sua empresa.  Para evitar estas suspeitas, 

que trariam uma queda das ações da companhia aérea, os assistentes Artur e 

Felício, têm a idéia de contratar Martin para interpretar Duarte enquanto o mesmo 

estiver fora. No dia seguinte, Larry interpretando o barão, vai à bolsa de valores local 

e quando os assistentes se retiram para tratar de outros assuntos, ele sem querer, 

compra mais  ações da companhia que esta à beira da falência. 

 Naquela noite haveria uma festa na casa do barão onde Larry continuaria a 

interpretação. Entretanto enquanto o artista interpretava bem seu papel, sem que 

ninguém soubesse, o verdadeiro barão Duarte chega à festa. Enquanto isso, 

Carmem interpreta a música Cai-Cai e logo após I, Yi, Yi, Yi, Yi (I like you very 

much). Quando os dois assessores percebem a presença do verdadeiro barão o 

explicam a situação: haviam contratado Larry para ninguém perceber sua ausência. 

 Logo após, finalmente Machado consegue falar com o barão, porém ele 
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captura a pessoa errada: Larry que ainda não havia trocado de roupa e continuava 

igual ao barão. Como Machado pediu para conversarem em francês para que 

ninguém mais pudesse compreender, Larry, que aparentemente só sabe falar oui, 

vende a companhia aérea do barão Duarte que iria falir na manhã seguinte. Assim 

mesmo sem saber o que estaria fazendo, o norte-americano salva o brasileiro da 

falência. 

 Segundo Mendonça (p. 133) a produção de Uma noite no Rio, foi cercada de 

cuidados uma vez que o filme gravado por Carmem anteriormente Serenata tropical 

havia sido um fiasco, alvo de severas críticas no Brasil e proibido de circular na 

Argentina. Assim, a Fox consultou a embaixada do Brasil em Washington para 

analisar o roteiro, contratando para tal os jornalistas Dante Orgolini e Gilberto Souto, 

que de fato teve algumas cenas cortadas, mostrando mais uma vez a preocupação 

em agradar o público brasileiro. Além disso, requisitou ao Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP), fotografias do Rio de Janeiro para assegurar a 

recriação fiel dos sets.  

 Diferentemente do filme ''Voando para o Rio'', que apresentava diversas 

cenas filmadas em locações na cidade, o musical da Century Fox utiliza um cenário 

pintado onde aparecem o Pão de Açúcar, a Baia de Guanabara e diversas 

palmeiras. De acordo com Freire-Medeiros (2005, p.20), ''mais do que um espaço 

geográfico a cidade é concebida como uma paisagem de gestos, ritmos e cores'', ou 

seja, sua representação daria-se através da figura de Carmem.  

    
    

É através do ritmo de suas canções, da sua vestimenta de baiana, de seus 
balagandãs, que é introduzida uma das representações que seria 
recorrente nos filmes posteriores: o Rio como espaço híbrido de raças e 
harmonia. Trata-se de uma cidade que deve ser celebrada não como a 
terra de negros, brancos ou índios (sempre invisível nas representações do 
Rio oferecidas por Hollywood), mas como lócus da democracia racial, 
como paraiso de hibridez que Carmem tão profundamente encarnava 
(FREIRE-MEDEIROS, 2005, p.20-21). 
 
 

 A respeito da atuação de Carmem no filme segue o comentário de Aloísio de 

Oliveira: ''Preferimo-nas cantando, mas é verdade que foi bem aproveitada como 

artista, num papel de latina exagerada e explosiva como os americanos gostam. 

Carmem guarda porém seu estilo pessoal, é uma personalidade'' (OLIVEIRA, 1982, 

p. 65 apud MENDONÇA, p. 134). De acordo com arquivo do Cinearte Carmem 

haveria dito: ''Talvez um dia meu estúdio faça um filme verdadeiro sobre o Brasil, 
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talvez depois que eu tiver feito três ou quatro filmes aqui eu posso dizer o que 

quero'' (Cinearte, p.14 apud MENDONCA, p. 134). 

 Assim, percebe-se que o papel de Carmem representa a totalidade da 

cidade, através de características psicológicas como simpatia, alegria, 

excentricidade, exuberância e sensualidade. O filme exibe um cenário tropical 

destacando inúmeras montanhas, palmeiras e samambaias que assim como em 

Voando para o Rio contrapõem com ambientes luxuosos como a casa do barão e o 

Club Samba, onde Carmem e Larry se apresentam, e pessoas bem vestidas. Além 

disso, são destacados novamente os atrativos únicos da cidade: o Pão de Açúcar e 

a Baía de Guanabara.  Em relação à musicalidade, o filme apresenta canções 

cantadas em português e inglês, principalmente sambas e jazz, divulgando uma boa 

interação entre os ritmos americanos e brasileiros e por extensão, entre os países.  

 Outro fato importante para o presente estudo foi que a Política de Boa 

Vizinhança impulsionou a vinda de artistas americanos para o Brasil. Um deles foi 

Walt Disney, e sua visita ao país levou a produção do filme Alô amigos, no ano de 

1943. Dirigido por Norman Ferguson e Wilfred Jackson, o filme fala do folclore, da 

música, das lendas e de outros temas nos países sul-americanos: Chile, Peru, 

Argentina e Brasil. O filme tem quatro segmentos animados: Pato Donald no Lago 

Titicaca na Bolívia; Pedro, o qual conta as aventuras de um avião dos correios 

sobrevoando os Andes; O Gaúcho Pateta, no qual um cowboy americano é 

transferido para os pampas argentinos; e "Aquarela do Brasil", no qual Zé Carioca 

mostra para o Pato Donald os locais do Rio de Janeiro, em um encontro cultural 

(AMANCIO, Tunico; HAMBURGUER, Esther; MENDONCA, Leandro; SOUZA, 

Gustavo, 2008, p.192). 

 A autora Rosa (2010, p.5), destaca que os personagens da Disney escolhidos 

para interagir com os amigos da América do Sul foram apenas o Pato Donald e o 

Pateta, ''personagens atrapalhados e sujeitos a toda sorte de coisas''. O mesmo não 

poderia ocorrer com o Mickey, pois este era tido como o ''sabichão da turma'' e não 

poderia vincular sua imagem de superior em situações inusitadas e até 

constrangedoras que ocorrem nas interações lingüísticas e culturais advindas do 

contato com outros povos.  Dorfman & Mattelart (2005) também analisam que a 

escolha do Pato Donald (conhecido por ser nervoso e com tendências autoritárias) 

revelaria muito sobre o ''vizinho norte-americano'' e sua forma e limites de interação. 

 A introdução do filme mostra paisagens do Rio de Janeiro (já retratada como 
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cidade maravilhosa) como a praia de Copacabana e o centro da cidade; e atrativos 

únicos como Pão de Açúcar, o Corcovado e Cristo Redentor.  Além disso, ele 

destaca o samba e o Carnaval, representando assim os atrativos culturais da 

cidade.  

 Ao som da música de Ary Barroso Aquarela do Brasil interpretado por Aloysio 

de Oliveira o filme tem início com os contornos, desenhados pelo pincel de Disney, 

da Baía de Guanabara e seus arredores destacando morros e palmeiras. De acordo 

com Tinhorão (1998) Aquarela do Brasil tem como uma de suas peculiaridades ter 

originado um novo tipo de samba: o “samba exaltação” ou “samba cívico”, cuja 

característica principal era ''exaltar a nação a partir de uma visão paradisíaca e 

idealizada da terra e do povo brasileiro''. 

  É nesse contexto que surgem os personagens Pato Donald e Zé Carioca. O 

primeiro contato entre os dois é estabelecido por Zé Carioca, que quando descobre 

que estaria falando com o Pato Donald, famoso artista de Hollywood, fica surpreso: 

'' Donald Duck?! O Pato Donald?! Ora venha me dar um abraço!''. Enquanto o pato 

estende a mão, o papagaio o abraça várias vezes e começa a fazer planos sobre 

dezenas de lugares onde levaria o novo amigo retratando a grande hospitalidade 

brasileira.  Ele ainda mostra ao colega norte-americano a cachaça (Figura 7), e o 

samba, com a música de Carmem Miranda, Tico tico no fubá. 

 

Figura 5:  Zé Carioca apresenta a cachaça ao Pato Donald 
Fonte: O enigma da história  

 

 

 O personagem Zé Carioca, é hospitaleiro e simpático ao extremo, querendo 
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levar Donald para conhecer os cartões postais da cidade e elementos da boêmia 

como a cachaça e o samba. Assim como em Uma noite no Rio o representante 

brasileiro mesmo sabendo falar inglês quando se anima fala extremamente rápido e 

em português, enquanto o norte-americano fica sem entender nada. Ele retrata o 

estereótipo carioca, o malandro, o boêmio, o ''boa-praça'', que quer desfrutar a vida. 

Já o Pato Donald representa o interesse norte-americano no Brasil, ele é um 

embaixador da boa vontade no país.  

  Assim, novamente, o representante do povo brasileiro nos filmes de 

Hollywood é expansivo, alegre, sociável e com musicalidade aflorada (já que basta 

um soluço do Pato Donald para Zé Carioca pegar uma caixa de fósforos e fazer um 

samba).   Além disso, destaca-se uma natureza multicolorida, repleta de montanhas 

e palmeiras que subitamente, dá lugar à cidade através do mosaico de pedras 

portuguesas mostrando mais uma vez a interação entre a natureza e a cidade.  

 Outro detalhe minucioso, que revela o interesse político de aproximação 

entre os países no filme, está na cauda vermelha e azul (cores da bandeira dos 

Estados Unidos) de Zé Carioca, revelando uma pequena semelhança entre os dois 

povos, uma vez que as principais cores do papagaio são o verde e o amarelo, 

representando assim, a bandeira do Brasil. 

 No mesmo período em que Aquarela do Brasil foi gravado, outro artista 

americano veio ao Brasil: Orson Welles, que foi convidado por Franklin Roosevelt 

para fazer o seu próprio filme sobre a América Latina que seria chamado É tudo 

verdade (That's all true). Entretanto sua política e estética era diferente da de Walt 

Disney. Enquanto Welles possuía interesses sociais esquerdistas, Disney era um 

ultraconservador (AMANCIO, Tunico; HAMBURGUER, Esther; MENDONCA, 

Leandro; SOUZA, Gustavo, 2008, p. 193). Essa diferença ficou clara na produção É 

tudo verdade, que retratava a realidade da população negra do Rio de Janeiro e 

nordeste. Como isso não fazia parte dos interesses do presidente americano, nem 

de Getúlio Vargas, o financiamento do filme foi cancelado. Do outro lado, Disney 

providencia uma cena colorida e exótica. Seu tema é fauna e flora. Ele da pouca 

atenção à população carioca (AMANCIO, Tunico; HAMBURGUER, Esther; 

MENDONCA, Leandro; SOUZA, Gustavo, 2008, p. 194), se concentrando em clichês 

e imagens típicas do turismo na cidade como a praia de Copacabana. 

 Como foi visto anteriormente, assim como em Alô Amigos, o principal 

interesse dos filmes produzidos por Hollywood no contexto da Política de Boa 
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Vizinhança foi de estreitar laços entre Estados Unidos e a América Latina para uma 

solidariedade pan-americana no contexto da Segunda Guerra Mundial.  Entretanto 

mesmo com o fim da guerra e com a morte do presidente Roosevelt em 1945, ainda 

foram lançados filmes em conseqüência da política estabelecida até então.  

 
 
3.2 OS FILMES PRODUZIDOS NO PÓS-GUERRA 
  

 

 A comédia musical Os reis do Rio (Road to Rio) foi lançado em 1947, pela 

Paramount Pictures, estrelado por Bing Crosby, Bob Hope e Dorothy Lamour e 

dirigido por Norman MacLeod. O filme faz parte de uma série de road movies (filmes 

de estrada) em que, como o próprio nome indica  a história se desenrola durante 

uma viagem.  

 De acordo com Freire-Medeiros, a série Road to combinava elementos que 

explicam o seu sucesso perante o público norte-americano: o musical e os road 

movies (filmes de estrada). ''Através de uma coleção de piadas étnicas, [...] os filmes 

da série oferecem o melhor de dois mundos: viagens a locais exóticos, onde são 

encenadas fantasias masculinas e escapistas''. Mesmo atrapalhados os 

representantes norte-americanos Hope e Crosby podiam derrotar seus inimigos 

através da sua esperteza e criatividade. Segundo a autora Os reis do Rio foi o filme 

mais bem sucedido da série (2005, p.26). 

 Logo na sua abertura, é mostrada uma paisagem já conhecida nos filmes de 

Hollywood: a praia de Copacabana cercada de palmeiras e flores. No filme dois 

americanos trapaceiros Scat Sweeney (Big Crosby) e Hot Lips Barton (Bob Hope), 

após acidentalmente ter incendiado um circo, embarcam clandestinamente em um 

navio para fugir de uma perseguição. É se escondendo dentro do navio, que eles 

conhecem e salvam a vida da brasileira Lúcia Maria de Andrade (Dorothy Lamour), 

que por ser obrigada a casar com um homem a quem ela não amava ia se suicidar 

se atirando do navio. Desta forma surge o triângulo amoroso do filme. Mesmo sendo 

uma relação nada convencional, Lúcia prefere ficar com os dois norte-americanos à 

seu noivo. Freire-Medeiros, salienta para o nome germânico ''Shubert'' do noivo de 

Lúcia, representa a figura brasileira sendo resgatada das garras do inimigo pelos 

heróis norte- americanos (2005, p.27). 

 O que a dupla de americanos não imagina é que Lúcia é manipulada para 
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satisfazer as ambições de sua malvada guardiã Catherine Vail (Gale Soondergard) 

sendo hipnotizada através de um amuleto mágico. Ela depende, portanto, da ajuda 

de Sweney e Barton para o casamento não acontecer e ela não ser prejudicada.  

  Ainda no navio, em direção ao Rio de Janeiro, a música You don't have to 

know the language, interpretada por Crosby e o trio The Andrew Sisters, merece 

destaque por deixar claro que a experiência sensorial e sensual no Rio de Janeiro é 

tão forte que dispensa o conhecimento da língua portuguesa.  

 

''Supondo que você precise de férias 

Brasil é o lugar que você deve ir  

Você não pode entender o que eles dizem 

Você não consegue ler uma placa que vê 

Mas você não precisa saber a língua 

Com a lua no céu 

E uma garota nos braços  

E o olhar nos olhos dela'' 

 

 A música retrata o romantismo da cidade e que apenas o olhar bastaria para 

estar em contato com uma brasileira, mais uma vez frisando a sexualidade do país. 

Posteriormente, as imagens da Baia de Guanabara e da Praia de Copacabana 

indicam que o navio chegara à cidade. Swenney e Bartoon escondem Lúcia de sua 

guardiã e a levam para o hotel onde se hospedariam. De lá, a dupla visualiza na 

janela um número cômico interpretado por três músicos brasileiros (homens 

extremamente baixos e atrapalhados) e têm a idéia de montar um musical norte-

americano para ganhar dinheiro no Brasil. Mostrando mais uma vez a criatividade 

norte-americana em fazer negócios mesmo e se safar de situações difíceis.  

 Apesar do sucesso do musical, Lúcia mais uma vez hipnotizada por 

Catherine, diz odiar os dois norte-americanos e denuncia que três integrantes do 

grupo eram brasileiros. Sem entender a situação Swenney e Bartoon aceitam a 

proposta de Catherine de receber dinheiro em troca de nunca mais procurar Lúcia, 

que se casaria com Shubert, no dia seguinte.  Quando os dois vão buscar o dinheiro 

como o combinado na noite anterior, Catherine os hipnotiza e os convence de matar 

um ao outro.  

 Entretanto, o plano foi falido já que Bartoon acorda do transe antes de tentar 



 55  

matar seu parceiro. Assim os dois descobrem que as atitudes contraditórias de Lucia 

eram explicadas pela hipnose feita por Catherine e partem ao lugar do casamento 

para salvar a moça e novamente, os norte-americanos são responsáveis pelo bem-

estar brasileiro. 

 Apesar de o filme ser retratado em ambientes luxuosos, de personagens bem 

vestidos, a cena final acontece em um pátio simplório onde aparecem figuras bem 

caricatas como homens de sombreiros estilo mexicano e mulheres com saias longas 

e rodadas e flores no cabelo em uma tentativa fálida de representar os cariocas. 

Além de Bob Hope, que para se disfarçar, pega uma cesta de frutas e uma toalha de 

mesa e se fantasia de Carmem Miranda, dançando com Bing Crosby uma 

coreografia hilária. Isto mostra que naquele contexto pós-guerra já haveria uma 

maior liberdade e menor preocupação norte-americana em ridicularizar alguns 

clichês sobre os brasileiros. 

 

   Figura 6: O triângulo amoroso de Lucia, Swenney e Bartoon. 
   Fonte: Songbook 

 

 O filme se encerra com Lúcia sendo novamente hipnotizada mas dessa vez 

por Bartoon. Freire-Medeiros ressalta que a mocinha brasileira, que havia seduzido 

os dois americanos ''acaba prisioneira do discurso colonialista que exige que sua 

libido seja disciplinada em favor da preservação da superioridade masculina'' (2005, 

p.29). 

 No mesmo ano de Os reis do Rio, foi lançado o filme Copacabana (1947). 
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Estrelado por Carmem Miranda, Groucho Marx e Steve Cochran. O filme conta a 

historia de um casal que vive do show business. Sem trabalho e com dificuldades 

financeiras, eles se inscrevem para participar de uma seleção de artistas para um 

novo show no Club Copacabana. Para ser admitida Carmem se passa por duas 

pessoas, já que sua primeira apresentação apesar de agradar, não convencera o 

gerente do clube. Assim ela cria uma nova personagem denominada Mademoiselle 

Fifi (que cobria o rosto com um véu para não ser reconhecida). Embora o gerente 

ache Fifi melhor do que Carmem, ele decide contratar as duas. Assim, Carmem é 

obrigada a interpretar ambas as personagens, sem que os produtores do show 

soubessem que se tratava da mesma pessoa.  

 Apesar do titulo do filme ser Copacabana a história se passa nos Estados 

Unidos e pouco mostra do Brasil a não ser novamente a figura de Carmem Miranda, 

que aparece loira no final do filme. Através da incerteza do gerente do Club 

Copacabana em contratar a personagem de Carmem obrigando-a a ter que criar 

uma segunda opção (a personagem francesa Mademoiselle Fifi) percebe-se que sua 

imagem começava a se desgastar. 

 Em março de 1950, foi lançado o filme Romance Carioca (Nancy Goes to 

Rio), dirigido por Robert Z. Leonard e estrelado por Jane Powell, Ann Sothern e 

Carmem Miranda. O musical conta a história de uma jovem Nancy Barklay (Jane 

Powell) que sonha em ser atriz e protagonizar grandes musicais como sua mãe 

Frances Elliot (Ann Sothern). Na noite de encerramento de uma peça em que 

Francis estrelava na Broadway, o produtor brasileiro Ricardos Domingos convida 

Francis para sua próxima produção no Rio de Janeiro apesar de querer alguém mais 

jovem. Como o papel ainda não está garantido ele pede para Francis não divulgar a 

noticia. A atriz parte então para o Brasil, enquanto sua filha continua tentando 

deslanchar sua carreira nos Estados Unidos.    

 Quando Ricardo assiste uma pequena peça em que Nancy protagonizava, ele 

se convence de que ela seria perfeita para o papel e a convida para estrelar a sua 

produção e Nancy parte para o Rio de Janeiro para estudar seu roteiro sem saber 

que o produtor já havia prometido o mesmo papel à sua mãe.  

 A bordo do navio, a caminho para o Rio de Janeiro, o empresário Paulo 

Berten ouve Nancy ensaiar suas falas e conclui erroneamente que ela é uma mulher 

gravida abandonada. Com pena da moça, Paulo pede ajuda para sua parceira de 

negócios Marina Rodrigues (Carmem Miranda), para aconselhá-la. Nancy não 
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compreende que Paulo está tentando ajudá-la e confunde-se achando que o mesmo 

a pedira em casamento. Ela rejeita a proposta de Paulo e se despede dele quando o 

navio chega ao Rio.   

 Logo depois Nancy encontra com sua mãe e ao perceber que ela ensaiava as 

mesmas falas, percebe que estão estudando para a mesma peça. Ela não conta que 

fora escolhida por Ricardo para protagonizar o musical e em vez disso informa a sua 

mãe que veio ao Rio para se casar. Assim, Nancy vai ao escritório de Paul e aceita a 

suposta proposta de casamento. Sem entender ele fica perplexo e acredita que 

Nancy passa por sérios problemas e envia Marina para conversar com Frances 

sobre a suposta gravidez da menina.  

 Francis compreende que sua filha estava grávida de Paul e marca um 

encontro com ele para discutir a gravidez da moça. Mesmo naquela dificil situação 

os dois se apaixonam no jantar e apesar da disputa entre mãe e filha pelo galã, 

quando tudo é esclarecido, Paul e Francis ficam juntos e Nancy estrela com  louvor 

sua peça no Rio de Janeiro.  

 As imagens do Rio de Janeiro que aparecem no filme são comuns aos 

anteriores:  a Baía de Guanabara, o Teatro Municipal e suas calçadas de pedra-

portuguesa e o Aterro do Flamengo. Além disso destaca-se, o Corcovado em que 

aparece a estátua do Cristo Redentor e o bondinho do Pão de Açúcar, visitado por 

Nancy e Francis. Outra cena que parece imprescindível nos filmes analisados são os 

shows exóticos de samba e os carros alegóricos desfilando no Carnaval. Em relação 

aos aspectos de sua população poucas características são trabalhadas já que 

Carmem Miranda, ainda loira, está bem mais americanizada, cantando canções 

sobretudo em inglês e utilizando um turbante de guarda-chuvas. 

 Além disso, é relevante destacar que o filme foi lançado no mesmo ano da 

inauguração do estádio do Maracanã e da Copa do Mundo de 1950 sediada na 

cidade, que, além das delegações, atraiu a atenção de jornalistas do mundo inteiro e 

de turistas nacionais e internacionais (MACHADO, 2008, p.166). Ou seja, foi um 

periodo em que a cidade estava em voga e Hollywood soube explorar a situação 

tornando o seu filme mais interessante.  

 Após esse recorte temporal analisado pelo importante caráter político, outros 

filmes norte-americanos foram lançados tendo o Rio de Janeiro como cenário, como 

Meu amor brasileiro (1953), 007 contra o foguete da morte (1979), Feitiço do Rio 

(1984), Orquídea selvagem (1990), entre outros, que não serão relatados nesta 
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pesquisa. Entretanto, coincidindo com a publicação desse estudo, foi lançado mais 

um filme o Rio 3D, que apesar de estar em um contexto político diferente, é 

considerado a maior propaganda turística da cidade e possui diversas familiaridades 

com os filmes estudados, merecendo também desta forma, uma análise e 

comparação.  

  

 

3.3 O LANÇAMENTO DO FILME RIO (2011) 

 

  

 Apesar da lacuna temporal entre o último filme estudado Romance Carioca 

(lançado em 1950), analisar o filme Rio (2011) é imprescidível no presente estudo, 

uma vez que apresenta diversas similaridades com os filmes relatados e por possuir 

também interesses políticos uma vez que a cidade está em voga internacionalmente, 

principalmente, por causa dos grandes eventos que irá sediar. 

  Sede dos Jogos Olímpicos 2016  e uma das cidades onde ocorrerá a Copa 

do Mundo 2014, o que  acontece no Brasil e em especial no Rio de Janeiro faz parte 

do interesse mundial e consolida-se como um importante destino turístico da 

década, no cenário internacional. Além disso, por causa da crise econômica que 

atingiu principalmente a Europa e os Estados Unidos há interesse de diversos 

países em estreitar os laços com o Brasil. Desta forma, apesar de ser um contexto 

diferente do estudado até então, percebe-se mais uma vez o interesse norte-

americano em uma aproximação com o Brasil, com até mesmo a visita do presidente 

Barack Obama ao Rio de Janeiro e além disso, mais um filme exaltando as belezas 

da cidade é lançado por Hollywood. 

 Na primeira visita oficial do presidente Obama e sua família ao Rio de Janeiro, 

em março de 2011, ele anunciou as intenções dos Estados Unidos em aprofundar as 

relações comerciais com o Brasil. Obama discursou no Theatro Municipal sobre os 

laços de igualdade entre os países, como por exemplo, o processo de colonização 

européia, independência e de imigração que ambos sofreram além de relembrar os 

laços entre Brasil e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.  

 Ao falar do Rio de Janeiro, Obama relembrou as imagens que ele teria visto 

em filmes ainda criança, com sua mãe, destacando-se o trecho abaixo que ratifica a 

importância do cinema para a divulgação do país no exterior: 
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Uma das primeiras impressões que tive do Brasil veio de um filme que vi 
com minha mãe quando eu era muito pequeno. Um filme chamado "Orfeu 
negro", que se passava nas favelas durante o carnaval. E minha mãe 
adorava aquele filme, tinha música e dança e como pano de fundo, os lindos 
morros verdes. Esse filme estreou primeiramente como uma peça bem aqui, 
no Theatro Municipal. Minha mãe já faleceu, mas ela jamais imaginaria que 
a primeira viagem de seu filho ao Brasil seria como presidente dos EUA. Ela 
jamais imaginaria isso. E eu jamais imaginaria que este país seria ainda 
mais bonito do que no filme. Vocês são, como cantor Jorge Ben Jor diz, “um 
país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza” (MARCONDES, 
2011). 

 

 No final de seu discurso o presidente norte-americano destacou o 

desenvolvimento econômico e a importância do Brasil para o mundo além de 

destacar que a aliança seria fundamental para a prosperidade de ambas as nações. 

Ele ainda comentou sobre a Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 

que vão atrair a atenção do mundo, além de milhares de turistas para o país.  

 É em meio a este contexto, em que o Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro 

estão em voga mundialmente, que foi lançado o mais recente filme de Hollywood 

sobre a cidade. O filme Rio 3D, lançado em abril de 2011, foi produzido pela 20th 

Century Fox e Blue Sky Studios, empresa já renomada por suas animações. Pela 

primeira vez um filme de Hollywood sobre a cidade seria dirigido por um brasileiro, 

Carlos Saldanha, e desta forma o filme foi aguardado com bastante expectativa.  

 Logo em sua abertura, o filme remete as cenas iniciais de Alô amigos 

mostrando tucanos, flamingos e outras aves exóticas que fariam parte da mata em 

meio à cidade. Além disso, exibe uma fauna exuberante e multicolorida. E neste 

cenário que aparece Blu, um filhote de arara azul, que depois de cair de seu ninho é 

capturada por traficantes de animais e levado à cidade de Minnesota nos Estados 

Unidos (EUA).  

 Porém, ao chegar nos EUA, Blu acidentalmente cai do caminhão que o 

transportava e é adotado por Linda, uma menina que o encontra. Assim Blu é 

domesticado tendo uma vida tranquila e confortável e não aprende nem mesmo a 

voar. Entretanto, quando sua dona completa 18 anos, um biólogo vindo do Brasil 

aparece à procura da ave que seria o último macho da espécie e assim, mesmo 

receosos da aventura que os esperava na terra exótica e distante, Blu e Linda voam 

para o Rio de Janeiro para que ele possa encontrar a arara fêmea Jewel e salvar a 

espécie da extinção. 



 60  

 Quando Blu chega ao Rio encontra duas aves tipicamente cariocas que logo 

ensinam à arara o jeito latino de conquistar as mulheres. Finalmente quando Blu 

encontra Jewel ela acaba não correspondendo as intenções de propagar a espécie e 

tenta fugir do cativeiro até que o menino de rua Fernando consegue entrar no local 

com a ajuda de uma ave malvada e captura os dois pássaros e os leva para os 

traficantes de animais em uma favela.  

 Arrependido do seqüestro que participara, Fernando, um menino de rua que a 

necessidade de dinheiro lhe obrigava a cometer esse tipo de crime, vai a procura de 

Linda para lhe dizer onde está sua ave. Assim, eles partem à favela em busca de Blu 

e Jewel, mas quando chegam ao cativeiro as araras já haviam escapado. O casal de 

araras se esconde indo para mata onde conhecem uma família de tucanos. Eles 

contam portanto, com a ajuda de seus novos amigos para se soltarem da corrente 

que os prendia um ao outro, e para fugir da perseguição dos traficantes. 

 A animação mostra com grande riqueza de detalhes os cartões postais já 

destacados nos filmes anteriores como a Baía de Guanabara, o Corcovado e o Pão 

de Açúcar. Ele enfatiza o estereótipo já divulgado do povo carioca utilizando os 

antigos clichês como a sensualidade, a musicalidade, a paixão pelo samba e pelo 

futebol, a malandragem e a diversão acima de tudo, como por exemplo, até mesmo 

o segurança eficaz que protegia as aves quando escuta um samba logo se distrai de 

seu trabalho e começa a dançar. Ou quando o traficante em plena perseguição ao 

ver a partida de futebol que passava no bar, esquece do que estava fazendo para 

ver o Brasil jogar contra a Argentina. Parece que mesmo em meio a diversos 

problemas encontrados na cidade seus habitantes estão sempre contentes e em 

busca de festa.  

  Além disso, grande parte do filme se passa em uma mata cheia de animais 

exóticos, mostrando a cidade novamente, em plena harmonia com uma natureza 

selvagem. As outras partes do filme dividem-se basicamente entre as Zonas Sul, 

praia de Ipanema, favela, e Centro, sendo mais uma vez inexploradas as outras 

regiões da cidade, alias como em Road to Rio a figura de Carmem Miranda é 

lembrada e ridicularizada, mas dessa vez é um cachorro buldogue louco que se 

fantasia da artista para brincar Carnaval.  

 Algo que esse filme acrescenta como imagem do Rio de Janeiro em relação 

aos anteriores  é mostrar a favela como um dos cenários representantes da cidade e 

a existência dos meninos de rua, com o personagem Fernando. Isso se explica pois 
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as favelas atraem, interesse de estudiosos no exterior e a curiosidade de muitos 

turistas que vêm à cidade , como pode-se perceber com o sucesso dos reality tours,  

em que agências especializadas levam  pessoas para conhecer grandes favelas.  

Além disso, o próprio cinema brasileiro ganhou destaque internacional com filmes 

que ora mostram as favelas como um território pobre porém dotado de cultura 

popular como o funk e o samba e que mesmo apesar dos todos os problemas 

sociais é habitado por pessoas felizes; e de outro, os filmes que destacam a parte 

violenta gerada pelo trafico e a situações de miséria em que vivem seus habitantes, 

como o sucesso do filme Tropa de Elite. Desta forma, seria praticamente um grande 

erro, não retratar um pouco dessa realidade em um filme que notavelmente mostra o 

Rio como os estrangeiros esperam ver. 

  Em uma reportagem do jornal O Globo, o jornalista Joaquim dos Santos (28 

de março de 2011) pergunta aos leitores cariocas se os mesmos estariam 

preparados para as conseqüências do filme. Segundo o jornalista depois de ''Rio'' 

multidões vão querer conhecer o povo mais feliz do mundo pois o filme é a maior 

propaganda turística que o Brasil já recebeu. Santos ressalta também, a mudança 

na imagem da cidade que era retratada como o fim do mundo, a terra onde tudo 

pode, vaculho de nazistas de Voando para o Rio, a cidade cheia de ratos coloridos 

onde Os Simpsons precisaram lutar contra cobras nas ruas.  

  Assim, a cidade é retratada com uma ambiência única que mistura 

romantismo, diversão e aventura. E por tudo isso o filme é considerado uma das 

maiores propagandas turísticas que Hollywood já fez sobre uma cidade. De acordo 

com os cálculos de seus criadores cerca de 160 milhões de pessoas irão assistir a 

história que têm como cenário os cartões postais da cidade e projeta, para quem 

ainda não conhecia ou se questionava, os clichês sobre seus habitantes, com a 

antiga fórmula: samba, praia, futebol e Carnaval. 

  Segundo os cálculos da Riotur, a empresa municipal de turismo, as 

campanhas promocionais do filme alcançaram aproximadamente dois bilhões de 

pessoas no mundo todo, em uma tentativa de projetar uma imagem idílica do Rio de 

Janeiro, cidade-sede da Copa do Mundo 2014 e sede das Olimpíadas de 2016 (site 

do Jornal Folha Vitória, em 06/04/2011). O presidente da empresa, Antônio Pedro 

Figueira de Mello, disse que “quando a Riotur foi procurada pela Fox eu disse que 

daríamos todo o apoio necessário. As imagens ficaram sensacionais e despertam 

em qualquer um vontade de visitar o Rio de Janeiro. É uma grande propaganda da 
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cidade” Além disso, a Embratur, para reforçar a promoção do Brasil no exterior, irá 

passar em 12 países, antes do filme, imagens da campanha publicitária O Brasil te 

chama, celebre a vida aqui (Riotur, 2011). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Através da análise estabelecida no presente estudo foi possível compreender 

a propagação da imagem da cidade do Rio de Janeiro através da produção 

cinematográfica hollywoodiana em um período importante para a política externa 

nacional, com a aproximação estratégica entre Brasil e Estados Unidos, na 

denominada Política de Boa Vizinhança, estabelecida pelo presidente norte-

americano Franklin Roosevelt, a partir de 1933. 

 Foi visto que estudar a imagem do destino turístico é fundamental uma vez 

que as pessoas antes de viajar buscam informações ou são influenciados pelos 

meios de comunicação e assim avaliam tais dados para enfim escolher o destino 

que mais se adéqua às suas expectativas. Assim, ela é um produto da mente que 

tenta processar as informações essenciais de uma grande quantidade de dados 

sobre um destino. Isso ocorre basicamente porque o turismo é um bem de consumo 

que tem um caráter predominante intangível, por se tratar de um processo em que o 

turista não tem como experimentar ou provar o ''produto'' antes da compra.  

.  Outro ponto importante ressaltado neste estudo, foi que a imagem é antes de 

mais nada, algo que se assemelha a outra coisa, o que a coloca na categoria das 

representações, já que ela tem uma função de evocar, utilisando o processo de 

semelhança. Assim, ela é percebida como um signo, já que ela não é o objeto, 

apenas o representa. No turismo, quando utiliza-se um meio de comunicação, por 

exemplo, para apresentar um local, a sua representação irá construir uma realidade 

que não é a realidade propriamente dita.  E nesta tentativa de representar o real 

aliados aos interesses que se têm por tràs da criação, como é o caso da 

amistosidade na Politica de Boa Vizinhança, cria-se uma certa imagem a ser 

transmitida. 

 Os seis filmes assistidos, produzidos por Hollywood entre as décadas de 1930 

e 1940, revelam uma cidade modernizada, mostrando cenários luxuosos, os cartões 

postais famosos até hoje e uma população nobre pois desta forma, eles estariam de 

acordo com os interesses do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) criado 

durante o Estado Novo para o controle, orientação e difusão da propaganda, 

reforçando o caráter amistoso entre os dois países. Assim, não era interessante 

mostrar a real situação do país, como foi visto, por exemplo, com o documentário de 
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Orson Welles que fora cancelado por divulgar uma imagem não conveniente, 

retratando a realidade da população negra da cidade.   

 Contrapondo-se com essa imagem de uma cidade civilizada, habitada por 

ricos, os filmes também ressaltam uma cidade exótica, enfeitada por palmeiras, 

samambaias e aves multicoloridas, com mulheres belas e sensuais, e população 

com a sexualidade aflorada. Além disso, os filmes mostram uma cidade onde tudo 

pode, que esta além das restrições da lei. Seu povo é alegre, hospitaleiro e 

simpático ao extremo de forma até mesmo ridicularizada, como em Alô amigos com 

o Zé Carioca, que retrata o típico malandro carioca e através da personagem de 

Carmem Miranda, em Uma noite no Rio, que apesar dos estereótipos exagerados 

difundidos através de figuras caricatas, agradariam ao DIP e seriam considerados 

motivo de orgulho para grande parte da população carioca  

 Além disso, os roteiros dos filmes apresentados mostram que os 

representantes brasileiros, mesmo ricos e estudados, acabam sempre dependendo 

da audácia e da criatividade, de norte-americanos que vêm tentar a sorte no Brasil, 

para solucionar seus problemas, como é o caso de Voando para o Rio, Uma noite no 

Rio e Os reis do rio por exemplo. Isto mostra a importância dos Estados Unidos para 

os negócios brasileiros e a dependência do país para resolver questões políticas 

importantes como foi o caso da Segunda Guerra Mundial.  

 Assim, a imagem idílica difundida sobre o Rio de Janeiro com os filmes 

produzidos durante a Política de Boa Vizinhança, de tanto serem repetidas, acabam 

tornando-se um mito atemporal, como podemos ver no ultimo filme de Hollywood, 

Rio 3D, lançado em abril de 2011, que retirando o fato de mostrar a população negra 

da cidade e as favelas, já tão conhecidas internacionalmente, é praticamente uma 

releitura de Alô amigos, revelando novamente a cidade alegre, multicolorida, de 

plantas e aves exóticas, onde todos querem diversão acima de tudo. Além disso, o 

filme explora as temáticas já conhecidas internacionalmente sobre a cidade, como a 

terra do Carnaval, do samba, dos corpos seminus e do futebol.  

 Desta forma compreende-se a escolha de determinadas imagens, meio à um 

contexto político, para representar o Rio de Janeiro. Essa imagem é fundamental 

para o turismo uma vez que ela se contrapõe com a realidade formando um 

imaginário sobre a cidade que estimula as sensações e os desejos dos turistas em 

conhecê-la. Assim, na busca de aproximar a realidade com o imaginário, é 

elaborado um produto destacando algumas características para satisfazer tais 
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necessidades e suprir essas expectativas. Portanto, os turistas encontrarão na 

cidade real atributos da sua imagem anteriormente construída.  
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