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RESUMO 

 

 

 

O fenômeno que estuda a relação do turismo com o audiovisual é conhecido como 
turismo cinematográfico. Ele contempla a influência que as produções audiovisuais 
podem ter sobre os turistas, no estímulo à viagem e nos destinos turísticos, como 
ferramenta de promoção e construção/manutenção de imagens. Esta pesquisa tem 
como principal objetivo descrever o fenômeno do turismo cinematográfico usando os 
preceitos teóricos-metodológicos da Teoria Ator-Rede, ou ANT (Actor-Network 
Theory), como é conhecida internacionalmente. A ANT é entendida como um método 
de pesquisa que permite reconstruir um fenômeno com base em diferentes técnicas 
de pesquisa, dentre elas o discurso dos atores envolvidos. Dessa forma, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais da gestão pública e 
iniciativa privada dos setores turístico e audiovisual carioca de modo a descrever o 
fenômeno do turismo cinematográfico. Como principais resultados, destaca-se a 
existência de uma vocação cinematográfica que a cidade do Rio de Janeiro tem, em 
termos de diversidade cultural e configuração geográfica, que estimularia a produção 
audiovisual na cidade. Detectou-se a centralidade de um dos atores na pesquisa, por 
conta de sua capacidade de ação e influência sobre a rede. Ao analisar as opiniões 
sobre o fenômeno, identificou-se uma diversidade de definições que os atores 
trouxeram sobre o turismo cinematográfico. O turismo cinematográfico carioca 
acontece pelas perspectivas do turismo e audiovisual, simultaneamente, mas que 
existe uma espécie de fronteira entre os setores, que os impede de somar forças para 
desenvolver o fenômeno de forma conjunta. Foram trazidas algumas propostas para 
tentar dissolver a fronteira, materializados em alguns dos atores da rede e na própria 
pesquisa desenvolvida.  
 
Palavras-chave: Turismo. Audiovisual. Rio de Janeiro. Teoria Ator-Rede. ANT. 
Turismo Cinematográfico



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The phenomenon that studies the relation between tourism and audiovisual is known 
as film tourism. It contemplates the influence that audiovisual productions can have on 
tourists, regarding the desire of travelling and on destinations as a tool for promotion 
and construction or image maintenance. This research has as main objective describe 
the film tourism phenomenon using the theoretical and methodological precepts from 
Actor-network theory or ANT as it is known internationally. ANT is considered as a 
research method that allows reconstructing a phenomenon based on different research 
techniques, among them the discourse of the actors involved. Thus, semi-structured 
interviews with public management and private initiative professionals from Rio de 
Janeiro’s tourism and audiovisual sectors were carried out in order to describe film 
tourism phenomenon. The main results highlight the existence of a cinematographic 
vocation that the city of Rio de Janeiro has, in terms of cultural diversity and 
geographical configuration that stimulates audiovisual production in the city. The 
centrality of one actor was detect in the research due to its action capacity and 
influence on the network. When the phenomenon’s opinions were analyzed, it was 
identified a diversity of definitions about film tourism that were brought by the actors. 
Film tourism is performed simultaneously by the audiovisual and tourism sectors, but 
there is a border between the sectors, which prevents them to adding forces to develop 
the phenomenon together. Some proposals were discussed in order to dissolve this 
border, materialized in some of the network actors and in the developed research itself.  
 

Keywords: Tourism. Audiovisual. Rio de Janeiro. Actor-network theory. ANT. Film 

tourism.
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo cinematográfico é um fenômeno que abrange, em linhas gerais, a 

busca por destinos que serviram de locação para alguma produção audiovisual, seja 

ela um filme, um seriado, um documentário ou uma novela, como discutido em Duarte 

e Fonseca Filho (2016). Engloba lugares existentes ou ainda aqueles construídos com 

propósitos cinematográficos e de lazer, como os parques de diversão temáticos 

(CONNELL, 2012). O estímulo à viagem pode vir a partir da exibição dessas 

produções na grande tela do cinema, no conforto de casa ou, ainda, nas pequenas 

telas portáteis dos smartphones, graças ao rápido avanço tecnológico (CONNELL, 

2012).   

Os estudos sobre turismo cinematográfico remontam ao início da década de 

1990 (RILEY; VAN DOREN, 1992; TOOKE; BAKER, 1996; RILEY; BAKER; VAN 

DOREN, 1998), quando os pesquisadores norte-americanos e ingleses perceberam 

um aumento na visitação em determinadas cidades dos Estados Unidos da América 

(EUA) e do Reino Unido, após o lançamento de produções audiovisuais ambientadas 

nestas cidades. Naquele momento, os autores propunham que a publicidade feita por 

meio dos filmes era altamente mais lucrativa do ponto de vista do alcance dessas 

produções e da aceitação dela pelo público. Ainda não se pensava em um segmento 

de mercado turístico, mas sim em uma alternativa de publicidade de destinos. 

Com o tempo, outros pesquisadores se debruçaram sobre o tema e novos 

elementos foram sendo adicionados, tais como a questão da motivação dos turistas 

(BEETON, 2005; MACIONIS, 2004), benefícios para o destino (BEETON, 2005; 

HUDSON; RITCHIE, 2006), e variações do segmento, como visitação a estúdios de 

cinema, a exemplo dos filmes da franquia “Harry Potter” (Warner Bros) em Londres e 

experiência cinematográfica no destino (BEETON, 2005). 

Cabe dizer que o turismo cinematográfico é pesquisado sob diferentes 

nomenclaturas, a saber: movie induced tourism (RILEY; BAKER; VAN DOREN, 1998); 

media-induced tourism, que compreende, além dos filmes, outras mídias populares, 

como os livros e programas de televisão (BUSBY; KLUG, 2001; IWASHITA, 2003), 

film-induced tourism (BEETON, 2005); film tourism (HUDSON; RITCHIE, 2006; 

BEETON; 2010; CONNELL; 2012; RITTICHAINUWAT; RATTANAPHINANCHAI, 
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2015); cineturismo (NASCIMENTO, 2009); screen tourism (CONNELL; MEYER, 2009) 

e television-induced tourism (CONNELL, 2005).    

Nota-se, no entanto, uma prevalência do termo film tourism (CONNELL, 2012) 

como guarda-chuva que contempla todos os outros termos e suas especificidades. No 

Brasil, fala-se em turismo cinematográfico, sobretudo por esta ser a nomenclatura 

escolhida pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 2007) quando se refere ao fenômeno, 

havendo alguns exemplos de destinos que o usam como segmento de mercado na 

forma de produto turístico diferenciado. 

O exemplo mais clássico, talvez seja o da Nova Zelândia, que se apropriou da 

publicidade dos filmes da trilogia “O Senhor dos Anéis” (New Line Cinema) e da saga 

de filmes “O Hobbit” (New Line Cinema) e passou a oferecer roteiros, produtos e 

experiências baseadas nas produções cinematográficas. Como resultado, o país tem 

alcançado bons índices de visitação turística desde o lançamento dos filmes nos 

cinemas mundiais. De acordo com o relatório publicado pela Stats New Zealand 

(2017), é possível perceber, a partir de 2001 (lançamento do primeiro filme da trilogia) 

que o número de chegadas de turistas aumenta, de 1.724.745 para 1.935.228, 

mantendo-se em uma constante alta.  

Percebe-se que os filmes começam a gerar interesse pela Nova Zelândia, pois 

segundo uma pesquisa quadrimestral realizada pelo Ministério de Desenvolvimento 

Econômico (MINISTERY OF ECONOMIC DEVELOPMENT, 2012) do país, em 2004, 

94% dos visitantes entrevistados sabiam que os filmes da trilogia haviam sido filmados 

naquele país. Outro dado relevante desta pesquisa indicou que aqueles que indicaram 

os filmes como principal influenciador da visita ao país gastaram, aproximadamente, 

NZ$ 4 milhões (algo em torno de R$ 10.6 milhões). Em 2012 (lançamento do primeiro 

filme da franquia “O Hobbit”), é possível notar outro aumento, quando o número de 

chegadas chega a quase 2.6 milhões e se intensifica entre 2013 e 2014, período de 

lançamento dos outros dois filmes da franquia. Em 2015, o país passa da marca das 

3 milhões de chegadas internacionais, chegando a 3.688.013 ao final do mês de 

outubro de 2017 (STATS NZ, 2017).  

Esses números comprovam que a atração de público para um destino é sentida 

anos após o lançamento dos filmes, em virtude da difusão dessas produções em 
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diferentes mídias além do cinema, como a televisão, o DVD/Blu-ray e os serviços por 

streaming1.  

Na realidade brasileira não existem pesquisas que comprovem o aumento de 

turistas por conta de produções audiovisuais (OLIVEIRA, 2014); no entanto, existem 

alguns estudos que já pesquisam a temática com foco direcionado para algumas 

cidades brasileiras (DUARTE; FONSECA FILHO, 2014; OLIVEIRA, 2014; PEREIRA 

NETO; SCHMIDLIN, 2013).  

Alguns autores tratam o turismo cinematográfico como um fenômeno 

(CONNELL, 2012; HUDSON, 2011; KIM; RICHARDSON, 2003), sobretudo pelo fato 

da pesquisa na área ter avançado nos últimos 20 anos, expandindo seu conhecimento 

em diferentes tópicos, como por exemplo: os inúmeros casos de sucesso publicados 

na literatura, como o relatado acima, que demonstram o poder de atração que os 

filmes podem ter para os destinos (CARL; KINDON; SMITH, 2007; (MINISTERY OF 

ECONOMIC DEVELOPMENT, 2012); pesquisas de demanda realizadas com turistas 

para entender as motivações relacionadas à temática, que propuseram algumas 

classificações e tipologias de turistas (CONNELL; MEYER, 2009; FROST, 2010; 

MACIONIS, 2004; MACIONIS; SPARKS, 2009); e, o desenvolvimento do turismo 

cinematográfico como ferramenta de promoção e divulgação de destinos turísticos, 

bem como ações para o seu desenvolvimento desde as etapas iniciais da produção 

audiovisual até o período pós-lançamento da obra cinematográfica (HUDSON; 

RITCHIE, 2006) são alguns dos exemplos que demonstram o avanço na pesquisa 

sobre a temática, o que implica no entendimento do turismo cinematográfico como um 

fenômeno. Argumenta-se que, levando em consideração o crescimento do seu corpo 

teórico e empírico, o turismo cinematográfico está contido em um fenômeno maior, o 

do turismo. Desta forma, manter-se-á o mesmo termo adotado por alguns dos autores 

(CONNELL, 2012; HUDSON, 2011; KIM; RICHARDSON, 2003), ao referenciarem o 

turismo cinematográfico como um fenômeno, mas mantendo em mente sua ligação 

ao fenômeno do turismo. 

O turismo cinematográfico vem sendo estudado a partir de diferentes frentes, 

algumas delas destacadas acima. No entanto, carecem de estudos que buscam 

                                                           
1 O streaming, de acordo com o dicionário Oxford (2017), é um método de transmissão ou recepção de 
dados, especialmente material de áudio e vídeo, em uma rede de computador, com um fluxo contínuo 
e estável que permita que a reprodução comece enquanto o resto dos dados ainda está sendo recebido. 
Disponível em: < https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/streaming > Acesso em 04 de 
dezembro de 2017. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/streaming
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explicar a forma pela qual este fenômeno se organiza no tempo e no espaço, a partir 

das relações construídas entre seus atores. Nesse sentido, a Actor-Network Theory 

(ANT) apresenta-se como uma alternativa viável para elucidar a construção desse 

fenômeno em uma dada realidade. 

Conhecida também como Teoria Ator-Rede (TAR), trata-se de um método de 

pesquisa criado por Michel Callon e Bruno Latour no final da década de 1970 

(FORNAZIN; JOIA, 2015), que propõe em linhas gerais, a identificação dos atores 

envolvidos em uma determinada atividade científica. Usando os termos adotados pela 

ANT, os atores são as entidades envolvidas dentro do meio estudado. No método, 

não existe uma distinção entre os atores humanos e não humanos, e adota-se uma 

postura de análise simétrica entre todos eles. Para fins de esclarecimento, os atores 

não humanos podem ser documentos, relatórios, equipamentos eletrônicos, 

produções do audiovisual e até mesmo lugares, como os destinos turísticos.  

A ANT contempla, ainda, outros conceitos, como o de inscrições e caixas 

pretas. A primeira consiste da incorporação ou, ainda, da tradução, de ideais, 

conceitos, pensamentos e objetivos de atores em outros atores (RAMOS, 2009). As 

inscrições “[...] resultam de associações heterogêneas entre atores – associações 

estas que podem ser precedidas de lutas e conflitos, mas que, depois de 

estabelecidas, ocultam vozes dissonantes e se tornam caixas pretas” (CALLON; 

LATOUR, 1981 apud FORNAZIN; JOAIA, 2015, p. 2). Uma vez estabelecidos como 

caixas pretas, os atores estão com foco convergido em um objetivo comum e para que 

essa direção seja alterada, é necessário um esforço ainda maior para desconstruir as 

relações e construir outras. 

O processo de incorporação de outros atores em um agrupamento específico 

é conhecido como tradução. Segundo Fornazin e Joia (2015, p. 3), a tradução “ [...] 

pode ser entendida como a mobilização de atores em torno de um objetivo comum, o 

ponto de passagem obrigatório (PPO), o qual estabelece a ligação na rede de atores”. 

Ela pode ser dividida em quatro etapas: a problematização, o interessamento, o 

engajamento e a mobilização (FORNAZIN; JOIA, 2015). Uma vez que os atores 

tenham passado por todas as etapas, pode-se afirmar que a tradução ocorreu e os 

atores estão inscritos em uma rede. “Ao se tornar visível a cadeia de atores que une 

um local a outro, consegue desenhar um ator-rede” (FORNAZIN; JOIA, 2015, p.8). 

No turismo, alguns pesquisadores têm se dedicado a estudar o fenômeno 

turístico com o auxílio da ANT: uns o fizeram de forma direta, nos quais o turismo era 
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um dos focos da pesquisa (PAGET et al., 2010; RODGER et al., 2009; VAN DER 

DUIM, 2007; VAN DER DUIM et al., 2013) e Tironi (2014), que o fez de maneira 

indireta, tendo o turismo tangenciando a temática central do artigo, quando o autor 

pesquisou as controvérsias encontradas entre os atores envolvidos na instalação do 

projeto Vélib, de bicicletas compartilhadas, na França. 

Desses estudos, o artigo publicado por René Van der Duim (2007) propõe 

analisar o turismo a partir da perspectiva da ANT, por meio do conceito de 

tourismscapes, que “[...] consiste de relações entre pessoas e coisas dispersas em 

padrões específicos de tempo e espaço” (VAN DER DUIM, 2007, p. 967). O autor 

ainda identifica os principais atores dentro desta perspectiva, a saber: as pessoas, 

aquelas que estão usando e oferecendo serviços turísticos; um conjunto de objetos, 

mídia, maquinário e tecnologia organizados em rede que permitem a expansão da 

rede pelo tempo e espaço; e, por fim, os locais, nos quais os atores irão operar, 

independente da escala, já que uma rede pode conectar atores em qualquer distância 

no espaço e tempo. 

Cabe salientar que, apesar desses atores estarem presentes no turismo de 

uma forma geral, é de vital importância a investigação no nível local de cada 

abordagem que se procura investigar, já que a ANT postula que o pesquisador siga 

os atores para entender como eles se relacionam, como são construídas as relações, 

entre outras questões, que certamente serão individuais para cada objeto de análise. 

É nesta perspectiva que esta pesquisa se insere: se propõe entender a 

organização e evolução do turismo cinematográfico na cidade do Rio de Janeiro, 

calcada no arcabouço teórico metodológico da ANT. Considerando a cidade como um 

dos principais destinos turísticos do país, as diversas produções audiovisuais que já 

usaram a cidade como cenário e os diversos atores dos mercados turístico e 

audiovisual, chegou-se ao seguinte questionamento: baseado nos preceitos 

metodológicos da ANT, de que maneira estão articulados os atores do mercado 

turístico e audiovisual carioca naquilo que compõe o turismo cinematográfico? 

A partir deste questionamento, alguns pressupostos foram pensados: a cidade 

do Rio de Janeiro, por já ter sido utilizada em inúmeras produções audiovisuais, se 

beneficia do turismo cinematográfico, porém, supõe-se que os atores de ambos os 

mercados, o turístico e audiovisual, não estão inscritos em uma mesma rede de atores 

e, portanto, o fenômeno é subutilizado como um possível produto turístico. Entende-

se mercado como um  
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[...] sistema de informação que permite a milhares de agentes 
econômicos, produtores e consumidores, até certo ponto isolados 
entre si, tomar as decisões necessárias para que a sociedade possa 
alcançar as três eficiências – atributiva, produtiva e distributiva (BENI, 
2007, p. 163). 

 
 A eficiência atributiva está relacionada com a capacidade de produzir bens e 

serviços em quantidade e qualidade que atendam aos membros de uma sociedade. 

Já a segunda eficiência é aplicada ao processo de produção desses bens e serviços, 

que deve ser feita com a alocação da menor quantidade de recursos, pelo menor 

custo. Para a terceira eficiência é proposto que o indivíduo seja capaz de ter uma 

satisfação proporcional ao custo pelo bem ou serviço consumido. Os agentes 

econômicos dos mercados estão divididos pela oferta e demanda, ou seja, aqueles 

que fornecem bens e serviços e aqueles que consomem (BENI, 2007). Neste sentido, 

tanto o mercado turístico quanto o audiovisual terão empresas e pessoas ofertando e 

consumindo bens e produtos específicos de cada um, seja a compra de uma viagem 

dos sonhos por um turista ou o aluguel de equipamento de produção audiovisual por 

uma equipe cinematográfica.    

Assim, um objetivo geral foi definido: descrever o turismo cinematográfico da 

cidade do Rio de Janeiro a partir da perspectiva da ANT. Os objetivos específicos são: 

1) consolidar a visão do que seja turismo cinematográfico, tanto nacional quanto 

internacionalmente, a fim de definir o termo para além de uma percepção 

exclusivamente mercadológica, conforme o tema é apresentado na literatura mais 

recente; 2) apresentar a ANT e sua relação especial com os temas relativos ao 

turismo; 3) mapear o turismo cinematográfico na cidade do Rio de Janeiro com o 

auxílio teórico-metodológico proposto pela ANT. 

Como justificativa para a realização do estudo, alguns argumentos foram 

elencados. Os estudos que se baseiam em ANT fornecem uma fotografia dos atores 

organizados (ou não) em um determinado contexto. É um método que permite 

pesquisar o objeto juntamente com outras abordagens teóricas e outras técnicas, 

como por exemplo, entrevistas, observação participativa e levantamento de 

documentos. Paget et al. (2010) publicaram um estudo no qual identificaram a forma 

como uma empresa de esqui opera no mercado turístico francês e, para tanto, 

utilizaram as técnicas mencionadas. Além disso, por meio da ANT, pode-se identificar 

o surgimento de controvérsias nos discursos ou posicionamento dos atores, ponto que 
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pode parecer oculto por conta das caixas pretas estabelecidas, mas ser responsável 

por situações conflitantes entre os atores na rede. 

Evidencia-se a relevância da ANT como um arcabouço teórico-metodológico 

(FORNAZIN; JOIA, 2015) com potencial de contribuição para pesquisa na área do 

turismo (BEARD; SCARLES; TRIBE, 2016; VAN DER DUIM, RENÉ, 2007). Toda a 

pesquisa com base em ANT é empírica (LAW, 2009) e se utiliza de inúmeros métodos 

de pesquisa, tanto qualitativos quanto quantitativos, alinhados às regras 

metodológicas da ANT. Além disso, ela permite uma compreensão sobre a 

organização de um determinado fenômeno, através do levantamento dos atores e, a 

partir daí, abre possibilidade de traçar algumas considerações que podem ter 

implicações gerenciais, dependendo de qual o fenômeno estudado. Do ponto de vista 

da academia, os estudos em ANT em turismo são recentes (BEARD; SCARLES; 

TRIBE, 2016; JÓHANNESSON; REN; VAN DER DUIM, 2016) e a presente proposta 

irá auxiliar na expansão de conhecimento na área, principalmente quando se 

considera a análise de um fenômeno como o turismo cinematográfico – a partir desta 

abordagem. 

Outro ponto interessante destacar é, conforme apontado por Law (2009) e 

corroborado por van der Duim; Ren; Jóhannesson (2013), a ANT e sua aplicação no 

turismo não se preocupa em explicar o que é o turismo, mas, sim, como ele funciona, 

como é formado, ordenado, posto em prática, como se sustenta e como pode se 

desmantelar. Dessa forma, acredita-se que ao adotar a postura teórica-metodológica 

da ANT nos estudos do turismo cinematográfico, pode se chegar a descobertas 

interessantes sobre como os atores dessa rede estão organizados, quem são esses 

atores, quais são as relações que os mantém unidos ou afastados e, ainda, traçar 

algumas considerações sobre como esses atores pensam o fenômeno, dentre outras 

observações que podem vir a ser fundamentais para o desenvolvimento do turismo 

cinematográfico em uma determinada região. 

Por fim, não foram identificadas, até o momento, pesquisas acadêmicas que 

tenham se proposto a fazer uma pesquisa que contemple a temática do turismo 

cinematográfico vista sob a ótica da ANT. Logo, a possibilidade de estudar o turismo 

cinematográfico pela ótica da ANT apresenta-se como um terreno fértil para 

descobertas inovadoras do ponto de vista acadêmico e gerencial. 

A metodologia do trabalho consiste da utilização da ANT como método de 

pesquisa, cujos preceitos metodológicos serão detalhados mais adiante. Levando-se 
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em consideração que a ANT “constitui um arcabouço teórico e metodológico para o 

estudo de descobertas científicas” (FORNAZIN; JOIA, 2015, p.2), foram identificados 

atores possíveis a partir do levantamento bibliográfico e informações associadas ao 

fenômeno. É um estudo de caráter qualitativo, já que a proposta é seguir os rastros 

dos atores que fazem parte daquele fenômeno e entender a construção da realidade, 

a partir das suas falas (PAGET et al., 2010). Neste sentido, durante a pesquisa de 

campo, diferentes técnicas de pesquisa foram utilizadas, como as entrevistas 

semiestruturadas, levantamento bibliográfico e de outras evidências, as quais o autor 

obteve acesso. 

Desta forma, um dos primeiros passos da pesquisa identificou os atores 

relevantes do turismo cinematográfico, humanos ou não. A identificação foi feita por 

meio de alguns critérios, combinados ou não, como por exemplo, a partir de 

entrevistas com atores envolvidos no fenômeno ou na indústria do audiovisual carioca, 

a quantidade de vezes que o ator foi citado nas entrevistas ou encontrado nas 

evidências e, aquilo que não foi encontrado. Atores não humanos foram identificados 

a partir destas entrevistas ou a partir de documentos, relatórios, notícias e outras 

fontes de informação levantadas. 

O levantamento bibliográfico foi outro passo importante na pesquisa, na medida 

em que auxiliou na verticalização e, consequente, aprofundamento dos conceitos de 

turismo cinematográfico e ANT, bem como entender como têm acontecido as 

pesquisas publicadas em periódicos de relevância acadêmica para a área. Outra fonte 

de informação foi a busca de notícias e outros documentos relevantes que tratassem 

da relação do turismo com o audiovisual.  

A pesquisa de campo consistiu da realização de entrevistas semiestruturadas 

com pessoas relevantes no entendimento acerca daquilo que se entende por turismo 

cinematográfico e a relação entre este fenômeno com o mercado do turismo e do 

audiovisual, no período de setembro de 2017 a abril de 2018. As entrevistas foram 

organizadas com representantes de alguns órgãos e empresas ligadas ao setor do 

turismo e do audiovisual, como a Rio Film Commission (RFC), órgão responsável por 

atrair produções para a cidade do Rio de Janeiro, produtores e diretores de produções 

audiovisuais, além de pesquisadores que estudam a temática. 

A presente dissertação está organizada da seguinte maneira: após a introdução 

da temática, seus objetivos e justificativas, o segundo capítulo traz uma abordagem 

mais aprofundada de diversos estudos que exploram a relação do turismo com as 
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produções audiovisuais. O capítulo apresenta os estudos mais seminais do campo, 

bem como discute os principais termos e conceitos usados pela literatura nacional e 

internacional. Serão apresentados alguns dos caminhos de pesquisa tomados pelos 

autores em seus trabalhos sobre a temática, como a motivação, benefícios e 

problemas gerados.  

O terceiro capítulo detalha a ANT como método de pesquisa, delimitando o seu 

surgimento e expansão para outras áreas do conhecimento. Apresentam-se os 

estudos que aplicaram os preceitos metodológicos da ANT nos estudos do turismo e 

suas ramificações na pesquisa acadêmica.  

No quarto capítulo, a pesquisa empírica é explicada com mais detalhes, com 

um aprofundamento teórico sobre a pesquisa qualitativa ANT, as técnicas de coleta 

de dados e o processo empírico empreendido a fim de descrever e mapear o turismo 

cinematográfico carioca a partir dos atores que foram seguidos. Tendo em vista a 

diversidade de assuntos, o capítulo foi subdividido em algumas subseções, a fim de 

facilitar a fluidez do texto e compreensão da leitura pelo leitor. Em sequência, o 

capítulo traz uma discussão feita a partir das pontes que foram estabelecidas entre o 

discurso dos atores ouvidos na pesquisa e na literatura levantada sobre turismo 

cinematográfico. 

Ao final, são apresentadas as principais conclusões com base nos objetivos 

propostos e nas informações encontradas durante o trabalho de campo. Encerra-se o 

trabalho com as considerações finais, indicando as limitações da presente dissertação 

e propostas para pesquisas futuras. 
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2 SOBRE O TURISMO CINEMATOGRÁFICO 

 

Este capítulo teórico se debruçará sobre alguns pontos considerados 

importantes para o entendimento do turismo cinematográfico. Serão abordados os 

inúmeros termos criados para nomeá-lo, bem como os conceitos criados para defini-

lo ao longo dos anos. Além disso, este capítulo trará impactos de cunho 

socioeconômico, indicando alguns exemplos encontrados na literatura.  

É também objetivo deste capítulo apresentar as pesquisas que se dedicaram 

em entender o turista cinematográfico, apresentando as tipologias emergentes e 

motivação desse público específico. Além disso, o capítulo indicará algumas 

disciplinas de outras áreas de estudo que podem contribuir para a expansão do 

conhecimento sobre o turismo cinematográfico.  

Finalmente, em associação com o método desta pesquisa, serão apresentadas 

as principais entidades responsáveis pelo fomento do audiovisual – internacional, 

nacional e carioca. Destacam-se as film commissions, entidades responsáveis por 

atrair a produção audiovisual para uma localidade, cujo levantamento feito indica sua 

presença espalhada por várias localidades, desde o nível nacional até o mais local. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO E TERMINOLOGIAS 

 

O fenômeno que resulta da relação entre o turismo e as produções do 

audiovisual foi conceituado, ao longo do tempo, de inúmeras maneiras. No 

levantamento bibliográfico, diversos termos foram encontrados na literatura 

internacional e nacional. São onze termos encontrados para referir-se ao fenômeno, 

bem como as diferentes maneiras de interação que existem dentro dele, para além do 

efeito indutor dos filmes majoritariamente, e de outras produções do audiovisual. 

Nesta seção serão explicados os termos encontrados na literatura internacional 

e nacional, destacando algumas características dos conceitos ligados a eles. Os 

termos, seus significados e referências estão agrupados nos quadros 1, 2 e 3 para 

melhor conveniência do leitor. As pesquisas consideram a relação do turismo com o 

cinema e a televisão por estas atividades serem formas de lazer espalhadas pelo 

mundo moderno (IWASHITA, 2003). Além disso, consideram-se que os filmes e outras 

produções do audiovisual são capazes de moldar e criar uma imagem sobre um 

determinado local (CROY, 2011; O’CONNOR; FLANAGAN; GILBERT, 2008; 
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SCHOFIELD, 1996) e, finalmente, gerar interesse e fluxo de visitação (BEETON, 

2001; CONNELL, 2005a; CONNELL; MEYER, 2009). 

Entende-se que a relação entre o turismo e as produções do audiovisual é 

relativamente simples, apesar de seus processos e interações serem mais complexos 

(CONNELL, 2012).  De uma maneira ampla, conforme explica Connell (2012), o 

turismo cinematográfico é uma atividade turística induzida pela visualização da 

imagem em movimento, que abrange os filmes, televisão, produtos pré-gravados em 

mídias (vídeos, DVD e Blu-ray) e, atualmente, estende-se à mídia digital.  

Como destaca Connell (2012), as variações nas terminologias criadas para 

tratar do fenômeno estão relacionadas com questões culturais e geográficas: 

enquanto em algumas nações é usado o termo movie tourism, em outras usa-se film 

tourism.  Ambos são usados dentro da pesquisa acadêmica, havendo uma tentativa 

de adotar o vocábulo screen tourism como um termo guarda-chuva que abrangesse 

todos os outros. A escolha pela palavra screen no lugar da palavra film se deu pelo 

fato de screen (tela, em português) abraçar ambas as mídias da televisão quanto dos 

filmes (CONNELL, 2012). No entanto, como bem destaca a autora, o termo é menos 

importante do que o efeito causado pela visualização dessas imagens, embora o meio 

pelo qual se assista as imagens pode exercer algum tipo de influência na experiência 

e, em última instância, no desenvolvimento do fenômeno. 

Parece haver uma preferência pelo termo film tourism na literatura internacional 

(CONNELL, 2012; HUDSON, 2011; HUDSON; RITCHIE, 2006; KIM, 2012a; 

RITTICHAINUWAT; RATTANAPHINANCHAI, 2015; WRAY; CROY, 2015; YEN; 

CROY, 2016), enquanto que no Brasil, o termo turismo cinematográfico vem sendo 

usado com mais frequência (BRASIL, 2007; DUARTE; FONSECA FILHO, 2016), 

embora ainda se encontre pesquisas que optem pelo uso de outros termos como 

turismo induzido por filmes (PEREIRA NETO; SCHMIDLIN, 2013) ou pesquisas que 

tratam do fenômeno apenas como a relação entre o turismo e cinema (SILVA; 

PERINOTTO, 2016). 

Para explicar cada um dos termos mais frequentemente encontrados, é 

necessário retornar à década de 1990, quando as primeiras evidências anedóticas e 

dados extraídos de anuários estatísticos resultaram nos estudos publicados nos EUA 

e na Inglaterra (RILEY; BAKER; VAN DOREN, 1998; RILEY; VAN DOREN, 1992; 

TOOKE; BAKER, 1996) que trataram da possível influência que os filmes poderiam 

exercer sobre os mercados turísticos, a partir do uso dos destinos como locação para 
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produções cinematográficas. Nesse primeiro momento, os autores dedicavam-se ao 

estudo dos filmes e também de algumas produções feitas para a exibição na televisão 

(RILEY; VAN DOREN, 1992; TOOKE; BAKER, 1996).  

Os autores Riley e van Doren (1992) apresentam os filmes como uma 

alternativa mais eficiente para a promoção de destinos sobre as ferramentas de 

marketing da época, com base em casos empíricos de locais que tiveram aumento no 

fluxo de visitação, após terem sido exibidos em filmes. Eles comparam os filmes aos 

eventos hallmark2 por possuírem características similares no sentido de melhorarem 

a consciência sobre o destino, o seu apelo e sua rentabilidade. Riley e Van Doren 

(1992) fazem a distinção quanto aos objetivos: enquanto que os eventos objetivam 

alcançar ou melhorar as características trazidas acima, no caso dos filmes, este não 

é o objetivo principal, mas seu resultado acaba atingindo esses pontos. Cabe destacar 

que na pesquisa dos autores não há qualquer referência a um termo específico, a 

pesquisa se atém a entender o papel estimulador dos filmes e das possibilidades de 

publicidade que eles apresentam para os destinos turísticos. 

Alguns anos mais tarde, Riley, Baker e van Doren (1998) cunham o termo 

movie-induced tourism, ou turismo induzido pelo cinema, por meio do qual explicam 

que os turistas podem ser induzidos a viajarem caso o seu olhar seja direcionado para 

algo extraordinário nos filmes, chamado pelos autores de ícones. Esses ícones podem 

ser a própria paisagem exibida, um personagem ou mesmo um trecho do filme que 

seja capaz de chamar a atenção do espectador e que pode gerar interesse em viajar 

(RILEY; BAKER; VAN DOREN, 1998). Outra questão levantada pelos autores diz 

respeito aos filmes que não precisam necessariamente ter um enredo positivo para 

gerarem interesse. Filmes com temática sombria, como o que conta o assassinato de 

presidente americano John F. Kennedy, também induziram a visitação aos locais 

identificados como ícones. Expande-se então, o que se pensava até aquele momento,  

que a combinação de “paisagens idílicas ou extraordinárias, com um ponto de vista 

cultural ou social único e/ou uma imagem com a qual os turistas se identificam e 

desejam explorar ou redescobrir” (RILEY; VAN DOREN, 1992, p. 274), seriam os 

elementos capazes de gerar interesse.  

                                                           
2 Segundo Getz (2008), Ritchie (1984) foi o primeiro autor a trazer a discussão sobre esta tipologia de 
eventos. Na sua explicação, Getz expande o que foi exposto por Ritchie (1984), argumentando que o 
termo faz referência aos eventos que possuem tanta significância, em termos de tradição, atratividade, 
qualidade ou publicidade que o evento fornece à comunidade ou destino sede uma vantagem 
competitiva e, com o tempo, o evento e o destino tornam-se inextricavelmente ligados.   
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Mordue (1999) argumenta uma mudança na atividade turística percebida no 

vilarejo de Goathland a partir do seu uso como locação para a série dramática 

“Heartbeat” (Yorkshire Television). Segundo o autor (1999), o pequeno vilarejo, cuja 

população consiste predominantemente de aposentados e aposentadas, sofreu uma 

mudança drástica a partir do uso das fachadas do comércio local como locação para 

a gravação da série “Heartbeat” para a televisão. Sem se ater a qualquer conceito, 

Mordue (1999) explica que o vilarejo foi inundado por visitantes que não pernoitam, 

apenas lotam o local e são invasivos. Essa mudança, causada pela superexposição 

de Goathland na televisão, gerou um sentimento de perda entre os moradores que 

identificaram uma mudança de rotina e aumento de problemas causados pelo fluxo 

de pessoas no vilarejo. Por outro lado, os turistas que visitam Goathland tinham uma 

expectativa relacionada com a imagem construída pelo seriado. Muitos esperavam 

encontrar mais semelhanças entre aquilo visto na televisão e na visita ao local. Apesar 

disso, conforme argumenta Mordue (1999), é fato que a série foi responsável pelo 

aumento expressivo da visibilidade do vilarejo e também foi responsável por 

remodelar a atividade turística daquele local. 

Em 2001, Mordue segue a sua discussão, do ponto de vista dos conflitos 

simbólicos que surgem a partir da produção da série “Heartbeat” (Yorkshire 

Television), que acabou gerando duas identidades para o vilarejo: uma voltada para a 

comunidade residente que o identifica como um local rural tranquilo; e a outra 

construída a partir do seriado e fonte de expectativas dos muitos turistas que visitam 

o local, buscando semelhanças com Aidensfield, nome dado ao vilarejo fictício 

(MORDUE, 2001). Novamente, o autor não se prende a definições e conceitos, até 

porque, sua argumentação versa pelas linhas da pós-modernidade, identidade e 

representações reais e imaginadas. Todavia, é interessante notar a referência ao 

heatbeat tourism, expressão cunhada pelo autor para tratar da atividade turística que 

se desenvolveu no vilarejo. 

Beeton (2001) apresenta o termo film-induced tourism, apontando os principais 

benefícios e problemas relativos ao fenômeno. A autora não apresenta uma definição 

sobre o que se entende por film-induced tourism, por outro lado, ela aponta alguns 

dados estatísticos que evidenciam a possibilidade que os filmes e séries de televisão 

têm sobre a atração de visitantes para uma localidade. O estudo da autora retrata as 

mudanças percebidas no perfil demográfico dos visitantes de uma região conhecida 

como Barwon Heads, localizada na costa australiana, após a produção do seriado 
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“Sea Change” (ABC). Com a popularização do seriado, o perfil de visitantes que 

começam a frequentar o local muda drasticamente, o que traz implicações estruturais 

e socioeconômicas marcantes: há alteração no comércio local, com o fechamento de 

estabelecimentos e abertura de outros para atender ao novo perfil; a população local 

sente os efeitos da falta de privacidade com a chegada dos visitantes; entre outros. A 

autora discute, então, os resultados que as produções do audiovisual podem trazer 

para um destino, ressaltando que, sem a devida gestão entre o poder público, inciativa 

privada e comunidade local, tais impactos podem trazer resultados negativos e 

problemas sociais e econômicos.  

Busby e Klug (2001) publicam um estudo fazendo referência ao conceito 

proposto pelos autores Riley, Baker e Van Doren (1998), mas se propondo fazer uma 

ampliação dele ao introduzir os livros como uma possibilidade de atração de turistas. 

Para Busby e Klug (2001), o media-induced tourism, ou turismo induzido pela mídia, 

é uma ramificação de “um fenômeno mais amplo” chamado por eles de turismo cultural 

e literário (p. 136). Eles abrem sua argumentação trazendo a ideia dos livros como 

uma proposta de atração de pessoas a partir da associação de lugares aos livros, 

autores, programas de televisão e filmes. Aqui é interessante notar que muitos dos 

filmes, seriados e programas de TV devem sua existência à adaptação de algumas 

obras literárias para essas mídias (BUSBY; KLUG, 2001), como no caso das 

adaptações mais modernas, “O Código Da Vinci” (Columbia Pictures), “Harry Potter” 

(Warner Bros), “O Senhor dos Anéis” (New Line Cinema) e também de obras clássicas 

como “Sherlock Holmes” (Warner Bros) (BUTLER, 1990). Há uma mudança na ênfase 

da palavra escrita para a mídia visual no entretenimento popular, portanto, a facilidade 

dos lugares que aparecem nos filmes e na televisão se tornarem atrativos turísticos é 

maior do que aqueles descritos nos livros (BUTLER, 2011). Os filmes e a televisão 

são as mídias que definem o século 21 (BUSBY; KLUG, 2001). 

Chieko Iwashita (2003) retoma a ideia do media-induced tourism. Contudo, a 

autora destaca que as mídias populares são grandes ferramentas motivacionais de 

turistas pois elas são amplamente consumidas pela população. Livros, TV e cinema 

fazem parte do cotidiano de muitas pessoas e por isso ela acredita que é possível que 

essas mídias populares sejam grandes fomentadoras do turismo induzido por filmes. 

Ela usa os mesmos preceitos trazidos por Riley, Baker e Van Doren (1998) e por 

Busby e Klug (2001), apenas fazendo a ressalva sobre a popularidade das mídias na 

sociedade. Um ponto que parece ser notável destacar no contexto dos dois estudos 
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supracitados é o fato de ambas trazerem consigo pesquisas de demanda realizadas 

com turistas em locais de visibilidade cinematográfica. Até então, os artigos 

publicados traziam dados de crescimento de visitação dos destinos sem trazer 

informações sobre os turistas que visitam esses locais. 

Kim e Richardson (2003) apresentam um experimento que busca relacionar a 

construção da imagem de um destino com a cultura popular. Os autores explicam que 

a cultura popular abrange os filmes, literatura, música, arte, fotografia e outros tipos 

de mídia, incluindo mídias de massa que transmitem e refletem valores e símbolos 

amplamente aceitos (KIM; RICHARDSON, 2003, p. 219). Ainda segundo os autores, 

diferentemente de produtos culturais consumidos por uma elite, a cultura popular 

reforça e reflete padrões de comunicação e consumo de uma audiência muito maior. 

Portanto, sua capacidade de construção de uma imagem é muito maior e abrangente. 

Alguns dos resultados do estudo indicam que os filmes afetam alguns dos 

componentes da formação da imagem de um destino e a intenção de visitá-lo. Eles 

indicam que o fenômeno do movie-induced tourism crescerá na medida que os filmes 

e outros tipos de mídias populares são produzidos e exibidos em escalas cada vez 

maiores para públicos maiores.  

A partir dos anos 2004, há muitos trabalhos que referenciam o fenômeno como 

film-induced tourism (BEETON, 2005, 2006; CHAN, 2007; MACIONIS, 2004; 

MACIONIS; O’CONNOR, 2011; MACIONIS; SPARKS, 2009; O’CONNOR; 

FLANAGAN; GILBERT, 2008), ou turismo induzido por filmes. Ao estudar a motivação 

dos turistas3, Macionis (2004) busca entender se os filmes são capazes de gerar 

algum tipo de efeito indutor nos turistas e propõe três tipologias de turistas 

relacionados ao film-induced tourism, que variam em um espectro do turista específico 

ao turista acidental. Pensando na motivação, a autora argumenta que o fenômeno 

caracteriza-se como uma experiência pós-moderna de um lugar que foi retratado em 

alguma representação midiática (MACIONIS, 2004). Tais experiências serão 

altamente personalizadas e únicas, uma vez que dependem da interpretação 

individual e do consumo das imagens retratadas nas mídias. Os quadros seguintes 

trazem um resumo dos termos usados na literatura, suas referências e os locais onde 

                                                           
3 A motivação é tema da seção 2.3 deste trabalho. A questão é apontada aqui porque o trabalho de 
Macionis (2004) traz uma discussão sobre o que se entendia até aquele momento sobre o turismo 
cinematográfico, expandindo a compreensão sobre a motivação dos turistas cinematográficos. 
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foram filmadas as produções audiovisuais responsáveis por atrair interesses turístico 

e acadêmico. 

Quadro 1 - Resumo com os termos encontrados sobre o fenômeno 

Termo Explicação Referência Local 

Sem 
termo 

específico 

Os autores apresentam os filmes 
como ferramentas mais eficientes 
de divulgação frente às 
alternativas de marketing da 
época. Faz uma relação dos 
filmes com os eventos hallmark. 

Riley; Van Doren 
(1992) 

Kansas (EUA), 
Utah (EUA), 
Wyoming (EUA), 
Novo México 
(EUA) e 
Austrália. 

Sem 
termo 

específico 

Apresentam as séries inglesas 
como potencial indutor de turistas. 

Tooke; Baker (1996) Yorkshire 
(Inglaterra), 
Northamptonshire 
(Inglaterra), 
Lincolnshire 
(Inglaterra) e 
Jersey. 

Movie-
induced 
tourism 

Através dos filmes, as pessoas 
podem ser induzidas a visitarem 
aquilo que veem na tela do 
cinema. Propõem a ideia de 
“ícones”, direcionamento do olhar 
para algo extraordinário nos 
filmes. 

Riley; Baker; Van 
Doren (1998) 
Busby; Klub (2001) 

Diversas 
localidades dos 
EUA, da 
Inglaterra e da 
Austrália. 

Heartbeat 
tourism 

Usado para expressar o 
fenômeno causado no vilarejo de 
Goathland a partir do seu uso 
como locação para a série 
televisiva Heartbeat. 

Mordue (1999; 
2001) 

Goathland, 
Yorkshire 
(Inglaterra). 

Media-
induced 
tourism 

Partem do termo movie-induced 
tourism para expandir sua 
definição, a partir da inclusão dos 
livros como possibilidades de 
atração. Argumentam que o 
media-induced tourism é uma 
ramificação do turismo cultural e 
literário. 
Destacam a importância das 
mídias populares, como os livros, 
a TV e o cinema. 

Busby; Klug (2001) 
Iwashita (2003) 

Diversas 
localidades dos 
EUA, da 
Inglaterra e da 
Austrália. 

Fonte: elaboração do autor (2017) 

 

Sue Beeton (2005) publica o primeiro livro destinado a estudar o fenômeno de 

maneira mais ampla. Com Film-Induced Tourism (2005), a autora sacramenta o 

trabalho que vinha desenvolvendo desde os anos 2000 e vai além, ao propor uma 

discussão mais profunda sobre o tema, expondo suas principais considerações e 

novidades acerca dele. Ela propõe pensar o conceito do turismo induzido por filmes 

de duas maneiras: on-location e off-location (BEETON, 2005). O turismo induzido por 
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filmes on-location seria a visita aos locais existentes que foram usados como locação 

para produções do audiovisual. Exemplos desse caso são: a visita à Ilha de Mull, que 

serviu de locação para a gravação do seriado infantil “Balamory” (BBC Scotland) 

(CONNELL, 2005a), o caso do vilarejo de Goathland e sua relação com a série 

“Heartbeat” (MORDUE, 1999). Por outro lado, o turismo induzido por filmes off-location 

considera os locais que foram construídos com propósito exclusivo para produção 

cinematográfica que adquirem interesse turístico – exemplo: visita aos estúdios 

Paramount ou à Warner Bros –, e aqueles construídos com finalidade turística, talvez 

seja o caso mais conhecido – exemplo: os parques temáticos da Universal e 

Disneyland, que são construídos repletos de referências aos personagens dos filmes.  

Na sua concepção, ao utilizar o termo film-induced tourism, aumenta-se o 

escopo do conceito, pois, este passa a englobar “a televisão, vídeo e o DVD” 

(BEETON, 2005, p. 9). Além disso, a autora retoma os benefícios já discutidos 

anteriormente, trazendo alguns exemplos de lugares que tiveram aumento no fluxo de 

visitantes a partir da exposição nos filmes. Toda sua argumentação se baseia nas 

produções audiovisuais e a autora não considera o efeito dos livros como poder de 

atração. Por outro lado, ela expõe outros pontos, como o culto às celebridades, o teor 

de peregrinação dos filmes, no sentido do desejo dos turistas em conhecer as 

locações usadas nos filmes, bem como os inúmeros casos de sucesso de países 

como a Nova Zelândia, que passou a se beneficiar da exposição trazida pelos filmes 

da trilogia “O Senhor dos Anéis” (New Line Cinema) e criou uma série de produtos 

turísticos com base nos filmes da franquia. O caso da Nova Zelândia é um exemplo 

de sucesso do branding que foi construído em torno dos filmes da trilogia, e sua 

associação com outros pontos da cadeia produtiva do turismo. Ao transformar a Nova 

Zelândia em “Home of Middle-Earth” (100% PURE NEW ZEALAND, 2017; HUDSON, 

2011), Casa da Terra Média, em tradução literal, e associando-a a todos os outros 

produtos e serviços turísticos (CARL; KINDON; SMITH, 2007), cria-se uma oferta de 

produtos e serviços desejados, repletos de simbolismos relacionados aos filmes das 

trilogias de “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit” (New Line Cinema) (CROY, 2004).    

O termo television-induced tourism aparece na pesquisa desenvolvida por 

Connell (2005a) para tratar dos efeitos sentidos na Ilha de Mull, na Escócia, a partir 

do lançamento do seriado infantil “Balamory” (BBC Scotland). Os efeitos são 

apresentados a partir da perspectiva da oferta turística e de que maneira o destino se 

preparou para atender as demandas desse público familiar (CONNELL, 2005a). 
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Connell e Meyer (2009) trazem outro estudo no qual usam o termo screen tourism, 

definido como o turismo gerado por programas de TV, vídeo, DVD, bem como os 

filmes – pequenas e grandes produções cinematográficas (CONNELL; MEYER, 

2009). Outra questão interessante presente no trabalho das autoras é a criação de 

uma nova categoria de turistas cinematográficos com base no espectro desenvolvido 

por Macionis (2004). Segundo eles, há uma categoria de visitantes ‘elite’, cuja 

motivação é puramente a visitação à locação, sem nenhum outro motivo. Essa 

categoria será aprofundada mais a frente, quando será detalhada a motivação dos 

turistas cinematográficos.  

O termo film-induced tourism foi criticado por alguns autores no sentido de 

apresentar uma definição limitante do fenômeno, pois considera apenas os filmes e a 

televisão como capazes de estimular visitação às locações exibidas nas produções 

audiovisuais e desconsideraria, portanto, as outras maneiras pelas quais o fenômeno 

pode acontecer (CONNELL, 2012; CROY, 2011; RITTICHAINUWAT; 

RATTANAPHINANCHAI, 2015). Nesse sentido, o termo film tourism contemplaria 

todos os muitos papeis e relações entre o turismo e os filmes que podem ser 

investigados para além de uma relação de causa e efeito (CROY, 2011), entendendo 

as variações possíveis, tanto da perspectiva da oferta, quanto da demanda 

(CONNELL, 2012). 

Karpovich (2010) argumenta que a pesquisa sobre film-motivated tourism tem 

caráter multidisciplinar, uma vez que as disciplinas que o estudam não conversam 

entre si, o que ocasiona o surgimento de muitos termos para descrever o mesmo 

fenômeno ou algo muito parecido com ele. A autora expõe que a pesquisa, do ponto 

de vista dos estudos do turismo e do lazer refere-se ao fenômeno como film-induced 

tourism, movie-induced tourism e film tourism, enquanto que os pesquisadores da 

área dos estudos de mídia e cultura descrevem o mesmo fenômeno como symbolic 

pilgrimage, media tourism, cinematic tourism ou cult geography (KARPOVICH, 2010). 

Segundo a autora, o termo film-motivated tourism está ligado ao turismo literário, 

conforme outros estudos também indicam (BUSBY; KLUG, 2001; BUTLER, 2011), 

mas é visto como um sucessor desse, por conta do caráter inovador dos filmes e da 

sua capacidade de moldar as expectativas e percepções dos turistas. Karpovich 

(2010) ainda apresenta o termo cinematic tourism, explicando-o como um termo mais 

conceitual ligado diretamente ao nascimento do cinema. No entanto, a autora 

argumenta que o film-motivated tourism é um fenômeno cultural contemporâneo do 
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turismo, no qual são associados os locais exibidos nos filmes e na televisão aos 

destinos turísticos. 

Ao propor o termo movie tourism (JEWELL; MCKINNON, 2008) fazem a 

associação do fenômeno como uma forma de paisagem cultural, argumentando que 

paisagens culturais são as interações entre e evolução dos aspectos econômicos, 

sociais e culturais internos e externos de uma sociedade, influenciados pelas 

restrições físicas e/ou oportunidades do ambiente natural. O que os autores 

argumentam é que os filmes se tornam uma camada adicional às constantes 

mudanças das paisagens culturais, e das construções sociais e percepções de uma 

sociedade (JEWELL; MCKINNON, 2008, p. 160). Além disso, as locações dos filmes 

não apenas estimulam o desejo individual de viajar; elas podem ser responsáveis por 

formar parte de uma identidade individual e identidade de lugar, entendida como um 

construto de emoções, sentimentos, memórias, interpretações, concepções sobre um 

determinado local ou um tipo de configuração que provém uma função para 

identidade, de pertencimento. Esse desejo pode ser compartilhado com outros, 

criando um padrão de significados, uma nova comunidade para pertencer e operar 

(JEWELL, MCKINNON, 2008).   

No que tange à literatura nacional, os termos usados são: cineturismo 

(NASCIMENTO, 2009), turismo cinematográfico (BRASIL, 2007; DUARTE; 

FONSECA FILHO, 2016) e turismo induzido por filmes (PEREIRA NETO; 

SCHMIDLIN, 2013). Contudo, há aqueles que optam por estudar a relação do turismo 

com a imagem cinematográfica (SILVA; MOREIRA; PERINOTTO, 2013). A discussão 

proposta por Nascimento (2009), sobre o tema, configura-se como uma obra inicial, 

na qual o autor destaca algumas das características inerentes ao fenômeno e também 

faz uma breve descrição dos termos criados para explicá-lo. Ele opta pelo termo 

cineturismo, adotado pelos italianos. O documento do Ministério do Turismo (Mtur) 

(2007) funciona como um guia para que as instâncias federal, estadual e municipal 

sejam capazes de atrair produções do audiovisual como pré-requisito para o 

desenvolvimento do turismo cinematográfico, tratado como um segmento de mercado 

turístico.  

Nota-se, ainda, estudos publicados em língua espanhola, nos quais optam pelo 

termo turismo cinematográfico, em tradução literal para o português, apresentando-o 

como um segmento emergente do turismo cultural (CAMPO; BREA; GONZÁLEZ, 
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2014) por um lado, e por outro, associando-o ao fenômeno dos festivais de cinema 

(FLORES RUIZ, 2015). 

 

Quadro 2 – Resumo com os termos encontrados sobre o fenômeno 

Termos Explicação Referência Local 

Film-
induced 

tourism on 
e off 

location 

Propõe pensar no turismo induzido 
por filmes a partir da visita aos 
locais existentes que servirão 
como locação (on-location) e a 
visita aos locais criados para 
gravação, mas que adquirem 
interesse turístico (off-location). 
Aumenta-se o escopo ao englobar 
a televisão, o vídeo e o DVD. 

Beeton (2001; 
2005) 

Traz casos de 
vários locais, 
como EUA, 
Austrália, 
Inglaterra e 
Nova Zelândia. 

Film-
induced 
tourism 

Indica o interesse de visitação aos 
locais que foram usados como 
locação e adicionam a perspectiva 
da motivação dos turistas e 
possibilidades de desenvolvimento 
do fenômeno nos destinos de 
maneira sustentável. 

Macionis (2004) 
Chan (2007) 
Macionis; Sparks 
(2009) 
O’Connor; Macionis 
(2011) 
Croy (2011) 
Connell (2005b) 

Localidades 
como França, 
Inglaterra, Nova 
Zelândia e 
Austrália. 

Television-
induced 
tourism 

Trata dos efeitos sentidos na Ilha 
de Mull, na Escócia, a partir do 
seriado infantil Balamory. 
Apresenta a perspectiva da oferta 
turística no destino que se moldou 
em virtude do seriado. 

Connell (2005a) 
Connell (2005b) 

Ilha de Mull - 
Escócia 

Screen 
tourism 

Turismo gerado por programas de 
TV, vídeo, DVD, bem como os 
filmes – pequenas e grandes 
produções cinematográficas. 

Connell; Meyer 
(2009) 

Ilha de Mull - 
Escócia 

Movie 
tourism 

Associação do termo como uma 
forma de paisagem cultural, 
argumentando que os filmes são 
capazes de adicionar uma nova 
camada à paisagem cultural e na 
construção social e percepção de 
uma sociedade. 

Jewell; McKinnon 
(2008) 

Paris (França), 
Londres 
(Inglaterra) e 
Nova Zelândia.  

Fonte: elaboração do autor (2017) 

 

A publicação do MTur é do início do ano de 2007 e um subproduto de um 

documento maior, o Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias do 

Turismo & Audiovisual Brasileiras (2007) publicado em parceria com o Instituto 

Dharma, cujo objetivo é mostrar o potencial audiovisual e turístico do país. Um dos 

anexos deste grande relatório é a Cartilha do Turismo Cinematográfico Brasileiro 

(2007), redigida na forma de um manual para auxiliar as instâncias locais a 
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identificarem e estimularem a produção audiovisual associada ao fomento do turismo 

cinematográfico, fornecendo informações detalhadas sobre a indústria do audiovisual, 

inclusive em idiomas estrangeiros e com um passo-a-passo para caminhar em direção 

ao estímulo do segmento. Destaca-se, ainda, a preocupação com outros aspectos da 

atividade turística, não apenas o aumento em número de visitantes, mas a produção 

de um catálogo de locações, o estabelecimento de diálogo entre a comunidade local, 

associações e outros agentes importantes. A cartilha é amplamente embasada em 

relatórios econômicos de órgãos oficiais tanto nacionais quanto internacionais, que 

reforçam o ganho econômico que advém do turismo cinematográfico, exemplificado a 

partir de casos em outros destinos internacionais. 

 No entanto, observa-se que o trabalho publicado pelo MTur (2007) buscou os 

conceitos trazidos anteriormente em vários outros estudos, como, por exemplo, o 

artigo dos autores Hudson e Ritchie (2006), que em seu estudo sobre film tourism 

apresentam as ferramentas e ações de marketing que podem ser usadas para medir 

e melhorar o turismo cinematográfico em diferentes destinos ao redor do mundo. O 

referido estudo é fruto de uma pesquisa acadêmica que fornece informações 

relevantes para as agências de marketing de destinos de todo o mundo para que estas 

consigam não só estimular o fenômeno em suas regiões, como também sejam 

capazes de medir o impacto do turismo cinematográfico nos seus respectivos 

mercados. Há ainda referência ao estudo sobre motivação do turista cinematográfico 

realizado pela Macionis (2004) e também aos estudos iniciais de Riley e Van Doren 

(1992); Tooke e Baker (1996) e Riley, Baker e Van Doren (1998) presentes no 

documento mais amplo (2007). 

Resumindo os termos que foram apresentados até aqui, o quadro a seguir foi 

elaborado para facilitar a visualização e compreensão da discussão. Em seguida, será 

apresentado o termo adotado nesta pesquisa para designar o fenômeno. 
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Quadro 3 – Resumo com os termos encontrados sobre o fenômeno 

Termos Explicação Referência Local 

Film-motivated 
tourism 

Possui caráter multidisciplinar, 
o que pode gerar uma série de 
termos para descrever o 
mesmo fenômeno ou algo 
muito parecido dele. É ligado 
ao turismo literário, mas é 
visto como um sucessor dele, 
dado o caráter inovador dos 
filmes, da sua capacidade de 
moldar expectativas e 
percepções dos turistas. 

Karpovich (2010) Localidades 
da Inglaterra, 
Nova 
Zelândia, 
Áustria e 
Canadá.  

Cineturismo Segundo Nascimento (2009), 
é um termo cunhado pelos 
italianos, para tratar do 
fenômeno de visitação às 
locações. 

Nascimento (2009) Itália, 
Inglaterra, 
EUA e Brasil 

Turismo 
cinematográfico 

Termo usado pelo Mtur para 
indicar um segmento de 
mercado capaz de gerar 
interesse e fluxo de visitantes 
em destinos que foram 
usados como locação para 
produções do audiovisual 

Mtur (2007) 
Duarte; Fonseca 
Filho (2016) 

Brasil, com 
destaque para 
o Rio de 
Janeiro e São 
Paulo. 

Film tourism Atualmente é um termo 
guarda-chuva utilizado por 
vários pesquisadores para 
designar o fenômeno a partir 
de diferentes vieses, tanto 
pelo lado da demanda, quanto 
pelo lado da oferta. Inclui toda 
a discussão trazida pelos 
pesquisadores anteriormente, 
inclusive, propondo a 
cooperação de outras áreas 
de pesquisa além do turismo, 
como o marketing, psicologia, 
geografia cultural e estudos 
do cinema e mídia. 

Hudson; Ritchie 
(2006) 
Beeton (2010) 
Buchmann; Moore; 
Fischer (2010) 
Hudson (2011) 
Connell (2012) 
Kim (2012) 
Croy (2010) 
Rittichainuwat; 
Rattanaphinanchai 
(2015) 

Além das 
apresentadas 
anteriormente, 
traz o caso da 
Coréia do Sul 
e a influência 
das 
produções 
asiáticas.  

Fonte: elaboração do autor (2017) 

 

Tendo em vista todas as terminologias apresentadas, este trabalho utilizará o 

termo turismo cinematográfico para fazer referência ao fenômeno responsável por 

gerar interesse e fluxo em destinos a partir da sua exibição em produções do 

audiovisual. Destacando o termo cinematográfico, é possível perceber que ele faz 

referência ao cinema e este se refere às imagens em movimento. A palavra cinema, 

na língua portuguesa, tem sua origem na palavra francesa cinéma ou cinématographe, 

nome dado à invenção dos irmãos Lumière, o cinematógrafo. A palavra cinéma, por 
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outro lado, tem origem no grego, kínēma, que significa movimento. Desmembrando 

cinematográfico, temos ainda o sufixo grafia, cuja origem é também do grego, 

graphein, que significa escrever. Por meio da terminologia, tem-se, então, a escrita 

em movimento ou o cinema como é conhecido atualmente na sua forma mais 

moderna, com som, cores e outros atributos, como 3D e cadeiras em movimento, 

criados para mexer com os sentidos e oferecer novas sensações e entretenimento.  

O que parece ser interessante notar neste sentido é que o cinema, assim como 

o turismo, possui raízes ligadas ao movimento. O cinema por meio das imagens em 

movimento e também do movimento das imagens, considerando os filmes que são 

produzidos em um determinado local e exibidos em outro. Já o turismo se dá por meio 

do movimento de pessoas, no seu sentido mais literal. Não é objetivo deste trabalho 

segmentar ou adjetivar o turismo ao adotar o termo cinematográfico, como acontece 

com alguns produtos criados para o mercado turístico. A ideia é apenas delimitar o 

campo conceitual no qual o fenômeno que relaciona o turismo e as produções 

audiovisuais acontece, bem como todas as inúmeras possibilidades que ele comporta, 

inclusive como um segmento de mercado. 

 Neste sentido, o termo refere-se a quaisquer tipos de produção capazes de 

gerar estímulo no turista, seja ele um filme, documentário, novela, seriado, programa 

temático, etc. Além disso, são considerados os inúmeros meios pelos quais as 

produções podem ser exibidas, como o cinema, a televisão (através das mídias 

compactas ou por streaming) e os dispositivos móveis, como smartphones e tablets, 

ou seja, todas as formas possíveis de exibição em tela. Considera-se ainda, a 

perspectiva da oferta turística envolvida no fomento e gestão do turismo 

cinematográfico, seja na criação de produtos turísticos cinematográficos ou no 

estímulo à indústria do audiovisual para criação de novas produções, nas diferentes 

instâncias de governança: municipal, estadual e federal. 

Pelo lado da demanda, cabe especificar que o turismo cinematográfico engloba 

uma variedade de formas e atividades. Conforme explica Connell (2012), elas podem 

ser: a visita às locações exibidas dentro de um filme ou produção de TV específicas. 

Essas locações são reais, ou seja, são cidades, vilarejos e outros ambientes que 

foram usados como locação; a visita aos estudos de gravação de filmes e outras 

produções; a visita a parques e atrações temáticas – seja por um filme ou produção 
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da TV, ex: parque temático Dae Jang Gum4; visita às atrações temáticas com temas 

de filmes, ex: Disneyland; visita às locações, onde a filmagem está acontecendo; visita 

a locais marcados como locações cinematográficas, cujos filmes podem não ter sido 

vistos pelos turistas, porém são atraentes e geram interesse graças ao marketing 

promocional; participação em tours organizados às locações, ex: pacotes 

operacionalizados para conhecer as locações dos filmes da trilogia “O Senhor dos 

Anéis” e “O Hobbit”; participação em tours organizados para conhecer as casas das 

celebridades; visita aos festivais de filmes, ex: Festival de Cannes; e a visita aos 

destinos para ir à pré-estreia de filmes, seja para ver o filme ou ver a chegada das 

celebridades.  

A seção seguinte irá apresentar o olhar sobre o turismo cinematográfico a partir 

das perspectivas econômica e social. A primeira delas, a econômica, foi o viés 

explorado inicialmente pelos pesquisadores, dado os casos de destinos que 

identificaram aumento no fluxo de visitantes por conta do uso como locação em 

produções do audiovisual. Por outro lado, a perspectiva social irá se aprofundar em 

questões como a construção da imagem do destino e autenticidade, por exemplo. 

Cabe comentar que os efeitos das duas perspectivas são intrínsecos uns aos outros 

e que a separação foi feita apenas para facilitar a compreensão do leitor. 

 

2.2 PERSPECTIVA ECONÔMICA E SOCIAL DO FENÔMENO DO TURISMO 

CINEMATOGRÁFICO 

 

O turismo cinematográfico surge com uma proposta de mercado marcante, na 

medida em que os primeiros estudos se dedicaram a apresentá-lo como uma 

ferramenta mais eficiente de propaganda frente à folhetaria tradicional (RILEY; VAN 

DOREN, 1992; TOOKE; BAKER, 1996). Nesse sentido, um caminho natural 

identificado nas pesquisas foi trazer casos de destinos que experimentaram aumento 

no número de visitação a partir do momento em que foram usados como locações em 

produções do audiovisual. Contudo, com o avanço das pesquisas no tema, outras 

questões foram sendo levantadas pelos pesquisadores que iam além do simples 

efeito-causa de visitação e se preocupavam com aspectos culturais do fenômeno, 

                                                           
4 Primeiro parque temático da Coréia do Sul cujo tema é baseado em um seriado dramático exibido na 
televisão sul-coreana de muito sucesso. Disponível em: < 
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1321483> Acesso em 23 de junho de 
2017 

http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1321483
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uma vez que o cinema é uma das expressões culturais de uma sociedade capaz de 

retratar, moldar e criar imagens e opiniões sobre aquilo que exibe (BUTLER, 1990; 

CONNELL, 2012). Sendo assim, esta seção apresentará esses dois vieses do 

fenômeno, destacando pontos que são inerentes a cada um deles. 

 

2.2.1 Impactos econômicos notáveis: benefícios e problemas 

 

Como já destacado, os primeiros trabalhos sobre o turismo cinematográfico 

destacaram o seu impacto econômico de forma mais evidente. Riley e van Doren 

(1992) por exemplo, apresentam o viés econômico do fenômeno, a partir da exposição 

de casos de cidades americanas que tiveram aumento perceptível no número de 

visitantes após sua exibição em produções cinematográficas. Um caso emblemático 

é da formação rochosa conhecida como a Torre do Diabo, localizada no estado de 

Wymonig, EUA. As evidências estatísticas de visitação ao monumento comparadas 

pelos autores antes e depois do lançamento do filme “Contatos Imediatos de Terceiro 

Grau” (Columbia Pictures), reforçam que o filme foi responsável por um aumento de 

75% no número de visitantes após o seu lançamento.  

Outra evidência apontada pelos autores é a de que, após a estreia do filme na 

televisão, houve novo recorde de visitação ao monumento, o que significa que o efeito 

sentido pelas locações, em termos de visitação, pode perdurar por muito mais tempo 

e, uma vez tendo lançado o filme, esses números não serão inferiores quando 

comparados ao período anterior ao lançamento do filme (RILEY; BAKER; VAN 

DOREN, 1998; RILEY; VAN DOREN, 1992). Este efeito não é pontual e sim 

longitudinal, perdurando por mais tempo, não só na estreia, mas a cada janela de 

lançamento5 (HUDSON; RITCHIE, 2006). Esta característica faz dos filmes uma 

importante ferramenta de promoção turística, capaz de alcançar mercados 

internacionais, de forma menos agressiva que as propagandas mais tradicionais, 

considerando “[...] que a propaganda turística é uma maneira cara, altamente 

especializada de transmitir uma mensagem que é destinada a um público específico 

com potencial de viajar” (RILEY; VAN DOREN, 1992, p. 267), enquanto que assistindo 

                                                           
5 Entende-se janela de lançamento cada momento em que a produção audiovisual é lançada, como por 
exemplo: na televisão aberta ou paga, em mídia compacta – como os DVDs – e, mais recentemente, 
no streaming e on demand, no qual é possível comprar ou alugar uma produção audiovisual através 
das operadoras de TV a cabo ou pela internet. 
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a um filme os “consumidores são capazes de experimentar atrações [e destinos] 

vicariamente sem [...] a impressão de venda inerente da publicidade paga (IBID, 1992 

p. 270). Adicionalmente, um filme gera e sustenta interesse em um destino de uma 

forma que empresas responsáveis pelo marketing de destinos não conseguem gerar, 

principalmente pelo fato dos filmes serem vistos por uma audiência muito maior, 

chegando a 72 milhões de pessoas (AVIS, 1993 apud TOOKE; BAKER, 1996).  

Com o avanço das pesquisas, passou-se a considerar também outros produtos 

do audiovisual como as novelas, seriados e vídeos pré-gravados em mídias (DVD e 

Blu-ray) (CONNELL, 2012) e, mais recentemente, os serviços de streaming. Após 

reconhecer o efeito indutor dos filmes, as pesquisas passaram a identificar outras 

características e questões inerentes ao turismo praticado pelas pessoas que buscam 

destinos exibidos em produções do audiovisual. Questões como motivação dos 

turistas (MACIONIS, 2004; MACIONIS; SPARKS, 2009); problemas relacionados à 

capacidade de carga (TOOKE; BAKER, 1996); mudança no padrão de vida da 

população local com o desenvolvimento desse novo turismo (BEETON, 2001; 

MORDUE, 1999); degradação ambiental (COHEN, 2005) são exploradas pelas 

pesquisas, para além do simples aumento no número de visitação (RILEY; VAN 

DOREN, 1992; TOOKE; BAKER, 1996). 

Pensando nos benefícios mais expressivos do turismo cinematográfico, além 

da possibilidade de aumento no número de visitação, alguns autores trazem outras 

contribuições nesse aspecto. Beeton (2005) argumenta que este turismo pode 

resolver problemas relacionados à sazonalidade, já que a visitação às locações pode 

acontecer em qualquer momento do ano, independentemente de alta ou baixa 

temporada. E, pensando nas janelas de estreia que acontecem no cinema, na 

televisão e nas mídias compactas (HUDSON; RITCHIE, 2006; RILEY; BAKER; VAN 

DOREN, 1998), esse efeito pode ser maximizado. Além disso, o apelo 

socioeconômico dos filmes e da televisão permite que seja alcançada uma quantidade 

ainda maior de pessoas (SCHOFIELD, 1996), das mais variadas classes 

socioeconômicas, o que é muito mais vantajoso do ponto de vista do marketing 

quando compara-se com ações para classes específicas. 

As oportunidades associadas ao turismo cinematográfico começam ainda no 

período de pré-produção de um filme, por exemplo, a partir da visita da equipe de 

produção ao destino. Essa etapa inclui a hospedagem em hotéis, alimentação, 

transporte e lazer de todos os profissionais envolvidos. Além disso, é possível que 
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haja a contratação de serviços terceirizados da localidade, caso a produção comece, 

de fato. A partir daí, se os esforços forem sincronizados, é possível gerar interesse e 

conhecimento do destino ao associá-lo com a produção que está sendo rodada lá. Um 

dos casos de sucesso nesse sentido é o da trilogia de filmes “O Senhor dos Anéis” 

(New Line Cinema) e “O Hobbit” (New Line Cinema) que, por meio de ações conjuntas 

entre a produção do filme e empresas ligadas ao setor do turismo, transformaram a 

Nova Zelândia na Middle-Earth – como é conhecido o mundo onde a trama dos filmes 

se desenrola (JONES; SMITH, 2005).  

A Inglaterra também soube aproveitar as oportunidades que se apresentaram 

com os sucessos dos filmes e lançou um relatório em 2015 no qual são identificados 

os efeitos econômicos produzidos pelos filmes e pela televisão em diferentes 

localidades (SPI, 2015). Por meio de uma pesquisa de demanda, foi identificado que 

36.1% da demanda turística internacional e 11.6% da demanda turística nacional do 

país é oriunda do turismo cinematográfico, ou seja, 47,7% da demanda do país é 

motivada pelas produções do audiovisual que retratam a Inglaterra de alguma 

maneira. No que tange aos gastos dos turistas, a pesquisa identificou que os 

internacionais gastam £1.6 milhão por ano por conta do turismo cinematográfico. 

Ainda assim, o relatório supracitado ressalta que o destaque depende muito do 

sucesso que os filmes têm no mercado cinematográfico e que o turismo 

cinematográfico pode ser imprevisível, já que o sucesso de qualquer filme ou seriado 

não pode ser garantido (IBID). 

De maneira similar, O’Connor, Flanagan e Gilbert (2008) pontuam que a 

Inglaterra já serviu de locação para mais de 100 produções internacionais, sendo 

esses filmes e séries de televisão. Algumas delas foram muito bem-sucedidas no 

mercado, como “O Código Da Vinci” (Columbia Pictures), “Quatro Casamentos e um 

Funeral” (Fox Film) e “Um Lugar Chamado Notting Hill” (Universal) e atraíram turistas 

para suas respectivas locações. Por meio de uma pesquisa de método múltiplo 

realizada junto à agência responsável pela divulgação do condado inglês Yorkshire, 

que contemplou uma survey com turistas no centro de informação turística e 

entrevistas com personalidades importantes na gestão da imagem do destino, os 

autores indicaram que o branding6 realizado no condado, através das produções 

                                                           
6 Branding pode ser descrito como o processo pelo qual um destino turístico constrói e consolida sua 
marca. As produções audiovisuais são uma maneira pela qual este processo pode acontecer 
(O’CONNOR; FLANAGAN; GILBERT, 2008). 



41 
 

filmadas lá, foi identificado como uma das estratégias de diferenciação dentro do 

mercado competitivo de destinos turísticos (O’CONNOR; FLANAGAN; GILBERT, 

2008). 

É interessante notar que os benefícios econômicos trazidos pelo turismo 

cinematográfico acontecem nas mais diferentes escalas: do local ao nacional. Casos 

como o castelo de Alnwick, que foi usado como locação nos primeiros filmes da saga 

“Harry Potter” (Warner Bros), teve aumento estimado de 230% no número de 

visitantes e injetou £9 milhões de 2011 até 2013 na economia local (SPI, 2015). 

Estocolmo, por outro lado, é um exemplo de uma cidade que sentiu os efeitos do 

turismo cinematográfico de uma maneira mais ampla, a partir do lançamento da 

trilogia de livros “Millennium” e sua posterior adaptação cinematográfica. Estima-se 

que a exposição de Estocolmo com os filmes produzidos seja de €106 milhões, um 

valor muito superior ao que foi gasto com a produção dos filmes €11 milhões 

(SPARRE; LIND, 2011). Há ainda o caso de destinos que sentem os efeitos indutores 

mesmo sem aparecem, de fato, no filme. É o caso da Noruega, que teve um aumento 

na visitação de turistas americanos nos primeiros três meses de 2014, por conta do 

lançamento do filme “Frozen” (Walt Disney Animation Studios), em novembro do ano 

anterior (SPI, 2015). 

Croy (2011) comenta que as oportunidades que surgem por conta desse 

fenômeno podem ser entendidas a partir das próprias características inerentes aos 

filmes, a saber: as audiências assistem aos filmes por escolha própria; os filmes 

permitem que a audiência personalize a história; eles celebram a atuação dos atores 

em cena; os filmes possuem uma imagem perfeita; são distribuídos 

internacionalmente e por meio de inúmeras mídias – como DVD, Blu-ray, TV, pay-per-

view, TV paga ou aberta e internet); são discutidos em círculos sociais e nas mídias; 

e os filmes são desejados, credíveis e memoráveis. Todavia, o autor comenta que tais 

características devem ser acompanhadas de perto pelos gestores, pois a influência 

dos filmes pode ser rápida e facilmente substituir ações não-estratégicas do destino, 

como por exemplo, uma agência de publicidade de um destino que esteja competindo 

contra a propaganda de um filme terá muito mais dificuldade, já que propagandas de 

maneira geral, não são desejáveis, não têm credibilidade e não são memoráveis 

(CROY, 2011). Por isso que os gestores precisam acompanhar o processo de 

produção de perto, pois se a imagem vinculada no filme do destino não for boa ou 
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desejável, o impacto será rapidamente propagado e o esforço para reverter a situação 

será mais árduo e caro. 

Hudson e Ritchie (2006) apresentam algumas ações que podem ser tomadas 

pelos gestores na tentativa de estimular o turismo cinematográfico nos destinos 

turísticos. Tais ações são detalhadas para os momentos anteriores ao lançamento do 

filme, ou seja, no período de produção, durante a produção e também no período após 

o seu lançamento. Uma das ações para o momento anterior ao lançamento do filme é 

aproveitar a exposição dos atores e atrizes que participarão do filme para fazerem 

entrevistas contando sobre o destino e a experiência no destino. Garantir que a 

produção faça menção ao destino em quaisquer materiais produzidos para o filme, 

como materiais de bastidores, making-of, por exemplo. Durante a produção dos filmes, 

algumas oportunidades podem surgir no sentido a fortalecer a ligação entre o filme e 

o destino, como aproveitar a estada dos atores para promover o destino e tudo aquilo 

que ele tem a oferecer (HUDSON, 2011). Quanto às ações posteriores ao lançamento 

dos filmes, os autores destacam: reproduzir ou manter cenários e locações quando 

possível; venda de objetos usados durante as gravações; promover hotéis e outros 

meios de alojamento usados durante a gravação pela equipe e atores; criação de 

roteiros turísticos utilizando as locações, como exemplo dos tours temáticos dos filmes 

“O Senhor dos Anéis” (CARL; KINDON; SMITH, 2007).  

No entanto, Hudson (2011) tece algumas críticas, argumentando que alguns 

destinos parecem não ter a total noção dos benefícios econômicos que o turismo 

cinematográfico pode trazer para o destino, muito por falta de conhecimento ou de 

estratégias ineficazes que são adotadas pelo órgão responsável pelo marketing desse 

destino no mercado. Não somente falham os gestores nesse sentido, mas também as 

film commissions, agências responsáveis por atrair produções do audiovisual e 

fomentar este mercado, também parecem ignorar os efeitos do turismo 

cinematográfico a longo prazo, focando-se apenas na atração de produções e 

provendo auxílio para a produção (CROY; WALKER, 2003 apud HUDSON, 2011). As 

film commissions deveriam seguir exemplos como o de Malta, que tem tanto seu órgão 

de turismo quanto a film commission trabalhando em conjunto para tornar Malta um 

destino film friendly7, ou seja, um destino que fomenta e facilita a produção audiovisual 

                                                           
7 Segundo o dicionário Oxford (2018), o termo friendly quando combinado com outra palavra, indica um 
sentido de adaptação ou de algo que não seja prejudicial para alguém ou algo específico. Disponível 
em: < https://en.oxforddictionaries.com/definition/friendly > Acesso em 05 de fevereiro de 2018.   

https://en.oxforddictionaries.com/definition/friendly
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com ações, como: auxílios financeiros, suporte logístico para produções que consigam 

reproduzir Malta como ela é e promovem viagens para a empresa com o intuito de 

promover a ilha como locação (HUDSON, 2011). 

Caso não haja algum tipo de planejamento, muitos problemas poderão surgir a 

partir do desenrolar do turismo cinematográfico em uma determinada localidade. Tais 

questões podem emergir a partir de diferentes frentes, desde situações relacionados 

à degradação ambiental até econômicos. Caso não sejam bem geridos, podem trazer 

consequências desastrosas para o destino. 

Cohen (2005) apresenta os desdobramentos enfrentados pela Tailândia no 

período em que o país recebeu a produção do filme “A Praia” (Twentieth Century Fox). 

A produção aconteceu na praia Maya, localizada na Ilha Phi Phi Lae e fez uma série 

de alterações na vegetação local para que ela pudesse se enquadrar ao roteiro do 

filme. Foram plantadas outras espécies de coqueiros, foi retirada a vegetação nativa, 

bem como construídas estruturas temporárias para dar suporte à produção. A 

produção do filme aconteceu em meio aos protestos da população, que era contra às 

mudanças que foram feitas na praia. Após o término das gravações, as espécies que 

não eram nativas foram removidas, a vegetação nativa replantada e as estruturas 

retiradas. Porém, as medidas não foram suficientes e a vegetação nativa não resistiu 

às fortes ondas que atingem a praia no período das monções, o que resultou em uma 

mudança permanente na vegetação daquela praia (COHEN, 2005). Recentemente, 

de acordo com matéria publicada no jornal The Guardian8, em fevereiro de 2018, as 

autoridades tailandesas anunciaram o fechamento da praia para visitação turística na 

tentativa de reverter os danos ambientais causados pelos altos números de visitantes 

que chegavam à ilha todos os dias.  

A chegada dos turistas ao destino também pode ocasionar uma série de 

problemas. Beeton (2001) argumenta que a chegada de turistas de perfil 

socioeconômico na pequena localidade de Barwon Heads, na costa sul da Austrália, 

fez com que o tipo de turismo que acontecia no local sofresse uma drástica mudança. 

Para atender a nova demanda, novos estabelecimentos foram construídos, enquanto 

outros foram fechados. Além disso, a população local começou a sofrer com a falta 

de privacidade com o perfil invasivo dos novos turistas. Em suma, o que acontece é 

que a localidade passa por uma mudança no tipo de turismo que era característico 

                                                           
8 Disponível em: < https://www.theguardian.com/travel/2018/feb/14/thailand-maya-bay-the-beach-
movie-close-to-tourists-leonardo-dicaprio > Acesso em 10 de julho de 2018.  

https://www.theguardian.com/travel/2018/feb/14/thailand-maya-bay-the-beach-movie-close-to-tourists-leonardo-dicaprio
https://www.theguardian.com/travel/2018/feb/14/thailand-maya-bay-the-beach-movie-close-to-tourists-leonardo-dicaprio
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por conta da exposição advinda de um seriado na televisão. Surge um conflito entre a 

comunidade local e os novos turistas que chegam (CONNELL, 2012). 

Além disso, Riley, Baker e van Doren (1998) apontam que alguns turistas 

podem ter sua satisfação reduzida em virtude da diferença daquilo que é visto na 

produção e aquilo que se encontra nos destinos. Os turistas ficam desapontados 

quando a locação não se parece com aquilo que eles lembram (IBID, p. 931). Além 

disso, alguns locais podem ter problemas com os caçadores de souvenires que 

acabam tentando roubar elementos que tem relação com um filme, como no caso do 

roubo de placas de sinalização no local do acidente de trem do filme “Thelma e Louise” 

(Metro-Goldwyn-Mayer) (RILEY; BAKER; VAN DOREN, 1998). 

Há também problemas relativos à capacidade de carga. Muitas vezes, os 

destinos não estão preparados para o repentino aumento no número de visitantes por 

conta da exposição cinematográfica (TOOKE; BAKER, 1996), o que pode causar 

congestionamentos de carros nas ruas e de pessoas (BEETON, 2006, 2008), dentre 

outros problemas ligados a superlotação. Connell (2012) explica que, em alguns 

casos, pode haver uma espécie de super confiança no desenvolvimento do turismo 

cinematográfico no destino, que pode ocasionar problemas relativos à manutenção da 

demanda turística no longo prazo.  

Os impactos econômicos do turismo cinematográfico são notáveis, mas 

também se misturam com os impactos da atividade turística como um todo. Conforme 

destacado pelos autores, o planejamento e acompanhamento das ações de fomento 

ao turismo cinematográfico devem ser observados de perto pelos gestores, para que 

eventuais problemas sejam resolvidos logo. Além das questões trazidas até aqui, o 

turismo cinematográfico é responsável também por outros pontos que tocam no viés 

social do turismo, impactando a comunidade, percepção de autenticidade e outras 

questões que serão detalhadas na subseção seguinte. 

 

2.2.2 A perspectiva social do turismo cinematográfico 

 

Até o momento, foram apresentados os efeitos econômicos notáveis que o 

fenômeno traz para um destino e sua economia. No entanto, considerando as 

produções do audiovisual, o cinema, as novelas, os documentários e mesmo os 

videoclipes musicais como os responsáveis pela criação do turismo cinematográfico, 

não há como desconsiderar o seu viés social, na medida em que esses produtos são 
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expressões de uma cultura e, portanto, lidam diretamente com gostos, hábitos, 

maneiras de ser, de se expressar e de se comunicar de um povo. Essa perspectiva 

aborda o turismo cinematográfico do ponto de vista dos significados intrínsecos e dos 

símbolos associados tanto com o cinema e o turismo como uma prática cultural e as 

interconexões entre as facetas da cultura e do turismo (CONNELL, 2012). 

Neste sentido, alguns autores se dedicaram a realizar pesquisas evidenciando 

o caráter social do turismo cinematográfico a partir de algumas frentes: a construção 

da imagem de um destino (IWASHITA, 2003, 2006; SCHOFIELD, 1996); construção 

de uma autenticidade criativa que molda e é moldada por uma autenticidade nacional 

(JONES; SMITH, 2005); a construção de destinos turísticos a partir das imagens 

exibidas em mídias populares (BUTLER, 1990); questões relacionadas à 

autenticidade dos locais (BUTLER, 2011); a supressão de elementos culturais 

específicos em produções australianas (CROFTS, 1989); dentre outras implicações 

de cunho social. 

Nos trabalhos da pesquisadora Chieko Iwashita (2003, 2006) é possível 

identificar algumas características do viés social presente no fenômeno do turismo 

cinematográfico, a partir da construção da imagem de um destino como um resultante 

das mídias populares. A autora se utiliza da teoria do construcionismo social para 

argumentar que “[...] a realidade social é socialmente construída pelas pessoas 

através da linguagem e do discurso” (IWASHITA, 2003, p. 333). Ela aplica a teoria nos 

estudos do turismo para captar como a imagem de um destino turístico é construída 

por uma nação através daquilo que as mídias populares falam sobre ela. Alguns anos 

depois, a autora – a partir das definições geográficas oriundas de Lefebvre – 

complementa sua linha de pensamento explicando que os destinos turísticos não são 

construídos apenas pelas suas características físicas e geográficas, evidenciando o 

valor simbólico desses destinos que irão ser responsáveis por moldá-los e valorá-los 

através das diferentes imagens, símbolos e signos associados a eles (IWASHITA, 

2006). Os resultados trazidos pela autora reforçam o papel que as mídias populares 

têm sobre a construção da imagem de um destino turístico a partir da percepção 

construída pelos japoneses sobre o Reino Unido após a exposição desse público às 

mídias. A imagem que os japoneses têm sobre o Reino Unido foi reforçada por 

estereótipos, especialmente relacionados aos atributos físicos, como uma paisagem 

natural pitoresca, bela e com áreas rurais. Todos atributos reforçados pelos livros, 

programas de TV e filmes.  
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As autoras Jones e Smith (2005) usam o caso mais conhecido dentro do 

turismo cinematográfico para tratar do tema da autenticidade. Elas explicam, a partir 

do sucesso da trilogia de filmes “O Senhor dos Anéis” (New Line Cinema) e de como 

a Nova Zelândia aproveitou a visibilidade gerada pelos filmes, para tratar dos 

conceitos de autenticidade criativa e autenticidade nacional9. Cabe destacar que os 

conceitos de autenticidade trazidos pelas autoras são frutos de uma discussão mais 

profunda, liderada por autores como Hobsbawm (1983) e Peterson (1997). O objetivo 

das autoras foi levar a discussão da autenticidade para dentro do caso de sucesso da 

trilogia de filmes, analisando como funcionou a construção e promoção dos filmes para 

a Nova Zelândia. A autenticidade criativa refere-se às afirmações de integridade e 

mérito artísticos feitas para o filme, enquanto que a autenticidade nacional é predicada 

sobre uma identidade nacional. Isso se traduz com mais clareza no caso trazido pelas 

autoras, no qual a autenticidade criativa pode ser observada pelo alinhamento entre a 

obra escrita por J. R. R. Tolkien e os filmes produzidos a partir dela. Além disso, são 

considerados também os mitos, lugares e linearidade histórica anglo-saxões que o 

livro original traz. Por outro lado, ao tratar da autenticidade nacional, as autoras 

apontam que ela é feita com base na afirmação de que a trilogia é um produto 

originalmente neozelandês, “uma forma única de expressão do legado da identidade 

nacional” (JONES; SMITH, 2005, p. 926) e o uso dessa identidade como oportunidade 

de desenvolvimento social e econômico. Por meio do método de análise de discurso, 

as autoras identificam pontos de construção dessas autenticidades, bem como pontos 

que as reafirmam.       

Beeton (2005) chama atenção para o turismo cinematográfico como uma 

atividade de impactos sociais, para além do aumento do número de visitação nos 

destinos e do uso dos filmes e outras produções como ferramenta de marketing. 

Segundo ela, a maioria dos relatórios produzidos por agências governamentais, 

associações turísticas e produtoras de filmes tendem a se focar no número de 

visitantes que são atraídos para uma área e quanto dinheiro gastam. Isso gera uma 

impressão de que o ganho econômico é o primeiro (e o único) indicador de 

desenvolvimento turístico do fenômeno (BEETON, 2005, p. 12). Nesse ponto, a autora 

comenta os impactos sociais e ambientais que o turismo cinematográfico pode ter 

sobre uma determinada localidade, na comunidade que lá reside e em seu meio 

                                                           
9 Ambos os termos foram traduzidos do original: creative authenticity e national authenticity (JONES; 
SMITH, 2005, p. 926).  
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ambiente. Em especial, a autora pontua questões voltadas para a capacidade de 

carga – questão já comentada anteriormente – mas que possui ligação direta com a 

qualidade de vida da comunidade local, especialmente se a localidade for pequena e 

o fluxo de turistas for repentino, como aconteceu por exemplo com o vilarejo de 

Goathland (BEETON, 2005). 

A referida autora apresenta, em outro momento, alguns impactos de cunho 

social, econômico e ambiental identificados com algumas locações que serviram como 

cenário de produções do audiovisual. A autora destaca questões relacionadas à 

melhoria da qualidade de vida da população local a partir das transformações 

advindas da produção do seriado de TV “Heartbeat” (Yorkshire Television) (BEETON, 

2008) com o desenvolvimento de novas atividades recreativas para os turistas e, 

sobretudo, pela aceitação do turismo cinematográfico pelos residentes. Este talvez 

tenha sido um dos pontos mais importantes, já que os moradores deixam de agir 

contra a atividade turística que se estabelece no local e passam a igualar os seus 

interesses com o turismo e então captar benefícios para si.   

Em outro estudo, Crofts (1989) comenta as edições que o filme “Crocodile 

Dundee” (Twentieth Century Fox) sofreu para que o público norte-americano tivesse 

interesse em assisti-lo. Segundo o autor, uma estratégia adotada pela Paramount, 

estúdio responsável pela distribuição nos Estados Unidos, foi “disfarçar o máximo 

possível, o fato de [Crocodile Dundee] ser um filme australiano” (CROFTS, 1989, p. 

129). Para tanto, alguns aspectos da cultura australiana foram editados e/ou cortados 

para a versão do filme destinada ao mercado americano, como gírias australianas que 

não seriam entendidas pelo público americano e trechos da paisagem australiana que 

foram suprimidos. Ainda assim, o autor ressalta que as edições foram, em sua maioria, 

de cunho estético e não pouco tiveram a ver com “uma conspiração imperialista para 

suprimir a cultura australiana” (CROFTS, 1989, p. 129). De qualquer maneira, alguns 

dos elementos cortados são expressões da cultura australiana e sua supressão pode 

ser entendida como uma afronta ou desinteresse pela cultura. 

Apesar de não ser este o objetivo do seu trabalho, Crofts (1989) traz um 

exemplo de caráter social do turismo cinematográfico, uma vez que envolve questões 

ligadas à expressão cultural de um povo. De forma similar, Schofield (1996) toca na 

questão cultural ao tratar da reconstrução da imagem de Manchester, tendo como 

objeto um tour histórico pelos estúdios de produção audiovisual. O tour é visto como 

um produto turístico midiático que pode auxiliar na propagação da herança 
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cinematográfica de Manchester, na medida em que usa os estúdios de gravação de 

séries e filmes como recurso para contar não apenas a história daqueles locais, mas 

também a história de Manchester, já que a produção cinematográfica se tornou parte 

dela.   

Uma última questão retratada por alguns estudos está ligada ao fato de 

algumas produções serem filmadas em um lugar mas retratarem outros locais, o que 

causaria problemas de autenticidade (BUTLER, 2011, 1990) por parte dos visitantes 

que podem descobrir-se enganados, já que o local que estão visitando não é o mesmo 

que foi visto na produção. A aceitação do público quanto à substituição de um lugar 

por outro varia de gênero de filme, da mesma forma que as pessoas entendem que 

os filmes são obras fictícias, mesmo que sejam baseadas em fatos reais. Logo, não 

seria problema a locação também ser fictícia. Além disso, há um uso crescente de 

imagens e fundos gerados por computação gráfica, exemplo disso é o filme “Avatar” 

(Twentieth Century Fox), que tem 70% das suas cenas feitas com imagens geradas 

em computador10. 

Por fim, Butler (2011) argumenta que a atratividade de uma localidade real 

exibida em um filme é superior à localidade retratada nele, com a ressalva de que se 

faz necessário entender melhor a motivação dos turistas ditos cinematográficos para 

saber se existe uma expectativa maior em visitar uma locação de um filme no destino 

dependendo do gênero do filme envolvido. 

Até este ponto, tudo que foi indicado, demonstra que o turismo cinematográfico, 

enquanto fenômeno turístico, não possui apenas impactos econômicos, mas também 

possui alguns efeitos de caráter social. Contudo, a indicação feita a partir da literatura, 

mostra que é difícil delimitar o que de fato é social, econômico ou ambiental, na 

medida em que essas esferas se misturam quando se pensa em impactos. Tal mistura 

é evidente quando foi apresentado o caso do vilarejo de Goathland, local onde foi 

filmada a série televisiva “Heartbeat” (Yorkshire Television), que teve a relação com o 

turismo cinematográfico alterada ao longo dos anos. Em um primeiro momento, a 

partir do fluxo repentino de visitação no pequeno vilarejo, problemas de inchaço, falta 

de privacidade da comunidade local, foram os primeiros a aparecer (MORDUE, 1999, 

2001). Em seguida, a partir do entendimento dos benefícios que os turistas poderiam 

                                                           
10 JOHSON, Bobbie. The technological secrets of James Cameron's new film Avatar. The Guardian. 
Disponível em: < https://www.theguardian.com/film/2009/aug/20/3d-film-avatar-james-cameron-
technology > Acesso em 16 de agosto de 2017. 

https://www.theguardian.com/film/2009/aug/20/3d-film-avatar-james-cameron-technology
https://www.theguardian.com/film/2009/aug/20/3d-film-avatar-james-cameron-technology
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trazer para o local, a comunidade passa a trabalhar no mesmo sentido do turismo, 

com a criação de novas atividades recreativas e adaptação do vilarejo para trazer 

referências do seriado ao local (BEETON, 2008). Neste exemplo, é possível identificar 

impactos de cunho social, no que tange os problemas com a comunidade, impactos 

de cunho econômico, a partir do fomento da atividade turística de uma maneira geral 

e impactos ambientais, a partir dos possíveis problemas gerados pela capacidade de 

carga do local com o fluxo repentino de turistas e o fato do vilarejo ser pequeno e não 

estar preparado para comportar um fluxo intenso de pessoas tão repentinamente. 

Como toda atividade turística, o turismo cinematográfico também é capaz de 

gerar impactos positivos e negativos em diferentes escalas: econômico, social e 

ambiental. Entender o comportamento desse turista, facilita na diminuição dos 

problemas e maximiza os benefícios. Na seção seguinte, serão apresentados os 

estudos que se dedicaram em entender as motivações dos turistas cinematográficos. 

Essas motivações geraram tipologias que foram associadas aos desejos dos turistas 

e seu comportamento. 

 

2.3 TIPOLOGIAS DOS TURISTAS CINEMATOGRÁFICOS 

  

Levando em consideração a quantidade de estudos que se propõem a estudar 

a demanda do turismo cinematográfico, percebeu-se necessária a construção desta 

seção para esclarecer as principais questões levantadas pelos pesquisadores sobre 

o turista cinematográfico, mais especificamente sobre o seu comportamento durante 

todo o processo da atividade turística. Neste sentido, antes de introduzir esses pontos, 

é necessário apresentar alguns conceitos sobre os elementos relacionados ao estudo 

do comportamento do consumidor no turismo, a saber: as motivações e o processo 

de tomada de decisão desses turistas. 

 O estudo do comportamento do consumidor preocupa-se em entender os 

processos envolvidos durante a seleção, compra, uso e descarte de produtos, ideias, 

serviços ou experiências no sentido de satisfazer necessidades ou desejos individuais 

ou coletivos (SOLOMON et al., 2007). Ele busca entender como os indivíduos gastam 

seus recursos disponíveis – tempo, dinheiro e esforço – em itens de consumo 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000). “Engloba o estudo de o que compram, por que 

compram, quando compram, onde compram, com que frequência compram e com que 

frequência usam o que compram” (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p.5. grifo no original). 
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 O comportamento do consumidor é um processo constante que envolve uma 

série de fatores que vai além do simples ato de pagar e receber uma mercadoria ou 

serviço (SOLOMON et al., 2007). A motivação é um desses fatores que atuam sobre 

o processo de decisão dos turistas e pode desempenhar papel fundamental na 

escolha. Ela refere-se ao processo que faz com que as pessoas se comportem do 

jeito que elas são. De uma perspectiva psicológica, a motivação acontece quando uma 

necessidade emerge e o consumidor deseja satisfazê-la. Tal necessidade pode ser 

utilitária – um desejo de atingir um benefício funcional ou prático – ou pode ser 

hedônica – uma necessidade experimental, que envolve emoções e fantasias 

(SOLOMON et al., 2007, p. 90). 

A motivação pode ser estimulada a partir de alguns elementos oriundos, por 

exemplo, de estímulos que apelem para o sistema sensitivo – visão, olfato, tato, 

audição e paladar – e o processo da percepção irá indicar como eles são 

selecionados, organizados e interpretados e o quão fortes são para chamar nossa 

atenção (SOLOMON et al., 2007). Os supracitados autores indicam que o estímulo 

visual é altamente sensível para o consumidor, podendo atrair a atenção de maneira 

rápida. Os produtos da cultura popular – filmes, livros, música, esportes e outras 

formas de entretenimento – são capazes de gerar apelo visual instantâneo e são 

consumidos por uma massa de pessoas ao redor do planeta (SOLOMON et al., 2007). 

Argumenta-se então que os filmes, como exemplos dessas mídias, e por seu consumo 

estar disseminado pelo mundo, podem ser considerados como um dos elementos 

capazes de gerar estímulo e motivar pessoas a viajarem.  

Alguns autores buscaram entender como os filmes são capazes de gerar o 

estímulo à viagem e trouxeram alguns estudos cujo foco foi a motivação dos turistas 

cinematográficos (CONNELL; MEYER, 2009; FROST, 2010; MACIONIS, 2004; 

MACIONIS; SPARKS, 2009; O’CONNOR; MACIONIS, 2011; RITTICHAINUWAT; 

RATTANAPHINANCHAI, 2015). É a partir dos anos 2000 que as pesquisas de cunho 

quantitativo começaram a trazer novas ideias sobre o perfil e a motivação dos turistas 

(CONNELL, 2012), revelando características e permitindo aos pesquisadores 

traçarem alguns grupos específicos de turistas cinematográficos. 

O estudo realizado por Macionis (2004) apresenta uma tipologia dos turistas 

cinematográficos11 divididos em três categorias, que vai do turista cinematográfico 

                                                           
11 Os termos foram traduzidos pelo autor do original: Serendipitous Film Tourist, General Film Tourist 
e Specific Film Tourist (MACIONIS, 2004). 
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específico até o turista cinematográfico acidental, passando pelo turista 

cinematográfico geral, em um espectro contínuo. Para cada categoria, a autora definiu 

motivações desses turistas. O turista específico busca ativamente as locações vistas 

nos filmes, suas motivações incluem peregrinação, fantasia, romance, auto identidade 

e nostalgia; o turista acidental pode ou não participar de atividades específicas do 

turismo cinematográfico e sua presença no destino não está relacionada com o filme. 

As motivações desse grupo incluem interação social com outras pessoas e atração 

pela novidade. Já o turista geral é aquele que participa de atividades específicas do 

fenômeno, porém não foi especificamente atraído ao destino pelo filme. Para esse 

grupo, as motivações também incluem novidade, nostalgia e educação. 

A autora constrói sua narrativa apontando que um fator interno que pode levar 

os turistas a buscarem as locações vistas nos filmes é o próprio olhar que o filme 

constrói sobre um local e reproduz para uma audiência. O olhar do turista, conforme 

propôs Urry (2001), é uma das possibilidades do indivíduo de construir uma imagem 

do local, sendo que, para o caso dos filmes, esse olhar sobre o destino já vem formado 

conforme as características do filme – cenografia, tema central, personagens e 

período histórico. Ao assistir ao filme, a audiência pode construir uma imagem sobre 

o destino, adicionar elementos a uma imagem já construída, construir uma imagem 

totalmente nova ou, ainda, desconstruir uma imagem previamente existente.  

Aprofundando a questão das tipologias, outras autoras argumentam que há 

ainda uma subcategoria dos turistas cinematográficos específicos, chamada por elas 

de turistas cinematográficos de elite – elite screen tourists –, cujo único objetivo de 

viagem é conhecer locais relacionados aos filmes. Esses turistas ainda consomem 

souvenires e tendem a retornar ao destino (CONNELL; MEYER, 2009). Eles buscam 

produtos prontos para consumo que atendam às necessidades advindas da 

experiência cinematográfica, no caso, de um seriado infantil, cujo perfil é 

majoritariamente composto de crianças e de seus pais.  

Em outra pesquisa, Croy e Heitman (2011) apresentam outras tipologias de 

turistas, a saber: acidental, incidental, casual, de passeio e proposital12. Essas 

categorias foram delimitadas com base em outras pesquisas, como a pesquisa de 

Macionis (2004), que deu origem às tipologias iniciais, a tipologia de turistas culturais 

de McKercher e du Cros (2003 apud CROY; HEITMAN, 2011), e a pesquisa de 

                                                           
12 Traduzido do original: serendipitous film tourists, incidental film tourists, casual film tourists, 
sightseeing film tourists and purposeful film tourists (CROY; HEITMAN, 2011). 
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Macionis e Sparks (2009). As cinco categorias foram construídas pelos autores com 

base na importância que os filmes desempenham no processo de escolha para os 

turistas durante a experiência desejada in loco. Filmes que têm alta importância na 

decisão, associados a uma profunda experiência turística esperada, compreende a 

categoria de turistas definida pelos autores como propositais. Na outra ponta, estão 

os turistas incidentais, ou seja, aqueles que tem uma experiência turística superficial 

e no qual os filmes tiveram pouca ou nenhuma importância no processo de decisão. 

Entre este espectro, estão as outras três categorias definidas pelos autores, sendo os 

turistas acidentais, aqueles que buscam experiências turísticas vívidas mas usam ou 

não os filmes como um dos motivos de escolha de destino. Os turistas casuais, como 

aqueles que possuem uma experiência turística superficial, mas que usam os filmes 

como argumento para escolha de um destino e, por último, os turistas de passeio, 

aqueles que os filmes possuem alto poder decisório, mas que têm uma experiência 

turística superficial. 

Neste sentido, em similaridade com outros estudos (MACIONIS; SPARKS, 

2009; RITTICHAINUWAT; RATTANAPHINANCHAI, 2015), a pesquisa dos autores 

identificou uma quantidade pequena de turistas considerados específicos ou 

propositais, enquanto que a maioria deles são acidentais ou incidentais, ou seja, a 

experiência cinematográfica que ocorre é uma consequência da experiência turística 

que está acontecendo no destino, sendo o turismo cinematográfico uma motivação 

adjacente e não a principal. 

Por outro lado, alguns autores (CONNELL, 2005b; KIM, 2012b) que 

trabalharam com casos específicos, como o parque temático dedicado a uma série 

televisiva sul coreana – “Dae Jang Geum” (Munhwa Broadcasting Corporation), 

acreditam que a visitação aos locais tenha sido motivada por tais produções e não por 

outro motivo qualquer, já que eles não possuem outras atividades senão atividades 

com referência às produções. 

Cabe salientar, contudo, que as pesquisas com os turistas acabam sendo 

restritas a grupos específicos, seja pela cultura, como o caso asiático (KIM, 2012c; 

KIM; WANG, 2012; KIM; O’CONNOR, 2011), ou ainda pela produção audiovisual em 

si, como o caso dos fãs dos filmes “O Senhor dos Anéis” (New Line Cinema) (CARL; 

KINDON; SMITH, 2007), “Star Wars” (The Walt Disney Company) (ROESCH, 2009 

apud CONNELL, 2012) ou “Balamory” (BBC Scotland) (CONNELL, 2005a; CONNELL; 

MEYER, 2009). Essa restrição demográfica dificulta que os estudos realizados pelos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Munhwa_Broadcasting_Corporation
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pesquisadores não sejam aplicáveis a outras realidades, o que, em última instância, 

pode dificultar a aplicabilidade das tipologias citadas anteriormente. 

Essa seção apresentou estudos que se dedicaram a entender as motivações 

dos turistas cinematográficos, criando tipologias para cada um dos grupos que 

emergiram. A próxima seção irá apresentar as contribuições dos outros campos de 

estudo, além do turismo, que podem prover informações relevantes para a melhor 

compreensão do turismo cinematográfico. 

 

2.4 CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS CAMPOS DO ESTUDO 

 

Entendendo o turismo cinematográfico como um resultado da relação entre o 

audiovisual, especialmente o cinema, e o turismo, é cabível trazer para a discussão 

elementos que perpassam ambas as áreas como foco de estudo, apoiando-se 

também em outras disciplinas, como a geografia, o marketing e a psicologia 

(CONNELL, 2012). Tais disciplinas provém entendimentos aplicáveis aos estudos do 

turismo cinematográfico que podem ser usados na sua construção teórica e no 

fortalecimento dos seus argumentos. Conforme explica Connell (2012, p. 1012) as 

interconexões entre os tipos de mídias visuais, espaço, lugar e turismo revelam 

elementos importantes que contribuem para a base teórica e conceitual do turismo 

cinematográfico. Essa percepção mostra-se importante no sentido de indicar que o 

turismo cinematográfico vai além da premissa básica de que o estimulo visual é capaz 

de gerar desejo de viajar (CONNELL,2012), incorporando as perspectivas de outras 

disciplinas (BEETON, 2010).  

Neste sentido, é importante entender como essas outras disciplinas podem 

prover insumos para os estudos do turismo cinematográfico. Pautando-se na relação 

exposta por Connell (2012) o cinema, como área de estudo, é um bom ponto de 

partida, dada sua longevidade e seu atual consumo estar altamente disseminado no 

mundo moderno, com produções cinematográficas como “Avatar” (Twentieth Century 

Fox), “Titanic” (Paramount Pictures), “Star Wars: O despertar da Força” (Walt Disney 

Animation Studios), “Os Vingadores: Guerra Infinita” (Marvel Studios) figurando entre 

os filmes que tiveram as maiores arrecadações com, respectivamente, US$2.788, 

US$2.186, US$2.068 e US$ 2.040 bilhões de dólares em cinemas de todo o mundo13. 

                                                           
13 BOX OFFICE MOJO. All time box office. Disponível em http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/. 
Acesso em 12 de agosto de 2017 

http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/
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Números como esses indicam o poder de atração que os filmes possuem, sendo 

responsáveis por levar milhares de pessoas para as salas de cinema. 

Segundo Connell (2012) existem duas vertentes principais dentro dos estudos 

do cinema que são de interesse do turismo: a primeira delas é a relação existente 

entre o ato de assistir a um filme e da resposta emocional desse ato; a segunda se 

refere à paisagem fílmica ou cinematográfica. Para explorar o primeiro ponto, a autora 

busca alguns pesquisadores da psicologia para explicar como funciona a relação entre 

o filme e as emoções que emergem da audiência, como é possível entender a simpatia 

e interesse para com determinados personagens do filme, como a música pode 

contribuir para a experiência emotiva do filme e, por fim, como uma série de atributos 

do filme, quando usados em conjunto, são capazes de gerar uma resposta emotiva 

(GRODAL, 1997; SMITH, 2003; COHEN, 2001 apud CONNELL, 2012). 

Tratando-se da segunda vertente, a autora traz autores que pesquisam a 

paisagem e o espaço, a partir da perspectiva da geografia de Lefebvre e de outros 

autores. Entende-se o cinema como uma forma de usar, organizar e exibir o espaço, 

sendo a palavra espaço vista a partir do universo do cinema como o espaço de cada 

cena gravada, da narrativa, da relação geográfica dos elementos e seu 

sequenciamento, e o filme no espaço (SHIEL, 2001 apud CONNELL, 2012). 

Formaliza-se a relação entre a geografia e a cultura a partir da geografia cultural 

que conecta a espacialidade do cinema com a geografia social e cultural do dia-a-dia, 

legitimando a ideia de que a representação cinematográfica é imbuída de elementos 

culturais e que tal representação é capaz de transformar um local real em uma 

paisagem imaginada (CONNELL, 2012, p. 1014).  

A discussão em torno da paisagem é trazida pelo viés de Lefebvre (2006), 

pensando que a paisagem no filme é usada de maneira premeditada e composta de 

elementos preconcebidos, no sentido de estimular o consumo de um espetáculo pela 

plateia. A paisagem e seus elementos estão repletos de significados e simbolismos 

que são usados de maneira a compor uma história, influenciar a percepção da 

audiência sobre ela, podendo criar uma nova paisagem, diferente daquela que 

realmente foi usada como a locação. Tais paisagens, abastecidas de simbolismos e 

significados são entendidas pela audiência a partir das percepções sociais e culturais 

sobre como cada uma das pessoas entende essas questões e, juntamente com o 

imaginário que se cria, a paisagem é entendida (LEFEBVRE, 2006; COSGROVE, 

1998 apud CONNELL, 2012).  
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A geografia é uma das disciplinas que mais têm provido ideias para o 

entendimento do turismo cinematográfico a partir da construção da imagem e da 

paisagem. A geografia cinematográfica, como subdisciplinas da geografia cultural, 

entende o turismo cinematográfico como uma aplicação cultural e espacial em um 

mundo dominado por iconografia e imagem (CONNELL, 2012) e, portanto, é útil 

considerá-las como abordagens advindas das ciências sociais para explicar como o 

turismo e o cinema se relacionam em um contexto maior.  

O turismo cinematográfico constrói novas paisagens culturais (JEWELL; 

MCKINNON, 2008) que criam novas identidades, além do desejo de viagem. Dessa 

forma, é necessário entender como se dão essas construções que estão repletas de 

significados, imaginários e emoções entre aqueles que buscam conhecer as locações 

e os filmes e seus elementos, atores, personagens e características. Conforme 

salienta Connell (2012), as abordagens das ciências sociais são úteis para tal 

compreensão, visto que estão apoiadas em autores como Eco (1986), McCannell 

(1976), Lefebvre (1991), Debord (1983), entre outros, que trazem argumentos 

capazes de revelar como se dão essas relações, a partir dos símbolos e signos da 

construção social, da experiência cultural pós-moderna, do significado emocional de 

um destino para a identidade humana e da construção social do espetáculo baseado 

em imaginários. 

Não é objetivo deste trabalho adentrar na discussão teórica indicada acima, 

mas apenas salientar que a pesquisa em turismo cinematográfico pode se beneficiar 

de tais abordagens, dependendo do interesse de pesquisa. Alguns pesquisadores já 

se propuseram a usar os conceitos citados acima aplicados ao turismo 

cinematográfico, conforme destaca Connell (2012), Karpovich (2010), Jewell; 

McKinnon (2008), Couldry (1998), Crofts (1989), Butler (1990; 2011), Beeton (2010), 

Long ( 2011) entre outros. 

Considerando o surgimento do turismo cinematográfico como uma alternativa 

mais eficiente de promoção turística, como já destacado anteriormente, é normal que 

o marketing tenha sido amplamente usado como uma disciplina fonte de informações 

para o turismo cinematográfico. Os principais temas dentro do marketing para o 

turismo cinematográfico estão relacionados com a promoção de destinos turísticos por 

meio das produções do audiovisual: os filmes, novelas, documentários e outros 

(HUDSON, 2011; HUDSON; TUNG, 2016; HUDSON; RITCHIE, 2006); a construção 

de imagem (CROY, 2010; IWASHITA, 2003, 2006), branding (O’CONNOR; 
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FLANAGAN; GILBERT, 2008; O’CONNOR; MACIONIS, 2011) e o comportamento do 

consumidor (CONNELL; MEYER, 2009; MACIONIS, 2004) são temas que já foram 

pontuados anteriormente neste trabalho. 

Após a exposição das contribuições de outros campos de pesquisa, a próxima 

seção irá indicar as principais instituições de fomento do audiovisual do país, com 

objetivo de detalhar sua atuação e importância para o setor do audiovisual.   

 

2.5 INSTITUIÇÕES DE FOMENTO DO AUDIOVISUAL 

  

Esta seção apresentará as principais instituições nacionais e internacionais 

responsáveis por fomentar a indústria do audiovisual. Tal apresentação se faz 

necessária na medida em que a ANT prevê a identificação de atores envolvidos com 

o fenômeno e relevantes para o tema que se pesquisa e, entende-se que tais 

instituições poderão ser identificadas como atores dentro da perspectiva da ANT. 

Desta forma, as entidades serão apresentadas na seguinte ordem: primeiro as 

nacionais, iniciando pelo Ministério da Cultura, órgão máximo ligado da esfera federal 

e, depois, seguindo pela hierarquia institucional. Serão apresentadas algumas 

entidades de classe vinculadas ao setor do audiovisual, seguidas pelas film 

commissions, que serão detalhadas com mais profundidade, visto que essas 

instituições são consideradas catalizadoras de produções audiovisuais para uma 

determinada localidade – nacional, estadual ou municipal –, por meio de incentivos 

fiscais e de apoio logístico. Por fim, as entidades mais atuantes dentro do Rio de 

Janeiro serão apresentadas. 

Na esfera nacional, o principal órgão de fomento do audiovisual é o Ministério 

da Cultura (MinC). Ele é responsável pela “[...] política nacional de cultura e a proteção 

do patrimônio histórico e cultural” (BRASIL, 2017a). O ministério entende a cultura a 

partir de três dimensões: simbólica, cidadã e econômica. O cinema, como um produto 

do audiovisual, é considerado nas três dimensões: ora como uma expressão da 

cultura brasileira, imbuída de símbolos culturais; ora como um direito dos cidadãos de 

ter acesso à essa forma de expressão cultural; e, finalmente, como um vetor de 

desenvolvimento econômico, socialmente justo e responsável nos diferentes níveis, 

do nacional até o local (BRASIL, 2017a). 

Atualmente, o MinC possui seis secretarias que lidam com assuntos 

específicos, sendo uma delas voltada para o desenvolvimento da política nacional do 
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cinema e audiovisual, além de “[...] políticas, diretrizes gerais e metas para o 

desenvolvimento da indústria audiovisual e cinematográfica brasileira” (BRASIL, 

2017b). A Secretaria do Audiovisual (SAv) está subordinada ao MinC e foi criada em 

19 de novembro de 1992, pela Lei nº 8.490, e tem como competências “[...] a 

formação, produção inclusiva, regionalização, difusão não-comercial, democratização 

do acesso e preservação dos conteúdos audiovisuais brasileiros, respeitadas as 

diretrizes da política nacional do cinema e do audiovisual e do Plano Nacional de 

Cultura” (BRASIL, 2017b). Ela possui duas unidades: o Centro Técnico Audiovisual 

(CTAv), localizado no Rio de Janeiro; e a Cinemateca Brasileira, localizada em São 

Paulo. O CTAv possui responsabilidades semelhantes à SAv, atuando no apoio ao 

desenvolvimento do audiovisual brasileiro, desde a produção à distribuição. Se 

preocupa também com a pesquisa, produção de conteúdo, disseminação de técnicas, 

inovação tecnológicas. A cinemateca, por outro lado, atua como um repositório de 

material audiovisual brasileiro, cuja preocupação está na preservação e restauração 

desse material. Possui acervo de 200 mil rolos de filmes que incluem longa e curta 

metragens, cinejornais, além de livros, revistas, roteiros, fotografias da produção 

audiovisual brasileira. 

Vinculada ao MinC desde 2003 está a Agência Nacional do Cinema (ANCINE), 

agência regulatória ligada ao MinC, responsável por fomentar, regularizar e fiscalizar 

o mercado do audiovisual e do cinema brasileiros. É uma autarquia especial, tendo 

sido criada em 2001 pela Medida Provisória 2228-1. A atuação da ANCINE está em 

toda a cadeia produtiva do audiovisual, desde o fomento de legislação, com leis, 

mandados e portarias, até na fiscalização contra pirataria. Ela também atua 

angariando coproduções internacionais, através de incentivos e programas de apoio 

com empresas internacionais que queiram filmar no país (ANCINE, 2017). Possui um 

observatório - Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual - OCA, cujo objetivo 

é divulgar dados e informações produzidas pela ANCINE. O OCA disponibiliza 

informações sobre o mercado do audiovisual brasileiro, com informações sobre 

estreias, número de salas de cinema, público, além de informes sobre a TV aberta e 

a TV paga. O observatório trabalha no sentido a divulgar informações, contribuindo 

para a “geração e disseminação de conhecimento do setor” (OCA, 2017). 

 Há outras entidades que trabalham dentro do segmento do audiovisual, dentre 

elas, algumas entidades de classe que atuam em prol de seus objetivos frente o poder 

público e a iniciativa privada. A Motion Picture Association América Latina (MPA-AL) 
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é uma filial da Motion Picture Association of America Inc, que representa seis membros 

atuantes na televisão e no cinema: Walt Disney Studios Motion Pictures, Paramount 

Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment Inc., Twentieth Century Fox Film 

Corporations, Universal City Studios LLC e Warner Bros. Entertainment Inc. Seu 

principal objetivo é estimular a cultura e o mercado audiovisual na América Latina e 

em todo o mundo. A MPA-Brasil existe desde 1940, promovendo e estimulando a 

inovação na indústria audiovisual. Além disso, a entidade “[...] monitora o cenário 

político e econômico em relação à indústria audiovisual” (MPA-BRASIL, 2017, [s.p]), 

representando o interesse dos estúdios associados. Ela também busca 

  
 

[...] estimular e consolidar parcerias com os participantes da indústria 
audiovisual brasileira, nos setores público e privado, bem como 
promover o intercâmbio de conhecimentos e a valorização global da 
indústria audiovisual (MPA-BRASIL, 2017, [s.p]). 
 
 

 Outra entidade de classe é o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual 

(SICAV), cuja missão é representar e defender os interesses da indústria audiovisual 

nos âmbitos governamental e privado. Representa empresas do setor do audiovisual 

em vários Estados do país, incluindo o Rio de Janeiro. Foi criado em 1945 e depois 

de sete anos, teve sua atuação ampliada para todo o território nacional (SICAV, 2017). 

De forma similar, a Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais (APRO) 

também atua em prol da representação e da defesa dos seus associados, produtores 

de obras audiovisuais (sejam de conteúdo ou publicitárias) (APRO, 2017). 

 Considerando as film commissions (FC), cabe abrir um adendo para explicar 

seu funcionamento, sua relação com o mercado e outras atuações relevantes, antes 

de pontuar seus escritórios pelo mundo e no país. De acordo com a Association of 

Film Commissioners International (AFCI), uma film commission é um escritório 

especializado regido por uma entidade governamental ou escritório administrativo, 

cujo propósito principal é promover a região através do desenvolvimento de filmes, 

vídeo e produção multimídia (AFCI, 2018). A literatura sobre film commissions indica 

que esses escritórios tendem a ignorar o fenômeno do turismo cinematográfico, 

preocupando-se majoritariamente com a atração de produtores para os destinos e 

auxílio logístico e legal às produções (HUDSON, 2011). Contudo, é interessante notar 

que esse cenário parece estar mudando e tais escritórios estão atentos aos efeitos 

que a relação turismo e audiovisual pode trazer, sobretudo em termos de geração de 
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renda para a localidade. Conforme já apresentado, Malta parece ser um dos exemplos 

que melhor retrata essa mudança. Além dela, o caso da Film Commission da Suíça 

que se preocupa em estimular debates e conferências para entender melhor o 

fenômeno, ou ainda, a New Zealand Film Commission (NZFC) que, além dos 

incentivos fiscais que oferece às produções, promove pesquisas para entender o 

impacto que o fenômeno tem na sua economia, a partir da identificação do efeito que 

os filmes da trilogia “O Senhor dos Anéis” e da saga de filmes de “O Hobbit” têm sobre 

a demanda turística que visita o país (CROY, 2010; HUDSON, 2011; MINISTRY OF 

ECONOMIC DEVELOPMENT, 2012). 

 Como bem destaca Tanskanen (2012, p.12), a existência de uma film 

commission é essencial para a indução do fenômeno do turismo cinematográfico. 

Além desses, outros atores são importantes neste cenário, como os principais 

gestores do turismo, empresas relacionadas ao setor do turismo; como agências, 

operadoras, agência de promoção do destino, e também a cadeia produtiva do 

audiovisual, com destaque para as agências de fomento e as equipes de produção e 

filmagem dos produtos do audiovisual. 

 Em termos da relação desses escritórios com o mercado e o governo, a atuação 

da FC tem sido destacada como fundamental para a promoção de um destino como 

locação. Para tanto, basta perceber a quantidade expressiva desses escritórios que 

existem nos EUA – são 143 FCs por lá (AFCI, 2017) – e tantas outras espalhadas pelo 

mundo. Em termos administrativos, as film commissions podem estar ligadas à área 

de cultura, sob uma secretaria de cultura municipal ou estadual, como é caso do Brasil, 

ou associadas a uma área de desenvolvimento econômico, ligadas aos órgãos de 

turismo (SOLOT, 2018). Essa localização administrativa é importante sobretudo na 

oferta de incentivos às produções, visto que estando sob a administração de um setor 

de desenvolvimento econômico, em parceria com entidades de promoção turística, as 

FCs podem ter mais autonomia para propor esses incentivos, ao passo que, na 

administração pública brasileira, os escritórios esbarram nas burocracias da política 

pública, bem como dependem de um alinhamento de interesses dos gestores e 

legisladores para com os benefícios que as produções podem trazer à economia local.    

Concluído este adendo, é sabido que existem algumas associações 

representativas tanto internacionalmente quanto em território nacional. A já 

mencionada AFCI é a organização profissional oficial para as film commissions de 

todo o planeta que assiste à produção televisiva, cinematográfica e audiovisual. Além 
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disso, a AFCI também atua na promoção de cursos e treinamentos voltados para os 

seus membros, nos mais diferentes eixos da produção audiovisual, incluindo questões 

voltadas para a gestão de uma film commission. Existem mais de 300 film 

commissions filiadas à AFCI espalhadas pelo mundo, nos seis continentes. No Brasil 

são duas: a Rio Film Commission - RFC e a São Paulo City Film Commission – 

SPCINE (AFCI, 2017). 

 Em levantamento feito para este trabalho foram encontradas 341 film 

commissions espalhadas pelo mundo. Algumas dessas entidades são membros da 

AFCI, outras são filiadas à Filming Europe - European Film Commissions Network, 

Asian Film Commissions Network, à Rede Brasileira de Film Commissions – 

REBRAFIC, enquanto outras entidades não possuem filiação e atuam 

independentemente, representando destinos específicos, como a Screen Australia, 

órgão federal responsável pelo desenvolvimento da indústria audiovisual australiana. 

A lista completa de instituições está disponível online14. 

 Em âmbito nacional, foi criada recentemente a Rede Brasileira de Film 

Commissions (REBRAFIC), assumindo o lugar da Associação Brasileira de Film 

Commissions (ABRAFIC). Ela atua no mesmo sentido que a AFCI, mas atendendo o 

território nacional, incluindo o estímulo à criação de novas film commissions regionais. 

Possui nove film commissions já estabelecidas legalmente e outras 16 em processo 

de formação. A proposta da REBAFIC é divulgar o país como um atrativo nacional e 

internacional para locações, além de fornecer informações sobre as film commissions 

locais (REBRAFIC, 2017). 

 A RFC, por sua vez, atua na cidade do Rio de Janeiro no “apoio à produção de 

conteúdo audiovisual (cinema, programas de TV, documentários, filmes publicitários 

e web)” (RFC, 2017). Como outras film commissions, a RFC atua no apoio logístico 

completo para as produções rodadas no Rio de Janeiro. Segundo seu site oficial, 

existe um esforço em transformar a cidade em um destino film friendly, atraindo 

produções nacionais e internacionais. Por meio de medidas que visam a ampliação 

do diálogo entre todos os agentes envolvidos, a sensibilização deles quanto aos 

custos e tarifas para tornar o Rio ainda mais competitivo no mercado audiovisual, 

diminuição de burocracia, a divulgação da cidade como destino dotado de 

                                                           
14 Lista com todas as film commissions levantadas. Disponível em: < 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xE3qBD6PONY5KlGtazP7_yj0sMVZ3GNMnNO6X55NxQ/
edit?usp=sharing > Acesso em 13 de agosto de 2017 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xE3qBD6PONY5KlGtazP7_yj0sMVZ3GNMnNO6X55NxQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xE3qBD6PONY5KlGtazP7_yj0sMVZ3GNMnNO6X55NxQ/edit?usp=sharing
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infraestrutura para produção audiovisual e consolidação de acordos nacionais e 

internacionais para atrair produtores para filmarem no Rio de Janeiro, a RFC atua para 

estimular a produção cinematográfica na cidade (RFC, 2017). Dessa forma, a atuação 

do escritório aproxima-se mais do turismo cinematográfico na medida em que é de 

responsabilidade da entidade atuar na interlocução entre os produtores e alguns 

agentes, alguns deles do setor turístico, como os meios de hospedagem, alimentação 

e lazer. Fazer o trabalho de sensibilizar alguns agentes turísticos para tentar conseguir 

preços menores para a equipe de produção também é da alçada dessa entidade. 

 Cabe destacar que atualmente a atuação da RFC está ligada à RIOFILME, 

empresa da prefeitura do Rio de Janeiro que age “nas áreas de distribuição, apoio à 

expansão do mercado exibidor, estímulo à formação de público e fomento à produção 

audiovisual, visando o efetivo desenvolvimento da indústria audiovisual carioca” 

(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2017). A RIOFILME atua no cenário do 

município do Rio de Janeiro, sobretudo como uma distribuidora de filmes e também 

em ações voltadas para o mercado audiovisual carioca, através de investimentos em 

projetos e parcerias estratégicas com outras distribuidoras. 

 Ao final desta seção, fica visível a quantidade de entidades que existem tanto 

em âmbito internacional, quanto nacional, que estão empenhadas em estimular a 

indústria audiovisual. Nota-se também que tais entidades possuem ações 

complementares umas às outras. É o caso da Secretaria do Audiovisual do MinC e da 

ANCINE, autarquia especial do mesmo ministério. Enquanto a SAv preocupa-se com 

o desenvolvimento da indústria audiovisual a partir da elaboração de políticas 

públicas, diretrizes e metas pautadas pelo Plano Nacional de Cultura, a ANCINE, por 

outro lado, atuará na regulamentação e desenvolvimento do setor audiovisual 

brasileiro em cada ponto da cadeia produtiva desse setor. De maneira complementar, 

a REBRAFIC e a RFC atuam na captação de produções e no fornecimento de apoio 

às produções e na divulgação do país e do Rio de Janeiro, respectivamente, como 

destinos cinematográficos, que possuem boa infraestrutura de produção e serviços 

para receber produções cinematográficas diversas. 

 No capítulo seguinte será apresentado o método de pesquisa. Será uma feita 

uma apresentação teórica da ANT, destacando sua origem nos estudos da ciência e 

tecnologia e sua adaptação à pesquisa no campo do turismo. 
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3 A ANT E A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

Este capítulo abordará a ANT como método de pesquisa, indicando o seu 

nascimento dentro dos estudos da ciência e tecnologia, e como ela vem sendo 

adaptada e usada em outras áreas de estudo, inclusive dentro do turismo. Serão 

explicados os principais conceitos do método, a partir de casos encontrados na 

literatura. 

Ademais, este capítulo tem como objetivo apontar maneiras pelas quais o 

método pode ser aplicado dentro do estudo do turismo cinematográfico, a partir de 

outras pesquisas encontradas no turismo. Finalmente, serão indicados os primeiros 

atores que serão seguidos – usando o vocabulário técnico do método – para dar 

sequência ao objetivo desta caminhada científica. 

 

3.1 REVISÃO TEÓRICA SOBRE A ANT 

 

Nos últimos anos, é visível o número de pesquisas acadêmicas que usam os 

métodos da Teoria Ator-Rede (TAR) ou Actor-Network Theory15 (ANT) como base de 

pesquisa (FORNAZIN; JOIA, 2015; SILVA, 2011; TELES; JOIA, 2012; TIRONI, 2014). 

Embora tenha nascido nos estudos da ciência e tecnologia (FORNAZIN; JOIA, 2015), 

é possível identificar adaptações para outras áreas de estudo, inclusive no turismo 

(BEARD; SCARLES; TRIBE, 2016; PAGET; DIMANCHE; MOUNET, 2010; VAN DER 

DUIM, 2007; VAN DER DUIM; REN; JOHANNESSON, 2013).  

 Dessa forma, evidencia-se a relevância da ANT como um arcabouço teórico-

metodológico (FORNAZIN; JOIA, 2015) com potencial de contribuição para pesquisa 

na área do turismo (BEARD; SCARLES; TRIBE, 2016; VAN DER DUIM, 2007; VAN 

DER DUIM; REN; JÓHANNESSON, 2017). Toda a pesquisa com base em ANT é 

empírica (LAW, 2009) e se utiliza de inúmeros métodos de pesquisa, tanto qualitativos 

quanto quantitativos, alinhados às regras metodológicas da ANT. Além disso, ela 

                                                           
15 A teoria ator-rede é amplamente referenciada pelo acrônimo ANT (Actor-Network Theory), cuja 
analogia à palavra ant (formiga, em inglês), faz uma referência ao animal e a forma pela qual ele 
trabalha, “ [...] um viajante cego, míope, viciado em trabalho, farejador e gregário” (LATOUR, 2012, p. 
28). O autor acredita que os pesquisadores devam fazer como as formigas fazem, seguindo os próprios 
atores para que sejam capazes de enxergar a construção do social. Por esse motivo, este trabalho, 
assim como outros (FORNAZIN; JOIA, 2015; RAMOS, 2009; TELES; JOIA, 2012) fará referência à 
teoria como ANT em lugar de optar por uma tradução.  
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permite uma compreensão sobre a organização de um determinado fenômeno, por 

meio do levantamento dos atores, das suas vozes e experiências e, a partir daí, abre 

possibilidade de traçar algumas considerações que podem ter implicações gerenciais, 

dependendo do fenômeno estudado. 

A Teoria Ator-Rede, também conhecida como sociologia das associações, 

sociologia da tradução ou associologia (LATOUR, 2012), é descrita como um 

subcampo da teoria social, proposta por Michel Callon e Bruno Latour no final da 

década de 1970 (FORNAZIN; JOIA, 2015; LAW, 2009) nos estudos em ciência e 

tecnologia. Latour (2012) argumenta que os pesquisadores devem ser capazes de 

reagregar ou reassociar o social, por meio da identificação de associações entre 

elementos heterogêneos. O conhecimento é uma construção e não um dado pronto, 

daí a necessidade de rastrear essas associações para poder compreender o social ou 

o coletivo, como sugere Latour (2012). O social, em sua perspectiva, seria como uma 

aglutinação de vários elementos heterogêneos por meio de relações que os mantém 

ligados uns aos outros. 

 Conforme salientam Fornazin e Joia (2015), os primeiros conceitos da ANT 

foram divulgados por Callon e Latour na década de 1970, quando esses autores 

explicaram os conceitos de caixa preta, tradução, ponto de passagem obrigatório 

(PPO) e simetria generalizada. As caixas pretas são a aglutinação de diversos atores 

que atuam alinhados uns aos outros em direção a um objetivo comum, cujas 

discrepâncias foram deixadas de lado ou se tornaram irrelevantes. A tradução “ [...] 

pode ser entendida como a mobilização de atores em torno de um objetivo comum, o 

PPO, o qual estabelece a ligação na rede de atores” (CALLON, 1986). Ela acontece 

em quatro etapas: problematização, interessamento, engajamento e mobilização. 

 

A problematização envolve a identificação dos atores e do ponto de 
passagem obrigatória (PPO) para o qual os atores devem convergir. 
O interessamento é a etapa que engloba o mapeamento das 
identidades, preferências e alianças dos atores e suas possíveis 
relações com o PPO. O engajamento envolve as negociações para 
alteração das preferências dos atores na direção do PPO. Por fim, a 
mobilização engloba as ações dos atores para que o objetivo seja 
alcançado (FORNAZIN; JOIA, 2015, p. 4). 

 

A simetria generalizada é a capacidade de analisar os atores e aqueles não humanos 

no mesmo plano, sem que haja qualquer distinção entre eles. A inscrição é um outro 

processo que pode acontecer antes ou durante o processo de tradução. Ele consiste 
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da incorporação ou, ainda, da tradução, de ideais, conceitos, pensamentos e objetivos 

de atores em outros atores (RAMOS, 2009). O autor ainda ressalta que a inscrição 

pode ser considerada uma boa estratégia no momento de tradução, pois se os ideais 

forem bem incorporados pelos outros atores, a rede formada será muito mais firme, 

em termos de força das ligações que a sustenta (RAMOS, 2009).  

 John Law (2009) enfatiza que a ANT é um conjunto de ferramentas materiais-

semióticas, sensibilidades e métodos de análise que tratam tudo no mundo social e 

natural como um efeito gerado continuamente nas redes de relações dentro das quais 

estão localizadas. O autor argumenta que para a ANT nada possui realidade ou forma 

fora da rede nas quais as relações são praticadas. Ela busca, então, descrever a 

implementação material e discursiva de relações heterogêneas que produzem e 

remodelam todos os tipos de atores que podem incluir pessoas, máquinas, objetos, 

ideias, signos, significados, organizações, natureza, dentre outros elementos. 

 Law (2009) explica que, apesar da ANT ser chamada de teoria, ela não o é, 

visto que teorias se preocupam em tentar explicar o porquê que algo acontece ou tem 

determinado resultado. Por outro lado, a ANT se preocupa em explicar “como” 

determinadas relações são feitas ou não. Por ter um caráter semiótico, a ANT se 

preocupa com os significados e sentidos que delimitarão a formação de relações entre 

elementos, por esse motivo que o autor a define como um conjunto de ferramentas de 

materiais-semióticos. Dessa forma, a ANT tem um caráter descritivo, vista como um 

“roteiro” para auxiliar o pesquisador a contar a história sobre como as relações se 

formam ou como elas não se formam.   

 Em outro exemplo, Tironi (2014) apresenta uma aplicação da ANT a partir das 

controvérsias identificadas na proposta de um programa de aluguel de bicicletas na 

França. Segundo o autor, as controvérsias surgiram a partir das diferentes 

proposições ecológicas ou a partir das representações de cidade sustentável 

mobilizadas, principalmente, entre os membros do Partido Verde, e os defensores 

deste. Na sua pesquisa, o autor não partiu de nenhuma construção já estabelecida 

sobre ecologia ou política, adotando uma das características da ANT que foi seguir os 

atores, entendendo esses itens a partir do discurso deles. O autor se embasou em 

inúmeras entrevistas com os atores e também em muitos documentos e opiniões de 

jornalistas que tornaram as controvérsias em torno do programa públicas. O estudo 

das controvérsias, destacado por Tironi (2014), é outra possibilidade da ANT. Nesses 

casos, os momentos de controvérsia abrem espaço para a compreensão da maneira 
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pela qual alternativas tecnológicas específicas prevalecem sobre outras (TIRONI, 

2014). 

 Já na pesquisa apresentada por Urquhart e Andrade (2010) é demonstrada 

outra face da ANT. Em sua pesquisa, os autores queriam identificar o grau de 

convergência entre os atores para um determinado projeto. Quanto maior o grau de 

convergência, maior a possibilidade de estabilização da rede. Para tanto, os autores 

conceituam as duas dimensões da convergência – alinhamento e coordenação, 

apoiados na definição trazida anteriormente por Callon (1991 apud URQUHARD; 

ANDRADE, 2010). 

 O alinhamento significa a extensão pela qual os atores podem concordar com 

a tradução, ou seja, o quanto eles concordam em serem atores de uma determinada 

rede. Quando um dos atores não está em pleno acordo com os objetivos da rede, 

existe uma probabilidade maior dela se desfazer. É importante que no processo de 

tradução, esses objetivos sejam muito claramente expostos e o processo de 

negociação para a entrada de atores seja muito bem conduzido de maneira a não 

deixar dúvidas ou necessidades não atendidas. Essa dimensão pode ser percebida 

por meio do sentimento expresso pelos atores. Por exemplo, no caso da pesquisa dos 

autores acima, alguns atores demonstravam entusiasmo, porém, nem todos  o 

demonstravam e o sentimento foi diminuindo ao longo do tempo (URQUHART; 

ANDRADE, 2010). 

 A coordenação é o grau pelo qual a flexibilidade interpretativa é restringida por 

regras ou convenções (CALLON, 1991 apud URQUHART; ANDRADE, 2010). Essa 

dimensão refere-se ao grau pelo qual os atores estão propensos a seguir as regras 

ou normas daquela rede. Esse é outro ponto que deve ser muito bem resolvido logo 

após a tradução, pois, caso os atores não estejam muito bem informados e de acordo 

com as regras, problemas poderão surgir. Qualquer evidência de dúvida ou desacordo 

dentro da rede pode levar a sua completa destruição. Essa dimensão, no caso da 

pesquisa dos autores acima, refletiu-se em tensões que não foram totalmente 

resolvidas na etapa de negociação na tradução (URQUHART; ANDRADE, 2010). 

 Pode-se afirmar que os atores do caso acima não convergiram pelo ponto de 

passagem obrigatório, ou seja, os objetivos dos atores não conseguiram ser 

alinhados, o que deixou abertura para tensões e divergências que inviabilizaram a 

formação da rede. É claramente visível a fugacidade que as redes possuem e o quanto 

que as relações entre os atores são responsáveis não só para mantê-los organizados 
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em rede, mas como pela própria existência dela. É interessante notar também que, 

para que a rede se mantenha como tal no tempo, é vital que os atores exerçam suas 

relações entre si, que essas relações sejam alimentadas para que não percam força 

e sejam desfeitas. Qualquer interferência pode ter resultados extremos como a 

completa dissolução da rede. 

 Outro aporte conceitual que Urquhart; Andrade (2010) trazem é com relação 

aos tipos de dispositivos da rede. Eles podem ser: substanciais, materiais ou 

processuais. A interação entre esses dispositivos estabelecerá a rede (CALLON, 1999 

apud URQUHART; ANDRADE, 2010). Com relação aos dispositivos substanciais, 

pode-se dizer que são aqueles considerados como os mais importantes ou relevantes 

na rede. É aquilo que circulará por toda ela. No caso da pesquisa dos autores, o 

dispositivo substancial era a informação. Já o suporte midiático de transmissão do 

dispositivo substancial – a informação – é o dispositivo material, no caso acima, foi 

identificado como comunicação oral e rádio, em sua maioria. E por fim, o dispositivo 

processual, se explica pela forma como os atores trocam informação. A exemplo do 

caso em questão, foi identificada pelos autores uma preferência em trocar informação 

pessoalmente ou em encontros semanais. 

 Já em uma aplicação em sistemas de informação, Teles; Joia (2012) 

apresentam uma aplicação da ANT de modo a buscar identificar como uma cidade 

estaria se beneficiando das iniciativas de inclusão digital decorrentes de um programa 

que estimulava tais práticas. A pesquisa dos autores chama a atenção para um dos 

momentos importantes da pesquisa em ANT que é a definição dos atores que deverão 

ser seguidos. Eles destacam que os primeiros atores foram escolhidos com base na 

sua importância para a cidade ou para o programa de inclusão digital. Nas entrevistas 

conduzidas com esses atores, outros atores foram sendo indicados, prática também 

conhecida como bola de neve, na qual os entrevistados indicam outros nomes que 

julgam importantes para a pesquisa (BEARD; SCARLES; TRIBE, 2016; TELES; JOIA, 

2012).  

 Ramos (2009) apresenta outra aplicação da ANT à pesquisa, dessa vez 

buscando analisar a evolução da Política Nacional de Informação em sua tese de 

doutoramento. O autor foi capaz de revelar “[...] o movimento das redes de atores em 

torno da política, retratando tais atores, seus interesses e os veículos pelos quais tais 

interesses trafegaram” (RAMOS, 2009, p. 299). O autor tece, também, algumas 

críticas à ANT. A primeira delas é com respeito à quantidade de material que o 
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pesquisador deve levantar sobre o assunto e ao momento em que deve parar de 

seguir os atores. O autor adotou a postura de saturação teórica, ou seja, a partir da 

repetição de informação, ele entendeu ter levantado o máximo de informação 

referente ao propósito da sua pesquisa. Além disso, há a questão da sensibilidade do 

pesquisador em saber que já explorou todas as fontes de informações possíveis para 

poder seguir com a pesquisa.  

 Outra crítica está relacionada ao processo de escuta dos atores. Apesar de ser 

considerada uma etapa fundamental para a ANT, é importante lembrar que os atores 

possuem discursos parciais sobre o fenômeno, sendo importante buscar informações 

do maior número possível de fontes, fazendo a triangulação dos dados. Neste ponto, 

o estudo de Pozzebon (2004) aponta os quatro critérios para avaliação do nível de 

qualidade das pesquisas interpretativas e a validação dos seus dados, como no caso 

das pesquisas ANT. São elas: autenticidade, plausibilidade, crítica e reflexibilidade. O 

primeiro critério postula que o pesquisador precisa estar em contato com campo 

empírico de sua pesquisa, interagindo com os atores, tomando notas e acessando 

documentos e informações que sejam relevantes para sua proposta. O segundo 

critério implica a ideia de sentido que a pesquisa realizada precisa ter para quem a lê, 

ou seja, ela precisa ser plausível do ponto de vista dos leitores. O terceiro critério 

introduz a premissa da crítica que a pesquisa deve ter no sentido de estimular o leitor 

a repensar seus ideais a partir da leitura. O quarto e último critério proposto pela autora 

diz respeito à participação do pesquisador como autor da pesquisa, o que implica na 

capacidade de refletir sobre o trabalho elaborado, demarcando a presença da crítica 

particular no relato construído, do seu viés. Esses critérios serão revisitados no 

capítulo empírico desta pesquisa, de modo a identificar como cada um deles está 

contemplado.        

Há, ainda, críticas de pesquisadores contrários à ANT que podem questionar o 

fato de se pensar o social a partir de associações de atores heterogêneos e também 

ao papel que o pesquisador dá aos atores não humanos, como se os atores humanos 

e não humanos pudessem ser equiparados. Ramos (2009) salienta que a análise 

simétrica dos atores humanos e não humanos é puramente por entender que esses 

atores podem desempenhar algum tipo de ação sobre aqueles. Outra crítica apontada 

por Ramos (2009) é com relação ao grau de fidedignidade dos discursos dos atores, 

reafirmando a importância de se manter fiel a eles, para que os resultados obtidos 

possam ser efetivamente válidos. E, finalmente, outra crítica refere-se à dificuldade 
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do pesquisador de produzir relatórios que expliquem de maneira coesa a reprodução 

daquele social estudado. 

 Na tentativa de mostrar a possiblidade de representação da ANT em forma de 

gráfico, Alexander (2014) traz uma pesquisa realizada dentro dos estudos da ciência 

da informação, na qual ele se apoia na ANT e em seus conceitos para mostrar a 

viabilidade da construção de um gráfico que represente a ANT. O autor ainda espera 

que esse gráfico possa ser adaptado para mostrar não só um resultado congelado no 

tempo, mas também mostrar as dinâmicas que se desdobram na rede e entre seus 

atores ao longo de um espaço temporal, com destaque para eventos significativos 

(ALEXANDER, 2014). O autor constrói sua argumentação explicando alguns 

conceitos da ANT. Dos que já foram expostos até o momento, apenas o conceito de 

irredutibilidade ainda não foi. A irredutibilidade pressupõe que todos os “fenômenos, 

humanos e não humanos, são vistos como entidades tão ontologicamente válidas 

quanto as outras” (ALEXANDER, 2014, p. 4). A irredutibilidade associa-se ao princípio 

da simetria generalizada já apresentado. 

Outra questão levantada pelo autor é com relação às alianças que podem 

emergir entre os atores no processo de tradução. A formação de alianças entre os 

atores tem relação direta com o poder que emanará daquelas relações e que irá 

influenciar a rede. Alexander (2014) salienta que, no processo de formação de 

alianças, existem riscos e custos, já que para se aliar, os atores têm que realinhar 

seus objetivos de modo a seguirem juntos, e, além disso, a formação e reafirmação 

das alianças é um processo que está acontecendo a todo momento. Portanto, é um 

eterno caminho de negociação que envolve riscos, tanto de perda, como de ganho.  

Um último conceito apresentado pelo autor é chamado de ação à distância que 

implica na capacidade de um ator em praticar uma ação sobre outro à distância. Para 

que seja possível, o ator deve possuir algumas características: ele deve ser capaz de 

fazer com que outros atores sejam móveis, deve ser durável e combinado com outros 

atores. Um exemplo dado pelo autor é o celular (ator móvel capaz de levar informação 

à distância para outros atores), a rede telefônica que deve ser durável para suportar 

a troca de informação e um conjunto de pessoas que saibam manusear o telefone e 

entendam da rede telefônica, para que seja possível cumprir o objetivo, por exemplo, 

fazer uma ligação. 

Para resumir os conceitos apresentados até aqui, o quadro a seguir elaborado 

pelo autor com base na pesquisa feita sobre ANT e seus preceitos metodológicos.  



69 
 

Quadro 4 – Resumo dos conceitos da ANT 

Termo Explicação 

Ator 
 

São artefatos ou entidades humanas e não humanas que 
devem ser identificados, seguidos e ouvidos dentro do 
fenômeno que se busca entender, captar, construir, etc. 

Caixa-preta ou ator-
rede 

Aglutinação de diversos atores que atuam alinhados uns 
aos outros em direção a um objetivo comum. 

Tradução Mobilização de atores em torno de um objetivo comum, o 
ponto de passagem obrigatório (PPO), o qual estabelece a 
ligação na rede de atores. 

Ponto de passagem 
obrigatório (PPO) 

É o processo de inclusão de atores ao coletivo. É dividido 
em quatro etapas: problematização, interessamento, 
engajamento e mobilização. 

Simetria 
generalizada 

Capacidade de analisar os atores no mesmo plano, sem 
que haja quaisquer distinções entre eles. 

Inscrição Consiste da incorporação ou ainda, da tradução, de ideias, 
conceitos, pensamentos e objetivos de atores em outros 
atores. 

Grau de 
convergência 

Identificado pelo alinhamento (extensão pela qual os 
atores concordam com a tradução) e coordenação (grau 
pelo qual os atores estão propensos em seguir as normas 
e regras). 

Controvérsias Momentos de controvérsias elevam à luz questões que 
estavam “escondidas” aos olhos do pesquisador. 

Irredutibilidade Todos os fenômenos, humanos e não humanos, são 
vistos como entidades tão ontologicamente válidas quanto 
as outras. 

Ação à distância Capacidade de um ator em praticar uma ação sobre outro 
à distância. 

Mediador Transformam, traduzem, distorcem e modificam o 
significado ou os elementos. 

Intermediário Apenas transporta significado, força ou ação sem 
transformá-los. 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Fornazin; Joia (2015), Callon (1986), Latour (2012) Ramos 

(2009), Urquhard; Andrade (2010), Tironi (2014); Alexander (2014); Law (2009) 

 

Entende-se que os atores são definidos como artefatos ou entidades humanas 

e não humanas. São considerados atores todos aqueles que tiverem participação 

dentro da rede, ou seja, qualquer entidade que seja capaz de exercer e/ou transportar 

ação ou poder sobre outra. Quando vários atores se unem, se formam caixas pretas 

ou ator-rede. Isso significa dizer que aquele conjunto de atores agora segue em 

direção a um mesmo objetivo.  

O processo de união desses atores pode ser descrito como tradução. Esse 

processo é dividido em outros quatro – problematização, interessamento, 
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engajamento e mobilização – explicados acima. Durante o processo de tradução, 

pode ocorrer outro processo, o de inscrição, entendido como a incorporação de 

ideias/objetivos de um ator sobre outro ator. Ainda no processo de tradução, é possível 

perceber o grau de convergência dos atores. Essa convergência pode ser estudada 

por meio dos seus dois componentes, o alinhamento e a coordenação. Ao término da 

tradução, os atores envolvidos anteriormente passam a ser representados por apenas 

uma entidade, que pode ser um indivíduo ou um conjunto de indivíduos.  

A estabilidade da rede dependerá de inúmeros fatores, dentre eles, o poder 

exercido pelos atores na rede e pela rede nos atores. Apesar de ser mais difícil 

desmembrar um ator-rede, não é possível afirmar que eles se manterão unidos por 

muito tempo. Esse processo é algo que se sustenta em um determinado tempo e 

espaço, estando suscetível à influência de outros atores e outros atores-redes. 

É perceptível, ao final desta seção, a complexidade da ANT. Existem muitos 

conceitos e muitos métodos que o pesquisador deve estar atento se deseja pesquisar 

usando-a como base. No entanto, é interessante notar os mais diversos usos que a 

ANT permite, mesmo tendo nascido no bojo da ciência e tecnologia. É mais do que 

natural que suas pesquisas sejam voltadas para temas como sistemas de informação 

(ALEXANDER, 2014; FORNAZIN; JOIA, 2015), inclusão digital (TELES; JOIA, 2012), 

políticas públicas de informática (RAMOS, 2009), que possuem a internet e a 

tecnologia da informação e comunicação, como bases. No entanto, conforme já 

salientado, a ANT vem sendo adaptada para outros campos de estudo, como o 

turismo, ponto que será explorado na próxima seção. 

 

3.2 A ANT COMO MÉTODO DE PESQUISA EM TURISMO 

 

Esta seção se preocupou em trazer algumas das pesquisas mais notáveis já 

realizadas no turismo que usaram a ANT como método de pesquisa. Até o momento 

da realização desta pesquisa, não foram encontrados indícios de pesquisa que tenha 

aplicado a ANT dentro da perspectiva do turismo cinematográfico. Dessa forma, 

buscou-se então, estudos que tenham feito a aplicação do método no turismo em 

geral. 

No que diz respeito ao turismo visto pela ótica da ANT, Beard, Scarles e Tribe 

(2016) apontam em seu artigo uma série de pesquisas que usam a ANT como base 

de pesquisa, destacando-se dessas, o trabalho de René van der Duim que criou um 
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modelo de análise para a ANT dentro do turismo, chamado de tourismscapes (VAN 

DER DUIM, 2007). Considerada como uma forma de pesquisa inovadora, van der 

Duim (2007) acredita que a pesquisar o fenômeno pela ótica da ANT pode trazer 

benefícios para a pesquisa em turismo.  

A ANT pressupõe que o pesquisador deve seguir os atores, no sentido a 

perceber e identificar as associações estabelecidas entre atores heterogêneos e não 

partir do pressuposto de que determinado fenômeno já está consolidado e 

estabilizado. É importante que o pesquisador seja capaz de perceber como os 

significados e tarefas são distribuídos entre os atores em constantes processos de 

ordenamento. Para van der Duim (2007) tal processo é chamado de tourismscapes.  

Ainda segundo o autor (2007, p. 962), “[...] nessas situações, pessoas e objetos 

tornam-se enredadas nos processos de ordenamento por meio de procedimentos 

complexos de tradução e suas relações são vistas como relações em rede”16. Para 

corroborar a sua adaptação da ANT aos estudos do turismo, o autor apresenta os já 

comentados conceitos de simetria e processo de tradução e discute sobre a 

construção de atores-rede. Van der Duim (2007) explica que, na ANT, os conceitos 

de ator e rede estão concatenados e não podem ser definidos de maneira separada. 

Eles também não podem ser reduzidos a um ou a outro. Um ator-rede é ao mesmo 

tempo um indivíduo cuja atividade está relacionando em rede elementos 

heterogêneos e uma rede que é capaz de redefinir e mudar aquilo do que é feita.  

Dessa forma, conforme salientam outros autores (LATOUR, 2012; LAW, 2009), 

o social é uma construção de redes com elementos heterogêneos que estão em 

constantes processos de perfomatividade e reafirmação dos laços que unem tais 

elementos. Portanto, “nenhuma suposição pode ser feita, a priori, sobre o quê ou 

quem vai agir e a forma como tal ação se desenvolverá em um determinado conjunto 

de circunstâncias” (VAN DER DUIM, 2007, p. 965). 

Tourismscapes seria mais uma reconceituação do turismo sob a ótica da ANT. 

Pode ser entendido como   

 
[...] atores-rede conectando-se dentro e por entre diferentes 
sociedades e regiões, sistemas de transporte, acomodações e 
instalações, recursos, ambientes, tecnologias, pessoas e 
organizações. [...] consiste de relações entre pessoas e objetos 

                                                           
16 Traduzido do original (VAN DER DUIM, 2007, p. 962): “In these processes, people and things become 
entangled into tourismscapes by complex processes of translation, and their relations are seen as 
network ones”. 
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dispostos em padrões específicos no tempo e espaço17 (VAN DER 
DUIM, 2007, p. 967). 

 

O autor segue na sua argumentação apresentando os componentes presentes 

no tourismscapes, a saber: as pessoas, um conjunto de objetos conectados que 

permitem sua extensão no tempo e no espaço e, por último, os espaços onde o 

turismo acontece. 

 As pessoas, segundo o autor, são todas que atuam dentro do turismo, sejam 

os turistas ou as pessoas e organizações que trabalham oferecendo serviços 

turísticos. Sem o constante processo de atuação desses atores no turismo, a atividade 

não existiria. O segundo componente citado pelo autor diz respeito ao conjunto de 

objetos, mídias, máquinas, tecnologias conectadas em rede que permitam a extensão 

do turismo pelo tempo e espaço. Aqui podem ser incluídas as redes de transporte 

rodoviário, aquaviário, aéreo ou ferroviário; as redes de celular que permitem o envio 

e recebimento de informação trocada por pessoas, computadores, celulares, tablets 

etc. E por fim, o espaço, entendido como um elemento igualmente importante para o 

turismo, não poderia deixar de ser considerado já que, na perspectiva do autor, o 

espaço é feito de múltiplas relações que estão em constante processo de 

transformação, enquanto outras relações se desenrolam.   

  Como já comentado, as pesquisas em ANT possuem um momento empírico 

muito marcante, sendo um dos momentos mais importantes, senão o mais importante, 

da pesquisa. Nessa perspectiva, Beard; Scarles; Tribe (2016) criaram cinco 

dimensões chave que são propostas para o trabalho do pesquisador em campo 

(BEARD; SCARLES; TRIBE, 2016) e que devem ser entendidas como traços que o 

pesquisador deve ter na hora de conduzir pesquisas com base em ANT no turismo.  

 Para introduzir essa argumentação – e facilitar o entendimento delas –, os 

autores apresentam um estudo de caso de uma das autoras que buscava entender, 

em linhas gerais, como o movimento Slow food18, introduzido na economia turística 

                                                           
17 Traduzido do original (VAN DER DUIM, 2007, p. 967): “[…] these are actor-networks connecting, 
within and across different societies and regions, transport-systems, accommodation and facilities, 
resources, environments, technologies, and people and organizations. Tourismscapes consist of 
relations between people and things dispersed in time-space-specific patterns. 
18 Segundo Beard; Scarles; Tribe (2016) o movimento slow food nasceu na Itália em 1986 e inspirou 
mais tarde o movimento Cittaslow. Este último tem como objetivo melhorar a qualidade de vida nas 
cidades encorajando comportamentos de consumo mais lentos, como a produção e consumo de 
alimentos. É um movimento global, com maior atuação em cidades europeias, capaz de atrair fundos 
para cidades que almejam seguir os preceitos propostos pelo Cittaslow.  
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local de uma pequena cidade da Inglaterra, poderia ser traduzido, tanto na rede de 

oferta alimentícia da indústria turística local, quanto nas redes mais amplas de gestão 

e marketing de destinos. Para tanto, uma das autoras adotou a abordagem da ANT e, 

conforme caminhava com a pesquisa de campo, indicou alguns apontamentos que 

deram origem aos cinco traços propostos pelos autores. 

 Segundo os autores acima, o primeiro traço que o pesquisador deve ter é a 

capacidade de repensar o seu campo. A ANT requer a conceituação do campo, que 

está aberto não apenas para múltiplas localidades geográficas, mas também para a 

fluidez natural da criação, manutenção e quebra das relações entre os atores nessas 

localidades e para além delas. Requer do pesquisador a flexibilidade de abordagem 

que podem acomodar e responder a novas direções que se abrem, em lugar de excluí-

las ou desconsiderá-las. 

 O segundo traço relaciona-se com a capacidade do pesquisador de atuar 

dentro do campo, exercendo ação que pode mudá-lo ou transformá-lo. A exemplo do 

caso acima, em um determinado momento do campo, a pesquisadora participou de 

uma reunião e foi vista como representante da cidade, embora para ela, seu objetivo 

na reunião era outro e não o de representar uma cidade, mas sim, fazer contato com 

outros atores e poder seguir no detalhamento da rede. 

 No terceiro traço, Beard, Scarles e Tribe (2016) argumentam que o pesquisador 

deve saber quais atores seguir. Esta é uma premissa básica para pesquisas com base 

ANT, porém pode ser vista como um dos momentos mais difíceis, já que identificar os 

atores ou ainda, localizá-los, pode ser uma tarefa um tanto quanto hercúlea. Esses 

autores explicam que o passo inicial da ANT é saber quais perguntas fazer e para 

quem fazê-las. A partir daí, a amostra segue no estilo bola de neve, com a indicação 

de outros nomes por parte dos atores ouvidos.  

Neste ponto, os autores argumentam sobre o momento em que é possível 

terminar o processo de seguir os atores. Alguns apontamentos são ditos: um deles é 

a saturação de informação que, eventualmente, começará a se repetir; outro 

apontamento refere que o término é quando os atores da ANT dizem que não há mais 

informação para se levantar, quando eles “fecham as portas”. O poder também pode 

ser outro indicativo de que não há mais necessidade de se seguir os atores, já que, 

se não há poder, não haverá um ator-rede; e, finalmente, cabe ao pesquisador saber 

o ponto de término. Este ponto deve estar embasado tanto pela literatura quanto pelo 

seu objetivo de pesquisa (BEARD; SCARLES; TRIBE, 2016). 
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 O quarto traço refere-se à capacidade do pesquisador de abraçar a 

materialidade dos atores não humanos. Aqui entra em cena outra premissa básica da 

ANT, a simetria entre os atores da ANT. O turismo é composto também de coisas, 

objetos, signos e significados que podem desempenhar algum tipo de ação sobre 

outros atores. Na argumentação, os autores trazem à tona a dificuldade de fazer com 

que esses objetos falem e expressam a importância de seguir esses atores para a 

compreensão dos atores-rede. Para fazer com que esses atores não humanos sejam 

capazes de “falar”, os autores argumentam que é necessário criar “ocasiões 

ativadoras”, que farão com que esses atores ofereçam informações sobre si e sobre 

a ação que desempenham sobre os outros atores, revelando assim, seu papel dentro 

da rede. 

 O quinto e último traço refere-se ao entendimento do pesquisador sobre o que 

“seguir os atores” significa em termos de interpretação e análise de dados. Para tanto, 

os autores explicam que um mediador chave na ANT é chamado de token, ou símbolo, 

em tradução literal, que pode ser entendido como um ator que constrói a rede ao 

mesmo tempo em que é transformado pelo seu desenvolvimento. É imbuído de uma 

série de signos e significados, que vão se transformando na medida em que a rede se 

desenvolve e cresce. Para o caso específico apresentado pelos autores, o token “slow 

food” foi escolhido como tal por ser um ator formado de coisas e ideias que atuaria de 

diferentes maneiras pela rede. Ao seguir esse ator, o pesquisador seria capaz de 

enxergar um caminho conforme a rede vai se construindo ao longo do tempo e espaço. 

Esse token pode ser rastreado por meio de documentos, informações ou ainda, por 

meio de entrevistas ou survey. 

 Os autores acima usam uma classificação muito comum em estudos com base 

em ANT que se relaciona ao papel desempenhado pelos atores na rede. Eles podem 

ser mediadores ou intermediários. Esse papel está ligado à capacidade dos atores de 

exercerem significado ou força sobre outros atores. Os mediadores são aqueles que 

“[...] transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado ou os elementos que 

supostamente veiculam” (LATOUR, 2012, p. 65). Os intermediários, por outro lado, 

são tudo “[...] aquilo que transporta significado ou força sem transformá-los” (LATOUR, 

2012, p. 65). Ou seja, os mediadores transformam a ação enquanto que os 

intermediários apenas a transportam pela rede.  

 A questão do ordenamento, materialidade e multiplicidade parece ser um ponto 

de interesse nas pesquisas recentes (HUMMEL; VAN DER DUIM, 2016; PAGET; 
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DIMANCHE; MOUNET, 2010; PONGAJARN; VAN DER DUIM; PETERS, 2016; VAN 

DER DUIM; AMPUMUZA; AHEBWA, 2014; VAN DER DUIM; REN; JOHANNESSON, 

2013). Esses três pontos são destacados pelos autores, pois tem relação direta com 

o turismo e com alguns dos conceitos da ANT. Nessa perspectiva, o turismo pode ser 

visto como um ordenamento específico de atores em um determinado ponto no tempo. 

Sobre este ponto, faz-se relação ao conceito de caixas pretas ou atores-rede, ou seja, 

um determinado fenômeno turístico só o é porque alguns atores estão organizados no 

sentido a alcançar um objetivo comum e não há mais divergência entre eles. 

 A materialidade está associada à importância dada aos atores não humanos 

na análise pela ANT. O turismo possui diversos atores não humanos fundamentais 

para a realização dele, por exemplo, aviões que transportam pessoas diariamente 

entre os pontos mais distantes do planeta, serviço de internet que permite troca de 

informações entre pessoas e máquinas ao redor do mundo, aos destinos turísticos, 

entre outros. Essa questão está relacionada ao princípio da simetria, ou seja, analisar 

todos os atores no mesmo plano, sem fazer nenhum tipo de distinção de atuação entre 

eles. 

 Já a multiplicidade significa a quantidade de processos de ordenamento que 

acontecem em simultâneo no turismo. Ou seja, significa dizer que múltiplas versões 

de turismo, de destinos turísticos, serviços turísticos estão sendo colocados em 

prática em uma variedade de formas diferentes. Na ANT, perceber essas várias 

camadas turísticas que se sobrepõem e seus efeitos umas nas outras pode fornecer 

informações relevantes para o pesquisador, no entanto, esta é uma tarefa difícil.  

 A questão espacial é outro ponto que parece ser destacado por alguns dos 

estudos da ANT com foco no turismo. O estudo apresentado por Pongajarn; van der 

Duim e Peters (2016), cujo objetivo era entender como os mercados flutuantes da 

Tailândia poderiam ser observados como destinos turísticos a partir da ótica da ANT, 

retoma a questão espacial a partir da materialidade, apresentada acima. Na 

perspectiva da ANT, o espaço pode adquirir características físicas e relacionais, e ser 

visto como um ator-rede.  

Além disso, os autores trazem ainda mais quatro metáforas relacionadas aos 

estudos do espaço: região, rede, fluidez e fogo. A região é o espaço físico no qual 

determinado fenômeno acontece; a rede é o conjunto de objetos que fazem do 

fenômeno o que ele efetivamente é; a fluidez é a capacidade daquele espaço de se 

transformar, mas ainda ser possível de identificá-lo, mesmo após as mudanças; e por 
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fim, o fogo, diz respeito à multiplicidade do objeto, às presenças e ausências que são 

formadas a partir dos múltiplos significados dados a ele ao longo das mudanças 

sofridas por ele. Para se alcançar uma constância, um espaço deve passar por 

movimentos súbitos e descontínuos (JÓHANNESSON, 2005).  

 Finalmente, um estudo apresentado por van der Duim, Ampumuza e Ahebwa 

(2014) mostrou como era possível explicar a história do turismo em Uganda, que 

envolve os gorilas de um parque nacional. Para reconstruir a história, os autores se 

basearam em extensa bibliografia, observação e trabalho de campo de um dos 

autores, 92 entrevistas com amostra extraída a partir do método bola de neve e 14 

grupos focais com os residentes das vilas próximas ao parque (VAN DER DUIM; 

AMPUMUZA; AHEBWA, 2014). Os autores também lançaram mão das já apontadas 

questões de ordenamento, materialidade e multiplicidade para explicar como esse 

determinado fenômeno turístico ganhou permanência e popularidade no mercado, 

além de trazer algumas considerações sobre as múltiplas redes de turismo que 

coexistem na região e como elas se influenciam. 

 É perceptível que as pesquisas em turismo com base em ANT estão explorando 

diferentes momentos do turismo em vários locais. Levando em consideração os 

preceitos básicos da ANT, os pesquisadores têm se apropriado dela para pesquisar 

os inúmeros discursos existentes no turismo. Desta forma, tornam-se visíveis os 

caminhos metodológicos apresentados pela literatura e as possibilidades de 

apropriação dela para o turismo cinematográfico. 

A literatura sobre ANT revela que as pesquisas que a utilizam como base 

possuem um momento de pesquisa empírica altamente importante e relevante. 

Somente assim é possível entender, de fato, como a ANT trabalha para revelar como 

a construção do social é feita (LAW, 2009). Por conta do caráter empírico, a ANT se 

apropria de técnicas de pesquisa, como as entrevistas e observações participantes, 

para coletar dados e informações sobre os atores e as relações estabelecidas entre 

eles (BEARD; SCARLES; TRIBE, 2016). Há também muitos estudos de caso 

(BEARD; SCARLES; TRIBE, 2016; PAGET; DIMANCHE; MOUNET, 2010; 

PONGAJARN; VAN DER DUIM; PETERS, 2016) analisados sob a ótica da ANT. 

Nesses casos, são usadas outras técnicas de pesquisa, como: observação 

participante, entrevista, entrevistas em profundidade, coleta de documentos, arquivos 

e informações. Pode-se perceber que as pesquisas com base em ANT são qualitativas 

e se apoiam em métodos multivariados de pesquisa. 
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 É possível afirmar que há inúmeras possibilidades de pesquisar o turismo sob 

a ótica da ANT, após a exposição da literatura nesse sentido. Ainda que tenha nascido 

no campo das ciências e tecnologias, a ANT vem sendo adaptada para inúmeras 

outras áreas de estudo  (BEARD; SCARLES; TRIBE, 2016; FORNAZIN; JOIA, 2015). 

Portanto, acredita-se que é possível usar as premissas da ANT para estudar o turismo 

cinematográfico, visto que neste fenômeno algumas das premissas da ANT podem 

ser apontadas – como alguns dos possíveis atores: os turistas que viajam para 

conhecer locações; os filmes, responsáveis pela divulgação dos lugares; os próprios 

destinos turísticos que aparecem nos filmes e ainda, as agências de marketing e 

produtoras de cinema.  

Conforme salientado por Cohen e Cohen (2012) e reafirmado por van der Duim, 

Ampumuza e Ahebwa (2014), o turismo na perspectiva da ANT é um coletivo híbrido 

entre pessoas, objetos e relações. Considerando este pensamento, é possível 

identificar todos esses elementos no turismo cinematográfico. Os atores humanos, as 

pessoas que viajam para conhecer os destinos vistos em produções audiovisuais, 

toda a equipe de produção dessas obras cinematográficas; os atores não humanos 

podem ser as produções audiovisuais exibidas ao redor do mundo e os destinos 

turísticos que aparecem nelas. Nesse meio, há um emaranhado de relações entre os 

atores e outros objetos que viabilizam tais relações, como os meios de transporte, 

documentos, dinheiro, meios de acomodação, tecnologia, fotografias, entre outros 

tantos. Tais relações acontecem em um determinado tempo e espaço que pode variar 

da escala local à global.  

Outro ponto interessante a destacar é, conforme apontado por Law (2009) e 

corroborado por van der Duim, Ren e Jóhannesson (2013), a ANT e sua aplicação no 

turismo não se preocupa em explicar o que é o turismo, mas sim como ele funciona, 

como é formado, ordenado, posto em prática, como ele se sustenta e como ele pode 

se desmantelar. Dessa forma, acredita-se que ao adotar a postura teórica-

metodológica da ANT nos estudos do turismo cinematográfico, pode se chegar a 

descobertas interessantes sobre como os atores dessa rede estão organizados, quem 

são esses atores, quais são as relações que os mantém unidos ou os mantém 

afastados e, ainda, traçar algumas considerações sobre como esses atores pensam 

o fenômeno, dentre outras considerações que podem vir a ser fundamentais para o 

desenvolvimento do turismo cinematográfico em uma determinada região. 
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Ademais, considerando a questão norteadora deste trabalho, a aplicação da 

ANT na perspectiva do fenômeno citado acima poderá trazer bases mais sólidas para 

o entendimento sobre como o turismo cinematográfico está organizado na cidade do 

Rio de Janeiro, quem são seus atores, como estão articuladas as relações que os 

unem e onde eles estão, no mercado turístico ou no audiovisual. Tendo em vista a 

carência de pesquisas acadêmicas que tratam da relação turismo e audiovisual na 

cidade, este trabalho poderá gerar conhecimento mais profundo sobre o turismo 

cinematográfico carioca. 

Neste sentido, o capítulo seguinte irá detalhar o percurso empírico percorrido 

pelo pesquisador a fim de alcançar os objetivos propostos na introdução desta 

dissertação. 
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4 MAPEANDO O TURISMO CINEMATOGRÁFICO CARIOCA 

 

Este capítulo detalhará o processo empírico percorrido pelo pesquisador, a fim 

de construir uma visão daquilo que os atores chamam de turismo cinematográfico. 

Inicialmente será feito um detalhamento teórico da tipologia desta pesquisa ANT, 

indicando seu viés qualitativo e características relacionadas. Também serão 

revisitados alguns critérios importantes para validação da qualidade dos dados 

levantados pelo campo. 

Em seguida, serão descritos os atores indicados em um primeiro momento e 

quais foram as indicações a partir das falas e/ou dos documentos. O capítulo está 

subdivido em algumas subseções para facilitar a fluidez e compreensão dos aspectos 

emergentes do relato. O objetivo deste capítulo é descrever o turismo cinematográfico 

na cidade do Rio de Janeiro, calcado nos preceitos metodológicos propostos pela 

ANT. Ao longo do relato, serão indicados alguns momentos relevantes a partir da 

perspectiva da ANT. 

 

4.1 DETALHAMENTO EMPÍRICO E OS ATORES INICIAIS 

 

De maneira a aplicar a ANT na pesquisa, esta seção detalha o processo 

empírico caminhado pelo pesquisador. Destaca-se o caráter qualitativo evidente da 

pesquisa e suas técnicas de coleta de dados. Hollinshead (2004) aponta que para que 

o pesquisador na área do turismo seja capaz de capturar ontologicamente e, mais 

importante ainda, de descrever substancialmente diferentes visões de mundo que são 

relevantes em um, ou para um local turístico, ele deve se utilizar da crescente 

variedade de técnicas de pesquisa qualitativas. Desta forma, esta pesquisa utilizou 

como técnicas de coleta de dados as entrevistas, a análise dos documentos, aos quais 

o pesquisador obteve acesso, as anotações feitas durante e após as entrevistas, bem 

como as notícias relevantes para o contexto estudado. 

Ao se utilizar da ANT para descrever o fenômeno do turismo cinematográfico 

carioca, esta pesquisa enquadra-se no quinto momento do desenvolvimento das 

pesquisas qualitativas, no qual as grandes narrativas focadas em explicar fenômenos 

supostamente universais para todos direcionam seus olhares para contextos de 

pesquisa mais delimitados e específicos (GOODSON; PHILLIMORE, 2004). Ainda de 

acordo com esses autores, as características pessoais do pesquisador ,como o seu 

ponto de vista, valores e opiniões, terão influência sobre o processo empírico, 



80 
 

moldando a trajetória histórica do pesquisador e a forma pela qual ele interpreta o 

fenômeno e constrói seu relato. 

Há semelhanças nesta argumentação com o uso da ANT, pois, como já 

mencionado no capítulo três desta pesquisa, a ANT preocupa-se em descrever a 

realidade de um determinado fenômeno, como uma fotografia, e Latour (2012) chama 

atenção sobre a participação do pesquisador neste processo, ressaltando a sua 

capacidade analítica de olhar os atores de forma simétrica, e não por meio de ideias 

preconcebidas sobre eles e o campo, que podem privilegiar um em detrimento do 

outro. Cabe ao relator construir um texto capaz de revelar ao leitor suas opiniões, 

valores, pontos de vista e críticas sobre o objeto de estudo. Como bem destaca Teles 

(2010, p. 95) “[...] a seletividade tendenciosa e a visão tendenciosa não devem ser 

encaradas como um ponto fraco, mas, sim, como uma característica dos atores 

seguidos, das idiossincrasias do autor e de sua postura frente ao mundo”. Significa 

dizer que o relato construído sobre o turismo cinematográfico nesta pesquisa é apenas 

um, dentre muitos possíveis, considerando o caminho percorrido pelo pesquisador. 

 Além disso, para Latour (2012), um bom relato dispensa explicações; ele deve 

ser capaz de mostrar os atores e a forma como agem sem interrupções, para que o 

leitor seja capaz de reconstruir o fenômeno. O relato torna-se, assim, um mediador, 

pois deve ser capaz de gerar ação, transformação, naqueles que o leem. Neste 

sentido, a metáfora da rede deve ser entendida como uma ferramenta que auxilia o 

pesquisador a descrever o fenômeno e não o fenômeno em si (LATOUR, 2012). 

Portanto, para que fosse possível, de fato, seguir os atores e captar o seu 

discurso e opinião, optou-se pelo uso de entrevistas semiestruturadas com figuras 

relevantes para o fenômeno, como diretores, gestores e presidentes de instituições 

de destaque dentro do contexto analisado. Tal opção segue os mesmos caminhos 

metodológicos em pesquisas anteriores que utilizaram a ANT na descrição e 

construção de um determinado fenômeno (CAVALHEIRO, 2017; FORNAZIN, 2015; 

TELES, 2010; RAMOS, 2009). Além desses, outros profissionais também foram 

consultados, como produtores, autônomos e pesquisadores acadêmicos, de modo a 

ampliar o discurso captado por aqueles que atuam no mercado turístico e audiovisual 

e por aqueles que pesquisam o fenômeno do turismo cinematográfico. Durante as 

entrevistas, outros nomes foram citados e, assim, traçou-se o trajeto empírico da 

pesquisa, no estilo bola de neve (BEARD, SCARLES e TRIBE, 2016; TELES, 2010). 

Ainda em alinhamento com a ANT, os atores não humanos também puderam ser 



81 
 

identificados a partir do discurso nas entrevistas e também dos documentos, imagens, 

produtos audiovisuais e notícias encontradas.  

Como ponto de partida foram identificados e selecionados os possíveis atores 

a partir de sua importância para o tema, seja do ponto de vista do setor audiovisual 

ou do turismo. Indicou-se, pois, alguns nomes de pessoas que ocupam cargos 

relevantes dentro de instituições de importância para o audiovisual e turismo carioca. 

Um dos primeiros nomes foi o de Steve Solot, que foi presidente da Rio Film 

Commission, uma das instituições responsáveis por atrair produções para o Rio de 

Janeiro e que, portanto, lida diretamente com o que é indicado pela literatura sobre 

turismo cinematográfico. Além da atuação na RFC, atualmente, Solot é diretor 

executivo da Rede Brasileira de Film Commissions (REBRAFIC) e presidente da Latin 

American Training Center (LATC), empresa criada por ele na área de consultoria e 

assessoria do audiovisual brasileiro.  

Do ponto de vista do mercado turístico, selecionou-se Michael Nagy, diretor 

comercial do Rio Convention and Visitors Bureaux (Rio CVB). O Rio CVB atua gerando 

oportunidades de negócios na cadeia produtiva do turismo, a partir de diferentes 

segmentos de mercado turístico. O indicado, além de ser um dos diretores, também 

proferiu uma palestra sobre o turismo cinematográfico no evento RioMarket19, na sua 

edição de 2016, em uma mesa que discutia como fazer negócios no setor do 

audiovisual usando as produções do audiovisual como facilitadoras do processo. 

 Acreditou-se, ainda, na importância de conversar com pessoas ligadas ao 

poder público turístico carioca, identificadas na Companhia de Turismo do Estado do 

Rio de Janeiro (TurisRio) e na Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 

(RioTur). Na primeira instituição, identificou-se Paulo Senise, presidente e na 

segunda, Marcelo Alves, também presidente.   

 Para o setor do audiovisual, selecionaram-se outros nomes, como a 

coordenadora-geral substituta do Centro Técnico Audiovisual (CTAv), escritório da 

Secretaria do Audiovisual/MinC no Rio de Janeiro, Daniela Pfeiffer. Além dela, Debora 

Ivanov, uma das diretoras da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), cujo escritório 

                                                           
19 É o evento de negócios do Festival do Rio, um dos maiores festivais de cinema do mundo. O Rio 
Market acontece simultaneamente ao Festival do Rio e busca oferecer oportunidades de negócio para 
a indústria do audiovisual. Disponível em: < http://www.festivaldorio.com.br/br/o-festival/quem-somos 
>. Acesso 12 em outubro de 2017.  
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localiza-se na cidade do Rio de Janeiro, é outro nome relevante dentro da pesquisa, 

já que a ANCINE é a agência regulatória do audiovisual no país.  

 Do ponto de vista da academia, selecionou-se o Professor Ari da Silva Fonseca 

Filho, da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), em Niterói, Rio de Janeiro, pois entende-se que o professor é um dos 

pesquisadores brasileiros que se interessa e pesquisa a relação entre o turismo e as 

produções audiovisuais. Seu interesse culminou na orientação de diversos trabalhos 

de conclusão de curso sobre o tema, bem como a criação de um grupo de pesquisa 

dedicado à pesquisa sobre tal relação. Além dele, identificou-se o Professor André 

Riani Costa Perinotto, da Universidade Federal do Piauí (UFPI), que pesquisa a 

relação entre a comunicação audiovisual e o turismo, tendo publicado estudos sobre 

a temática. 

 No total, foram realizadas 10 entrevistas durante o período de setembro de 

2017 até abril de 2018, com duração média de 61 minutos. Todas as entrevistas foram 

gravadas e armazenadas online, com exceção da que foi feita com a coordenadora 

da RFC e seu assistente, que foi perdida devido a uma falha técnica do dispositivo de 

gravação. Para este caso em especial, será usado o discurso indireto, as anotações 

realizadas durante e após a entrevista, bem como a memória do pesquisador. Foi 

solicitada aos entrevistados a autorização de suas falas, como fonte acadêmica para 

citação direta, e todos a verbalizaram. Além disso, o pesquisador fez as anotações 

sobre as entrevistas e sobre outras questões pertinentes no caderno de campo, 

novamente seguindo as orientações propostas por Latour (2012). Das 10 entrevistas, 

quatro foram realizadas por telefone e as demais foram realizadas pessoalmente. Ao 

término das entrevistas, era redigido um relatório, no qual destacavam-se os pontos 

considerados relevantes para a pesquisa.  

Cabe destacar que alguns dos profissionais selecionados não puderam ser 

entrevistados para esta pesquisa por diversos motivos. A diretora da ANCINE, por 

exemplo, apesar de ter sido indicada como uma importante voz para a pesquisa por 

um dos entrevistados e também pelo levantamento inicial, possui uma agenda muito 

atribulada, que inviabilizou sua participação. Não obstante, no lugar dela foi feito 

contato com o assessor internacional da ANCINE, Gustavo Rolla, indicado por Steve 

Solot e com quem foi realizada a entrevista. O diretor cinematográfico, Vinícius Reis, 

foi contatado, porém, por conta de incompatibilidade de agenda, não foi possível 

entrevistá-lo. 
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Uma situação similar aconteceu com a RioTur. Após um contato inicial via email 

institucional, em busca do presidente da instituição, o pesquisador foi orientado a falar 

com o Maurício Werner, gerente de atendimento ao turista. Após inúmeras tentativas 

de contato com esta indicação e a dificuldade de encontrá-la disponível mesmo nos 

horários agendados, o pesquisador optou pelo contato direto com o presidente da 

instituição, Marcelo Alves. Infelizmente, por motivos de incompatibilidade de agenda 

e a limitação do tempo da pesquisa, não foi possível ouvi-lo. O quadro abaixo traz a 

relação dos entrevistados e seus respectivos cargos. 

 

Quadro 5 – Relação de entrevistados 

Entrevistados Descrição 

Gisela Camara Produtora executiva de conteúdo audiovisual. 

Tânia Pinta 
Christiano Kochem 

Coordenadora da Rio Film Commission e seu 
assistente. 

Steve Solot 
Empresário e consultor no mercado audiovisual 
brasileiro. Presidente do LATC e diretor executivo 
da REBRAFIC. 

Ari Fonseca Filho 
Professor da Universidade Federal Fluminense e 
pesquisador. 

Paulo Senise 
Presidente da TurisRio, empresa de Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Michael Nagy 
Diretor-executivo do Rio Convention and Visitors 
Bureau. 

André Perinotto 
Professor da Universidade Federal do Piauí e 
pesquisador. 

Daniela Pfeiffer Coordenadora Geral do CTAv. 

Gustavo Rolla Assessor Internacional da Ancine. 

Marcelo Haddad Diretor executivo da RioNegócios. 
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No que tange às perguntas do roteiro base, a proposta seguiu com uma 

apresentação básica inicial, no qual os entrevistados indicavam sua relação com o 

fenômeno ou da empresa/instituição na qual trabalham. Um dos pontos principais 

abordados foi sobre o entendimento dessas pessoas sobre o termo turismo 

cinematográfico, bem como suas opiniões sobre o fenômeno que relaciona o turismo 

ao audiovisual. Questionou-se, ainda, a visão dos profissionais sobre um nome e/ou 

termo ideais para tratar o fenômeno que relaciona o turismo com o audiovisual. Na 

medida que a conversa fluía, os entrevistados ficavam livres para expor seus 

pensamentos, curiosidades e questionamentos acerca da temática em questão, 

porém, caso desviassem do tema, o pesquisador fazia pequenas intervenções de 

modo a trazê-los de volta ao contexto. Próximo ao término de cada entrevista, 

perguntava-se aos entrevistados com qual(is) pessoa(s) seria importante o 

pesquisador conversar na sequência do trabalho, sobretudo para que fosse possível 

expandir a visão sobre o fenômeno e, conforme postula a ANT, seguir os atores e 

reconstruir o fenômeno em foco (LATOUR, 2012).     

 Neste sentido, após cada entrevista, a(s) indicação(ões) era(m) contatada(s), 

principalmente com o objetivo de marcar uma conversa pessoalmente, ou por 

telefone, quando o contato presencial não era possível. Salienta-se, contudo, que, 

devido a algumas limitações, nem todas as indicações puderam ser ouvidas para esta 

pesquisa. Alguns entrevistados fizeram muitas indicações, algumas das quais de fora 

da cidade do Rio de Janeiro, o que dificultaria a interlocução pessoal, ou ainda por 

serem pessoas com agendas que impediram uma entrevista. Outros indicados foram 

contatados algumas vezes, porém não deram qualquer retorno. Ainda assim, o 

contato foi feito com a maioria das indicações, julgadas pertinentes para a pesquisa, 

conforme será descrito no relato. A figura 1 detalha os nomes encontrados no 

levantamento inicial, com base nos critérios relatados acima e as suas respectivas 

indicações. Nos preceitos da ANT, a representação gráfica mostra os atores 

levantados inicialmente e suas indicações de forma isonômica. Ao longo do 

desenvolvimento do relato, alguns atores terão maior ou menor destaque, conforme a 

sua expansão. 
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Figura 1 – Relação de atores levantados e suas indicações 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Considerando a proposta da ANT como o método de reconstrução do 

fenômeno do turismo cinematográfico, com o recorte espacial da cidade do Rio de 

Janeiro, há algumas críticas e limitações. Desta forma, de modo a comprovar a 

validade e garantir a qualidade da pesquisa qualitativa, são retomados os critérios 

propostos por Pozzebon (2002) no capítulo 3 desta pesquisa para indicar como cada 

um dos critérios foi atendido. O quadro 6 reapresenta os critérios, suas descrições e 

as técnicas para se alcançar cada um deles. 
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Quadro 6 – Critérios de qualidade na pesquisa crítica interpretativa  

Critérios Descrição Técnicas 

Autenticidade 

O pesquisador esteve em 
contato com o campo, ou 
seja, interagiu com 
participantes, acessou 
documentos e tomou 
notas. 

A coleta de dados consistiu de 
entrevistas, observações 
participantes e não participantes, 
bem como acesso a documentos, 
entre os quais, relatórios, 
apresentações visuais, etc. 

Plausibilidade 
O trabalho faz sentido e 
traz contribuições para os 
leitores. 

A pesquisa seguiu um protocolo com 
levantamento teórico, elaboração de 
projeto, coleta e análise de dados. 

Crítica 

O trabalho motiva os 
leitores a repensarem 
premissas a respeito do 
trabalho 

A pesquisa buscou evidenciar as 
contradições no caso analisado, 
como as diferentes visões sobre ele. 

Reflexibilidade 

O pesquisador revela seu 
papel pessoal e seu viés 
na pesquisa. 

O pesquisador apresentou sua 
posição acerca no caso analisado, 
descrevendo suas atividades e 
visões acerca da questão. 

Fonte: adaptado de Fornazin (2015) 

  

 O primeiro critério, autenticidade, foi atendido a partir do levantamento 

bibliográfico a respeito da temática, bem como da entrevista com os atores presentes 

na listagem inicial e alguns dos indicados. A autenticidade também é reforçada a partir 

das notícias vinculadas sobre o contexto que foram coletadas e os materiais – 

apresentações, documentos e publicações – aos quais o pesquisador conseguiu ter 

acesso durante o período empírico.  

 O trabalho torna-se plausível a partir do momento em que detalha o processo 

metodológico percorrido pelo pesquisador, pela construção teórica sobre o tema, 

apontando os atores identificados e ouvidos, bem como o compartilhamento do relato 

com pesquisadores mais experientes com a ANT, a fim de refinar seu conteúdo. Além 

disso, a construção do relato trouxe momentos de diálogo entre as vozes dos atores 

e a teoria levantada, de modo a permitir a redação de um texto plausível.  

 A crítica fica evidente na capacidade do relato em levar os leitores a refletirem 

criticamente sobre a realidade ali reconstruída, apresentando momentos controversos 

e as diferentes visões dos atores sobre o fenômeno. O critério da reflexibilidade está 

presente quando o pesquisador indica suas percepções sobre o turismo 

cinematográfico, revelando a presença dos vieses, a partir do envolvimento com a 

temática. Ainda assim, as críticas são feitas e apresentadas no capítulo final desta 

dissertação. 
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  Tratando especificamente dos estudos ANT no turismo, os autores Beard, 

Scarles e Tribe (2016) propõem algumas características importantes que os 

pesquisadores devem considerar na hora de conduzir o trabalho empírico e validarem 

os dados obtidos. Desta forma, julgou-se relevante revisitá-los de modo a comprovar 

a validade empírica dos dados obtidos. Conforme explicado no capítulo teórico sobre 

o método, são cinco traços que o pesquisador deve ter: 1) é a capacidade de repensar 

o seu campo; 2) o papel do pesquisador dentro do campo; 3) saber quais atores 

seguir; 4) abraçar a materialidade dos atores não humanos; e, 5) empregar a ANT na 

análise dos dados, a partir da descoberta do mediador-chave, entendidos como token. 

Nesta pesquisa, o primeiro traço é perceptível na medida em que o pesquisador busca 

entender o turismo cinematográfico a partir do campo e não o contrário. O objetivo foi 

ouvir o discurso dos atores humanos e não humanos e, juntamente com outras fontes 

de evidência, descrever o turismo cinematográfico. O segundo traço é explicado pelo 

envolvimento do pesquisador com o seu objeto de estudo, a partir dos contados 

realizados com os gestores e profissionais atuantes nos setores do turismo e do 

audiovisual; o terceiro traço fica evidente a partir do processo empírico percorrido pelo 

pesquisador, com as entrevistas realizadas e com os caminhos que foram traçados a 

partir das indicações. A materialidade aparece no trabalho a partir da utilização dos 

folders, apresentações e anotações no caderno de campo como fonte de informação 

para a construção do relato. E quinto e último traço está contemplado na identificação 

do mediador-chave da pesquisa, que, durante o processo de análise de dados pode 

ser percebido como Steve Solot. Ele é percebido como mediador-chave, na medida 

em foi identificado ainda no levantamento inicial e, durante a realização das 

entrevistas, foi indicado inúmeras vezes. Além disso, ele é capaz de transmitir o seu 

discurso pela rede, por meio das publicações, vistas como inscrições que carregam 

suas ideias para outros atores. 

Feita a apresentação dos critérios de qualidade na pesquisa crítica 

interpretativa, a seção seguinte detalha o relato construído a partir das informações 

que emergiram do campo, a fim de mostrar como este fenômeno efetivamente 

acontece no Rio de Janeiro, segundo a visão dos atores identificados e do 

pesquisador.  
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4.2 RETRATO DO TURISMO CINEMATOGRÁFICO NO RIO DE JANEIRO  

  

 Nesta seção será descrito o relato construído com base nas vozes e nos 

discursos dos atores captados ao longo do processo empírico. Ele considera, ainda, 

as vozes dos atores não humanos, identificados nos documentos, livros, folders, 

imagens, notícias, vídeos, apresentações digitais, dentre outros que foram 

considerados e incluídos.  

 Tendo em vista a diversidades de assuntos que emergiram do campo, esta 

seção será subdivida em algumas subseções, de modo a facilitar a fluidez do texto e 

compreensão do leitor acerca das temáticas emergentes. Inicia-se com uma breve 

introdução, na qual são destacadas as primeiras percepções do pesquisador sobre o 

contato com o campo. Em seguida, o relato segue descrevendo a construção do 

fenômeno, apresentando surgimento de novos atores, desaparecimento de outros, 

propõe um debate sobre o termo turismo cinematográfico e finaliza o relato 

apresentando a realidade do turismo cinematográfico carioca. 

 Como primeira abordagem para o relato, a figura 2 apresenta a linha do tempo, 

que indica os principais acontecimentos relativos ao contexto analisado. O ano de 

2006 foi identificado como o início, pois foi quando a primeira entidade de film 

commissions foi criada no país. Após este, outros eventos entendidos como 

importantes para o contexto, foram marcados no período de análise.    
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Figura 2 – Linha do tempo, destacando os principais acontecimentos 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Esses acontecimentos serão destrinchados a partir da próxima subseção, nas 

quais serão explicados os processos que culminaram em cada um dos 

acontecimentos da linha do tempo. Além disso, durante a descrição, o pesquisador se 

apoiará nos conceitos da ANT para relacioná-los com o relato.    

 

4.2.1 Primeiras impressões sobre o campo e a vocação cinematográfica do Rio 

 

Relatar a história do turismo cinematográfico carioca merece, antes de qualquer 

explanação, um comentário a respeito do processo de pesquisa trilhado pelo 

pesquisador. Como bem postulado pela ANT, o pesquisador deve despir-se de 

quaisquer ideias ou ideais pré-concebidos a respeito daquilo que pretende recompor 

ou reconstruir. Embora o pesquisador tivesse envolvimento com a temática há alguns, 

desde a realização de uma pesquisa exploratória para a cidade de Niterói-RJ, ainda 

na graduação em Turismo, pesquisar o turismo cinematográfico, dentro de um 

Programa de Pós-Graduação em Turismo, trouxe a sensação de que seria mais fácil 

encontrar e percorrer o caminho, seguindo os atores, por meio de seus discursos e 

ações, sobretudo pela intimidade do pesquisador com o tema. Pelo contrário, a ida ao 

campo mostrou-se um caminho mais árduo daquele que se esperava e também mais 

nebuloso. Por isso, o pesquisador precisava, a todo momento, lembrar-se de não se 

deixar levar por ideias preconcebidas sobre o turismo cinematográfico. A cada contato 

com novos entrevistados, novas evidências sobre o fenômeno eram reveladas, sendo 

importante se ater ao que era efetivamente apresentado e não ao que se esperava 

encontrar segundo a literatura levantada sobre o tema.  
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Contudo, a ida ao campo resultou em informações valiosas que permitiram 

(re)construir o fenômeno do turismo cinematográfico na cidade do Rio de Janeiro 

existente, transcrito em forma de relato pela ótica dos atores e do pesquisador. 

Um dos pontos iniciais que são destacados neste relato diz respeito à 

construção geográfica e cultural do Rio de Janeiro, que, segundo a ótica dos atores, 

é um elemento crucial para o turismo cinematográfico. Em muitos momentos, os 

atores comentam sobre a afinidade que a cidade do Rio de Janeiro tem com o cinema 

por conta do contorno geofísico da cidade, da beleza das praias, da hospitalidade do 

carioca, da presença do Cristo Redentor sobre a cidade e da silhueta do morro do Pão 

de Açúcar.  

Tais características foram condensadas no termo vocação cinematográfica. 

Esta vocação da cidade é destacada por alguns entrevistados. Solot (2018) afirma 

que “[...] o Rio é uma cidade cinematográfica” e que essa característica já foi usada 

por ele, enquanto ainda atuava na RFC, para promover o Rio de Janeiro como uma 

cidade amigável para captação de produções audiovisuais no mercado. Paulo Senise, 

presidente da TurisRio, afirma que a capital do estado do Rio de Janeiro tem uma 

vocação para a produção audiovisual em virtude  

 

[...] dos seus contrastes importantes, de atrativos naturais, e que 
apresenta [...] locais, locações para produção audiovisual de alto valor, 
dado esses contrastes e a qualidade fotogênica[...] do município do 
Rio (SENISE, 2018).   

 

E, ainda de acordo com Senise (2018), por conta dessas características e 

particularidades, a cidade possui uma oferta atraente para locações diversas. Marcelo 

Haddad (2018), diretor executivo da Rio Negócios, enfatiza que, pela perspectiva do 

mercado audiovisual, a cidade do Rio de Janeiro tem atributos muito competitivos, 

visto que ela é um grande polo de produção cinematográfica, considerando as 

grandes empresas do ramo que estão localizadas na cidade.  

Pela perspectiva dos atrativos naturais e culturais, os contornos da paisagem 

da cidade do Rio de Janeiro, como o Cristo, as praias, os morros e as favelas são 

outras características destacas por André Perinotto (2018), professor da UFPI e 

pesquisador da área, e também por Daniela Pfeiffer (2018), coordenadora geral do 

CTAv, para comentarem que essas silhuetas são emblemáticas a ponto de um 

simples olhar já permitir a identificação da cidade. Perinotto (2018) destaca ainda que 
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o Rio, “[...] em termos de audiovisual, talvez seja a cidade mais midiatizada que nós 

temos no Brasil [...]” e isso acontece pela forte presença da cidade nos filmes, nas 

novelas, nos noticiários e na publicidade. Já Pfeiffer (2018) argumenta que o Cristo 

Redentor está em muitos filmes, é um atrativo conhecido mundialmente, que atrai 

pessoas do mundo inteiro para conhecê-lo e funciona como uma identidade para a 

cidade. 

 O discurso de Michael Nagy (2018), diretor do Rio CVB, se aproxima neste 

ponto com o de Perinotto (2018), já que aquele comenta que propagandas 

publicitárias usam a imagem da cidade porque “[...] a imagem do Rio agrada [...]” a 

quase uma totalidade de pessoas e o Rio de Janeiro é audiovisual. Neste ponto, o 

entrevistado destaca o vídeo promocional20 feito à época das Olimpíadas, no qual 

foram usados os sons do cotidiano e as paisagens da cidade para compor a trilha 

sonora e o vídeo, em uma perfeita combinação de imagem e som. “[...] O audiovisual, 

essa cidade e o turismo é [sic] uma coisa só. As pessoas vêm para o Rio por causa 

do audiovisual [...]” (NAGY, 2018). Daniela Pfeiffer (2018) reforça este ponto ao 

comentar que o Rio possui muito potencial para o fenômeno, já que a cidade é a “ [...] 

principal vitrine turística do Brasil [...]”, porém afirmar que ele efetivamente acontece 

é outra história, que será tratada em detalhes mais à frente, quando serão descritos 

as percepções intuitiva e subjetiva que os atores têm sobre o fenômeno, percepções 

que se tornam especialmente relevante em função da carência de mecanismos de 

medição relacionados ao turismo cinematográfico.    

 Ainda sobre as belezas que a cidade do Rio de Janeiro tem para oferecer aos 

produtores de conteúdo audiovisual, Gustavo Rolla, assessor internacional da 

ANCINE, adiciona também a oferta variada de museus da cidade:  

 

[...] porque basicamente eles procuram beleza natural, características 
de museu, hoje a gente tem uma porção de museu aqui, comida típica, 
praia, é um palanque para o turismo cinematográfico, ou uma 
cinematografia turística. [...] e as locações são muito bem-vindas [...] 
(ROLLA, 2018). 

 

Abordando o patrimônio cultural, Ari Fonseca Filho (2018), professor da UFF e 

pesquisador da área, argumenta que o patrimônio edificado de uma parte da região 

central da cidade do Rio, a Cinelândia, foi responsável por chamar-lhe atenção, já que 

                                                           
20 Rio 2016. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Z00jjc-WtZI > Acesso em 18 de abril 
de 2018 
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a imagem que tinha da cidade foi influenciada em grande parte pelas novelas 

brasileiras, que exibiam outros elementos, principalmente a zona sul da cidade. Como 

ele ainda desconhecia a cidade, essas produções eram umas das fontes de 

informação sobre ela. Assim que pode conhecê-la, ele buscou explorar na região da 

Cinelândia, os elementos vistos no filme “Interlúdio” (RKO Radio Pictures) para 

localizar os patrimônios edificados que foram usados como cenário do filme.  

O que parece ser interessante notar, considerando a ANT, é a emergência de 

um novo ator nesta rede, rotulado de vocação cinematográfica, cuja capacidade de 

mediar ação sobre a rede, de gerar interesse em atores e, eventualmente, fazer com 

que façam parte da rede – ainda que de modo transitório, a cada produção audiovisual 

produzida na cidade – é notável a partir de alguns fatos. Este ator agrupa todas as 

características destacadas nos discursos dos atores ouvidos, presentes nos termos 

atrativos naturais, culturais, silhuetas, contornos e identidade, por exemplo, que foram 

citados pelos entrevistados; além disso, há dois folders da RFC sobre o Rio de Janeiro 

como uma locação ideal para produções audiovisuais, que destacam os contornos da 

cidade de forma exuberante, com imagens de excelente qualidade.  

A emergência desse ator é explicada com base em alguns argumentos. O 

primeiro deles é o fato dos termos que demarcam elementos culturais e geográficos 

da cidade serem comentados recorrentemente pelos atores, como um argumento para 

mostrar que são essas características que fazem da cidade do Rio de Janeiro um 

destino ideal para a produção audiovisual, algo como uma vocação natural. Pelo fato 

dessa vocação ser indicada em todos os discursos, pode-se pensar em uma 

instrumentalização dessa característica como algo relevante para a atração 

audiovisual. O quadro 7 foi construído para facilitar a identificação dos elementos que 

demarcam a vocação da cidade do Rio de Janeiro para a produção audiovisual em 

cada discurso. Embora o discurso direto da coordenadora da RFC não esteja presente 

no quadro, foi possível perceber os elementos destacados por ela e seu assistente 

durante a entrevista quando, por exemplo, eles afirmaram que o Rio de Janeiro possui 

um ambiente propício para a produção audiovisual, pensando inclusive, em usar a 

hospitalidade da cidade como um fator de atração para produções. 
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Quadro 7 – Elementos que demarcam a vocação cinematográfica do Rio de Janeiro 

Entrevistado Citação 

Steve Solot “[...] o Rio é uma cidade cinematográfica”. 

Paulo Senise 

“[...] dos seus contrastes importantes, de atrativos naturais, e 
que apresenta [...] locais, locações para produção audiovisual 
de alto valor, dado esses contrastes e a qualidade 
fotogênica[...] do município do Rio”. 

Marcelo Haddad 

“[...] ambas as cidades, Rio de Janeiro e Niterói têm, 
respectivamente, seus atributos [...] muito competitivos. 
Quando se fala de turismo e audiovisual, Rio de Janeiro e 
Niterói, esse entorno da Baía de Guanabara, ele é muito 
competitivo como um destino, como um local de investimento 
relevante”.  

André Perinotto 

“[...] o Cristo Redentor e a imagem a partir do Cristo 
Redentor. [...] A outra paisagem, que eu acho que é 
emblemática, é a partir lá de cima, se olhando para baixo o 
Rio de Janeiro. [...] A região que você tem toda a paisagem 
que você pega a praia, o Pão-de-Açúcar, [...], tem ali 
silhuetas de praias, de morros, que é uma coisa emblemática 
do Rio de Janeiro [...]”. 

Daniela Pfeiffer 

“[...] eu elegeria o Cristo Redentor, porque ele aparece em 
muitos filmes e já é um ponto também conhecido 
mundialmente, muita gente vem ao Rio para ver o Cristo. 
Então eu acho que ele é meio que uma identidade. [...]” 

Ari Fonseca Filho 
“[...] quando eu vi o Interlúdio e vi a Cinelândia, o que mais 
me chamou atenção foi o patrimônio edificado [...]”. 

Michael Nagy 
“[...] o audiovisual, essa cidade e o turismo é [sic] uma coisa 
só. As pessoas vêm para o Rio por causa do audiovisual 
[...]”. 

Gustavo Rolla 

“[...] porque basicamente eles procuram beleza natural, 
características de museu, hoje a gente tem uma porção de 
museu aqui, comida típica, praia, é um palanque para o 
turismo cinematográfico, ou uma cinematografia turística. [...] 
e as locações são muito bem-vindas [...]”. 

Gisela Camara 
“[...] para esse diretor era muito importante filmar tudo na 
Tijuca, porque ele queria que os atores tivessem esse corpo 
a corpo com aquela parte da cidade”. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Outra questão que demarca sua presença como um ator, é a sua capacidade 

de gerar ação, ou seja, nos termos da ANT, de mediar uma ação sobre um outro ator. 

Este ponto é visível quando os profissionais do audiovisual vêm à cidade, por exemplo, 

para gravar nela ou apenas para visitá-la. Eles vêm porque são atraídos pelas 

características geográficas e culturais que a cidade tem para lhes oferecer, já que não 

existem incentivos financeiros para produções internacionais na cidade, mas apenas 

editais de fomento para o mercado brasileiro. Ou ainda, esses profissionais vêm 
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porque viram esses elementos em uma produção audiovisual qualquer – entendida 

aqui como um intermediário, cuja atuação é apenas de transportar a ação, sem alterá-

la – e descobrem a cidade e as mencionadas características que fazem parte desse 

ator.  

Gisela Camara (2017), produtora executiva, afirma que, certa vez, ao produzir 

um filme rodado na Tijuca, recebeu um email de um crítico do Festival de Cannes, no 

qual ele demonstrava o interesse em conhecer o bairro, após ter visto o filme 

produzido por ela. Em suas palavras: “[...] para esse diretor era muito importante filmar 

tudo na Tijuca, porque ele queria que os atores tivessem esse corpo a corpo com 

aquela parte da cidade”. A maneira pela qual o bairro foi retratado no filme, de forma 

carinhosa e com destaque para suas peculiaridades, foi responsável pelo interesse 

do crítico em querer conhecê-lo.  

É visível, portanto, a capacidade desse ator de mediar a ação, inscrevendo a 

ideia de que o Rio de Janeiro é um local de vocação natural para produção 

audiovisual, reforçado pelo discurso dos atores e também pelos elementos visuais dos 

dois folders lançados pela Rio Film Commission, em português e em inglês. Na figura 

3 é possível identificar uma das silhuetas emblemáticas mencionadas pelos atores, o 

Pão de Açúcar.   

 

Figura 3 - Folder da RFC sobre o Rio de Janeiro, destacando o contorno da cidade. 

Fonte: Folder cedido pela RFC durante entrevista realizada para a pesquisa 
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 Na figura 4, fica visível outra silhueta, desta vez a do Cristo Redentor, bem 

como o contorno geográfico da cidade do Rio de Janeiro, característica comentada 

por alguns dos atores. 

 

Figura 4 - Folder da RFC sobre o Rio de Janeiro em inglês, destacando a silhueta do 

Cristo Redentor. 

 
Fonte: Folder cedido pela RFC durante entrevista realizada para a pesquisa 

 

 Já na figura 5, o folder da RFC traz uma imagem aérea do estádio do Maracanã, 

um dos patrimônios culturais da cidade, local usado em inúmeros eventos esportivos, 

incluindo a Copa do Mundo de 2014 e nas Olímpiadas do Rio em 2016. O estádio 

representa os inúmeros atrativos culturais que a cidade do Rio de Janeiro tem. 
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Figura 5 - Folder da RFC sobre o Rio de Janeiro em inglês, destacando o estádio do 

Maracanã. 

 

Fonte: Folder cedido pela RFC durante entrevista realizada para a pesquisa 

 

Por outro lado, a capacidade de gerar interesse em outros atores evidencia-se 

na atração de produção de obras audiovisuais rodadas na cidade e para cada produto 

lançado, cria-se um novo artefato capaz de inscrever em outros atores a ideia da 

cidade como local ideal para produção audiovisual e/ou para a visitação, considerando 

as pessoas que assistem a essas produções e podem sentir-se interessadas em 

conhecer a cidade. Mesmo que esses novos atores sejam inseridos à rede de maneira 

temporária, pelo tempo que dure a produção da obra, eles ainda assim estão 

traduzidos nela. 

É curioso notar o uso da palavra “vocação” nos discursos de alguns dos atores 

entrevistados. Um dos significados mais usuais da palavra, denota a ideia de uma 

característica intrínseca, como uma aptidão natural para algo. Dizer que a cidade do 

Rio de Janeiro possui vocação para produções audiovisuais significaria dizer que, em 

outras palavras, a cidade foi criada com essa característica, pautada pela sua 

construção geográfica e pelas suas características sociais. Desta forma, não estariam 

incluídos os arranjos necessários para que a cidade se tornasse o que é hoje: sua 

história, com reflexos na política, na organização espacial e na população; as 

inúmeras produções audiovisuais que foram rodadas na cidade, responsáveis por 
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transmitirem a imagem da cidade para o mundo; e, a organização do mercado 

audiovisual, que foi moldando a cidade, de modo a atrair outras produções, mesmo 

com todas as dificuldades socioeconômicas dela, são alguns dos processos 

complexos que foram desconsiderados a partir do momento em que se pensa a cidade 

como uma vocação natural para a produções audiovisuais. A vocação funcionaria 

como algo pronto na cidade e não como algo que foi construído, ao longo dos anos, a 

partir de diversos arranjos dinâmicos, entre diferentes atores que, após um 

determinado momento, foram capazes de mostrar a cidade do Rio de Janeiro com 

uma vocação cinematográfica.  

Percebe-se, então, os arranjos construídos a partir da dinâmica que envolve a 

vocação da cidade para as produções audiovisuais e a capacidade de ação que esse 

ator tem sobre a rede, a partir dos artefatos – os folders – e as características citadas, 

que fazem do Rio de Janeiro um local de fácil atração e produção audiovisual, apesar 

de alguns problemas estruturais relatados pelos entrevistados, como a insegurança e 

ausência de incentivos financeiros, principalmente. Ressalta-se que esses artefatos 

criados pela RFC são responsáveis pela propagação da ideia de que o Rio é uma 

cidade cujos contornos geográficos, aspectos culturais e sociais são determinantes 

para a sua consolidação como um local amigável para produções audiovisuais. Neste 

sentido, cabe detalhar o processo de construção e consolidação do escritório 

responsável pela criação desses artefatos, a Rio Film Commission. 

 

4.2.2 A criação da Rio Film Commission 

 

Dando continuidade ao relato que descreve a relação entre o turismo e o 

audiovisual na cidade do Rio de Janeiro, é possível perceber a relação que a criação 

do escritório de atração de produções audiovisuais para o Rio de Janeiro tem com o 

turismo cinematográfico. A RFC foi criada em 2009 e resultou de uma parceria entre 

a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de 

Cultura do Rio de Janeiro, representadas, respectivamente, por Adriana Rattes e 

Sérgio Sá Leitão. A ideia, segundo Steve Solot (2018), era “juntar esforços para criar 

uma única film commission”, que atendesse às demandas de todo o estado. Para isso, 

Solot foi contratado, naquele ano, por ambas as secretarias para criar a RFC. Ele 

revelou que foi contatado, em 2008, pelo então secretário de cultura do município, 

Sérgio Sá Leitão, para que conhecesse Adriana Rattes, então secretária de cultura do 
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Estado. Segundo informações extraídas da apresentação “O Começo de Uma Nova 

Fase – outubro de 2010” 21, cedida por Steve Solot, a união entre ambas as secretarias 

significou a fusão entre duas entidades existentes que trabalhavam com a temática 

do audiovisual: Filme no Rio – Rio State Film Office (Estado) e a RioFilme Commission 

(Municipal).  

Dessa união, em setembro de 2009, foi finalmente fundada a Rio Film 

Commission, cuja proposta teve origem no programa “Rio Audiovisual”22, que consistia 

de uma série de incentivos e ações para o fomento do mercado audiovisual com base 

em alguns dados, como a expressiva quantidade de empresas de todos os elos da 

cadeia produtiva do audiovisual que estavam concentradas no Rio de Janeiro, o poder 

de geração de empregos que a atividade era capaz de prover, o elevado público 

frequentador nas salas de cinema, dentro outros elementos. Esses dados foram 

usados como argumentos para identificar a vocação do Rio de Janeiro – tanto a capital 

como os outros municípios – para a produção e o consumo de produtos do 

audiovisual. Uma das linhas de ação era a criação da RFC, cujo objetivo era promover 

o Rio de Janeiro como um destino de produções nacionais e internacionais. Além 

disso, na apresentação da proposta, havia a indicação de um incentivo econômico de 

5% do valor gasto no Rio de Janeiro (Figura 6), além do atendimento às produções e 

da oferta de capacitação de mão-de-obra para o setor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 As informações foram extraídas de duas apresentações em Power Point fornecidas por Steve Solot 
ao pesquisador. Uma intitulada: “Rio Audiovisual: programa de apoio ao desenvolvimento da indústria 
do audiovisual do Rio de Janeiro” e a outra “Começou uma nova fase – Rio Filme e Rio Film 
Commission”. 
22 IBID. 
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Figura 6 – Apresentação do Programa “Rio Audiovisual”, com destaque para a criação 

da Rio Film Commission e suas propostas. 

 

Fonte: Apresentação cedida por Steve Solot 

 

A criação de incentivos econômicos é uma forma de atração de equipes de 

produção, criada pelas film commissions, para se tornarem mais competitivas no 

mercado audiovisual. A Colômbia23, por exemplo, oferece 40% de retorno de 

investimento para produções produzidas no país, além de 20% de retorno para 

serviços usados durante as gravações, como hospedagem e alimentação. Isso torna 

o país mais atraente aos olhos dos produtores quando são comparados com locais 

como o Rio de Janeiro, que não possui tais incentivos. Embora os incentivos estejam 

citados na apresentação, Solot (2018) afirma que, hoje, a cidade do Rio de Janeiro 

não oferece nenhum tipo de incentivo fiscal ou econômico para atrair produções e que 

este fator é o que mais dificulta a vinda de equipes de gravação para a cidade, 

sobretudo as grandes produções internacionais, por conta dos altos custos envolvidos 

no processo de produção.  

Tânia Pinta (2017), atual coordenadora da RFC, comenta que, por não haver 

nenhum incentivo financeiro, a RFC trabalha para desonerar as produções, atuando 

                                                           
23 Cash Rebate Law 1556. Disponível em: < http://locationcolombia.com/estimulos-
2/incentivos/?lang=en > Acesso em 16 de maio de 2018.  

http://locationcolombia.com/estimulos-2/incentivos/?lang=en
http://locationcolombia.com/estimulos-2/incentivos/?lang=en
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como uma ponte entre as demandas dos produtores e os espaços e/ou autoridades 

públicas e privadas, algo que é reforçado na fala da produtora Gisela Camara (2017), 

ao afirmar que a RFC “[...] vem [...] para ajudar no sentido da interface com o poder 

público”, agindo de modo a facilitar as autorizações para as gravações com todas as 

esferas públicas e como uma tentativa de concentrar as demandas na instituição, algo 

como um facilitador ou mediador, no linguajar da ANT, que dispensaria a necessidade 

das produções de comunicar cada secretaria, instituição ou entidade pública no 

momento da gravação. Em lugar disso, os produtores precisariam apenas entrar em 

contato com a RFC e, a partir desse contato, todas as autorizações seriam 

encaminhadas e tratadas pela comissão. Contudo, segundo o relato da coordenadora 

e de seu assistente, na prática, isso não acontece por alguns motivos, seja porque os 

produtores agem por conta própria e não comunicam a demanda à RFC, ou porque o 

processo burocrático de autorização é exaustivo e, em alguns casos, caro demais. 

Dessa forma, a atuação da RFC oscila entre mediador, na medida em que algumas 

demandas passam pelo escritório, nas quais são sua atuação é capaz de modificar a 

ação; e, intermediário, quando ela é apenas informada sobre alguma demanda de 

produção ou autorização de gravação, configurando-se como um fio condutor de 

informação, sem modificá-la.  

Tanto a falta de incentivos, quanto a burocracia brasileira para as autorizações 

são pontos que aparecem também no discurso de Gustavo Rolla (2018) ao comentar, 

por exemplo, sobre a possibilidade de haver algum tipo de legislação que agilizasse a 

entrada de equipamentos de produção ou mecanismos que facilitassem o registro de 

produções internacionais no país. Essas seriam alternativas interessantes para 

estimular a vinda de produções para dentro das fronteiras, pensando no 

desenvolvimento do turismo cinematográfico. Ainda de acordo com Gustavo, o Brasil 

se tornaria mais convidativo aos olhos dos produtores internacionais. Os únicos 

incentivos que a ANCINE, agência regulatória do setor audiovisual brasileiro, oferece 

são, ainda de acordo com o assessor internacional, aqueles voltados para a produção 

audiovisual de propriedade brasileira, o que significa dizer que, para uma produção 

internacional concorrer, ela deve estar ligada à uma produtora brasileira. Segundo 

Gustavo, a ANCINE  

 

[...] tem legislação para estimular produção de propriedade intelectual 
de produções brasileiras, ainda que sejam binacionais, multilaterais, 
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mas tem que se formar uma propriedade brasileira. Eu não posso 
fomentar uma produção puramente americana, ou canadense, ou 
africana, ou europeia (ROLLA, 2018). 

 

Apesar disso, ele destaca que a ANCINE recebe muitas demandas de 

produtores internacionais buscando filmar na cidade, o que ele atribui aos contrastes 

da paisagem entre o mar e a montanha que o Rio de Janeiro oferece para as câmeras. 

Em geral, após a regularização das produções, o contato é direcionado para a RFC, 

que presta os serviços para atendimento específico, como oferta de locações, 

indicação de serviços de produção, pós-produção, entre outros. 

A construção da film commmission e a oferta desses serviços para as equipes 

de produção, segundo Solot, vêm da AFCI, Associação Internacional de Film 

Commissions, que forneceu informações sobre a construção do catálogo de locações, 

bancos de dados, processos de emissão de autorização de filmagens, dentre outros 

passos importantes e fundamentais para a consolidação e funcionamento de uma film 

commission. Após o lançamento da RFC, em 2009, ela passou por algumas 

mudanças de ordem administrativa. Nas palavras de Steve Solot: 

  

Desde essa época, que foi 2009, até [...] o ano passado, 2017, a Rio 
Film Commission passou por várias mudanças [...] administrativas. 
Saiu [...] do governo de estado e foi para a Rio Negócios, que [...] é 
uma espécie de escritório de promoção de investimentos no município, 
da Prefeitura. Então, fisicamente, a Film Commission ficou instalado 
[sic] dentro da Rio Negócios, no centro do Rio, durante menos de um 
ano. E depois, [...] foi uma mudança também tecnicamente 
administrativa [...], mas [...] virou parte de um projeto do SICAV, que é 
o sindicato de produtores do estado do Rio e inclui outros estados. 
Isso devido a um problema administrativo interno do Rio Negócios e 
uma mudança feita por Sérgio na época. Então, a gente embora tava 
[sic] na prefeitura, reportava a prefeitura, tecnicamente a gente tava 
[sic] integrado ao projeto do SICAV para poder financiar as operações 
da Rio Film Commission (SOLOT, 2018).  

 

Atualmente, a RFC configura-se como um projeto dentro da RIOFILME, que por sua 

vez está vinculada à Secretaria de Cultura do Município. A atual equipe é composta 

por Tania Pinta e seu assistente, Christiano Kochem, o que é bem diferente da 

proposta inicial, quando, à época da sua criação, a equipe era composta por 6 

pessoas, distribuídas entre presidência, coordenação, gerência de operações e 

representantes das cidades de Los Angeles e Londres. O seu escopo de atuação foi 

reduzido à cidade do Rio de Janeiro, deixando de atender a todo o estado. Tal redução 
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aconteceu sobretudo pelas mudanças administrativas que sofreu ao longo dos anos 

e pelo fato dos atuais profissionais serem da Prefeitura do Rio de Janeiro. Também 

não há mais a intenção de propor incentivos financeiros, já que isso demanda força 

política e alinhamento dos legisladores com os interesses da RFC, segundo os 

comentários de Tânia neste ponto. 

 Visto sob a ótica da ANT, o processo que culminou na criação da RFC demarca 

alguns dos elementos interessantes do processo de tradução e suas etapas: a 

problematização, o interessamento, o engajamento e a mobilização. É possível pensar 

que a problematização e identificação do Ponto de Passagem Obrigatório (PPO), 

como o momento em que ambos os secretários de cultura do município e do Estado 

têm como objetivo a criação do Programa “Rio Audiovisual”, cuja proposta era 

estimular a indústria audiovisual. A problematização consistiu da identificação dos 

atores que deveriam convergir para este objetivo, sendo Steve Solot um deles, na 

medida em que foi procurado por Sérgio Sá Leitão e Adriana Rattes para conversarem 

sobre a possibilidade de criar a film commission. Considerando especificamente o ator 

Steve Solot, a etapa seguinte, do interessamento, consistiu da conversa entre ele e 

os secretários e da intenção de consolidar uma film commission, usando como 

argumento a experiência de Steve na área do audiovisual, durante o período que 

representou o escritório da MPA para a América Latina no Brasil. Sobre este ponto, 

em uma matéria publicada pelo jornal O Globo24 em junho de 2011, a experiência de 

Solot com os maiores estúdios de cinema e conhecedor do meio e do negócio, é 

indicada como argumento para sua escolha como presidente da RFC. Já no 

engajamento, é possível perceber que uma das negociações que ocorreram entre os 

atores foi a proposta de criação do escritório como Organização Social (OS), com a 

prerrogativa de participação da sociedade civil, algo que não se sustentou, segundo 

Solot. Ainda assim, é possível notar a etapa de mobilização com a criação formal da 

RFC e a contratação de Steve Solot como presidente, posição que ocupou até 

fevereiro de 2017, quando se desligou e assumiu integralmente a presidência da 

REBRAFIC. 

 No entanto, a tradução fraca não conseguiu sustentar por muito tempo, a forma 

como a RFC foi pensada inicialmente. Desde 2009, muitos sinais de ruptura foram 

                                                           
24 Disponível em: < https://oglobo.globo.com/cultura/presidente-da-rio-film-comission-steve-solot-
reclama-da-escassez-de-incentivos-traca-plano-para-conquistar-produtores-2769618 > Acesso em 25 
de abril de 2018. 

https://oglobo.globo.com/cultura/presidente-da-rio-film-comission-steve-solot-reclama-da-escassez-de-incentivos-traca-plano-para-conquistar-produtores-2769618
https://oglobo.globo.com/cultura/presidente-da-rio-film-comission-steve-solot-reclama-da-escassez-de-incentivos-traca-plano-para-conquistar-produtores-2769618
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acontecendo neste agrupamento. O primeiro sinal de fraqueza foram as constantes 

mudanças de endereço que a RFC foi sofrendo ao longo dos anos, como foi destacado 

por Solot, desde sua criação em 2009. Soma-se a isso, a mudança de estrutura 

organizacional, com a saída de funcionários e entrada de outros, as mudanças no 

escopo de atuação, pensada originalmente para atuar em todo o estado do Rio e 

sendo reduzida à capital, são outros sinais que apontam uma degradação da posição 

da organização. Há, ainda, a provável falta de conhecimento da existência da RFC 

por parte da cadeia produtiva do audiovisual no Rio de Janeiro, posto que algumas 

produções são realizadas sem que o escritório esteja ciente delas. Por fim, a própria 

saída do ator Steve Solot da instituição reforça a fraqueza das relações formadas.  

É curioso notar, por outro lado, que o nome deste ator parece ter uma 

relevância significativa para esta rede, visto que muitos entrevistados destacaram a 

importância de ouvir sua voz para a pesquisa. Apesar de Steve ter sido presidente da 

RFC e, atualmente, presidir a REBRAFIC, quando essas menções ao seu nome eram 

feitas, elas aconteciam de forma nominal e não por meio da REBRAFIC. Em alguns 

casos, seu nome era dito juntamente com a RFC, como se falar com ele fosse tão 

fundamental quanto ouvir a RFC, algo que não acontecia com outras indicações, 

quando era comentado apenas o nome da instituição, sem referência a um nome 

específico.  

Essa relação entre o Steve Solot e a RFC funcionava quase como se ele fosse 

uma personificação do escritório, tendo em vista a sua atuação no mercado 

audiovisual, desde a década de 1980, quando representava o escritório da MPA e 

adquiriu uma vasta experiência na área. Essa atuação rendeu alguns momentos 

controversos pelo fato de Solot ser encarado como um “agente duplo”, que 

representava os interesses americanos em solo brasileiro, de acordo com uma 

matéria publicada pelo jornal O Globo em agosto de 201625. De acordo com a matéria, 

tal situação começou a mudar apenas em 2009, quando assumiu a presidência da 

RFC e, hoje, parece que ele não carrega mais essa identidade e é possível perceber 

sua influência no mercado audiovisual pelas vezes em que seu nome foi indicado. 

 A capacidade de Steve de agir à distância é visível de outras formas. A 

presidência da REBRAFIC é uma maneira de chegar a todos os estados, por meio 

das film commissions que são associadas a ela. Além disso, Steve é chamado com 

                                                           
25 Disponível em: < https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/steve-solot-lembra-de-seu-periodo-como-
agente-duplo-do-cinema-17083923 > Acesso em 25 de abril de 2018. 
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alguma frequência para ministrar cursos de capacitação para interessados em 

formatar os escritórios de promoção e atração de produções audiovisuais em diversas 

cidades do país. Ele presta serviço de consultoria e assessoria para o setor 

audiovisual, tanto nacional quanto internacionalmente. Participa dos principais 

eventos relacionados ao setor no país, como o Rio2C, Festival do Rio, Rio Market, e 

de internacionais, como workshops para estimular a entrada de produtores 

estrangeiros no mercado audiovisual do país, dentre outros. Tal atuação resultou em 

algumas publicações voltadas para a área, como “Guide for Latin American Film 

Commissions” e “Current Financing Mechanisms for Audiovisual Content in Latin 

America”, publicados em 2016 e 2017, respectivamente. As publicações26 estão 

disponíveis em português, inglês e espanhol.  

A primeira publicação merece uma atenção especial, pois representa a 

materialização da sua atuação no fenômeno. Há, inclusive, uma parte dedicada ao 

turismo cinematográfico, na qual o fenômeno é conceituado, se apresenta alguns 

casos de sucesso com base em Hudson; Ritchie (2006) e são apontados alguns 

exemplos brasileiros, para demonstrar a potencialidade do segmento no Brasil. A 

publicação destaca que  

 

[...] embora a estratégia de turismo cinematográfico possa ser adotada 
por um órgão oficial do governo, como um Ministério do Turismo ou 
uma entidade como a Embratur, cabe à film commission local 
implementá-la e, efetivamente, receber e orientar as filmagens (LATC, 
2015, p. 29). 

 

 Esse trecho trata da visão do turismo cinematográfico como uma estratégia de 

atração de pessoas, que pode ser orientada pelo nível federal, mas que é papel das 

film commissions locais colocar essa estratégia em prática, por meio da promoção das 

localidades, recepção das equipes de produção, auxiliando naquilo que for preciso, e 

outras atuações pós-produção, como a divulgação do destino por parte da produção 

audiovisual, ações de publicidade com os atores, dentre outras ações de divulgação 

que podem ser feitas para divulgar a localidade. 

 Conforme é indicado na literatura sobre a atuação das film commissions, pode-

se perceber que, de fato, esses escritórios estão muito mais preocupados em atender 

                                                           
26 Disponível em: < http://latamtrainingcenter.com/?page_id=6485&lang=pt-br > Acesso em 25 de abril 
de 2018. 
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as demandas dos produtores do que com os efeitos que o turismo cinematográfico 

pode causar. Solot (2018) comenta sobre este ponto que,  

 

[...] a film commission própria não está bem antenada para aproveitar 
o turismo cinematográfico, porque tá [sic] tão preocupada em atrair a 
produção, em atender a produção, fisicamente, durante as gravações, 
que não recolhe os dados necessários para depois fazer um pacote 
[...] (SOLOT, 2018). 

 

Ou seja, embora a relação com o turismo esteja contemplada como uma das 

atribuições dos escritórios, eles tendem a não atender este ponto, priorizando ações 

com relação mais direta com o processo cinematográfico. Solot dá o exemplo de um 

empresário da cidade de Paraty – RJ, que criou, mediante o sucesso e exposição que 

a gravação de uma cena do filme “A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1” (Summit 

Entertainment) trouxe para a cidade, um pacote de lua de mel com base na temática 

do filme. Ressalta-se que, neste caso, em especial, não seria uma atribuição direta da 

film commission criar pacotes turísticos, já que, quem normalmente o faz, são as 

agências, operadoras turísticas. No entanto, o exemplo serve para ilustrar que uma 

simples ação pode trazer resultados positivos, e que as film commissions poderiam 

articular com a cadeia produtiva do turismo, outras ações com base nas produções 

audiovisuais. Assim, se aproveitaria mais da exposição recebida por essas produções 

e se teria resultados positivos não apenas no curto prazo, mas também no longo 

prazo.   

 O caso da RFC é um exemplo de tradução que, apesar das alterações e 

mudanças nas relações que a consolidaram inicialmente – conforme relato dos seus 

sinais de fraqueza – evidencia um certo grau de convergência entre seus 

componentes com a rede (URQUHART; ANDRADE, 2010), na medida em que a 

instituição é reconhecida como importante dentro desta rede e para o fenômeno do 

turismo cinematográfico na cidade do Rio de Janeiro. Por outro lado, essa história 

contém casos de relações que se dissolveram por completo, tornando invisíveis 

alguns artefatos que faziam parte da rede. 

 

4.2.3 Agrupamentos desmantelados e artefatos invisibilizados  

 

Ao longo da pesquisa, foram identificados alguns artefatos que se tornaram 

invisíveis dentro da rede e que perderam relevância, eventualmente desaparecendo 
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por completo. Houve também casos de possíveis atores que, por conta das relações 

fracas, acabaram se desprendendo da rede e se tornando invisíveis.  

O primeiro indício dos atores invisíveis foi observado ainda no levantamento 

dos atores iniciais. Na busca por associações, entidades de classe e empresas 

relacionadas ao audiovisual, foi encontrada uma das associações nacionais que 

representariam os interesses das film commissions nacionais, a Associação Brasileira 

de Film Commissions (Abrafic). Sua história se iniciou em novembro de 2006, a partir 

do 39° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro27, com a união das film commissions 

que existiam à época. A instituição tinha Ana Cristina Costa e Silva como presidente 

eleita. De acordo com o vídeo institucional vinculado em 2009, a Abrafic tinha como 

objetivo representar as film commissions locais nacional e internacionalmente, além 

de prestar auxílio às produções, com serviços de infraestrutura, serviços diversos, 

recursos humanos, apoio político e econômico e oferecer incentivos fiscais. É 

interessante destacar a proposta de um trabalho interministerial para 

desburocratização e facilitação de produções no país, ponto que é destacado na fala 

de Gustavo Rolla ao comentar sobre a burocracia enfrentada pelas equipes de 

produção internacional que têm interesse em gravar no país.  

Considerando a relação do turismo com o audiovisual, é pertinente destacar a 

presença do componente do turismo no vídeo. Ele é pontuado em diversos momentos 

como um dos setores da economia com o qual o audiovisual deve cooperar e que 

auxilia na geração de divisas, com a atração de turistas, o consumo de serviços 

turísticos de hospedagem, alimentação, etc. pelas equipes de produção e pelos 

turistas que vêm ao destino. Além disso, órgãos estratégicos do turismo – como o 

MTur e o Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), Conventions and Visitors Bureaux 

e outras associações e entidades – estão contemplados como alianças importantes 

para a consolidação da Abrafic como a representante desses escritórios. 

Já em outro material publicitário28, cujo período não é possível identificar, a 

referência feita a associação se dá pelo nome aliança em lugar da associação, porém 

mantendo o mesmo acrônimo. Nessa peça, há uma nova identidade visual e a 

alteração do nome da organização. Percebe-se aqui, a primeira mudança ocorrida 

                                                           
27 Institucional Abrafic. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=CnABdG65UW0 > Acesso 
em 29 de abril de 2018 
28 Abrafic. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=tlf8Su9McwA > Acesso em 29 de abril 
de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=tlf8Su9McwA
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com a Abrafic. No levantamento de informações online, e também com base nas falas 

de Tania Pinta e Steve Solot, pode-se perceber que a Abrafic atuou em algumas 

frentes, conforme era sua proposta inicial. Criou, em 2009, um manual29 para auxiliar 

com os procedimentos legais para a filmagem em território nacional. Participou de 

eventos relacionados ao setor, com intuito de participar da criação de outros 

escritórios de promoção e atração de produções audiovisuais, como aconteceu30 no 

Rio Grande do Sul, em 2012, para a criação da Bento Film Commission. 

Há evidências de que a Abrafic também atuou junto do MTur na criação do 

Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias do Turismo & Audiovisual 

Brasileiras (2007). Os argumentos existentes para a atuação estão presentes no fato 

da presidente da associação, Ana Cristina Costa e Silva, também ser diretora 

executiva do Instituto Dharma, empresa que atuou em parceria com o MTur na criação 

do estudo. Há ainda referências no estudo de sinergia à associação como uma das 

entidades que compõem o setor e a menção nominal da Ana Cristina como 

responsável pela coordenação geral do documento. 

Em 2013, porém, a associação chegou ao seu fim, segundo Tânia Pinta. Steve 

Solot comenta que a Abrafic perdeu credibilidade frente ao governo federal por 

problemas administrativos, deixando então de existir. É criada a REBRAFIC, que entra 

no lugar da Abrafic na tentativa de unir os escritórios nacionais e representar seus 

interesses, atuando junto à ANCINE e MinC para que as film commissions sejam 

reconhecidas politicamente, bem como propor mecanismos de atração de produções, 

prestação de assessoria para a criação de film commissions, capacitação profissional, 

entre outros serviços. Esta entidade foi criada e é presidida por Steve Solot. Evidencia-

se, assim, o desaparecimento da Abrafic que, ao que tudo indica, era mantida unida 

pela presidência de Ana Cristina Costa e Silva e com a sua saída, parecem ter 

enfraquecido as relações a ponto de a associação ser extinta. Soma-se a isso os 

problemas administrativos pontuados por Steve Solot que contribuíram para esse 

desmantelamento. 

                                                           
29 Abrafic lança manual para filmagem no Brasil. Disponível em: < 
http://telaviva.com.br/27/04/2009/abrafic-lanca-manual-para-filmagem-no-brasil/ > Acesso em 29 de 
abril de 2018. 
30 5º Encontro Abrafic – seminário da aliança brasileira de film commissions. Disponível em: < 
https://aptcrs.wordpress.com/2012/05/10/5o-encontro-abrafic-seminario-da-alianca-brasileira-de-film-
commissions/ > Acesso em 29 de abril de 2018. 

https://aptcrs.wordpress.com/2012/05/10/5o-encontro-abrafic-seminario-da-alianca-brasileira-de-film-commissions/
https://aptcrs.wordpress.com/2012/05/10/5o-encontro-abrafic-seminario-da-alianca-brasileira-de-film-commissions/
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Neste bojo, Gustavo Rolla trouxe outro ponto que demarca a invisibilidade do 

MTur dentro desse fenômeno e falta de poder político para estimular o 

desenvolvimento do turismo cinematográfico. Até então, o único órgão ligado ao setor 

público federal do turismo que havia sido mencionado, foi o Embratur, pontuado 

rapidamente por Steve Solot ao comentar sobre os novos associados que estavam 

em processo de entrada no conselho consultivo da REBRAFIC. Depois dele, Ari 

Fonseca Filho trouxe o nome do MTur como um dos ministérios da esfera pública 

federal responsável por levar o debate sobre o turismo cinematográfico para os 

estados da nação.  

Gustavo comentou sobre o MTur e Embratur apenas pelo fato da ANCINE ser 

um órgão federal e, por isso, sua visão se iniciaria por essa esfera e depois seguiria 

em direção às instâncias estaduais e municipais. Porém, como nos outros momentos, 

ambos os órgãos são mencionados de forma passageira, sem revelar nenhum papel 

importante ou relevante que denuncie a atuação deles dentro do fenômeno. É em 

apenas um momento que Gustavo comenta sobre o Estudo de Sinergia e 

Desenvolvimento entre as Indústrias do Turismo & Audiovisual Brasileiras (2007) 

como resultado de uma busca que ele fazia sobre impactos positivos do audiovisual, 

na qual ele encontrou esse estudo e leu pela primeira vez sobre o turismo 

cinematográfico. 

A existência deste documento também demonstra outro ponto de interesse 

para a pesquisa. Ao lançar o estudo e a cartilha do turismo cinematográfico brasileiro, 

o MTur fomenta, em nível nacional, a proposta de segmentação baseada na relação 

do turismo com o audiovisual, ponto lembrado também por Ari Fonseca Filho. Ainda 

nessa perspectiva, dois destinos brasileiros são lançados: Brasília e Tocantins, este 

último como um modelo de turismo cinematográfico. A Tam Viagens, atualmente 

conhecida como Latam Travel, lançou pacotes turísticos para os interessados em 

viajarem para as regiões identificadas como interesse audiovisual e turístico do estado 

de Tocantins, além do Amazonas, Rio Grande do Sul e Itália. Cada um desses 

destinos foi associado a alguma produção audiovisual. Para Tocantins, a principal 

produção era “Deus é Brasileiro” (Globo Filmes); para o Amazonas, “Amazônia, de 

Galvez a Chico Mendes” (Rede Globo); para o Rio Grande do Sul, “A Casa das 7 

Mulheres” (Rede Globo); e no caso internacional, a novela “Passione” (Rede Globo). 

Sobre este fato, Ari Fonseca Filho ponderou que, apesar da existência desse 

estudo difundido em âmbito nacional, cuja proposta era sensibilizar os estados e 
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municípios para que eles criassem suas propostas de turismo cinematográfico, ele 

percebe que isso nunca aconteceu. A cartilha foi lançada, algumas propostas de 

roteiros e produtos turísticos foram criadas, porém nada avançou. Fonseca Filho 

problematiza esse ponto ao questionar os motivos que elegeram os locais como 

destinos de turismo cinematográfico, pensando especialmente no caso de Tocantins, 

com base no material visual31 produzido pela Tam Viagens, em 2012, que elege 

regiões do estado como locais de interesse turístico por conta de algumas produções 

audiovisuais que foram gravadas lá. Ele comentou que, pelo seu interesse na 

temática, buscou informações sobre os serviços oferecidos pela empresa e não 

conseguiu obter dados precisos, já que nem a funcionária da Tam Viagens que o 

atendeu à época, soube informar.  

Em 2017, em um contato mais recente com a empresa, a resposta obtida foi 

apenas de que a “Latam Travel já lançou pacotes neste formato, porém hoje não há 

mais essas opções”, conforme indica a figura 7. Este é outro caso de um artefato que 

acabou desaparecendo dessa rede, na medida em que deixou de ser comercializado 

pela empresa e parou de ser consumido pelos turistas, segundo informado por 

Fonseca Filho. Ele aponta, ainda, que os roteiros produzidos pela Tam Viagens foram 

construídos em parceria com a Globo Filmes, braço da Rede Globo, na área de 

produção e distribuição cinematográfica. Talvez o fim do contrato entre as duas 

empresas tenha sido um elemento que contribuiu para o desaparecimento desses 

produtos do catálogo, já que a procura era alta, segundo relatou o professor da UFF. 

Mas o fato é que, atualmente, a empresa não oferece mais esses produtos e os 

destinos em questão não usam o apelo do turismo cinematográfico, conforme 

prescreveu o MTur, como mecanismos de fomento à atividade turística ou mesmo 

como ferramenta de promoção e atração turística. 

 

                                                           
31 Brasil – Tocantins – Turismo Cinematográfico. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=UKMh96aSMno > Acesso em 29 de abril de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=UKMh96aSMno
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Figura 7 – Resposta recebida pela Latam Travel 

Fonte: do arquivo do autor 

   

 Considerando as mudanças sofridas na rede, com o desmantelamento de 

alguns agrupamentos, a reestruturação de outros, a subseção seguinte continuará 

com o relato, propondo uma discussão acerca do termo adotado para identificar o 

fenômeno em foco no trabalho: o turismo cinematográfico.  

 

4.2.4 Discussões acerca do turismo cinematográfico 

 

Esta subseção busca gerar um debate sobre o termo turismo cinematográfico, 

tendo como pilares as fontes de evidência da pesquisa e o levantamento teórico do 

capítulo três. Inicia-se a discussão apresentando a visão de cada um dos 

entrevistados sobre o turismo cinematográfico, bem como suas opiniões sobre um 

termo ideal para tratar a relação do turismo com o audiovisual. Em seguida, supõe-se 

que o turismo cinematográfico parece não ser o termo capaz de abraçar todas as 

possibilidades que o fenômeno permite, gerando confusão no seu entendimento e 

limitando a percepção da sua aplicabilidade real. 

Um dos primeiros pontos destacados pelos entrevistados é a característica 

reducionista que o termo turismo cinematográfico tem, dando a ideia de que apenas 
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os filmes estão incluídos, como sublinhado por Tânia Pinta e Christiano Kochem 

(2017), da RFC, ao dizerem que o termo cinematográfico pode gerar confusão e levar 

ao pensamento de que somente os filmes são contemplados. À época da entrevista, 

eles chegaram a sugerir outros nomes, incluindo principalmente a palavra “mídia” ou 

“midiático” para expandir as opções de produtos que o audiovisual contempla. No 

entanto, eles não chegaram a um consenso, sobretudo por acreditarem que qualquer 

termo poderia trazer algum tipo de redução na compreensão dele, pois ao optar por 

usar uma determinada palavra – cinema, por exemplo – estar-se-ia excluindo outros 

produtos, como as novelas. Para Tânia, a palavra que resume a relação entre o 

turismo e o audiovisual é sinergia, já que tanto o turismo quanto o audiovisual têm 

contribuições e atuações mútuas que, se bem articuladas, podem gerar resultados 

positivos para a cadeia de produção do audiovisual e do turismo. Tania Pinta indica 

que o fenômeno compreende a visitação de locais usados como cenário de gravação 

e se mostram como uma ótima ferramenta de divulgação dos cenários e, 

consequentemente, do destino. 

Os pesquisadores acadêmicos consultados, Ari Fonseca Filho (2018) e André 

Perinotto (2018) também acreditam que a nomenclatura precisa ser revista. O primeiro 

entende que turismo e audiovisual seria ideal por conta da amplitude que o termo 

audiovisual traz ao turismo. Segundo ele, estariam incluídos nessa perspectiva os 

filmes, novelas, seriados, videoclipes e festivais de cinema. Além disso, inclui a 

visitação aos locais usados como cenários na gravação dessas produções, bem como 

acompanhar os lançamentos, as premières dos filmes, para conhecer a equipe de 

produção e os atores. Os parques temáticos que são construídos com base em 

alguma produção audiovisual também fazem parte do fenômeno. 

Por outro lado, André Perinotto (2018) apresenta sua visão de turismo 

cinematográfico como um segmento turístico que ocorre de duas maneiras: a primeira 

delas, como a exposição dos locais que foram usados como cenários para produções 

audiovisuais que são midiatizados e, por conta disso, geram interesse e fluxo de 

visitação; a segunda, acontece pela perspectiva das cidades que oferecem incentivos 

para atrair produções e, assim, gerar estímulo de visitação por conta dessas 

produções. Ele opta por não utilizar termos porque “[...] estaria muito preso à 

terminologia de motivo de viagem [...]” e que tais terminologias restringem muito a 

dialética entre os dois campos. Da mesma maneira como expuseram Tânia Pinta e 
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Christiano Kochem, André acredita que um nome para o fenômeno poderia reduzir o 

seu escopo como segmento no mercado turístico.  

Assim como Perinotto, outros entrevistados também optaram por não dar 

nomes ao fenômeno, usando, por outro lado, palavras que significassem, dentro dos 

seus pontos de vista, a relação entre o turismo e o audiovisual. Foi o caso, por 

exemplo, do diretor executivo do Rio CVB, Michael Nagy (2018), que indicou que o 

termo ideal para ele seria perfeição e que turismo cinematográfico, na sua visão, pode 

ser visto a partir de várias óticas, como no mercado da publicidade, incluindo o papel 

desempenhado pelo fotógrafo, seja ele profissional ou amador, na produção de 

conteúdos e a utilização da cidade do Rio de Janeiro como cenário para quaisquer 

tipos de produções, sejam cinematográficas ou publicitárias.  

Para Paulo Senise (2018), presidente da TurisRio, é “[...] uma realidade [...] 

construída, a partir da qualidade dos destinos de locação”. Continuando sua 

argumentação, Senise complementa que “[...] é natural que o Rio de Janeiro, com 

toda essa fotogenia que tem, [...] que ela desenvolva essa indústria”. Senise explica 

que o turismo cinematográfico “[...] remete a realização de produções 

cinematográficas em locais normalmente percebidos como de alta atratividade 

turística” (SENISE, 2018). Ainda de acordo com o presidente da TurisRio, o 

desenvolvimento desse fenômeno acontece a partir de dois aspectos, o primeiro deles 

em termos de fortalecimento da imagem, no sentido de divulgação, e o segundo, 

através dos negócios que são gerados a partir das produções audiovisuais que 

utilizam serviços da cadeia produtiva do turismo, como hospedagem, lazer e 

alimentação, por exemplo. 

Por outro lado, Steve Solot (2018), ao ser questionado sobre este ponto, é 

enfático ao afirmar que “[...] é isso, é turismo cinematográfico”. Apesar de 

eventualmente pontuar também como turismo e audiovisual, a visão de Solot é de que 

o turismo cinematográfico é este fenômeno que abarca o turismo e o audiovisual. Ele 

apresenta sua visão sobre o fenômeno em matéria publicada na Revista de Cinema32: 

“O turismo cinematográfico abarca a influência de filmes, programas e séries de TV e 

publicidade nas decisões de turistas ao escolherem os destinos para visitar”. 

Pessoalmente, Solot explicou que o turismo cinematográfico é a relação que existe 

                                                           
32 SOLOT, S. O turismo cinematográfico e o branding como foco das film commissions no Brasil. 
Disponível em: < http://revistadecinema.com.br/2015/03/o-turismo-cinematografico-e-o-branding-
como-foco-das-film-commissions-no-brasil/ > Acesso em 18 de abril de 2018 

http://revistadecinema.com.br/2015/03/o-turismo-cinematografico-e-o-branding-como-foco-das-film-commissions-no-brasil/
http://revistadecinema.com.br/2015/03/o-turismo-cinematografico-e-o-branding-como-foco-das-film-commissions-no-brasil/
http://revistadecinema.com.br/2015/03/o-turismo-cinematografico-e-o-branding-como-foco-das-film-commissions-no-brasil/
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entre as produções audiovisuais, o cinema, a televisão e o desejo de conhecer os 

locais vistos nessas produções. Além disso, o turismo cinematográfico contempla a 

perspectiva da divulgação dos destinos, a partir da atuação das film commissions 

como escritórios de promoção e atração de produções para as localidades.  

Para Gisela Camara (2017), turismo cinematográfico resume-se em viajar em 

busca de uma localidade vista em algum filme que seja de especial interesse pessoal. 

Para ela, os filmes são capazes de gerar um imaginário de desejo nas pessoas para 

conhecerem o local, reviver a história contada na grande tela, como se, de alguma 

maneira, estar naquele lugar não fosse totalmente estranho, em virtude do que foi 

visto no filme. Segundo ela, entende-se como turismo cinematográfico “[...] ir atrás de 

locações de filmes que me são especiais. [...] As pessoas que vão, sei lá, para a 

Disney, conhecer os cenários, os cenários dos filmes [...]” (CAMARA, 2017). 

Daniela Pfeiffer (2018) explica que, no seu entendimento sobre turismo 

cinematográfico, há o envolvimento dos turistas de viajarem para conhecerem um 

destino por conta de um filme e, ainda, a oferta de produtos e serviços relacionados, 

como por exemplo, a existência de um tour, pacotes ou roteiros que permitam aos 

turistas conhecerem as locações do filme.  

Ao ser questionado sobre a relação entre o turismo e o audiovisual, Marcelo 

Haddad (2018) afirmou que, até o momento da entrevista, não tinha ainda elaborado 

sobre essa relação, apesar de pontuar características da cidade do Rio de Janeiro, 

entendidas por ele, como fatores de competitividade para o mercado audiovisual. 

Contudo, ele ainda indicou a sua visão sobre turismo cinematográfico. Ele enxerga 

turismo cinematográfico como a visita a locais que foram referências relevantes em 

alguma produção audiovisual. Ainda de acordo com ele, há um efeito que 

retroalimenta o interesse audiovisual e turístico de uma determinada localidade a partir 

da sua atração cinematográfica (como cenário) e turística (como destino). Para ele, o 

fato de uma localidade ser turisticamente atraente pode ser um fator estimulante para 

a atração de produção audiovisual, ou, visto por outro lado, o fato de um local ter sido 

usado como locação cinematográfica é também um fator que eleva o interesse 

turístico pelo local. Segundo Haddad, “[...] eles se retroalimentam, não há um caminho 

de uma única mão” (HADDAD, 2018).  

À ótica de Gustavo Rolla (2018), o turismo cinematográfico ocorre de duas 

maneiras: a primeira delas, como a visita aos locais usados como cenários, a partir do 

momento em que esses locais são visualizados e identificados em produções 
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audiovisuais e; a segunda acontece na perspectiva da própria produção 

cinematográfica. Ou seja, durante o processo de gravação audiovisual, quando uma 

equipe se desloca até um destino para gravar, usufruindo de serviços diversos, como 

hotelaria, alimentação, entretenimento, mão-de-obra, entrando em contato com a 

cultura local, cujo resultado será a obra cinematográfica. A partir do resultado, a obra 

audiovisual pode ser capaz de gerar indução em quem assisti-la para conhecer a 

localidade em questão. 

A visão que Gustavo Rolla (2018) apresentou, versa do ponto de vista do 

aspecto indutor que existe que há nessa relação. Segundo ele, ao pensar em um 

nome que tratasse da relação, ele explica:  

 

É uma relação de indução, né? Indução de comportamento, que é 
basicamente, eu faço um paralelo, uma analogia, quando você tem o 
filme dos Transformers, que você vende camaro amarelo [...] por todo 
o país [...] por meio de um filme. Todo o globo, depois daquilo teve um 
boom nas vendas de carro [...] dos personagens daquela 
cinematografia, globalmente (ROLLA, 2018). 

 

Esse cenário se assemelha ao que foi apresentado no capítulo teórico: apesar 

da quantidade de termos existentes sobre o fenômeno indicarem, por um lado, uma 

evolução e amadurecimento teórico, por outro, demonstra a falta de consenso, tanto 

entre aqueles que se propõem em pesquisá-lo, como entre aqueles que o 

desenvolvem e o usam como forma de gerar produção audiovisual e interesse turístico 

para localidades, de acordo com o que emergiu do relato empírico. A falta de consenso 

gera confusão sobre o que é esse fenômeno, prejudicando o seu entendimento e 

levando a compreensões enviesadas sobre ele. Além disso, por carecer de um termo 

consensual, a percepção do fenômeno é mais intuitiva do que concreta, abrindo 

espaço para definições subjetivas de acordo com interesses e necessidades 

particulares.  

A falta de mecanismos de medição evidencia a visão intuitiva que se tem sobre 

o fenômeno na cidade do Rio de Janeiro. Pressupõe-se que, em virtude da quantidade 

de produções audiovisuais que já a usaram como cenário, o fenômeno do turismo 

cinematográfico acontece nela. Todavia, não é possível afirmar que a capital 

fluminense recebe pessoas motivadas pela influência das produções audiovisuais. 

Esse ponto fica claro na fala dos entrevistados quando eles são questionados se 

acreditam que o fenômeno acontece no Rio de Janeiro.  
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Tânia (2017) comenta que acredita que a cidade recebe pessoas que vêm por 

conta da influência de alguma produção audiovisual, contudo, não tem como 

comprovar essa afirmação com base em dados numéricos ou estudos, indicando, 

ainda, a falta de estudos de viabilidade que demonstrem o poder econômico que esse 

fenômeno pode impactar, em termos de geração de divisas, criação de empregos 

diretos e indiretos para a cidade. Segundo ela, esses estudos poderiam ser usados, 

inclusive, como argumento dentro da prefeitura para o financiamento de outros postos 

de trabalho ou junto aos locatários, como forma de incentivá-los a oferecer preços 

mais competitivos para as equipes de produção. 

A visão do assessor internacional da ANCINE é muito parecida com a 

apresentada acima. Gustavo (2018) supõe uma relação entre o turismo e o 

audiovisual pelo fato de não haver uma forma de apontar em números como essa 

relação é estabelecida. Nas suas palavras: 

 

É uma resposta intuitiva, eu não tenho a matemática dela [...] não fiz 
nenhum estudo direto, mas para mim, parece que existe uma 
correlação direta, tanto é, que a filmografia americana, Nova Iorque, 
se você pensar, que é um dos maiores do país, uma das maiores 
cidades, que tem suas filmagens, locações lá e ela recebe uma 
atração enorme [...] (ROLLA,2018). 

 

É perceptível que existe uma relação entre o turismo e as produções do 

audiovisual, ainda que não haja dados concretos para confirmar essa relação in loco. 

Steve Solot comenta que a relação entre turismo e cinema existe e está clara. O que 

está faltando são maneiras das film commissions de documentarem as filmagens e as 

locações usadas, na tentativa de aproveitar os impactos turísticos provenientes e 

também para mostrar às autoridades os benefícios que essa relação pode trazer, com 

destaque ao potencial chamariz em que essas filmagens podem se converter. Sobre 

isso, ele comenta que, “[...] cada filmagem representa uma oportunidade de chamar 

turismo, de algum público. Pode ser um público grande ou pode ser um público nicho 

[...]” (SOLOT, 2018). 

Solot ainda comenta sobre a dificuldade de conseguir números indicativos dos 

benefícios econômicos da relação turismo e audiovisual, indicando que os casos e 

resultados existentes são muitos específicos. Ou seja, os efeitos são sentidos de 

forma diferente em cada localidade, com base em cada produção audiovisual. Ainda 

assim, na tentativa de criar algum modelo que expresse dados de impacto econômico, 
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ele comenta que as film commissions “[...] tentam criar um modelo de impacto 

econômico, através de um estudo, de [...] multiplicador econômico [...]”, explicando 

que, no período que trabalhou na RFC, produziu um estudo primário, porém, no 

modelo que produziu não incluiu o componente do turismo. Solot finaliza este ponto 

comentando que, mesmo sem ter esse componente, é possível criar um multiplicador 

econômico que meça o impacto do audiovisual no fluxo e no gasto turístico, por meio 

de comparações e extrapolações. Esse tipo de estudo é importante, na visão de Solot, 

para se demonstrar não apenas a necessidade da existência dos escritórios de 

atração, como também para sustentar a necessidade de criação de incentivos 

econômicos para atração de produções para a localidade.  

Ainda sobre a falta de mecanismos de mediação e impacto, Ari Fonseca Filho 

(2018) argumenta que ainda não existem pesquisas de demanda que incluam a 

relação entre o turismo e o audiovisual para ser possível efetivamente comprovar que 

essa demanda existe e não fique apenas na especulação. Além disso, ele pondera 

que o turista deste fenômeno é especializado, na medida em que sua motivação é 

associada a elementos específicos, como as produções audiovisuais e não apenas a 

lazer ou a entretenimento. Gisela Camara (2017) aponta que a dificuldade na 

mensuração acontece por conta da subjetividade presente na relação estabelecida 

entre os filmes e o desejo das pessoas em conhecerem os locais apreciados nessas 

produções, reafirmando o caráter anedótico da sua existência. As pesquisas de 

demanda atuais que são encomendadas anualmente pelo MTur à Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas (FIPE) não contemplam variáveis que sejam capazes de 

indicar a dimensão do turismo cinematográfico no país. Segundo o Estudo de 

Demanda Turística Internacional33, as opções existentes resumem-se a “lazer”, 

“negócios e eventos”, “visitar amigos e parentes” e “outros”. Dentro da primeira 

categoria as opções disponíveis são: “sol e praia”, “natureza, ecoturismo e aventura”, 

“culturais” e “outros”. Fica evidente, dessa forma, a impossibilidade de conseguir 

resultados específicos sobre a relação entre turismo e audiovisual, pois, caso tenha 

sido mencionada pelo entrevistado, essa motivação teve de ser incluída em “lazer” ou 

em “outros”, inviabilizando a real demonstração do possível impacto das produções 

                                                           
33 BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Estudo da Demanda Turística Internacional Brasil – 2016. 
Disponível em: < 
file:///C:/Users/romul/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/
Downloads/Demanda_Turistica_Internacional_Slides_2016.pdf > Acesso em 28 de abril de 2018. 

file:///C:/Users/romul/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Demanda_Turistica_Internacional_Slides_2016.pdf
file:///C:/Users/romul/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Demanda_Turistica_Internacional_Slides_2016.pdf
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audiovisuais no fluxo turístico internacional. De forma similar, a última pesquisa de 

demanda doméstica, realizada em 2011, na mesma configuração acima, não 

contempla qualquer motivação de visita ligada ao audiovisual.  

Por conta disso, Daniela Pfeiffer (2018) acredita que o fenômeno acontece na 

cidade do Rio de Janeiro em uma escala pequena, sendo ainda muito subaproveitado. 

Embora ela destaque que a cidade possua um grande potencial para a produção 

audiovisual, considerando suas características, como os atrativos naturais e culturais, 

a cultura carioca e sua projeção nacional e internacional, ela ressalta que a cidade 

ainda desperdiça o potencial da associação entre turismo e audiovisual, sem detalhar 

os motivos responsáveis pelo desperdício. 

Consideradas as diferentes visões que os atores têm sobre o turismo 

cinematográfico e a relação do turismo com o audiovisual na realidade carioca, 

conclui-se que o termo turismo cinematográfico parece não dar conta da 

grandiosidade do fenômeno, seja pelos tipos de produtos do audiovisual que ele 

abraça – não se restringindo apenas aos filmes, mas também incluindo os seriados, 

documentários, videoclipes e as novelas – seja pela forma como os atores o enxergam 

dentro da perspectiva carioca.  

Mesmo que sejam atrelados a ele os diversos produtos do audiovisual, ele 

ainda não é capaz de expressar a diversidade de opções que existem e, ao usar, 

cinematográfico, a compreensão é geralmente reduzida aos filmes vinculados nas 

grandes salas de cinema. Esta redução foi vista no discurso de muitos atores ao longo 

do relato, expondo os entendimentos enviesados sobre o turismo cinematográfico. Um 

caso do entendimento enviesado sobre o fenômeno pode ser exemplificado no 

discurso de Gustavo Rolla (2018) ao trazer o termo cinematografia turística como 

sinônimo para turismo cinematográfico. 

Conforme pode-se observar no capítulo teórico desta dissertação, a evolução 

teórica empreendida na pesquisa sobre o turismo cinematográfico apontou novos 

caminhos, comportamentos e características do fenômeno, dos turistas, mostrou as 

possibilidades de negócios possíveis a partir da oferta turística, dentre outras 

questões. Para isso, contou com um detalhe fundamental: a pesquisa acadêmica. A 

compreensão da demanda, suas motivações e desejos mostrou-se um assunto mais 

complexo do que se esperava. Evidências extraídas da argumentação de Connell 

(2012), mencionam haver uma nebulosidade na compreensão daquilo que realmente 

motiva um turista a conhecer um determinado destino turístico e efetivamente associar 
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esse desejo às produções do audiovisual. Busby; Klug (2001) também indicam a 

dificuldade em medir os efeitos do fenômeno, embora considerem que ele seja uma 

excelente ferramenta de divulgação de destinos 

A realidade carioca demonstra que o turismo cinematográfico ainda carece de 

dados primários básicos, como uma pesquisa de demanda que traga minimamente 

subsídios para se conhecer a força das produções audiovisuais como elementos 

capazes de gerar interesse e fluxo turístico para a cidade do Rio de Janeiro. Embora 

muitos atores tenham apontado em seus discursos a vocação cinematográfica da 

cidade, os números de produções que acontecem nela como fatores indicativos dessa 

potencialidade, as evidências continuam sendo anedóticas, carecendo de 

informações concretas que apontem objetivamente a existência da relação entre o 

audiovisual e o turismo e sirvam para auxiliar no seu planejamento e desenvolvimento 

do turismo cinematográfico.  

Finalmente, a subseção seguinte traz a conclusão deste relato, indicando como 

o escopo da pesquisa ficou estruturado, a partir do relato apresentado. 

 

4.2.5 A realidade do turismo cinematográfico carioca  

 

De modo a concluir o relato, esta subseção retomará a figura 1, apresentada 

na seção 4.1 para destacar como o escopo da rede se alterou a partir das relações 

estabelecidas, das indicações e dos artefatos encontrados. Naquela figura não foi feita 

distinção entre atores para respeitar o princípio da simetria geral proposta pela ANT e 

para indicar como estava organizado, até aquele momento, o mapa de atores e suas 

respectivas indicações. 

Desta forma, a figura 8 demonstra como ficou organizada a rede de atores 

envolvidos nesta pesquisa após a consolidação de todas as fontes de evidência que 

foram consultadas.  
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Figura 8 – Nova relação de atores. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

  

 A centralidade de Steve Solot nesta rede aconteceu pela quantidade de 

indicações que recebeu ao longo das entrevistas e do seu nome ter sido levantado 

ainda no momento inicial da pesquisa. Pela ótica da ANT, a atuação de Steve Solot 

na rede é visível em muitos momentos, desde a consolidação da RFC, até as 

produções das publicações sobre a temática do turismo cinematográfico. Tais motivos 

demarcam a centralidade que ocupa nesta rede, funcionando como um canal de 

ligação e comunicação entre o turismo e audiovisual, como será explicado mais 

adiante. Além disso, demonstram a influência que este ator tem sobre a rede, tendo 

atuado em alguns momentos-chave, como na consolidação da RFC, na criação de 

materiais sobre o turismo cinematográfico e pelo fato de conhecer outras pessoas e 

ser indicado diversas vezes. De todos os entrevistados, Steve Solot recebeu um total 

de seis indicações nominais. Por esses motivos, pode-se considerar Solot como um 

mediador dentro desta rede. 

De forma similar, Michael Nagy também possui destaque, pois foi indicado 

algumas vezes, seja nominalmente ou pela instituição que representa, o Rio CVB. 

Além disso, o papel do Rio CVB foi indicado como relevante para a geração de 

negócios na área do turismo e o apoio que oferece às outras empresas, como a RFC 

e a TurisRio, em especial conforme destacou Paulo Senise ao indicar a junção de 
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esforços entre a RFC e o Rio CVB para venderem a cidade como um local ideal para 

a produção audiovisual. Michael Nagy reforça a ação conjunta entre o Rio CVB e 

Steve Solot, representando a RFC, para fazer da cidade do Rio um destino de 

produção cinematográfica.  

Depois dele, destaca-se a RFC e sua atual coordenadora Tânia Pinta para o 

fenômeno. A própria existência do escritório já é relevante, pois sua relação com o 

turismo cinematográfico é estreita, na medida em que esses escritórios estão voltados 

para atração de produções, no apoio à produção em andamento e na criação de 

produtos e serviços que auxiliem no desenvolvimento do turismo cinematográfico. 

Para o caso específico, a RFC preocupa-se com a atração de novas produções para 

a cidade e no atendimento à produção audiovisual em andamento, com especial 

esforço no trabalho de desoneração dessas produções, em virtude da carência de 

incentivos. Ainda assim, dentro do fenômeno carioca, a RFC possui sua relevância, 

na medida em que atua dentro do mercado audiovisual desde 2009, junto às 

instâncias de governos municipais e também às empresas da iniciativa privada, do 

audiovisual e do turismo.  

 Ambas as instâncias de governos municipal e estadual do turismo, RioTur e 

TurisRio, respectivamente, são destacadas na rede devido ao fato de serem órgãos 

públicos de turismo, cuja premissa envolve o desenvolvimento de ações e políticas 

públicas de fomento à atividade turística na cidade e no Estado. No entanto, parece 

haver um destaque maior para o escritório municipal, a RioTur, em virtude do número 

de indicações que foram feitas para a empresa de turismo. Infelizmente não foi 

possível ouvir a voz deste ator para a pesquisa, apesar das inúmeras tentativas de 

contato e também da carência de informações disponíveis online que pudessem fazer 

com esse ator trouxesse alguma contribuição para a pesquisa. 

 É curioso perceber a indicação de Roberto Monzo como uma pessoa 

importante para auxiliar na compreensão do fenômeno. Acredita-se que a indicação 

tenha sido feita por conta de alguns motivos: o nome Roberto Monzo aparece 

associado à criação do polo audiovisual de Barra do Piraí, município do interior do Rio 

de Janeiro, no qual diversas produções audiovisuais são produzidas. Além disso, a 

atuação de Roberto Monzo é notável, no sentido de fazer de Barra do Piraí um local 

atraente para produções audiovisuais, mesmo sem incentivos financeiros. De acordo 

com Gisela Camara, Roberto Monzo consegue criar acordos entre as equipes de 

filmagens e empresas da cadeia produtiva do turismo, como hotéis e pousadas, para 
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a criação de preços atraentes em troca de exposição publicitária, por exemplo. Além 

disso, Roberto Monzo é convidado para palestrar sobre a criação do polo audiovisual 

em Barra do Piraí em grandes eventos, como o Rio Market, que contou com sua 

participação na edição de 2017. Salienta-se que, mesmo que sua atuação não seja 

na cidade do Rio de Janeiro e, portanto, fora do limite geográfico estabelecido para 

esta pesquisa, foi feito o contato com ele, porém sem sucesso. 

 Para resumir o resultado da pesquisa, a figura 9 indica como funciona a 

organização do turismo cinematográfico a partir das empresas, instituições e 

organizações envolvidas nele. Neste sentido, a figura mostra como funcionaram as 

indicações de cada uma das instituições, com exceção de Steve Solot, dada sua 

centralidade destacada anteriormente, o que inviabilizaria substituí-lo pelas 

instituições que representa atualmente. 

 Novamente, a centralidade de Steve Solot é demarcada, porém, desta vez, 

outras instituições também ganham destaque, como as empresas de produção 

audiovisual, indicadas em alguns momentos nas falas de alguns entrevistados. É 

interessante perceber esse detalhe, pois ao que parece, as produtoras e a equipe de 

produção podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento do 

fenômeno do turismo cinematográfico, uma vez que são esses profissionais que 

escolherão as possíveis locações, sendo assim, considerando os filmes como 

produtos do audiovisual capazes de gerar estímulo à visitação turística, é vital a 

participação desses profissionais no estímulo inicial do turismo cinematográfico.   
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Figura 9 – Retrato do resultado da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Comenta-se sobre a participação do MTur na figura, que, embora tenha sido 

mencionado por alguns atores, se tornou invisível dentro da perspectiva analisada. 

Em nenhum momento foi indicado ao pesquisador procurar alguém dentro do MTur 

ou mesmo no Embratur. Mesmo com as ações de fomento ao turismo cinematográfico, 

a partir do lançamento da cartilha e do estudo de sinergia mencionados anteriormente, 

a proposta se perdeu e a atuação do MTur não é percebida na rede, limitando-se aos 

textos produzidos sobre a temática, sem nenhuma atuação para além disso. Este fato 

demonstra que, na perspectiva do fenômeno do turismo cinematográfico na cidade do 

Rio de Janeiro, o MTur não possui nenhum tipo de influência ou ação, cuja menção 

aparece nos textos que indicam os cenários ideais de fomento ao turismo e em 

algumas das falas dos entrevistados.  

 Outras instituições que apareceram e que não estavam indicadas inicialmente 

foram a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), a Brasil 

Audiovisual Independente (BRAVI) e a Liga Independente das Escolas de Samba do 

Rio de Janeiro (LIESA). O surgimento dessas entidades indica que o fenômeno pode 

contemplar pontos específicos característicos da cidade do Rio de Janeiro. A 

indicação da LIESA, por exemplo, foi justificada porque o carnaval carioca é um evento 

100% audiovisual, segundo Michael Nagy. Por outro lado, Daniela Pfeiffer acredita 

que a BRAVI poderia contribuir para a pesquisa, pois muitos pedidos de gravação são 

feitos para os representantes desses sindicatos, em grandes feiras internacionais e 

não via RFC. Finalmente, Gustavo Rolla indicou alguns sindicatos e entidades de 

classe, como o Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (SIAESP) 

e a BRAVI, mas destaca como mais relevante a FIRJAN, por estar dentro do recorte 

da cidade do Rio de Janeiro. Ele acredita que a importância da FIRJAN para a 

pesquisa, na medida em que representa os sindicatos da indústria criativa, na qual a 

produção audiovisual está incluída. 

 A Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro aparece na rede como 

uma das indicações trazidas pelo professor da UFF, Ari Fonseca Filho, pelo fato dessa 

secretaria ter sido sede da RFC, quando ela foi criada em 2009. A intenção da 

indicação seria entender os motivos que levaram a fusão das entidades na criação de 

uma única film commission e os motivos que levaram à redução do escopo de atuação 

da RFC atualmente. Entretanto, não houve tempo hábil para contatar a secretaria e 

propor uma conversa sobre as questões levantadas. 
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 Por outro lado, instituições como a UFPI e UCS acabaram ficando isoladas da 

rede devido ao fato de não estarem dentro do recorte geográfico da pesquisa. No 

entanto, olhando pelo viés acadêmico, ambas as instituições têm produzido pesquisas 

que propõem unir ao turismo as temáticas da comunicação audiovisual. Destaca-se, 

por fim, a relação que a UFF possui nessa rede, pelo fato de ser uma universidade 

federal que pesquisa a temática, produzindo estudos diversos sobre a relação do 

turismo e audiovisual para a cidade do Rio, estando assim, incluída nesta perspectiva, 

muito embora esteja localizada na cidade adjacente, Niterói. 

 Uma característica que emergiu do campo na pesquisa foi a presença de uma 

espécie de fronteira entre o turismo e o audiovisual, ao reorganizar as entidades, 

instituições e empresas do turismo de um lado e do audiovisual de outro. A figura 10 

ilustra a existência da fronteira e organização espacial dos atores na rede.  

 

Figura 10 - Delimitação da fronteira entre o turismo e o audiovisual 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Antes de partir para as questões que surgem da percepção da fronteira, cabe 

uma explicação sobre a figura. Ela compreende todos os atores, com base na figura 

anterior, mas separados de acordo com o setor que pertencem ou com o qual tem 

mais afinidade. Além disso, foram mantidos apenas aqueles que têm ligação com a 

rede, sendo retirados todos que estão desconectados dela, seja pelo recorte 
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geográfico ou pela ausência de relação com a rede. Quanto mais para a extremidade, 

mais relação tem o ator com aquele setor. Quanto mais próximo do centro, mais 

afinidade existe com o outro setor. Optou-se por se manter as indicações feitas, 

conforme foi apresentada na figura 1, na qual as setas demonstram os contatos 

apontados para cada um dos entrevistados.  

A presença da vocação cinematográfica está marcada na figura como um dos 

atores que possui influência sobre ambos os setores. Na perspectiva do turismo, a 

vocação cinematográfica é explorada na pesquisa acadêmica, exemplificado em 

estudos como o de Riley; Baker e Van Doren (1998), no qual os autores indicam a 

influência que os ícones dos filmes podem ter sobre a audiência, entendendo a 

paisagem como um dos ícones possíveis. Hudson e Ritchie (2006) comentam sobre 

as características físicas dos destinos como atributos importantes para o 

desenvolvimento do turismo cinematográfico em uma localidade. Direcionando o foco 

para o mercado, a vocação cinematográfica aparece nas falas dos atores envolvidos 

com a gestão e fomento do turismo na cidade do Rio de Janeiro. Elementos já 

demarcados no relato, como os atributos geográficos da cidade, a oferta de atrativos 

naturais e culturais e a diversidade de oferta de produtos turísticos e a facilidade de 

geração de negócios que a cidade tem a oferecer são pontos que fortalecem a 

percepção da vocação cinematográfica da cidade. 

Pela perspectiva do setor audiovisual, a atuação deste ator segue na mesma 

linha de raciocínio do discurso captado pelos atores que atuam no mercado 

audiovisual. As características geográficas e culturais da cidade são elementos que 

facilitam o desenvolvimento de produções audiovisuais no Rio de Janeiro. Embora, a 

atuação deste ator seja limitada por questões como insegurança e ausência de 

incentivos financeiros, ainda assim, é possível demarcar sua influência como um ator 

relevante e importante para a rede. 

A emergência dessa fronteira foi demarcada a partir da percepção do 

pesquisador com relação à falta de comunicação entre os atores do turismo e aqueles 

do audiovisual. A ausência de diálogo foi evidenciada no próprio discurso de alguns 

atores e, além disso, o pesquisador pode perceber que os atores do turismo e os do 

audiovisual trabalham com mais ênfase dentro dos seus respectivos setores com 

pouca ou nenhuma interlocução entre si. Outra questão que fundamenta a fronteira é 

a visão de que o turismo cinematográfico acontece de forma intuitiva, conforme 

apontado no relato. 
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De maneira a fundamentar essa percepção, destacam-se em quais momentos 

os atores deram indícios que contribuíram para que o pesquisador chegasse à 

conclusão sobre a existência dessa fronteira. A falta de interlocução foi destacada no 

nível federal, a partir da ausência de diálogo entre a autarquia regulatória do setor 

audiovisual brasileiro, a ANCINE e o MTur. Daniela Pfeiffer (2018) acredita que a 

agência regulatória do cinema brasileiro e o MTur deveriam estar mais articulados, da 

mesma maneira que o MinC e o MTur estão dialogando por conta de um projeto 

específico, o Rio de Janeiro a janeiro34, uma proposta de atração de eventos para a 

cidade do Rio ao longo do ano de 2018. Confirmando este cenário, Gustavo Rolla 

(2018), assessor internacional da ANCINE, indicou que na agência regulatória, ele 

desconhecia alguém tivesse a visão sinérgica entre o turismo e o audiovisual, embora 

houvesse uma percepção intuitiva dessa relação.   

Quando foi questionada sobre a relação que a RFC tinha com outras 

instituições do turismo e do audiovisual, Tania Pinta (2017) afirmou que, do turismo, a 

relação é mais próxima com a RioTur do que com a TurisRio, enfatizando, contudo, a 

falta de aproximação entre as pastas municipais da RFC e RioTur. Daniela Pfeiffer 

também destaca a falta de interlocução entre a RioTur e a RioFilme, empresa 

municipal ligada à distribuição, apoio e fomento à produção audiovisual carioca, onde 

a RFC está instalada atualmente. Segundo ela, elas precisam melhorar o diálogo, 

destacando ainda que muitas solicitações para gravações chegam por meio das 

entidades de classe, como BRAVI, e não pela RFC.  

Steve Solot (2018) pontuou a falta de interlocução ao comentar que as film 

commissions não estão preocupadas com o efeito do turismo cinematográfico, 

preocupando-se com mais ênfase em atender às equipes de produção. Recuperando 

um trecho de sua fala, ele argumenta que 

 

[...] a film commission própria não está bem antenada para aproveitar 
o turismo cinematográfico, porque tá [sic] tão preocupada em atrair a 
produção, em atender a produção, fisicamente, durante as gravações, 
que não recolhe os dados necessários para depois fazer um pacote 
[...] (SOLOT, 2018). 

 

A passagem deflagra que, embora pensar no turismo cinematográfico seja uma das 

atribuições desses escritórios, com a catalogação de locações, sensibilização das 

                                                           
34 Disponível em: < http://www.riodejaneiroajaneiro.com.br/ > Acesso em 20 de maio de 2018. 

http://www.riodejaneiroajaneiro.com.br/
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locações e autoridades, por exemplo, há uma preocupação maior em atender as 

demandas pontuais que surgem das produções, sem preocupar-se com as ações 

relativas ao turismo cinematográfico.  

 O professor da UFF, Ari Fonseca Filho (2018) argumentou que os festivais de 

cinema que acontecem na cidade, em especial o Festival do Rio, são grandes 

oportunidades de articulação entre a RFC e empresas ligadas ao setor turístico e à 

gestão pública do turismo para atuarem em conjunto na criação de produtos 

relacionados ao turismo cinematográfico, como roteiros de locação na cidade, por 

exemplo. Ele comenta que  

 

[...] os eventos de cinema, no caso [...], o Festival do Rio ou mesmo o 
Rio Market, eles estão acontecendo muito bem para a área de cinema. 
O Rio Market é a feira do audiovisual, é o momento para a gente 
pensar em formar, inclusive, mão-de-obra, [...] porque tem oficinas 
incríveis, tem cursos, palestras. [...] Mas, ao mesmo tempo, o turismo 
não está presente. Ele vai surgir quando a gente fala da RFC, do 
potencial que se tem, então depois, mas não tem nada específico para 
poder aprofundar isso [...] (FONSECA FILHO, 2018).  

 

Segundo Fonseca Filho (2018), há uma falta de comunicação entre os setores que 

implica na perda de oportunidades valiosas para o desenvolvimento de ações que 

favoreçam o turismo cinematográfico, porque não são consideradas ações, atividades 

e serviços de outras áreas e setores, para além do cinema e do turismo. 

  

Vivemos em caixinhas. Então é cinema, só fala de cinema. Então é 
turismo, só fala de turismo. Então é transporte, só fala de transporte. 
Não pensa que o turista vai pegar o metrô, que o turista pega o VLT35, 
que ele vem de avião, de ônibus, entendeu? Então vai discutir, vai 
discutir apenas o transporte e não olha para a atividade turística. E o 
cinema é a mesma coisa (FONSECA FILHO, 2018). 

  

Em paralelo, Gustavo Rolla (2018) acredita que é necessário mais trabalho e 

dedicação para fazer com o turismo e o audiovisual trabalhem de forma mais 

sinérgica. Ele explica que pelo fato da relação entre o turismo e audiovisual ser 

intuitiva, estimulá-la parece ser uma tarefa mais difícil. 

  

Mas isso precisa de trabalho, dedicação, foco, e o que a gente está 
vendo aqui, no decorrer do tempo, eu achei que fosse ser mais natural, 
mas não é. E às vezes, [...] o foco no núcleo do turismo, núcleo duro 

                                                           
35 Veículo leve sobre trilhos. 
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do audiovisual e esquece os ancilares, e aí, não converge. Perde uma 
oportunidade de fazer mais para uma mesma coisa (ROLLA, 2018). 

  

Michael Nagy (2018) complementa este ponto ao comentar que, embora a 

cidade do Rio de Janeiro tenha vocação para estimular o mercado audiovisual, ela 

carece de articulação entre setores diferentes, fechando-se, assim, para o seu próprio 

público. Exemplificando: ele explica que ao formatar um evento para o mercado 

audiovisual, há poucos casos em que se preocupa em ampliar o consumo de serviços 

da cadeia produtiva do turismo, a partir da oferta de serviços como entretenimento, 

transporte, hotelaria, alimentação e experiências. Nagy (2018) completa sua 

argumentação, explicando que a cidade carece também de planejamento, que deveria 

estar atenta ao seu potencial, fomentando ações de desenvolvimento em parceria com 

outros setores e considerando que projetos futuros não deixem ser atendidos em 

situação de mudança de gestão pública. Para ele, é fundamental para o sucesso do 

Rio de Janeiro como destino audiovisual, a união entre as cadeias produtivas do 

turismo e do audiovisual. 

André Perinotto (2018) também entende a necessidade de articulação entre os 

setores do turismo e audiovisual, ressaltando que é importante que a gestão pública 

e iniciativa privada de ambos os setores entendam a relevância que o turismo 

cinematográfico possui para um destino, principalmente como forma de estímulo ao 

desenvolvimento turístico daquela região. Estando consciente dessa relevância, as 

equipes de produção poderiam usar o turismo cinematográfico como argumento para 

auxílios financeiros, assim como a gestão pública poderia criar os incentivos fiscais 

para atração de produções audiovisuais. Para tanto, demanda-se um trabalho de 

conscientização nas áreas públicas e privadas de ambos os setores. Tania Pinta 

também indica a necessidade de conscientização sobre o turismo cinematográfico, 

inclusive para usá-lo como argumento para conseguir incentivos financeiros, acordos 

com a iniciativa privada para facilitar a produção audiovisual ou como argumentação 

para geração de postos de trabalho na gestão pública. 

A conscientização e mobilização desses setores para o desenvolvimento de 

projetos em conjunto é fundamental para o recebimento de recursos financeiros 

públicos para fomentar sua execução. Daniela Pfeiffer (2018) alerta que “[...] a falta 

de comunicação também resulta na falta de recursos [...]”. Ou seja, a ausência de 

comunicação, diálogo e mobilização pode acarretar na perda de recursos financeiros 
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que poderiam auxiliar no fomento às ações de desenvolvimento do turismo 

cinematográfico. 

Percebe-se a importância dada à interlocução e como a ausência dela foi 

evidenciada em alguns dos discursos analisados. Por conta disso, emergiu a fronteira 

entre os setores do turismo e audiovisual, que mesmo os entrevistados sublinhando a 

importância do desenvolvimento de ações conjuntas intersetoriais, parece ainda 

carecer de iniciativas que tornem tais ações uma realidade. 

Voltando o olhar para a figura 10, outra questão que sobressai da percepção 

de fronteira é a quantidade de atores do audiovisual superar os do turismo, o que 

poderia indicar que a relação entre o turismo e o audiovisual está presente com maior 

destaque no audiovisual do que no turismo, embora ambos os lados discutam o 

fenômeno, mas com olhares direcionados para as características de cada lado. Ou 

seja, na perspectiva do audiovisual, a relação entre turismo e cinema é vista com mais 

naturalidade, na medida em que a produção audiovisual é uma prerrogativa do setor 

audiovisual, que resulta na produção de obras cinematográficas diversas. Por isso, a 

relação entre o audiovisual e o turismo é vista com mais facilidade, embora sua 

percepção seja mais intuitiva, conforme destacado no relato. Mesmo para o caso da 

ANCINE, a agência reguladora do mercado audiovisual brasileiro, cuja atuação é 

focada no fomento e na regulação do mercado, existe uma ligação direta e indireta 

com uma série de obras cinematográficas que são produzidas mediante os acordos 

de coprodução do país com outras nações, ou mediante o acesso aos editais de 

financiamento público.  

Por outro lado, o turismo talvez precise de mais iniciativas para estimular o 

debate acerca do turismo cinematográfico e sua importância, na medida em que a 

discussão parece estar mais aprofundada na academia e ainda é vista 

superficialmente pelas iniciativas pública e privada. Indicativo deste cenário é a visão 

ampliada trazida pelo professor universitário da UFF e a visão dos eventuais 

benefícios que a cidade poderia ter caso a proposta de turismo cinematográfico fosse 

melhor trabalhada entre os gestores públicos e iniciativa privada do turismo e 

audiovisual. Outro ponto que reforça a superficialidade é a variedade de termos que 

foram trazidos por esses entrevistados, que reforçam a diversidade de definições que 

eles têm sobre o fenômeno. 

Destacada a existência dessa fronteira, foi possível identificar alguns caminhos 

que permitem uma comunicação ou, pelo menos, uma tentativa de abertura de um 
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canal de diálogo entre os setores. Essa ligação se torna visível e viável a partir de 

alguns atores. A partir do relato e da percepção da fronteira, foi possível identificar 

que a ligação que existe entre os setores do turismo e do audiovisual é feita por meio 

de alguns atores, a saber Steve Solot, a RFC e a UFF.  

No caso de Steve Solot, levando em consideração toda a sua trajetória 

profissional, percebe-se sua atuação dentro da REBRAFIC, cujo esforço de fazer com 

que seja incluído o Embratur dentro do conselho consultivo da instituição é um indício 

de uma tentativa do estabelecimento de um canal de comunicação. Além disso, 

conforme destacado no relato, Solot faz lobby junto ao poder público e iniciativa 

privada na tentativa de propor maneiras de atrair produções audiovisuais para o Rio 

de Janeiro, além de atuar na capacitação para criação de film commissions. Steve 

Solot é também uma pessoa influente, cuja rede de contatos é extensa, característica 

que o torna ainda mais relevante para o estabelecimento de um canal de comunicação 

entre diferentes profissionais.  

No caso da RFC, percebe-se o estabelecimento de um canal de comunicação 

entre o audiovisual e o turismo por meio da atuação conjunta do escritório de atração 

de produções audiovisuais com o Rio CVB, agência de promoção de investimentos 

na área do turismo, conforme destacado por Paulo Senise, presidente da TurisRio. A 

atual gestão do escritório está mais consciente sobre a importância do componente 

do turismo e sua relação direta com o audiovisual, percebendo os resultados positivos 

que são possíveis mediante um trabalho conjunto entre o turismo e o audiovisual. 

Questões como essas demonstram o estabelecimento de um canal de comunicação 

entre os setores.    

Por fim, no caso da UFF, pode-se pensar sobre dois aspectos: o primeiro 

acontece pela existência de uma disciplina na universidade, que trabalha a temática 

do turismo e audiovisual, responsável por produzir diversos trabalhos sobre ela e a 

criação de um grupo de pesquisa destinado ao desenvolvimento de pesquisas sobre 

o turismo e o audiovisual. É um movimento que não pode deixar de ser considerado, 

na medida em que os alunos são estimulados a pesquisar questões relacionadas à 

temática, e, em alguns casos, entram em contato com o universo apresentado nesta 

pesquisa, mesmo que seja de forma parcial ou tangencial. 

O segundo aspecto está materializado na própria pesquisa desenvolvida nesta 

dissertação. O que se espera dela é a viabilização de um canal de comunicação entre 

o turismo e o audiovisual. Ela contempla um levantamento teórico amplo e 



131 
 

aprofundado sobre o fenômeno do turismo cinematográfico, além de descrever como 

esse fenômeno se desenvolve na cidade do Rio de Janeiro, pela ótica da ANT, 

seguindo atores dos setores turístico e audiovisual. Nas premissas da ANT, espera-

se que a pesquisa expressa em forma de relato seja capaz de agir como um mediador 

sobre os atores, seja de maneira a expandir o conhecimento acerca do fenômeno, 

seja viabilizando uma ponte entre aqueles que pesquisam e fomentam o turismo na 

cidade do Rio de Janeiro.  

Sob a perspectiva da ANT, conclui-se aqui o relato que descreveu o turismo 

cinematográfico na cidade do Rio de Janeiro. No relato foram apresentados alguns 

dos principais conceitos da ANT, indicados nas inscrições, traduções, atores, 

mediadores e intermediários que foram identificados ao longo da pesquisa. Ficou 

visível, por exemplo, a atuação da RFC, ora como um ator mediador, a partir da sua 

capacidade de modificar uma ação, ora como intermediário, quando ela apenas 

transportava uma ação. O papel central do ator Steve Solot, que mostrou a sua 

capacidade de agir sobre a rede, por meio das inscrições, representadas pelo seu 

discurso, nas publicações feitas. O processo de tradução e suas etapas – ponto de 

passagem obrigatório, problematização, interessamento, engajamento e mobilização 

– também puderam ser observados no relato. Tudo se iniciou quando Steve Solot foi 

chamado para participar de uma reunião com os secretários de cultura do estado e 

município do Rio de Janeiro, cuja proposta era criar uma única film commission, etapa 

que fez parte de um programa de desenvolvimento da indústria audiovisual carioca, 

visto como o ponto de passagem obrigatório da tradução. A partir dessa reunião, as 

outras etapas do processo aconteceram, que culminaram na etapa final – mobilização 

–, com a criação da RFC e a contratação de Steve.  

Um dos produtos da pesquisa ANT desenvolvida nesta dissertação foi 

elaborado como forma de um retrato do turismo cinematográfico, consolidado a partir 

do relato. Esta espécie de fotografia, conforme compara Ren (2010), é uma maneira 

de apresentar as relações que formam a rede, explicando a história por trás dos 

processos responsáveis pela união e/ou desunião de atores à rede. Ainda de acordo 

com a autora, é uma imagem caótica e confusa, que indica as relações estabelecidas 

entre atores em constante movimento. 

Conforme postulado na introdução desta dissertação, o objetivo geral foi 

alcançado, na medida em que foi feita a descrição do fenômeno que relaciona o 

turismo e o audiovisual na perspectiva carioca. Além deles, os objetivos específicos 
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também foram contemplados a partir da extensa literatura sobre a temática do turismo 

cinematográfico e sobre a ANT, na qual foi destacada sua aplicabilidade nos estudos 

do turismo. 

É importante relembrar que o relato apresentado é apenas uma das muitas 

narrativas possíveis de serem construídas a respeito do objeto de estudo. O objetivo 

não era explicar ou propor conceitos ideais ou ditar formas corretas de desenvolver o 

turismo cinematográfico no Rio de Janeiro, mas sim, explicar, com base nas fontes de 

evidências levantadas, como este fenômeno é visto pelos atores e como ele está 

organizado.   

Considerando exclusivamente a ANT, o relato apresentado já seria um produto 

suficiente para a pesquisa. Contudo, considerando a diversidade de opiniões e 

definições que foram encontradas sobre o turismo cinematográfico, optou-se por 

desenvolver um capítulo teórico mostrando as pontes possíveis entre a teoria e a 

prática e o discurso dos atores ouvidos.
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5 ESTABELECENDO PONTES TEÓRICAS E PRÁTICAS COM O TURISMO 

CINEMATOGRÁFICO 

 

Este capítulo tem como objetivo indicar os pontos de ligação que foram 

percebidos entre a teoria levantada sobre turismo cinematográfico e as entrevistas 

realizadas durante o trabalho de campo. A ideia é indicar onde estão os pontos que 

ligam os discursos dos entrevistados à teoria sobre turismo cinematográfico, sob os 

pontos de vista teórico e prático. Identificou-se a presença do debate teórico sobre 

definições, terminologias e outras questões no discurso dos atores, bem como 

aplicações práticas pela perspectiva da oferta e da demanda. 

A primeira ponte teórica estabelecida entre o discurso dos atores seguidos e a 

teoria levantada sobre turismo cinematográfico foi percebida na fala da coordenadora 

do CTAv, Daniela Pfeiffer. Quando alguns atrativos culturais da cidade do Rio de 

Janeiro foram elencados para demarcar sua afinidade com a produção audiovisual, 

ela destacou o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar como dois exemplos que demarcam 

a identidade da cidade. Especialmente o Cristo Redentor, segundo Pfeiffer, tem um 

apelo maior por aparecer em diversas produções audiovisuais e outros elementos 

visuais associados à cidade, como fotografias, cartões postais e em suvenires. A visão 

do atrativo cultural como um marco da identidade da cidade se aproxima bastante da 

discussão proposta por Jones e Smith (2005) ao tratarem da questão da autenticidade 

nacional.  

Relembrando o discurso das autoras, a autenticidade nacional está predicada 

na ideia de identidade nacional. O conceito proposto pelas autoras é aplicado na forma 

como produções audiovisuais usam elementos para expressarem o legado da 

identidade nacional e como uma oportunidade de usar essa identidade para o 

desenvolvimento social e econômico local. Fazendo a ligação com o discurso de 

Pfeiffer, o fato do Cristo Redentor, um atrativo cultural da cidade do Rio de Janeiro, 

ter sido usado em diversas produções audiovisuais faz com que esse elemento seja 

associado ao Brasil. Ou seja, é possível pensar que o Cristo Redentor funciona, então, 

como um símbolo de expressão de identidade nacional, na medida em que sua 

presença na cidade do Rio de Janeiro é associada ao país. Outro argumento que 

fundamenta esse ponto foi percebido no discurso de André Perinotto, professor da 

UFPI, ao comentar da paisagem emblemática composta pelo Cristo Redentor, o Pão 

de Açúcar e as características naturais da cidade.  
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Outra ponte teórica estabelecida está relacionada à discussão sobre a 

nomenclatura ideal para tratar a relação do turismo com o audiovisual. Neste bojo, os 

entrevistados apresentaram suas visões e definições sobre o termo que foram então 

analisadas na tentativa de identificar os pontos de aderência com a teoria. Tania e 

Christiano indicaram o caráter reducionista que o termo cinematográfico adiciona ao 

turismo, propondo, então, pensar em outros termos associados ao universo midiático, 

muito embora eles encerram a discussão sem precisar de um termo ideal. Contudo, 

ao propor termos associados à mídia, o discurso se aproxima bastante com o dos 

autores Busby e Klug (2001) e Iwashita (2003), que optam pelo uso do termo media-

induced tourism, para tentar dar conta da diversidade de mídias que podem gerar 

algum tipo de influência e estímulo ao turista. Pela mesma linha de raciocínio, os 

autores também acreditam que o turismo cinematográfico faz parte de um fenômeno 

muito maior que inclui outras mídias, como a televisão e a literatura.  

Já no discurso do assessor internacional da ANCINE, Gustavo Rolla, 

identificaram-se elementos que demarcam o caráter de indução que as produções 

audiovisuais podem ter sobre a audiência, destacando a possibilidade dessas 

produções moldarem os gostos e desejos. No discurso de Gustavo é possível traçar 

algumas conexões com a literatura levantada. Quando ele comenta sobre a 

capacidade das produções audiovisuais de moldarem gostos e desejos, pode-se 

associá-lo à pesquisa de Butler (1990), que explica como os filmes podem induzir o 

desejo de conhecer a localidade exibida no filme; e, à das autoras Connell e Meyer 

(2009), que trazem o caso do público infantil sendo influenciado no consumo de um 

destino turístico e produtos associados a um seriado destinado para esse público.  

Além disso, seu discurso adere a um dos primeiros termos propostos ainda na 

década de 1990 por Riley; Baker e Van Doren (1998) ao comentarem sobre o poder 

de indução que os filmes têm, tendo como base a ideia dos ícones, elementos 

simbólicos que geram algum tipo de interesse em quem assiste e podem gerar o 

estímulo à viagem. A ideia de indução perdurou por algum tempo, basta perceber que 

muitos autores subsequentes mantiveram a percepção de indução presente no 

fenômeno, expandindo a compreensão sobre quais os produtos do audiovisual que 

são capazes de gerar essa indução e os meios pelos quais, esses produtos são 

exibidos, como é o caso de Busby; Klug (2001) e ideia do media-induced tourism, ou 

dos casos film-induced tourism (BEETON, 2005; MACIONIS; SPARKS, 2009) e 

television-induced tourism (CONNELL, 2005). 
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Outro elemento presente na fala de Gustavo surge quando ele exemplifica o 

caso do aumento das vendas de um carro pelo fato dele estar sendo exibido no filme. 

Na literatura, essa prática tem o nome de product placement, sendo definida como as 

entradas planejadas de produtos em filmes e programas de TV que podem influenciar 

a percepção ou comportamento da audiência sobre o produto de forma favorável a 

estimular o seu consumo (BALASUBRAMANIAN, 1994 apud HUDSON; RITCHIE, 

2006). Com o avanço da pesquisa sobre o tema, percebeu-se que os próprios lugares 

poderiam ser usados como maneira de estimular a percepção e comportamento da 

audiência na direção do consumo das paisagens exibidas no cinema, na TV ou nos 

dispositivos portáteis (CYNTHIA e BEETON, 2009; CROY, 2010). 

Alguns entrevistados optaram por não nomear o fenômeno, principalmente para 

não associarem alguma ideia reducionista a ele, como foi destacado por Tania Pinta. 

Por outro lado, Ari Fonseca Filho, professor da UFF, indicou que um nome possível 

seria associar ao turismo o termo audiovisual, na tentativa de abranger os tipos de 

produtos audiovisuais que fazem parte dessa relação. Além disso, o professor trouxe 

outros elementos, como os festivais de cinema, os parques temáticos e os tours em 

estúdios de gravação, que também estão contemplados pelo fenômeno, além da 

visitação às locações. Sua visão se aproxima dos estudos mais recentes de turismo 

cinematográfico, nos quais são contemplados os seguintes pontos: apresentação dos 

parques temáticos como locais que materializam elementos cinematográficos para o 

lazer e entretenimento do público (BEETON, 2005; CONNELL, 2012), a criação de 

tours em estúdios de gravação (SPI, 2015), os festivais de cinema como oportunidade 

de contato com a equipe de produção e com os atores (FLORES RUIZ, 2015). 

Com exceção de Michael Nagy, os demais entrevistados entendem que a 

visitação aos locais usados como locação está contemplada dentro do fenômeno do 

turismo cinematográfico. Essa percepção foi a que mais foi comentada pelos atores 

que identificaram essa possibilidade como uma das características da relação do 

turismo com o audiovisual. Na literatura, este é também o ponto mais seminal e 

comentado nos estudos, tendo sido usado como característica que deflagrou a 

pesquisa sobre a temática (RILEY e VAN DOREN, 1992). 

 Pode-se perceber no discurso dos atores, a mesma diversidade de termos e 

definições sobre turismo cinematográfico que é encontrada na literatura sobre o tema. 

Alguns optaram por não dar nomes, outros acreditam que turismo cinematográfico é 

reducionista, outros acham que o termo é satisfatório e outros optaram por termos 
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como turismo e audiovisual, sinergia ou mesmo cinematografia turística para se 

referirem ao fenômeno. Esse cenário demostra que o fato de não haver um termo 

comum gera uma série de interpretações sobre ele, e que na perspectiva de fomento 

à atividade, um entendimento reducionista pode deixar de contemplar características 

importantes que fazem parte do fenômeno, perdendo a oportunidade de fomentar a 

atividade de modo que atenda todas as suas possibilidades. 

 De modo a facilitar a visão e compreensão das diferentes visões que os atores 

apresentaram sobre o turismo cinematográfico na subseção 4.2.4 e com base no que 

foi exposto até aqui, construíram-se as figuras abaixo que mostram quais são os 

pontos de convergência que existem entre os discursos dos atores e aquilo que a 

literatura indica, pelas perspectivas da oferta e da demanda. A primeira delas expõe 

o ponto de vista de cada um dos atores ouvidos, identificando os pontos de contato 

com a teoria. A segunda é um resumo teórico, apontando o retorno que o campo 

trouxe sobre o turismo cinematográfico e sobre o que a literatura indica. 

A figura 11 mostra, com base no escopo do turismo cinematográfico de Connell 

(2012), quais foram os pontos que puderam ser identificados em cada uma das falas 

dos atores escutados. Conforme apontado no capítulo teórico, a perspectiva do 

turismo cinematográfico pela ótima da demanda turística se apresenta a partir dos 

nove pontos acima. Posto que já foi sinalizada a relação entre os elementos presentes 

no discurso dos atores e o escopo desenvolvido por Connell (2012), destacam-se os 

três pontos que não foram contemplados nos discursos analisados: a identificação de 

celebridades, visita aos locais marcados como cinematográficos e o acompanhamento 

das filmagens. Sem atribuir qualquer juízo de valor, a ausência desses pontos reforça 

que a visão que esses atores têm sobre o turismo cinematográfico é enviesada e não 

abrange todo o escopo que foi levantado pela pesquisa acadêmica. Algumas 

hipóteses podem ser traçadas em uma tentativa de explicar essa visão.  
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Figura 11 - Pontos de convergência entre a teoria e o discurso dos atores 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A primeira delas se revela pelo fato de muitos dos profissionais que foram 

ouvidos serem atuantes do mercado audiovisual, estando da perspectiva de quem 

fornece, produz e desenvolve produções audiovisuais e, por isso, a identificação de 

celebridades, por exemplo, não seja uma situação que esteja dentro da perspectiva 

do fenômeno. Além disso, essa questão está mais associada à Hollywood do que com 

a realidade brasileira, já que o exemplo empírico indicado na literatura é o caso de 

Beverly Hills, em Los Angeles, e o serviço de ônibus que percorre a casa das 

celebridades (CONNELL, 2012). Esta característica contribuiria para que esse ponto 

não fosse contemplado pelos discursos. 

Com relação à visita aos locais marcados como cinematográficos, no qual o 

turista pode não ter visto a obra, mas que geram interesse de visitação, cabe fazer 

uma explicação sobre este ponto, já que ele é bem específico. Connell (2012) explica 

que tomando como exemplo o caso do filme “Coração Valente” (Icon Entertainment 

International), embora ele possa ter sido assistido, o local ao qual se refere – 

Braveheart Country, na Escócia – é capaz de gerar atração turística pelo seu valor 

histórico e cultural. Considerando que a Irlanda foi usada como locação para a maioria 

das cenas do filme, o valor histórico e cultural do local ao qual o filme se refere é 

suficiente para gerar interesse de visitação quando consideram-se as locações 

usadas nele como elementos de indução (CONNELL; MEYER, 2009). 

Supõe-se que este ponto não tenha sido contemplado pelo fato da maioria dos 

atores serem do setor do audiovisual, na perspectiva da oferta. Soma-se a isso, a 

carência de mecanismos de identificação desses elementos na demanda turística, já 

que existem inúmeras produções audiovisuais que podem não ter sido vistas, mas de 

uma certa maneira são capazes de transmitir os valores, imaginários e características 

culturais dos brasileiros. 

De forma similar, acredita-se que o acompanhamento das gravações não ter 

sido apontado nas falas dos atores seja pelo fato desses profissionais serem da 

perspectiva da oferta do audiovisual e, talvez, encararem o acompanhamento das 

produções como uma de suas tarefas laborais e não como uma possibilidade de 

experimentar o turismo cinematográfico.  

A figura 12 traz um resumo, contemplando tudo que foi abordado na fala dos 

atores que tem relação com o que o levantamento teórico acerca do tema indica. Os 
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pontos que estão apenas contornados são os que não foram contemplados nos 

discursos e os que estão preenchidos são aqueles que foram identificados.  

No centro está o ponto que foi mais citado pelos atores, aparecendo na maioria 

das falas: visita aos locais usados como locação, sejam esses locais reais – como 

uma cidade – ou substitutos – locais reais que são usados para parecerem outros. A 

centralidade deste ponto evidencia a percepção geral do turismo cinematográfico 

como a visita aos locais usados como cenários de produções audiovisuais diversas 

que, em geral, é a primeira percepção captada nas opiniões dos entrevistados sobre 

o fenômeno. Considerando a perspectiva da demanda, com base no escopo de 

Connell (2012), os atores não trouxeram nenhum elemento novo, o que pode indicar 

que todos os elementos trazidos pela autora são suficientes para indicar as 

possibilidades existentes do fenômeno.  

 
Figura 12 – Resumo dos pontos de convergência entre o campo e a teoria  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Pela perspectiva da oferta, a visão dos atores aponta para outros elementos. O 

uso das produções audiovisuais como ferramenta de divulgação de um destino 

turístico foi o ponto que mais foi citado pelos autores e que também é indicado na 

literatura, conforme os estudos de Hudson; Ritchie (2006) e outros (HUDSON, 2011; 

O’CONNOR, 2011). Essa característica também é um dos tópicos de pesquisa mais 

seminais nos estudos do turismo cinematográfico, visto que os filmes eram entendidos 
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como alternativas de divulgação mais eficientes que a folhetaria turística tradicional 

(TOOKE e BAKER, 1996; RILEY e VAN DOREN, 1992). 

Além desse aspecto, Daniela Pfeiffer e Steve Solot trouxeram a criação de 

produtos e serviços relacionados à temática das produções audiovisuais, como 

roteiros ou experiências turísticas ligadas às produções específicas, como o caso da 

pousada em Paraty-RJ, que oferecia uma hospedagem de lua de mel com base no 

filme “A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1” (Summit Entertainment), relatado por 

Solot, ou, a criação de roteiros e tours nas locações que foram usadas em produções 

audiovisuais, conforme destacou Pfeiffer. Fonseca Filho também trouxe exemplos 

para esta perspectiva ao indicar a criação de roteiros no Morro do Alemão, na cidade 

do Rio de Janeiro, tendo em vista a exibição de uma das novelas da Rede Globo que 

usou como referência e locação a localidade. Segundo o professor, os roteiros foram 

comercializados em parceria com a Rede Globo e desenvolvido por agências. Este 

aspecto também foi contemplado pela literatura sobre o fenômeno (HUDSON; 

RITCHIE, 2006).  

Ainda em consonância com a teoria, a oferta de incentivos fiscais também foi 

mencionada nos discursos dos atores, sendo destacada com maior ênfase no 

discurso de Steve Solot e Tânia Pinta. O fato de ambos os atores destacarem a 

necessidade dos incentivos fiscais como elementos importantes para o turismo 

cinematográfico, seja pela atuação dos dois entrevistados na RFC, tendo Solot atuado 

dos anos de 2009 até 2017 e Pinta, a partir de 2014. Além disso, Solot comentou que 

faz lobby dentro de instituições como o MinC e ANCINE para conscientizar e reforçar 

a importância das film commissions para o país e da necessidade de tornar o país 

mais competitivo no mercado com a criação de incentivos fiscais. Tania indicou, 

conforme apresentado no relato, que apesar da cidade não possuir incentivos fiscais, 

a RFC atua para evitar que as produções em andamento na cidade tenham custos 

reduzidos e produção facilitada mediante a comunicação com órgãos públicos e 

privados. A discussão sobre os incentivos financeiros é contemplada em alguns 

estudos, como os estudos de Beeton (2005), Cynthia e Beeton (2009), Macionis e 

Sparks (2009) e Croy (2010), nos quais a discussão engloba a criação de incentivos 

para estimular a produção audiovisual em uma determinada localidade como um 

aspecto importante para o desenvolvimento do fenômeno. 

Por fim, alguns atores indicaram a geração de negócios como uma 

característica do turismo cinematográfico essencial na geração e movimentação de 
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renda pelas cadeias produtivas do turismo e audiovisual. Essa característica é 

perceptível pelo uso de serviços turísticos pelas equipes de produção quando estão 

em processo de produção audiovisual em uma determinada localidade. Serviços de 

alimentação, hospedagem, entretenimento, por exemplo, são usados por essas 

equipes durante o período de produção. Além desses, os serviços locais de produção 

audiovisual também podem ser usados, como equipamentos de som, luz, estúdios de 

gravação e serviços de pós-produção, estão contemplados na geração e 

movimentação de negócios e renda pelas cadeias produtivas. 

Casos de sucesso em países como a Nova Zelândia e Inglaterra demonstram 

como a atuação sinérgica entre ambos os setores foi bem-sucedida e benéfica, 

gerando retornos financeiros para ambos os setores. Jones; Smith (2015) indicam o 

alinhamento dos interesses da produção da trilogia de filmes “O Senhor dos Anéis” 

(New Line Cinema) e “O Hobbit” (New Line Cinema) com as agências de atração 

audiovisual e promoção turística, aumentando o interesse turístico no país desde o 

período de pré-produção, até após o lançamento dos filmes, com o aumento da 

visitação turística e criação de serviços e produtos turísticos relacionados com os 

filmes. 

Para o caso da Inglaterra, o efeito gerado por produções como os filmes da 

saga Harry Potter (Warner Bros), “O Código Da Vinci” (Columbia Pictures), “Quatro 

Casamentos e um Funeral” (Fox Film) e “Um Lugar Chamado Notting Hill” (Universal) 

são outros exemplos de sucesso, que demonstram a realização de ações, que 

geraram impactos econômicos positivos, tanto para o setor do audiovisual, quanto 

para o turismo (O’CONNOR; FLANAGAN; GILBERT, 2008; SPI, 2015). A figura 13 

resume a discussão apresentada até este ponto. 
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Figura 13 – Turismo cinematográfico pela perspectiva da oferta 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Fica claro, portanto, que os aspectos apontados na literatura sobre o turismo 

cinematográfico, pela perspectiva da oferta, são satisfatórios quando comparados 

com os elementos trazidos nos discursos dos atores.  Logo, pode-se perceber que, 

considerando a discussão apresentada neste capítulo, existem alguns pontos de 

contato entre a pesquisa de campo e o levantamento bibliográfico. Embora haja 

discrepâncias quando os discursos são comparados individualmente, olhando pela 

perspectiva macro, é possível afirmar que os atores entendem o quão diverso e 

complexo é o fenômeno do turismo cinematográfico.  

É diverso porque envolve profissionais e gestores públicos e privados, de áreas 

que atravessam o turismo e o audiovisual, seja pela perspectiva da pesquisa 

acadêmica ou da geração de negócios no mercado. Além disso, ele presume a criação 

de interesse e atração turística para destinos que foram usados como locação, bem 

como todo o processo percorrido até a finalização dessa produção, que pode envolver 

o uso de outros serviços da cadeia produtiva do turismo, do audiovisual e de outros 

setores, como serviços de saúde, segurança e transporte. Por outro lado, é possível 

pensar nas diferentes modalidades que estão incluídas no fenômeno, da criação de 

produtos e serviços relacionados às produções, até a construção de atrações de lazer 

e entretenimento temáticas, como os parques de diversão. Olhando pelo viés cultural, 
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o turismo cinematográfico se apresenta como um mecanismo capaz de expandir o 

conhecimento sobre culturas diversas, a partir da exibição de elementos como o 

patrimônio cultural material e imaterial em obras audiovisuais, ou ainda, do uso desses 

elementos nas produções como gatilhos para estimular o debate e a discussão sobre 

características culturais de uma determinada região. 

Todas as aplicações expostas acima demonstram a complexidade relativa ao 

turismo cinematográfico. Independentemente do foco que se esteja usando, existem 

uma variedade e diversidade de assuntos que podem atravessar o fenômeno e que 

podem ter influências importantes no seu desenvolvimento. Por fim, uma última ponte 

possível de se estabelecer é entre toda a pesquisa desenvolvida pelo pesquisador, 

condensada nessas páginas, e a possibilidade de servir como um elo entre os 

diferentes atores envolvidos durante o campo e entre todas as questões levantadas 

por esta dissertação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Este capítulo traz as conclusões finais do autor sobre a pesquisa realizada 

nesta dissertação. Os objetivos propostos na pesquisa serão revisados a fim de 

indicar se e em quais momentos eles foram alcançados. O capítulo aponta ainda 

algumas das limitações do estudo e propostas de pesquisa para o futuro, com base 

nos resultados encontrados na pesquisa de campo. 

 Como indicado na introdução, o objetivo geral deste trabalho era descrever o 

turismo cinematográfico da cidade do Rio de Janeiro a partir da perspectiva da ANT. 

Como objetivos específicos, a pesquisa se propunha em: consolidar a visão do que é 

turismo cinematográfico, tanto nacional quanto internacionalmente, a fim de definir o 

termo para além de uma percepção exclusivamente mercadológica, conforme o tema 

é apresentado na literatura mais recente; apresentar a ANT e sua relação especial 

com os temas relativos ao turismo; e por fim, mapear o turismo cinematográfico 

carioca com o auxílio teórico-metodológico proposto pela ANT. 

 De modo a comprovar o alcance dos objetivos propostos, indica-se inicialmente 

que o extenso levantamento bibliográfico sobre o turismo cinematográfico realizado 

no capítulo um apresentou uma diversidade de pesquisadores que trouxeram 

reflexões variadas sobre o fenômeno do turismo cinematográfico. Os termos 

levantados nas pesquisas para nomear e defini-lo apontam, por um lado uma 

maturidade científica, na medida em que outras características foram sendo 

aglutinadas à pesquisa, com o passar dos anos e, por outro, uma falta de consenso 

entre os pesquisadores sobre um termo universal. Apesar dos estudos mais recentes 

optarem por utilizar film tourism na literatura internacional (CONNELL, 2012; BALLI; 

BALLI; CEBESI, 2013; RITTICHAINUWAT; RATTANAPHINANCHAI, 2015) e turismo 

cinematográfico na literatura nacional (BRASIL, 2007; DUARTE; FONSECA FILHO, 

2016), é possível encontrar pesquisas que optam por não usar este ou nenhum termo 

para tratar da relação (NASCIMENTO, 2009; SILVA; MOREIRA; PERINOTTO, 2013 

FLORES RUIZ, 2015).   

 As informações obtidas nos discursos dos atores sobre o turismo 

cinematográfico apresentaram resultados parecidos com os do levantamento teórico 

sobre o tema. De fato, percebeu-se uma variedade de termos para nomear o 

fenômeno, assim como diversas definições daquilo que os atores entendiam como 

turismo cinematográfico. Com base nessa diversidade, o capítulo cinco estabeleceu 
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pontes entre os discursos dos atores e a teoria levantada sobre o turismo 

cinematográfico, indicando que, apesar de haver algumas diferenças teóricas nas 

definições trazidas pelos entrevistados individualmente, quando são analisados em 

conjunto, existem muitos elos com a teoria pela perspectiva da oferta e demanda 

turística, o que permite afirmar que o escopo teórico produzido na literatura sobre 

turismo cinematográfico é suficiente e contempla todas as características relacionadas 

ao fenômeno que surgiram dos discursos. Com relação aos pontos que não foram 

contemplados nas falas analisadas, algumas hipóteses foram propostas: a primeira 

delas pressupõe que seja pelo fato de muitos atores serem profissionais ligados ao 

setor do audiovisual, o que faria com que enxergassem determinadas possibilidades 

do turismo cinematográfico – como o acompanhamento de filmagens – como tarefas 

de um dia rotineiro de trabalho. Outra hipótese para os pontos não terem sido 

contemplados está no fato de serem possibilidades muito específicas, como o caso 

das celebridades e dos lugares que geram interesse turístico pelo seu valor histórico-

cultural, independentemente de estar associado a uma produção audiovisual ou não.  

   Refletindo sobre a variedade de termos e definições levantados durante o 

trabalho de campo, argumenta-se que, de fato, o termo turismo cinematográfico 

precisa ser revisto, já que ele não parece ser suficiente para a diversidade de produtos 

audiovisuais que o fenômeno do turismo e audiovisual contempla. Outra questão é 

que a diversidade de termos pode gerar confusões, criando barreiras ao seu 

entendimento. Ele pode ser satisfatório para a perspectiva mercadológica, sendo 

vendido como um segmento turístico, no qual geralmente estão contempladas as 

seguintes possibilidades: os visitantes são atraídos para destinos usados em 

produções audiovisuais, produtos e serviços são criados a partir da relação 

estabelecida entre a produção audiovisual e o destino, e nos casos de quando as 

produções audiovisuais são utilizadas como caminhos de divulgação e construção de 

imagens de um destino. Considerando a pesquisa acadêmica, por outro lado, é 

interessante pensar em um termo mais abrangente, talvez turismo e audiovisual, já 

que a palavra audiovisual não restringiria nenhum tipo de produto audiovisual, 

ampliando a perspectiva de produtos, tipos e formatos do audiovisual que fazem parte 

do fenômeno.     

 Considerando a literatura relativa à ANT, método de pesquisa adotado para a 

realização do trabalho de campo e análise de dados, o capítulo três apresentou uma 

revisão de literatura que aprofundou o tema, na medida em que apresentou o histórico 
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e evolução da ANT, indicando ao final do capítulo, exemplos da sua aplicação nos 

estudos do turismo. Foram abordados no capítulo os principais conceitos da ANT, a 

saber: a tradução, o PPO, a simetria generalizada, inscrição e a capacidade de ação 

à distância dos atores. Revisitando esses conceitos, entende-se a tradução como a 

mobilização de atores em torno de um objetivo comum, o ponto de passagem 

obrigatório, o qual estabelece a ligação na rede de atores. O PPO é o processo de 

inclusão dos atores à rede, sendo dividido em quatro etapas: problematização, 

interessamento, engajamento e mobilização. A simetria generalizada é a capacidade 

de analisar todos os atores no mesmo plano, sem fazer quaisquer distinções entre 

eles. A inscrição é a incorporação de ideias, conceitos, pensamentos e objetivos dos 

atores em outros atores. A ação à distância é a capacidade dos atores de praticarem 

uma ação sobre outro ator estando distante dele. Para isso, ele dispõe de alguns 

mecanismos ou artefatos que farão com que sua ação seja transportada até o seu 

alvo. 

Além desses conceitos, outros foram incluídos para que a discussão fosse 

expandida e contemplasse novas aplicações que a ANT adquiriu conforme mais 

pesquisas foram feitas. Nesse sentido, ampliou-se a visão sobre a ANT, adicionando 

à arguição, questões que emergiram das pesquisas realizadas na área do turismo. O 

conceito de tourismscapes, apresentado por René van der Duim (2007), merece 

destaque na medida em que se apresenta como uma das primeiras tentativas de unir 

os preceitos metodológicos da ANT aos estudos do turismo. Nele estão incluídos os 

conceitos seminais da ANT, como a tradução e simetria generalizada, cuja proposta 

é descrever o fenômeno do turismo a partir dos processos de ordenamento que são 

responsáveis por dar-lhe um contorno, indicando como os significados e tarefas são 

distribuídos entre os atores.  

Ao incluir os conceitos da ANT nos estudos do turismo, van der Duim (2007) 

cria o conceito de tourismscapes na tentativa de usá-lo como uma ferramenta de 

descrição do turismo. Além disso, o uso dos preceitos da ANT ao conceito de 

tourismscapes fornece subsídios para a inclusão de elementos que fazem do turismo 

um fenômeno tão diverso e complexo. Não se observa apenas o simples fato de viajar, 

mas sim toda a rede de objetos, pessoas, documentos, informações, lugares, ideias, 

contextos e desejos que estão por trás dessa ação que une toda a rede e permite que 

o turismo aconteça. Neste sentido, apesar de ter sido proposta no campo da ciência 

e tecnologia (FORNAZIN; JOIA, 2015), a aplicação da ANT nos estudos do turismo é 
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plausível e viável, conforme os argumentos trazidos por van der Duim (2007) na sua 

proposta de tourismcapes e com base nas pesquisas desenvolvidas que usaram a 

ANT como meio para descrever fenômenos turísticos diversos (PAGET et al., 2010; 

VAN DER DUIM; REN; JÓHANNESSON, 2017).   

Sendo assim, considerando o levantamento teórico sobre o fenômeno do 

turismo cinematográfico, da ANT e a da argumentação acima, cumpre-se um dos 

objetivos específicos propostos por este trabalho que, por sua vez, possui relação com 

o objetivo geral da pesquisa. A fim de descrever o fenômeno do turismo 

cinematográfico na cidade do Rio de Janeiro, a pesquisa de campo contemplou a 

realização de entrevistas com personalidades da gestão, universidade e iniciativa 

privada do turismo e do audiovisual. As informações obtidas foram concentradas no 

capítulo quatro e redigidas na forma de um relato, cuja intenção foi descrever como o 

fenômeno acontece na cidade, pela perspectiva da oferta. No relato foram incluídos 

os elementos indicativos das relações estabelecidas entre os atores, as relações que 

os mantém unidos uns aos outros, as relações que foram desfeitas, os atores que 

fazem parte do fenômeno e aqueles que desapareceram. Durante a redação do relato 

foram usados os conceitos propostos pela ANT de modo a relacioná-los aos 

elementos percebidos nos discursos dos atores ou nos artefatos consultados. 

Dentre as questões emergentes, percebeu-se que o turismo cinematográfico é 

entendido pelos profissionais ligados aos setores do turismo e do audiovisual, porém 

seu entendimento é muito mais teórico do que prático, além de não contemplar todo 

o escopo teórico já produzido sobre ele. Essa visão traz algumas implicações. Uma 

delas é a de que o fenômeno seja percebido de maneira intuitiva, conforme algumas 

falas revelaram. Com relação a este ponto, a ausência de mecanismos de medição 

também é responsável por essa situação, já que não são realizadas na cidade, 

pesquisas de demanda, por exemplo, para identificar os turistas, cujas motivações 

estejam ligadas às produções audiovisuais e as pesquisas que são realizadas nos 

aeroportos do país não contemplam elementos que demarquem motivações relativas 

às produções audiovisuais. Neste sentido, a cidade ainda não consegue ser capaz de 

aproveitar os efeitos positivos relativos a ele. 

Outra implicação é sobre o entendimento do turismo cinematográfico captado 

no discurso dos atores. A diversidade de termos e definições sobre ele indicam a sua 

flexibilidade e maleabilidade, que são adaptáveis para as diferentes necessidades e 

interesses dos atores. O fato de não haver um consenso permite que o turismo 
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cinematográfico seja adaptado às diversas vontades. Comprova-se esta percepção a 

partir do momento em que o significado de turismo cinematográfico é usado, por um 

lado, pela RFC, como uma maneira de sensibilizar o poder público municipal, para 

mostrar seu poder econômico; e, por outro lado, para sensibilizar os proprietários de 

locações na cidade, para que eles ofereçam preços mais competitivos às equipes de 

produção. Ou, ainda, quando o turismo cinematográfico é usado para indicar as 

diversas produções audiovisuais que foram rodadas na cidade e o quanto elas são 

capazes de gerar visibilidade para a cidade. Trata-se da mesma discussão, mas para 

cada público, o discurso é moldado de acordo com um propósito. 

De maneira similar, percebeu-se que, ao mesmo tempo em que esse discurso 

é moldado para interesses particulares, o turismo cinematográfico na cidade do Rio 

de Janeiro é usado como mecanismo para angariação e manutenção da cidade como 

um polo audiovisual, sem a preocupação palpável com o componente do turismo. O 

discurso é usado como maneira de indicar os potenciais econômicos e as 

oportunidades de negócios possíveis com o turismo cinematográfico, mas na prática, 

ele é usado como argumento para divulgação da cidade do Rio de Janeiro, para 

atração de produções audiovisuais para ela. O componente do turismo permanece no 

campo teórico, como uma promessa, que, até hoje, não é possível afirmar se existe 

de fato, turismo cinematográfico na cidade. Pelo o que se pode observar nos discursos 

analisados, esta é a visão que prevalece, sobretudo quando são considerados os 

gestores públicos e empresários do turismo e audiovisual. O discurso só muda quando 

são consideradas as visões trazidas pela universidade. 

É perceptível, portanto, que o turismo cinematográfico é mais cinematográfico 

do que turismo, o que permite, inclusive, a sua compreensão como cinematografia 

turística, revelando que o componente cinematográfico, ou audiovisual, possui uma 

prevalência sobre o turismo, outro argumento que reforça a flexibilidade do termo e a 

sua utilização como ferramenta de geração de negócios no setor audiovisual, 

preferencialmente.  

Além disso, acredita-se que a forma como o turismo cinematográfico é 

enxergado pelos atores retroalimenta um cenário de escassez de ações que 

fomentem a criação de atividades e produtos ligados ao turismo cinematográfico. Isso 

foi perceptível em algumas falas, principalmente quando a ausência de incentivos 

financeiros foi comentada por Tânia Pinta e Steve Solot, por exemplo, ou quando a 

falta de sinergia entre o turismo e o audiovisual foi comentada por Gustavo Rolla.  
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Nesta relação, o audiovisual parece estar mais atento à relevância do turismo 

cinematográfico, principalmente porque ele é usado como forma de geração de 

negócios e também pelo fato da produção audiovisual ser uma atividade inerente ao 

setor, na produção e distribuição de obras cinematográficas. Por lidar diretamente com 

as equipes de produção, os órgãos governamentais e a inciativa privada, o setor do 

audiovisual está mais próximo dos processos envolvidos na produção audiovisual. A 

produção de uma única obra audiovisual movimenta uma cadeia de produção extensa, 

além de grandes quantias de recursos financeiros. Adiciona-se a isso o fato de o setor 

audiovisual também estar consciente da capacidade das produções audiovisuais em 

gerar emoções diversas e de moldar comportamentos no público. Além disso, o 

produto final desse processo, a obra cinematográfica, é pré-requisito básico para que 

o turismo cinematográfico aconteça e não é exigido o contrário. Ou seja, é possível 

haver produção cinematográfica sem a necessidade do turismo cinematográfico, ao 

passo que, do contrário é impossível. E, finalmente, pode-se perceber que a indústria 

do audiovisual não se preocupa com o turismo, tendo em vista a maneira como o 

discurso sobre o turismo cinematográfico é usado por essa indústria para geração de 

negócios para o mercado audiovisual. 

Por outro lado, o turismo ainda precisa amadurecer mais, principalmente 

porque os atores envolvidos na gestão pública e iniciativa privada mantém discursos 

majoritariamente teóricos, sem iniciar ações que fomentem práticas para o 

desenvolvimento do turismo cinematográfico, movimentando a cadeia produtiva do 

turismo no estímulo à criação de produtos, serviços e experiências relacionadas às 

produções audiovisuais. Embora a afinidade cinematográfica tenha sido destacada 

pelos atores nos discursos analisados, inclusive com o levantamento de uma 

variedade de produções audiovisuais rodadas na cidade, ela ainda carece de ações 

que façam com que as produções sejam aproveitadas pelo setor do turismo.  

São somente nos casos das grandes produções audiovisuais que se percebe 

uma atuação mais presente do turismo, conforme relatou Steve Solot ao destacar a 

criação de um produto relacionando uma produção audiovisual à cidade do Rio de 

Janeiro, ou no caso do filme “Rio” (Twentieth Century Fox Animation), pontuado por 

Christiano Kochem da RFC, que destacou o desejo dos americanos de conhecerem 

o Rio de Janeiro por conta da animação durante o período em que realizou intercâmbio 

no país. Há uma preferência pelo conteúdo internacional e seria interessante 

aproveitar também da oferta cinematográfica nacional para fomentar produtos e 
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atividades para o turismo cinematográfico, conforme destacou Ari Fonseca Filho. O 

país produz uma diversidade de obras audiovisuais que mostram as suas mais 

diversas características, mas nada disso é efetivamente aproveitado quando se fala 

de turismo cinematográfico. Embora tenham havido algumas ações nesse sentido, 

conforme foi pontuado no relato com a oferta de roteiros temáticos pela Tam Viagens, 

atualmente elas não existem mais.  

A atuação do Mtur demarca ausência de ações de fomento ao fenômeno e a 

completa invisibilidade dentro da realidade do Rio de Janeiro. Apesar de ter produzido 

um estudo de sinergia das indústrias do turismo e audiovisual para fomentar ações 

relacionadas ao turismo cinematográfico, atualmente, o Mtur não apresenta nenhuma 

política pública que estimule o fenômeno em âmbito nacional. O estudo foi produzido, 

a cartilha do turismo cinematográfico foi lançada, mas o que aconteceu depois disso 

em termos de estímulo ao turismo cinematográfico ficou preso ao discurso teórico. 

Não houve ações políticas que fizessem que o discurso teórico fosse encaminhado 

para as instâncias de governo locais, algo que poderia ter materializado a discussão 

sobre o turismo cinematográfico nos estados e cidades brasileiras.   

Por conta desses fatores, foi possível perceber a existência de uma fronteira 

entre o turismo e o audiovisual que indica que o turismo cinematográfico é executado36 

(VAN DER DUIM, 2007) pelos setores do turismo e audiovisual simultaneamente, 

cada qual com seus entendimentos e opiniões sobre o fenômeno. A existência da 

fronteira indicou a forma como os atores de cada um dos setores estão organizados, 

revelando a posição de destaque ocupada por Steve Solot, na medida em que este 

ator recebeu o maior número de indicações na rede, bem como demonstrou 

capacidade de agir à distância sobre outros atores, a partir da produção de artefatos 

e sua articulação com profissionais dos setores do turismo e do audiovisual. O único 

ator capaz de atuar sobre os dois setores é a vocação cinematográfica da cidade do 

Rio de Janeiro. A vocação se tornou um traço instrumentalizado no discurso dos 

outros atores na medida em que foi pontuada por todos eles, nominalmente, ou por 

meio das características da cidade que denotavam a vocação, como os contornos 

geográficos dos morros e a oferta de atrativos culturais e naturais. Desta forma, a 

vocação cinematográfica foi percebida como um ator pelo fato de ser capaz de agir 

sobre outros atores, atraindo o interesse de equipes de produção audiovisual para a 

                                                           
36 Tradução mais próxima para o termo performed. 
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cidade do Rio de Janeiro. Por outro lado, a ideia da vocação cinematográfica deixou 

aberta uma porta que pode ser explorada em pesquisas futuras: apesar de trazer o 

significado intrínseco de afinidade com a produção audiovisual, seria interessante 

entender como foram construídos os arranjos que resultaram na ideia de que a cidade 

do Rio de Janeiro possui vocação. A ANT poderia ser usada, de modo a captar os 

processos entre os atores que foram responsáveis em fazer da cidade, um local de 

produção audiovisual. 

Outra característica denotada pela fronteira foi a carência de canais de 

comunicação entre os setores, que os impede de trabalhar de forma sinérgica de 

maneira a fomentar o turismo cinematográfico. Essa característica ficou evidente em 

alguns dos discursos, como por exemplo: no do professor da UFF, Ari Fonseca Filho, 

quando ele comentou que os setores do turismo e audiovisual trabalham fechados em 

si próprios; e no do assessor internacional da ANCINE, Gustavo Rolla, quando 

comentou sobre a falta de sinergia entre o turismo e o audiovisual.  

Mesmo com a existência dessa fronteira, foi possível perceber algumas 

maneiras pelas quais seria possível estabelecer uma comunicação entre o turismo e 

o audiovisual. A primeira delas é por meio de Steve Solot, dada sua centralidade e 

atuação na rede; a outra por meio da RFC e do Rio CVB, em virtude do trabalho em 

conjunto já realizado pelos escritórios na promoção e atração de negócios para a 

cidade do Rio; e, por fim, pela UFF, sobretudo pela pesquisa acadêmica que 

contempla o fenômeno do turismo cinematográfico em todos os seus aspectos e pela 

produção de uma dissertação, cuja produção poderá ajudar na criação de pontes entre 

ambos os setores. 

Argumenta-se que o turismo cinematográfico carioca poderia ter seu 

desenvolvimento fomentado de maneira mais evidente a partir do estabelecimento de 

elos que unem os setores do turismo com o audiovisual, considerando as esferas 

pública e privada. Além desses, é importante também incluir representantes da 

comunidade local, de modo a contemplar a sociedade civil no debate sobre o 

fenômeno. A literatura indica a necessidade de uma atuação interdisciplinar, que não 

se restrinja aos estudos de apenas um campo, como o turismo, mas contemple 

também outros campos, como o cinema, a administração, o marketing, a geografia, a 

antropologia, entre outros. Sobre isso, Connell (2012, p. 1026) argumenta que em 

termos de pesquisa acadêmica no turismo, pode-se afirmar que a agenda de pesquisa 

chegou ao seu ponto máximo, na qual existem uma série de casos de destinos 
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cinematográficos e uma diversidade de discussões feitas em torno do fenômeno. O 

que precisa ser feito, de acordo com a autora, é desenvolver um ponto de vista mais 

crítico sobre o turismo cinematográfico, sendo essencial captar elementos de outras 

áreas, como a geografia cultural e psicologia social, para que seja possível aprofundar 

a discussão sobre o fenômeno.  

Dessa forma, seria possível expandir a compreensão teórica sobre o turismo 

cinematográfico com base em arcabouços teóricos de outros campos de estudo. Além 

disso, a autora alerta que é necessário o desenvolvimento de metodologias mais 

rigorosas que sejam capazes de produzir dados válidos que meçam a verdadeira 

extensão da demanda turística e o grau pelo qual os turistas são realmente motivados 

a viajarem por conta de alguma produção audiovisual. Ela argumenta que, em termos 

de pesquisa acadêmica, a ênfase deve ser mais em qualidade do que em quantidade, 

convidando os pesquisadores de outras áreas para se engajarem em uma conversa 

sobre o fenômeno do turismo cinematográfico. Dessa forma, seria possível abrir 

caminhos teóricos e empíricos interessantes para a pesquisa sobre o fenômeno.   

A aplicação dos conceitos propostos pela ANT nesta pesquisa sobre o turismo 

cinematográfico se apresenta como uma forma de gerar um debate mais aprofundado 

sobre o fenômeno, na medida em que se utiliza elementos do arcabouço teórico-

metodológico dos estudos em ANT e os aplica nesta pesquisa para conseguir 

descrever e mapear o turismo cinematográfico carioca. A escolha da ANT como um 

método de pesquisa proporcionou resultados que são suficientes para descrever a 

forma pela qual a rede do turismo cinematográfico está organizada. Torna-se, assim, 

um exemplo de aplicação prático proposto por Connell (2012) e que, considerando a 

natureza qualitativa das pesquisas ANT, reforça a escolha por pesquisas qualitativas. 

Nesse trabalho, a ANT permitiu organizar um cenário confuso, de modo a dar 

forma e explicar como esta, no cenário carioca, o fenômeno que relaciona o turismo e 

o audiovisual. Apresenta-se como uma forma de explicar ontologicamente (VAN DER 

DUIM et al., 2013) como o turismo cinematográfico acontece na cidade do Rio de 

Janeiro, pela perspectiva dos gestores, empresários e pesquisadores. O relato revelou 

atores que são altamente relevantes e atuantes na rede, cuja existência não pode ser 

desconsiderada quando se pensa em fomentar o fenômeno, por exemplo. Por outro 

lado, ele também indicou atores que desapareceram e que não possuem mais 

atuação na rede. 
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Ainda assim, este estudo apresentou algumas limitações, sendo necessário 

apontá-las. A primeira delas está relacionada com o fator temporal, que impediu que 

todas as indicações fossem ouvidas para a pesquisa. Adiciona-se a isso o fato de 

muitas das indicações terem posições de liderança em empresas, sindicatos e órgãos 

governamentais, o que dificultou a disponibilidade de agenda compatível. Acredita-se 

que caso fosse possível poder contar com a voz desses profissionais na pesquisa, ter-

se-ia outras opiniões e visões que impactariam na pesquisa de alguma forma, 

sobretudo as visões de entidades como a BRAVI, indicada por um dos atores. A 

pesquisa não ouviu nenhum representante de entidades como a citada acima, nem 

de representantes de entidades como a FIRJAN, que também foi indicada como uma 

importante voz. Posto que essas instituições foram indicadas pelos atores, é de se 

esperar que elas também estariam incluídas na descrição do relato acima, podendo 

inclusive ter se mostrado atores com maior destaque e atuação na rede. Contudo, 

dada à limitação temporal, não foi possível inclui-los como fontes para o relato. 

 Com relação ao escopo da pesquisa, embora tenha sido esclarecido que seria 

contemplada a perspectiva da oferta, a ausência de vozes vindas da perspectiva da 

demanda também pode ser entendida como uma limitação. Apenas foram seguidos 

atores com atuação dentro do mercado turístico e audiovisual, além dos 

pesquisadores acadêmicos. Desse modo, a pesquisa não contemplou a perspectiva 

da demanda turística, ou seja, os turistas do fenômeno não foram ouvidos, o que 

poderia ter trazido contribuições valiosas, sobretudo na percepção, dos fatores 

motivacionais e da própria visão do fenômeno. Considerando as limitações descritas 

acima, como sugestões para outras pesquisas, destaca-se a necessidade de expandir 

o escopo dos entrevistados, buscando considerar turistas cinematográficos. 

 Contudo, apesar das limitações indicadas acima, destaca-se a importância 

desta pesquisa evidenciada na união do arcabouço teórico-metodológico proposto 

pela ANT com os estudos do turismo cinematográfico. É uma aplicação inédita, 

considerando a temática e o método de pesquisa utilizado, que pode servir como fonte 

de informação tanto para o turismo como para o audiovisual. Além disso, é uma forma 

de expandir os conhecimentos na área, sobretudo quando se considera o campo de 

pesquisa empírico, que evidenciou a carência de pesquisas sobre o turismo 

cinematográfico na cidade do Rio de Janeiro. Este trabalho é uma tentativa de dar voz 

aos atores que estão envolvidos no fenômeno do turismo cinematográfico carioca, 

uma forma de mostrar como eles estão organizados e como constroem o fenômeno. 
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Frisa-se, contudo, que este trabalho é apenas uma das inúmeras possiblidades de 

contar esta história, conforme os estudos em ANT indicam. 

 Outra importância desta pesquisa reflete-se na preocupação e cuidado com a 

validação dos dados levantados nas entrevistas e nos documentos obtidos ao longo 

do trabalho de campo. Para contra argumentar as críticas feitas com relação ao uso 

da ANT como método de pesquisa, o levantamento e análise de dados foi pautado 

nos critérios de qualidade para pesquisa crítica interpretativa elaborados por 

Pozzebon (2002) e, considerando especificamente o turismo sob a ótica da ANT, os 

cinco traços inerentes ao pesquisador, propostos por Beard, Scarles e Tribe (2016), 

foram usados como critérios de validação dos dados. Neste sentido, o trabalho 

realizado se firmou em uma base teórica sólida para coletar, analisar e interpretar os 

dados. 

Acredita-se que esta pesquisa tenha trazido contribuições do ponto de vista 

teórico e também prático que podem ser usadas para além da construção de 

conhecimento sinalizada acima. Implicações do ponto de vista gerencial podem ser 

extraídas da pesquisa, na medida em que são identificados gestores, presidentes e 

diretores de instituições que estão envolvidas com o fenômeno, suas opiniões, a forma 

como enxergam a relação entre o turismo e o audiovisual e qual a importância que 

eles dão para ela, podem ser elementos importantes do ponto de vista de quem busca 

maneiras de incentivar o fenômeno.  

Do ponto de vista teórico, ela é um exemplo que revela como a discussão de 

um tema de pesquisa acadêmico acontece na realidade de um destino turístico – a 

cidade do Rio de Janeiro, baseado no discurso dos profissionais envolvidos, com o 

auxílio de um aporte teórico nacional e internacional, que contempla, pelo menos, 30 

anos de pesquisa sobre o turismo cinematográfico e a ANT. Por fim, destaca-se a 

robustez metodológica empreendida a fim de coletar, analisar e interpretar os dados 

empíricos, comprovando a sua validação e indicando a aplicabilidade do método no 

contexto dos estudos do turismo.  
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