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RESUMO 

As imagens são parte importante da comunicação das sociedades contemporâneas 
e são muito valorizadas pela dinamicidade e simplicidade para comunicar. Neste 
trabalho, abordaremos a importância da imagem de um destino para a realização da 
atividade turística e como o cinema pode funcionar como um  meio de divulgação 
das localidades, ao apresentá-las como cenário de grandes produções, atraindo 
visitantes para conhecer os lugares que deram vida aos filmes de suas preferências. 
Apresentamos também o processo de formação da imagem do Brasil, os 
estereótipos construídos acerca do país e a maneira como estes são apresentados 
em produções estrangeiras, afim de obtermos embasamento teórico para realizar o 
objetivo geral do trabalho, que consiste em realizar um estudo comparativo entre as 
animações Alô Amigos! (1942) e Rio (2011) para traçar a imagem que é vendida do 
Brasil para o exterior, tendo em vista a promoção do Rio de Janeiro como destino 
turístico e como objetivos específicos, identificar as origens da criação da imagem 
excessivamente estereotipada do Brasil, realizar um estudo sobre a relação 
existente entre o turismo e o cinema, identificando as contribuições deste para a 
promoção de um destino turístico e analisar os exemplos das animações Alô 
Amigos! (1942) e Rio (2011) com a finalidade de obter semelhanças e diferenças 
entre as produções. Como metodologia de pesquisa, usaremos a técnica de análise 
fílmica. A análise dos filmes mostra que, dentre as quatro categorias analisadas, 
praticamente não houve mudanças na imagem brasileira representada e que o 
contexto histórico e motivações que levaram à produção também influenciam na 
representação do cenário, nesse caso, o Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: Imagem. Estereótipo. Turismo. Cinema. Rio de Janeiro.  
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ABSTRACT 

Images are important part of communication in contemporary societies and they are 
highly valued by the dynamism and simplicity to communicate. In this paper, we 
discuss the importance of the image of a destination for the realization of tourism and 
how movies can work as a means of dissemination of localities, by presenting them 
as major productions scenery, attracting visitors to know the places that gave life to 
the movies on your preferences. We also present the process of image formation in 
Brazil, constructed stereotypes about the country and how they are displayed in 
foreign productions, in order to obtain theoretical foundation to accomplish the overall 
goal of the work, which is to conduct a comparative study between animations 
Saludo Amigos! (1942) and Rio (2011) to trace the image of Brazil that is sold 
abroad, with a view to promoting Rio de Janeiro as a tourist destination, and specific 
goals, identify the sources of the creation of excessively stereotypical image of Brazil, 
conduct a study on the relationship between tourism and the movies, identifying the 
contributions of this to promote a tourist destination and analyze examples of 
animations Saludo Amigos! (1942) and Rio (2011) in order to obtain similarities and 
differences between products. As a research methodology, we use the technique of 
film analysis . The analysis of the film shows that among the four categories 
analyzed, there were virtually no changes in the Brazilian represented image and 
historical context and motivations that led production also influence the 
representation of the scene, in this case, the Rio de Janeiro. 

Keywords:  Image. Stereotype. Tourism. Movies. Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

No presente trabalho buscamos identificar como o  Brasil vem sendo visto ao 

longo dos anos pelos estrangeiros, principalmente sob o olhar do cinema. 

O Brasil é mundialmente conhecido por suas belezas naturais, pelo Carnaval 

e o samba, as belas mulheres e o futebol. Esses elementos formaram, no imaginário 

estrangeiro, uma visão estereotipada do Brasil, apresentada nos filmes muitas vezes 

de maneiras absurdas, que não condizem com a realidade do nosso país. 

A origem dessa imagem do Brasil como paraíso não é recente. Ela começou 

a ser construída desde nosso descobrimento, a partir de relatos dos viajantes, como 

a Carta de Pero Vaz de Caminha, documento enviado a Portugal registrando suas 

impressões da terra recém-encontrada. 

A partir daí, um imaginário de lugar exótico, alegre, sensual, com belas 

mulheres, lugar de malandragem, do jeitinho brasileiro e vida fácil começou a ser 

formado. No entanto, tais dizeres não são somente fruto de um olhar estrangeiro, 

mas resultado de um processo interativo de comunicação formado do contato entre 

colonizador e colonizado, ou ainda, da própria visão projetada pelos brasileiros 

(BIGNAMI, 2005, p. 25) e essa visão foi ainda mais intensificada pelas ações da 

antiga Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, que atualmente foca no setor 

de promoção e marketing do Brasil. 

O resultado foi a reprodução desse imaginário, muitas vezes de maneira 

absurda e fantasiosa, no cinema estrangeiro, divulgando-o mundialmente e 

conferindo ao Brasil esse conceito de destino tropical, onde tudo é festa e o sexo é 

fácil, propagando, dessa forma, o turismo sexual. 

Após alguns anos, o governo brasileiro promove ações para começar uma 

gradativa mudança dessa visão fortemente marcada do Brasil, como a elaboração 

do Plano Aquarela em 2005. A partir deste foram propostas metas e objetivos para 

impulsionar o turismo brasileiro. Uma das ações deste plano foi a criação da Marca 

Brasil, estruturada a partir da análise da imagem e do posicionamento atual do Brasil 

perante os turistas. 
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Tendo em vista a evolução desse imaginário estereotipado veiculado ao Brasil e 

propagado no exterior através do cinema, e as propostas e ações para a mudança 

do mesmo pelo governo brasileiro, buscamos, com esse trabalho, responder a 

questão problema que se baseia em: Que transformações a imagem do Brasil, como 

potencial destino turístico, sofreu de 1942 a 2011, com base nas animações Alô 

Amigos e Rio?  

Como objetivo geral, vamos realizar um estudo comparativo entre as animações 

Alô Amigos! (1942) e Rio (2011) para traçar a imagem do Brasil que é vendida para 

o exterior, tendo em vista a promoção do Rio de Janeiro como destino turístico. Os 

objetivos específicos são: 

 Identificar as origens da criação da imagem excessivamente 

estereotipada do Brasil. 

 Realizar um estudo sobre a relação existente entre o turismo e o 

cinema, identificando as contribuições deste para a promoção de um 

destino turístico. 

 Analisar os exemplos das animações Alô Amigos! (1942) e Rio (2011) 

com a finalidade de obter semelhanças e diferenças entre as 

produções, tendo em vista a composição do imaginário sobre o destino 

turístico Rio de Janeiro. 

 A metodologia que aplicamos para a realização dos dois primeiros capítulos 

consiste na pesquisa bibliográfica, na qual usamos livros, dissertações de mestrado, 

artigos, notícias, que nos deram embasamento teórico para desenvolver a pesquisa. 

Para o terceiro capítulo, a metodologia que empregamos é a de análise fílmica, 

baseada no livro Ensaio sobre a análise fílmica (2012) de Vanoye e Goliot-Lété, que 

segundo os autores, consiste no processo de descrição e compreensão dos filmes. 

Na análise, consideramos quatro categorias e para cada uma delas, teremos duas 

cenas, uma de cada filme, seguidas de uma breve descrição e o resultado da 

comparação entre elas.    

 Assim, o presente trabalho está dividido em Introdução, três capítulos de 

desenvolvimento e Considerações finais. No primeiro capítulo, apresentamos 

conceitos sobre imagem, sua importância para tomada de decisão de compras, 
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especialmente em se tratando de serviços e bens intangíveis, como viagens. 

Abordamos também o processo de formação da imagem do Brasil. 

 O segundo capítulo é composto por um estudo sobre como o cinema pode 

funcionar como um meio indutor do turismo, destacando as vantagens que a 

interação entre governo local e produtoras podem oferecer para o desenvolvimento 

turístico. Apresentamos dados sobre algumas produções e os impactos na economia 

e no turismo promovidos nas localidades em que foram filmadas, que evidenciam os 

benefícios que a relação cinema e turismo podem trazer. Finalizamos o capítulo 

apresentando brevemente o estudo feito por Bianca Freire-Medeiros, acerca de 8 

filmes que tem o Rio de Janeiro como cenário, desde a década de 1920 até 1994, já 

que nosso objetivo é trabalhar com produções que se passam na cidade. 

 No terceiro capítulo, realizamos uma apresentação dos filmes a serem 

comparados, Alô Amigos! (1942) e Rio (2011), tendo em vista a aplicação da 

metodologia de análise fílmica para melhor compreensão das cenas, tendo como 

mote a construção da imagem turística do Rio de Janeiro. 
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1 IMAGEM E TURISMO 

 Falar sobre imagem é desafiador, considerando-se todas as possibilidades 

que essa palavra abrange. Buscamos aqui uma breve introdução sobre imagem, 

tendo a finalidade de abordar algumas de suas funções para apresentar como ela se 

tornou tão presente e importante no cotidiano das pessoas e sua influência na 

atividade turística. 

1.1 SOBRE IMAGEM 

 O uso de imagens não é algo novo, pertinente somente à sociedade 

contemporânea. Joly (1999, p. 18) argumenta que:  

[...] por todo lado através do mundo, o homem deixou vestígios das 
suas faculdades imaginativas sob forma de desenhos feitos na rocha 
e que vão desde os tempos mais remotos do paleolítico até a época 
moderna. 

  E qual era o objetivo principal dessas imagens? A resposta é bem simples: 

comunicação. Independentemente da utilização da imagem, seja para fins 

publicitários, religiosos, ideológicos, há o desejo de transmitir mensagens ao sujeito 

receptor.  

 Ao considerarmos imagem, "[...] ela pode ser associada a um conjunto de 

percepções a respeito de algo, a uma representação de um objeto ou ser, a projeção 

futura, a uma lembrança ou recordação passada" (BIGNAMI, 2005, p. 12), deixando 

claro o dinamismo e a amplitude relacionados aos conceitos e práticas inerentes à 

imagem.  

 Outro conceito, um pouco mais específico, a ser considerado é, segundo 

Zunzunegui (1989, p. 22 apud GASTAL, 2005, p. 48): "[...] imagem é um suposto de 

comunicação visual, no qual se materializa um fragmento do universo perceptivo e 

que apresenta a característica de prolongar sua existência ao longo do tempo" 

(ZUNZUNEGUIE, 1989, p. 22 apud GASTAL, 2005, p. 48), isto é, a imagem é uma 

ferramenta visual, através da qual podemos comunicar algo que seja interessante ou 

necessário a ser transmitido para outras pessoas. 
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 Existem muitas possibilidades de entendimento e abordagem de imagem. 

Segundo Joly (1999, p. 29), “[...] a imagem pode ser tudo e também o seu contrário”, 

ou seja, ela pode ter diversas formas, o que não impede seu uso e interpretação, 

uma vez que as imagens podem ser utilizadas em diferentes veículos de informação, 

em diferentes abordagens, debatendo sobre qualquer assunto possível e atingindo 

seu público, que irá interpretá-la. Um exemplo é o uso da imagem turística, com o 

objetivo de atrair possíveis visitantes, mas abordaremos essa questão mais 

profundamente mais adiante. 

 Essas formas de utilização podem ser enquadradas em algumas categorias 

de função, que as relacionam com o mundo. Aumont (2012) considera três 

principais: o modo simbólico, o epistêmico e o estético. 

 O modo simbólico tem sua base nos símbolos religiosos, que geravam a ideia 

de proximidade ao sagrado. Atualmente, depois de mudanças nas sociedades, essa 

função teve sua abrangência expandida e diversos simbolismos podem e são 

representados. 

 Sobre o modo epistêmico, é dito que "[...] a imagem traz informações (visuais) 

sobre o mundo, que pode assim ser reconhecido, inclusive em alguns dos seus 

aspectos não visuais" (AUMONT, 2012, p. 80). A informação pode ter variadas 

formas e o autor cita exemplos como mapa rodoviário, um cartão postal e um cartão 

de banco, nos quais todos têm informações diferentes a serem transmitidas a 

determinado receptor, mas mantêm a mesma função: informar conhecimento. Já no 

modo estético, a imagem é criada para cativar seu espectador, provocar nele certas 

sensações. 

 Neste trabalho, como o objetivo é abordar a imagem de determinado destino 

turístico, e mais especificamente, a imagem do Brasil, com foco no Rio de Janeiro, 

as funções que podem ser observadas nesse tipo de representação são o modo 

epistêmico, pois utiliza-se dessa imagem para transmitir informações sobre o lugar, 

tendo em vista aparência, localização, proximidade com o mar, de grandes centros 

e, principalmente, o modo estético, que visa convencer o espectador e possível 

cliente de uma agência de viagens, por exemplo, a comprar o pacote turístico para 

esse determinado lugar, visto que "[...] o consumidor não tem como avaliar 
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fisicamente o que está comprando, no momento em que realiza a compra. [...] ele 

compra uma imagem antes de mais nada. E somente irá desfrutá-la após a compra." 

(BIGNAMI, 2005, p.13). 

 Todo e qualquer produto a ser vendido se apropria de uma imagem, uma 

marca, que enfatiza suas características, de modo a convencer o cliente a consumir 

esse produto para suprir uma necessidade e se "[...] o produto oferece algo mais do 

que a satisfação de uma necessidade básica, ele passa também a fornecer valor ao 

cliente" (BIGNAMI, 2005, p. 11). Podemos exemplificar essa situação abordando a 

relação do cinema e do turismo, foco deste trabalho: um consumidor deseja viajar 

para um lugar tranquilo, para descansar; ao ver um filme que apresente uma 

localidade que possa satisfazer essa necessidade de calma e tranquilidade, o local 

chama atenção do consumidor e agrega valor ao local, já que este está sendo usado 

como locação de um filme.  

 Em se tratando de compra de bens intangíveis e compra de serviços, como é 

o caso da compra de um pacote turístico, a imagem é "[...] a mola propulsora que 

alavanca a venda" (BIGNAMI, 2005, p. 12), porque, embora haja informações 

tangíveis acerca de um destino turístico, por exemplo, elementos da geografia, 

história e cultura da localidade visitada, esses dados serão um complemento da 

imagem que o cliente tem, gerando uma expectativa no mesmo.  

  Para entender um pouco mais sobre o processo de decisão de compra e  

antes de continuar o estudo sobre imagens e sua relação com o turismo, façamos 

aqui uma breve observação sobre a questão, sob o viés do marketing, buscando 

conhecer um pouco mais sobre o que influencia o processo de tomada de decisão e 

saber como a imagem tem importância nesse processo. 

 Kotler e Keller (2006) abordam os fatores que influenciam o comportamento 

de compra dos consumidores. São esses: culturais, sociais, pessoais e psicológicos. 

Embora seja uma discussão interessante,  e que os aspectos culturais e sociais 

sejam muito relevantes para a atividade turística, não cabe aqui nos aprofundarmos 

em todos os aspectos e, portanto, voltaremos a atenção para o que nos interessa 

neste momento, os fatores psicológicos, pois são esses que influenciam "a reação 
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do consumidor aos vários estímulos do marketing" (KOTLER; KELLER, 2006, p. 

182). Eles são quatro: motivação, percepção, aprendizagem e memória. 

 A motivação diz respeito às necessidades do ser humano. Uma necessidade 

torna-se um motivo de acordo com o seu grau de intensidade, ou seja, "[...] um 

motivo é uma necessidade que é suficientemente importante para levar a pessoa a 

agir" (KOTLER; KELLER, 2006, p. 182). 

 Quando já existe a motivação, a ação da pessoa é influenciada pela 

percepção da situação em que ela se encontra. "Percepção é o processo por meio 

do qual alguém seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar 

uma imagem significativa do mundo" (KOTLER; KELLER, 2006, p. 182). Segundo os 

autores, a aprendizagem decorre da experiência de agir, ou seja, o comportamento 

da pessoa vai sendo moldado a partir de suas ações e respostas. 

 E por fim, a memória, que faz a ligação entre a experiência vivida e uma 

possibilidade de viver outra situação parecida, considerando todos os pensamentos, 

sensações, representações e atitudes. Quer dizer, se um turista teve uma 

experiência ruim em determinada viagem comprada em uma agência X, 

provavelmente ele reconsiderará contratar outro pacote no mesmo lugar. Em outras 

palavras:  

[...] em termos de marketing turístico, pode-se afirmar que o 
consumidor durante o seu processo de decisão de compra, irá avaliar 
o produto a partir de informações que ele adquiriu nos variados 
processos de conhecimento e irá se decidir tomando por base suas 
necessidades, desejos e possibilidades (BIGNAMI, 2005, p.12). 

 Pesquisas em diferentes vias de acesso à informação para considerar 

determinado destino escolhido, as possibilidades econômicas do consumidor, o que 

ele busca com a viagem escolhida são aspectos considerados no momento de tomar 

a decisão final de compra do pacote turístico. 

 É importante considerar aqui o conceito de imagem turística, segundo a OMT 

(1980 apud ALFONSO, 2006, p. 77) que: 

[...] representaria apenas uma parte da imagem total de um local, 
seria a percepção que um turista tem dos atrativos turísticos locais, 
desde o patrimônio histórico-cultural, o ambiente físico e as riquezas 
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naturais até a infra-estrutura básica e turística. A imagem turística de 
um local seria uma projeção mais ou menos fiel da realidade, [...] 
formada por várias representações, muitas vezes pré-existentes, 
selecionadas pelo divulgador da imagem em questão, por sua vez, 
não apenas definida, avaliada e comparada, mas também 
manipulada, modelada e alterada por seu divulgador.  

 Sendo assim, a imagem turística pode ser trabalhada de diversas maneiras 

para atrair o turista em potencial para certa localidade, objeto de estudo deste 

trabalho, visto que buscamos analisar aqui como foi trabalhada a imagem turística 

brasileira, em especial a do Rio de Janeiro para atrair o visitante, ao longo dos anos. 

Essa imagem é vinculada de diversas maneiras para atingir o público e, com isso,  

durante o processo de escolha do destino e antes da viagem, "as pessoas já terão 

entrado em contato com ele visualmente, por meio de fotos em jornais, folhetos, 

cenas de filmes, páginas na internet ou mesmo por intermédio dos velhos e queridos 

cartões-postais" (GASTAL, 2005, p.13). O avanço tecnológico ao longo dos anos 

permite que as imagens estejam cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas 

e altera o processo comunicativo, provocando um recuo na maneira de comunicar 

pela escrita, já que sua leitura é mais imediata, rápida e dinâmica. (GASTAL, 2005).  

 No entanto, para que a difusão da imagem do destino turístico dentre estes 

variados meios de comunicação gere efeito positivo na atração do turista para o 

local, faz-se necessário que a imagem apresentada seja próxima da realidade e que 

não seja idealizada ou fantasiosa com o intuito de despertar o interesse de possíveis 

clientes. Essa representação diferente da realidade até conseguirá atrair o cliente, 

mas no momento da concretização da viagem, ao constatar problemas na infra-

estrutura básica local e no sistema turístico, e não encontrando o produto turístico 

que ele contratou, o cliente ficará insatisfeito, não retornará ao local e ainda 

compartilhará sua opinião negativa aos amigos e familiares, que já vimos no trabalho 

que é um elemento de destaque na formação da imagem do local, contribuindo para 

a diminuição do "[...] interesse do consumidor e muitas vezes criando uma outra 

imagem repulsiva, comumente chamada de negativa" (BIGNAMI, 2005, p. 12), já 

que a expectativa criada não será atingida. Por isso, a imagem deve ser verdadeira, 

buscando explorar os pontos positivos da localidade, mas sem criar ilusões, que se 

tornarão frustrações para o consumidor. 
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 Mas então, como é composta a imagem de um lugar? Certamente essa 

construção é feita de maneira diferente para uma localidade e para um produto 

tangível, como um tênis a ser lançado no mercado, por exemplo. Para o tênis, uma 

equipe de marketing e publicidade trabalhará com o público do produto, buscará 

ressaltar as características valorizadas pelo grupo, em uma propaganda que, 

esteticamente, agradará aos possíveis clientes e difundirá essa propaganda nos 

mais diversos meios de comunicação (principalmente os mais utilizados por esse 

grupo em questão, foco da divulgação), já para o destino turístico, esse processo 

ocorre de modo distinto, ou seja: 

[...] formação da imagem é um pouco mais complexa, uma vez que 
essa não se encontra inserida em um contexto limitado, social e 
historicamente, mas decorre de um amplo processo dinâmico onde 
entram em jogo variáveis como relações internacionais, identidade 
nacional, discurso, linguagem, conhecimento, história e meios de 
comunicação, entre outros. [...] a imagem de um lugar não depende 
somente de uma campanha inteligentemente montada, mas é fruto do 
acúmulo de conhecimentos a respeito dele, decorrente de várias 
fontes e por meio de diferentes processos. (BIGNAMI, 2005, p. 15-16)   

 Bignami (2005) traz em seu livro uma reunião de abordagens acerca da 

imagem turística, ela cita alguns autores e complementa a abordagem, incluindo sua 

percepção sobre a questão: segundo Gunn (1989),  existem duas imagens 

envolvendo uma localidade: a chamada imagem orgânica, anterior à chegada no 

local, através de conhecimentos gerais, aprendizado e socialização, seria uma 

imagem inicial e a segunda, a induzida, resultado da promoção turística do lugar. 

Outro conceito adotado é o de imagem complexa, que se forma a partir da 

experiência direta com o local. Já Lubbe (1998) aborda a imagem primária ou inicial, 

já construída antes mesmo que haja motivação para uma viagem. Bignami traz 

então seu entendimento, que se alinha ao pensamento de Gunn (1989), ao dizer que 

a imagem é formada a partir de inúmeras fontes. Ela ainda complementa dizendo 

que "[...] de qualquer modo, a imagem irá se constituir por aquelas características 

que, por uma razão ou outra, se destacam ou foram impostas como padrão 

representativo da realidade e que irão posteriormente caracterizá-la" (BIGNAMI, 

2005, p. 16), trazendo à tona um aspecto imprescindível deste trabalho: os 

estereótipos. 

 Segundo Amancio, (2000, p. 137) 
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[...] o pensamento estereotipado se define aqui por ser uma imagem 
ou opinião aceita sem reflexão por uma pessoa ou um grupo e 
exprime um julgamento simplificado, não verificável e às vezes falso 
sobre tal grupo ou sobre algum acontecimento.  

 O autor ainda relaciona algumas propriedades ao estereótipo, são elas a 

invariabilidade, superficialidade e artificialidade e repetição automática. Ou seja, não 

existe uma reflexão mais profunda sobre um lugar, por exemplo. Só características 

gerais são consideradas no processo de formação da imagem, o que gera a ideia 

estereotipada, pré-concebida, simples, básica e possível de ser transmitida 

facilmente, sem argumentação, já que ela basta, pois já é capaz de caracterizar o 

destino, mesmo que superficialmente.   

 Outra abordagem interessante é a proposta por Kotler (1984 apud BIGNAMI, 

2005), na qual é feita uma diferenciação entre imagem e estereótipo. Para o autor, o 

estereótipo é algo mais difuso, enquanto a imagem é mais individual, uma vez que o 

estereótipo se relaciona com o conhecimento coletivo para compor algo, baseado 

em senso comum. O autor complementa explicando que "[...] estereótipo tipo seria 

uma imagem largamente mantida, altamente deturpada e simplificada de algo" 

(KOTLER, 1984 apud BIGNAMI, 2005, p. 15) 

 Os estereótipos são uma maneira mais simples de reproduzir e narrar o 

mundo e, por serem bem aceitos nas sociedades, influenciam na formação da 

imagem do objeto, lugar. Assim, referente a essa formação de imagem por meio de 

estereótipos, Bignami (2005, p.18) afirma: 

[...] imagem, pela aceitação de estereótipos, entre outros, ocorre no 
indivíduo, a partir de uma realidade já conhecida em que ele venha a 
encontrar-se. A pessoa aceita a realidade e a interioriza, reformula e 
comunica, num processo de conhecimento e de interação social, 
grandemente influenciado por meios de comunicação, uma vez que 
esses trabalham com a padronização de ideias e com a criação de 
um consenso. (BIGNAMI, 2005, p.18) 

 No entanto, a situação não é favorável quando o reconhecimento de um 

destino turístico se dá somente através dos estereótipos, pois dessa forma os 

atrativos turísticos do local acabam sendo "mascarados" e "reduzidos" somente aos 

estereótipos.  
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 Por muitos anos foi dessa maneira que o Brasil foi visto pelo mundo afora: o 

país do exotismo, selvagem, com fauna e flora exuberantes, das mulheres sensuais, 

do carnaval, do futebol. Esse imaginário acerca do Brasil trouxe problemas para o 

turismo no país, aumentando o número de visitantes à procura do turismo sexual, 

por exemplo. Veremos a seguir como foi formada essa imagem, as consequências, 

as tentativas de mudanças e como o país está sendo visto agora.  

1.2 O BRASIL E A IDEIA DE PARAÍSO 

 A imagem do Brasil começou a ser formada pelos primeiros viajantes 

europeus que chegaram ao Novo Mundo a partir do descobrimento do Brasil. 

Através de relatos, cartas e produções iconográficas, começou-se a difundir as 

impressões que esses tinham ao conhecer a terra recém descoberta.  

 Talvez o mais conhecido desses relatos seja a carta de Pero Vaz de 

Caminha, mas houve muitos outros ao longo dos anos, além dos portugueses, entre 

eles espanhóis, ingleses, franceses, holandeses e mais, que viajaram e escreveram 

relatos e pesquisas sobre o Brasil e contribuíram para a criação da imagem. No 

entanto, nesse momento da história, dois lados eram abordados nesses relatos, 

segundo Bignami (2005): um de "paraíso", relacionando a natureza, os animais e 

toda a beleza resultante dessa dinâmica, mas havia também o lado "inferno", 

alimentado pelo medo do desconhecido que seria encontrado durante as grandes 

navegações, aliado ao discurso da Igreja, que buscava difundir o cristianismo mas, 

na realidade, se depararam, em um primeiro instante, com a selvageria dos índios, 

com rituais antropofágicos e sacrifícios do corpo humano, que acabaram por ocupar 

essa outra parte do imaginário criado. Ainda que houvesse essa vertente "inferno", 

para os europeus, o índio foi encarado como "[...] bom selvagem, o ingênuo e inferior 

habitante das novas terras, que deveria ser catequizado e 'elevado' à condição de 

cristão" (BIGNAMI, 2005, p. 80). 

 Basicamente, no período das descobertas, para os homens que escreveram 

sobre o Novo Mundo:  

[...] o Éden encontra-se na América, onde vive o bom selvagem. Em 
contrapartida, essa parte do universo corresponde aos mundos 
inferiores, com seus monstros marinhos, abismos povoados de 
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criaturas insólitas e tribos de comedores de carne humana. O bom 
selvagem e o canibal, a visão paradisíaca e a visão infernal são as 
metáforas mais frequentes reproduzidas pelos europeus sobre o 
homem e a terra americana ao longo dos séculos XVI e XVII 
(BIGNAMI, 2005, p.83) 

 Já no século XIX, essa representação de paraíso, ainda que mantida, recebe 

uma atualização. Segundo Bignami (2005), alguns fatores contribuíram para essa 

variação: a Revolução Industrial, o início da unificação das nações, acúmulo do 

capital na Europa, o crescimento das cidades, o progresso das ciências e o avanço 

tecnológico, na medida em que permitiram uma melhor "conversa" entre os dois 

continentes e uma melhor compreensão do que havia no Brasil. 

  A vinda da família Real e a abertura dos portos foram acontecimentos que 

permitiram a entrada de estrangeiros. Em outras palavras: 

A partir daí, por interesse científico, muitos foram os viajantes ou 
visitantes que passaram a descrever as terras brasileiras pelos seus 
aspectos urbanos, as condições de vida, o cotidiano, as atividades, o 
progresso e o atraso das localidades visitadas (BIGNAMI, 2005, 
p.86). 

 Nesse período também foi criada a imprensa brasileira e lançada na Europa 

e, finalmente, a carta de Pero Vaz de Caminha é publicada pela primeira vez, 

trazendo de volta o imaginário do tempo das grandes navegações, mas passível de 

ser interpretada "[...] aos modos de pensar do século XIX" (BIGNAMI, 2005, p.86). 

Muitos estudiosos, pesquisadores e aventureiros vieram ao Brasil, foram também a 

outros países da América do Sul, desbravando terras desconhecidas, explorando as 

mais diversas regiões e registrando todo esse conhecimento em diários, livros, 

pinturas, desenhos etc, contribuindo muito para esse novo olhar acerca do paraíso. 

 Durante esse período, Bignami (2005) destaca a importância da vinda do 

pintor Johann Moritz Rugendas (1802 - 1858) em dois momentos: entre 1822 e 1825 

e de 1845 a 1846. Ela o faz porque, além de diversas pinturas a óleo com a temática 

mais voltada para o tropical, com motivos brasileiros, ele também contribui com as 

pinturas das vistas do Rio de Janeiro, que representam a Baía de Guanabara, feitas 

em 360 graus, sendo assim precursor no uso desse ângulo das paisagens, que seria 

muito utilizado no cinema a partir do século XX e "[...] difundida por meio de 

inúmeros cartões postais turísticos e outras reproduções, sobretudo pelas artes 
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visuais, tornando-se a imagem símbolo do Brasil e vinculando a nação 

definitivamente à ideia de paraíso" (BIGNAMI, 2005, p.88). Até hoje é essa imagem 

que representa o Brasil para os estrangeiros e continua sendo muito usada no 

cinema, artes, literatura, entre outros.  

 Mudanças políticas, sociais e estruturais no Brasil viraram notícia no exterior e 

este entra em um momento de transição, uma vez que deixa para trás o espectro 

"paraíso-inferno" divulgado pelos viajantes que aqui vieram. E, a partir do século XX, 

surgiu o interesse de tornar o Brasil conhecido no mundo. Esse destaque foi 

possível a partir dos meios de comunicação em massa, como o cinema, televisão e 

rádio, sendo esses dois introduzidos no país no começo deste século. 

 Na década de 1930, o Rio de Janeiro já era considerado um destino turístico 

famoso, e a partir desse momento, o governo começa a tomar iniciativas para tornar 

o Brasil um destino turístico. "Nesse sentido, as políticas públicas de turismo 

estiveram, desde seu início, fortemente voltadas ao marketing. Ao setor privado 

coube a estrutura turística" (GOMES, 2009, p. 48).  

 Durante o governo de Getúlio Vargas foi criado o Departamento de Imprensa 

e Propaganda (DIP) em 1939, que tinha por objetivo controlar e coordenar toda a 

propaganda nacional, dentro e fora do país. O departamento contava com uma 

diretoria geral e mais cinco divisões: Rádio; Cinema e Teatro; Imprensa; Divulgação 

e Turismo. Dentre essas divisões, além de incentivo ao desenvolvimento da 

infraestrutura turística (setor privado) para receber o visitante, materiais de 

divulgação como folhetos em língua estrangeira, revistas, cartões-postais foram 

produzidos. Além de toda a divulgação feita na televisão, cinema e rádio. 

 Foi através do rádio que, na década de 1930, foi lançada Carmem Miranda, "a 

pequena notável", que veio a se tornar um símbolo do Brasil no exterior. Suas 

músicas e filmes foram levados para outros países. Enquanto cantava sobre "o que 

é que a Baiana tem?", vestida de modo estereotipado sobre a representação de uma 

baiana, entre muitas outras canções, Carmem carregou elementos representativos 

da cultura brasileira para os Estados Unidos e para o mundo. Nesse período, os 

Estados Unidos buscaram estreitar laços com os outros países da América, no 

contexto da Política da Boa Vizinhança (TOTA, 2000). 
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  Segundo Tota (2000), a Segunda Guerra Mundial e a consequente 

necessidade de aliados contra o Nazi-fascismo que estava dominando a Europa e a 

crise econômica, fizeram com que os Estados Unidos buscassem aprofundar as 

relações com os vizinhos sul-americanos. Com isso, foi colocada em prática pelo 

presidente Roosevelt a ideia da Política da Boa Vizinhança, pensada na gestão 

anterior do presidente Hebert Hoover. Deste modo, a indústria cinematográfica, 

representada por Hollywood, foi o meio mais efetivo de exportação da cultura 

brasileira.O cinema teve função política no sentido de efetivar a Política da Boa 

Vizinhança, sendo esta uma das discussões que aprofundaremos no 

desenvolvimento do trabalho. 

 Naquele momento, o Brasil passa a ser conhecido por sua música e também 

pelo carnaval, instituído como símbolo nacional durante o governo Vargas. Muitas 

músicas são lançadas, muitas delas carnavalescas e que são sucesso até hoje, 

como "Cidade Maravilhosa" (1935), de André Filho, "Mamãe eu quero" (1937), de 

Jaraca e Vicente Paiva  e "Aquarela do Brasil" (1939), de Ary Barroso 

 Outra ação do governo foi relacionada à política da boa vizinhança e 

vinculada à promoção do país no exterior: a produção de dois filmes pela Walt 

Disney: "Alô amigos", de 1942 e "Você já foi à Bahia?", de 1944. Nesses filmes são 

exibidas muitas formas e paisagens brasileiras e na primeira produção é 

apresentado o personagem Zé Carioca, sendo este criado "[...] com o objetivo de dar 

visibilidade à criação de um vínculo de relações entre os EUA e o Brasil." (BIGNAMI, 

2005, p. 97). Além desses filmes, muitos outros mostraram o Brasil segundo o 

estereótipo de país sensual e exótico - formados ao longo dos séculos. Esses filmes 

utilizaram paisagens, cenas tipicamente brasileiras, com mulatas, carnaval, futebol, 

pontos turísticos, como o Pão de Açúcar e o Cristo, a vista da Baía de Guanabara, 

as praias, destaque para a Praia de Copacabana, além de músicas de Samba e 

Bossa Nova. 

 Em 1966, a imagem do Brasil como paraíso tropical, lugar de prazer e 

sexualidade aflorada é ainda mais reforçada com a criação da Empresa Brasileira de 

Turismo (EMBRATUR), atual Instituto Brasileiro de Turismo, e também do Conselho 

Nacional de Turismo (CNTUR). Segundo a própria revista da EMBRATUR,  
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[...] a ideia era exibir um país de cores, sabores e paisagens, um país 
continental, tropical, exótico, hospitaleiro, unido, formado por várias 
raças e culturas e repleto de mulheres sensuais. Um Brasil muito 
parecido com aquele idealizado por Gilberto Freyre na década de 30" 
(ALFONSO, 2009, p. 105) 

 É importante ressaltar que a imagem do Brasil também foi vinculada ao lugar 

do prazer e da sexualidade aflorada, conforme descrito por Alfonso (2009). Durante 

muitos anos, a divulgação da EMBRATUR teve uma parcela de culpa no aumento 

do turismo sexual, uma vez que, ao divulgar as belezas naturais brasileiras e o 

carnaval, através de cartazes de divulgação, fôlderes, filmes publicitários e 

participação em eventos internacionais, acabou explorando, sem intenção, a 

imagem das mulheres brasileiras, gerando uma ideia - equivocada - de que elas 

também seriam "atrativos turísticos" no país, principalmente nas décadas de 70 e 80. 

A exibição das mulheres e os trajes utilizados, que exaltavam ainda mais a 

sexualidade, "[...] fornecem ao imaginário do possível turista uma imagem de 

sexualidade desmedida e libertinagem [...]" (FEIJÓ; CALAZANS, 2002, p. 2). 

Considerando esses fatores, o Brasil tornou-se destino turístico para a prática do 

turismo sexual. Feijó e Calazans (2002) citam ainda informações fornecidas por 

técnicos da própria EMBRATUR, nas quais eles consideram que o órgão foi um dos 

responsáveis por inserir o Brasil na rota do Turismo Sexual, devido a essa 

abordagem da propaganda, associando a mulher sensual às paisagens e festas 

populares, sendo o Carnaval a maior destas e atraindo turistas e agenciadores para 

organizar a prática desse segmento.  

 Já na década de 90, o cenário político e econômico do Brasil passam por 

mudanças e a EMBRATUR também, ao alterar a estratégia de divulgação do país. 

Pela primeira vez, o foco deixa de ser as belas paisagens naturais e as mulheres, 

para promover os atrativos culturais do país. Foi naquela década que, sob influência 

internacional, que o governo brasileiro promulgasse a Lei 8089/90, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, "[...] e através dos princípios que estavam dentro dessa 

Lei, fizeram o País tomar ações para combater o turismo sexual, trabalho e 

prostituição infantil. (FEIJÓ; CALAZANS, 2002, p.2). 

 A  mudança principal ocorre mesmo em 2003, com a criação do Ministério do 

Turismo e a EMBRATUR volta seu foco para "[...] promoção, divulgação e o apoio à 

comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos do país no exterior" 
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(BRASIL, 2003). Foi criado, juntamente com o Conselho Nacional de Turismo, o 

Plano Nacional de Turismo, que tem por objetivo consolidar a Política Nacional de 

Turismo e estratégias para desenvolver a atividade no país. Uma dessas vertentes 

foi a criação do Plano Aquarela, voltado para o mercado internacional, que gerou a 

criação e instituição da “Marca Brasil” para representar o país no exterior de uma 

forma profissional, lançados em 2005.  

 Gomes (2009) descreve o processo de desenvolvimento do plano, feito pela 

empresa Chias Marketing, responsável pela produção de outros planos e marcas, 

nacionais e estrangeiros. Seguindo a metodologia da agência, o plano foi 

desenvolvido em três partes: diagnóstico, formulação de estratégia e plano 

operacional. A referida autora descreve as etapas: no diagnóstico foram levantados 

dados sobre o turismo brasileiro e internacional, produtos turísticos brasileiros, perfil 

dos turistas, entre outros; a pesquisa com o trade internacional buscou definir como 

esses definem a imagem do país e o resultado: como ponto forte, existe um 

equilíbrio entre os atrativos naturais e os aspectos culturais, já o ponto fraco ficou 

por conta da "imagem estereotipada", resultado da propaganda dos anos anteriores. 

Sobre a opinião interna, foram feitos encontros e reuniões com representantes de 

organizações, políticos e lideranças dos setores públicos e privados ligados ao 

turismo, para destacar as cores, palavras e pontos fortes e fracos do Brasil.  

 De posse dessas informações, na fase dois foram definidas que estratégias 

possibilitariam estabelecer o posicionamento desejado do Brasil no exterior. 

Segundo o Relatório Executivo produzido pela Chias Marketing, sobre metodologia e 

coordenação do Plano Aquarela, as estratégias foram: o decálogo, a mensagem 

permanente e a marca turística. 

 O decálogo corresponde a cinco principais valores que explicam o Brasil. São 

eles, a natureza representada pela praia e mar, beleza natural, floresta, patrimônios 

da humanidade; a cultura viva, pelas festas, alegria, música, patrimônios da 

humanidade; o povo, por meio da alegria, atendimento; o clima, pelo sol o ano 

inteiro; e a modernidade. A mensagem permanente, que sintetiza o Brasil 

"Sensacional" e a arte gráfica em si, que mantém o nome Brasil sem tradução e 

buscou representar arte e arquitetura - a ideia inicial era que fossem representadas 
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a música, a arte e a arquitetura, no entanto, foi difícil representar a música na marca 

gráfica. A inspiração veio da obra de Burle Marx e as cores usadas representam 

aspectos importantes no Brasil e valorizados pelo turista: "[...] o verde das florestas, 

o amarelo do sol, das luzes e das praias, o azul do céu e das águas, o vermelho das 

festas populares e o Branco da vestimenta e da religião popular." (EMBRATUR; 

CHIAS MARKETING, 2005, p. 92). O resultado: 

 

 

 

 

 

 

  

     

Imagem 1: Marca Brasil 
Fonte: Plano Aquarela do Brasil: Marketing Turístico Internacional. Relatório Executivo, 2005 

 

 Na fase do plano operacional, foram detalhados os produtos, as formas de 

promoção e as metas de comercialização. A partir disso, a EMBRATUR passa a 

fazer a gestão da Marca Brasil, em ações de promoção no Brasil e no exterior, 

utilização em produtos brasileiros e em publicidade. 

 Segundo o site da Embratur, a empresa  

[...] tem pela primeira vez, uma estratégia e um plano de ação 
formatados a partir de pesquisas realizadas dentro e fora do país, 
implantando ações voltadas para o trade turístico, a imprensa e o 
público consumidor. (EMBRATUR, s.d., s.p.) 

 Uma pesquisa recente, encomendada pela Embratur para a Copa das 

Confederações, mostra que os visitantes estrangeiros que vieram assistir à 



26 

 

competição no país elegeram as atividades culturais como principais entre os jogos. 

Em porcentagens, bairros históricos foram procuradas por 50,8 % dos estrangeiros; 

em segundo lugar, com 39,5%, estão os museus, casas de cultura e exposições; 

cerca de 39% dos estrangeiros optaram por passeios em monumentos e shows 

foram assistidos por 15,5%. O presidente da Embratur, Flávio Dino afirma que  

O resultado dessa pesquisa revela que é correta nossa aposta na 
divulgação da cultura brasileira no exterior como forma de aumentar o 
interesse por nosso país, [...] a pesquisa comprova que há grande 
interesse, inclusive no público aficionado por futebol, pela cultura 
brasileira. (FMG, 2013, s.p.) 

 Esta pesquisa, retirada do site da Prefeitura de Salvador, seção Fundação 

Gregório de Matos (CULTURAFGM.SALVADOR.BA.GOV.BR, 2013), demonstra que 

as novas ações dos planos e da Marca Brasil vêm surtindo efeito e divulgando e 

atraindo turistas interessados não só em sol e praia, mas também na cultura 

brasileira. Nos próximos capítulos, faremos um estudo acerca do cinema e, através 

da comparação dos filmes "Alô amigos" (1942) e Rio (2011), poderemos analisar se, 

nas produções cinematográficas houve alguma mudança nesse olhar estereotipado 

e qual é imagem do turismo brasileiro vinculada. 
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2  O DESTINO NA TELA 

 No capítulo anterior, iniciamos a discussão sobre como o cinema tornou-se 

uma das maiores ferramentas de promoção existentes, pois, ao longo dos anos, 

passou a atingir um número maior de pessoas. Sendo assim, são divulgados 

artistas, produtos, marcas e localidades, nosso foco. Neste capítulo, abordaremos o 

turismo motivado pelo cinema, também conhecido como cineturismo, film-induced 

tourism, turismo cinematográfico, dentre outras. 

2.1 O CONVITE CINEMATOGRÁFICO 

 No século XX, com a expansão dos meios de comunicação em massa,em 

especial o cinema e, posteriormente, a televisão, eles passaram a influenciar o modo 

de vida das pessoas, tanto por "[...] atingir mais intensamente os sentidos humanos, 

como, especialmente, pelo seu enorme potencial de enfatizar sua visão de 

realidade" (NASCIMENTO, 2009, p. 19). Nesse momento, valores simbólicos e 

imaginários são agregados aos bens a serem consumidos, para suprir necessidades 

emocionais e estéticas da sociedade. Como essa sociedade valoriza a imagem, é 

através desses meios de comunicação que os bens materiais e imateriais serão 

divulgados. Motivados pelo que vêem, os espectadores buscam vivenciar na vida 

real as cenas vistas nas produções audiovisuais. 

 Nascimento (2009) afirma que essa estratégia de cooperação entre diversos 

setores para promoção e exploração do mercado começou a ser posta em prática há 

pelo menos cinquenta anos, mas o setor turístico levou mais tempo, nos primeiros 

dez anos do século XXI que a estratégia passou a ser mais utilizada. Segundo o 

Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias do Turismo e Audiovisual 

Brasileiras, realizado pelo Instituto Dharma em parceria com o Ministério do Turismo,  

[...] muitas locações utilizadas na produção de um filme acabam por 
influenciar o telespectador, de forma consciente ou não, induzindo-o a 
incorporar em seu imaginário pessoal os cenários onde se 
desenvolveram suas tramas favoritas - ou seja, em filmes, em 
produções de televisão, entre outros. O cinema, portanto, funciona 
como reforço de poderosos símbolos que podem influenciar a escolha 
do destino de turistas - individual ou coletivamente. (BRASIL, 2007, p. 
8) 
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 A partir dessa percepção, que a produção audiovisual influencia na decisão 

de compra do consumidor, é que surgiu um novo segmento turístico, voltado para a 

visitação de locações e produtoras. Nascimento (2009) cita ainda alguns nomes 

criados para designar esse tipo de turismo: cineturismo na Itália, movie tourism nos 

Estados Unidos, screentourism no Reino Unido. Neste trabalho, adotaremos o 

conceito apresentado por Beeton, o film-induced expressão utilizada na Austrália, 

cujo significado é o turismo induzido por filmes que, em tradução livre da autora, 

trata-se da visitação aos locais onde os filmes e programas de TV foram filmados, 

bem como para passeios para estúdios de produção, incluindo parques temáticos 

relacionados com os filmes (BEETON, 2005, p. 11).  

 Beeton (2005) traz ainda uma classificação desse segmento. Ela o divide em 

on location e off location. O primeiro trata de locações reais, ruas, cidades, países, 

pontos turísticos, entre outros, que serão mostrados no filme; um exemplo é Vicky 

Cristina Barcelona (2008), um filme que faz a promoção da cidade de Barcelona. É 

dirigido por Woody Allen, conta com atores de projeção internacional e seu enredo 

versa sobre experiências vividas por uma dupla de jovens turistas estadunidenses, 

em visita a cidade de Barcelona, justificando a conversão do filme em um longo e 

divertido vídeo turístico da cidade (AERTSEN, 2011).  Assim, por meio do roteiro do 

filme, os pontos turísticos e a cultura local são apresentados, indo além dos 

estereótipos acerca da localidade. Este é um exemplo de sucesso da convergência 

do audiovisual e o turismo, já que o filme foi financiado pelo governo da Catalunha 

para promover a imagem e o turismo da cidade, contando com estreia no Festival de 

Cannes e apresentação em outros importantes festivais internacionais, sendo visto 

pelo mundo e dando maior visibilidade à cidade. Em breve veremos outros exemplos 

de sucesso. 

 Já off location refere-se às locações construídas para a produção, os estúdios 

propriamente ditos e também aos parques temáticos criados para remeter os 

visitantes aos filmes; a autora cita alguns exemplos de produtoras que recebem 

visitantes e que desenvolveram roteiros para as visitas: Paramount Studios, 

Universal e Warner Brothers, todos em Hollywood  e Fox Studios Australia. 

Nascimento (2009) cita um exemplo, de off location, de muito sucesso: Walt Disney; 

nas palavras do autor, ele  
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[...] foi provavelmente o primeiro a perceber o poder que o cinema 
tem de estimular, entre outros interesses, o desejo do público de 
tocar ou mesmo ver de perto aquilo que estava sendo projetado na 
tela de uma sala escura. A partir daí, em um processo altamente 
sinérgico, Disney e sua equipe começaram a utilizar seus 
personagens dos quadrinhos para promover filmes, e estes para 
atrair multidões ao seu recém-criado parque de diversões em 1955. 
Ali, por sua vez, o ciclo se reiniciava com a criação de experiências 
cada vez mais complexas que levavam o público ao delírio e 
ampliavam a empatia entre este e os personagens das páginas e 
telas. (2009, p. 11-12) 

 Entre on e off locations, um número cada vez maior de turistas, os chamados 

Set Jetters, ou seja, os turistas que se inspiram em filmes e outras produções 

audiovisuais para escolher seus próximos destinos (NASCIMENTO, 2009), é 

influenciado por produções de cinema e televisão. Um estudo publicado no Estudo 

de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias do Turismo e Audiovisual 

Brasileiras (BRASIL, 2007) realizado pelo birô de turismo VisitBritain aponta que 

30% dos turistas que vão ao Reino Unido o escolhem como destino devido a sua 

exposição na mídia. Com isso, o governo britânico busca captar produções a serem 

realizadas no país para incentivar ainda mais o turismo. Ainda no Estudo de 

Sinergia, verificamos que, assim como o Reino Unido, outros países como Austrália, 

Nova Zelândia, França, Canadá, Estados Unidos, México, entre outros, procuram 

atrair produtores. 

 As Film Commissions são importantes nesse processo de captação de 

produções, já que têm como função principal: 

 [...] atrair produções de filmes e vídeos, facilitando o acesso dos 
potenciais interessados com benefícios fiscais, disponibilizando 
pessoal, implantando ou alugando equipamentos, locando hotéis, 
automóveis, alimentação, [...] buscam o desenvolvimento de novos 
negócios, criação de empregos e oportunidades (NASCIMENTO, 
2009, p. 29). 

 Para tal, essas são compostas por representantes do poder público, câmaras 

de comércio, visitors and conventions bureaux, comissões de turismo, agências 

econômicas e outros, que possibilitam facilidades em questões burocráticas, 

econômicas, gerenciamento logístico na hora da filmagem, enfim, o que é 

necessário para a realização de uma produção. "[...] Também atuam como 

promotoras de suas regiões antecipando-se em prospectar projetos de filmagem em 

fase de pré-produção, apresentando as vantagens de suas locações e serviços 
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locais" (NASCIMENTO, 2009, p. 30). Atualmente, existem mais de trezentas Film 

Commissions pertencentes à Association of Film Commisioners International - AFCI, 

que Nascimento (2009) define como a associação dos organismos responsáveis 

pela organização, promoção e assistência à produção audiovisual de diferentes 

regiões do mundo.  

 Essa abordagem sobre as film commissions traz à tona uma questão 

importante sobre essa associação entre produção audiovisual e o turismo, que é o 

ciclo de benefícios que essa aliança favorece para os dois lados. O Estudo de 

Sinergia (BRASIL, 2007), destaca dois pontos importantes dessa associação, um 

deles é o que abordamos até aqui, a exibição da imagem da localidade para 

potenciais turistas através dos filmes e programas de televisão, que poderão ser 

influenciados a visitar tal região e o segundo, de impacto direto e tangível na 

localidade, no momento da elaboração das produções, que é a vinda de produtores, 

diretores, atores e todos os profissionais (e seus equipamentos) necessários para 

que seja possível realizar uma produção, o que gera demanda de recepção e 

oportunidades de emprego para habitantes locais na preparação dos sets de 

filmagem, movimentando a economia local; um exemplo citado são as produções 

realizadas nos Estados Unidos, que além da geração de empregos e impostos, 

geram cerca de duzentos mil dólares por dia na economia local, principalmente no 

setor de serviços, como hospedagem, transporte, alimentação de toda a equipe, 

construção civil para montagem e manutenção de cenários, diversos setores ligados 

à fotografia e figurino da produção, como costureiros, designers, produtores de 

moda, entre muitos outros. Em contrapartida, para despertar o interesse, o governo 

local, ou a film commission - se houver - , oferecem estímulos, tais como incentivos e 

isenções fiscais, vantagens econômicas, taxas diferenciadas, facilidades 

alfandegárias e de trânsito, mão de obra qualificada, bons equipamentos, tornando 

assim a cidade, país ou região atraentes aos produtores. (BRASIL, 2007). 

 Como vimos, essa interação pode trazer muitas vantagens para ambos os 

setores envolvidos, considerando facilidades econômicas, injeção na economia local 

e propagação da imagem, que atrairá mais set jetters. É possível observar o 

funcionamento dessa dinâmica a partir da figura a seguir, que pontua as ações em 
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questão e destaca pontos principais de retorno para ambos os envolvidos nessa 

"troca".  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: Ações e resultados do Turismo cinematográfico 
Fonte: Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre Indústrias do Turismo e Audiovisual Brasileiras 

(BRASIL, 2007, p. 12) 
 

 Essa estratégia é uma ótima oportunidade de negócios, vantajosa para os 

setores envolvidos, mas é necessário lembrar da importância e seriedade com que 

essa relação deve acontecer, para que não haja prejuízo para a região a ser usada 

como locação. Beeton (2005) traz em seu livro a ideia de que o turismo traz consigo 

sua própria semente de destruição, que se refere ao mau desenvolvimento da 

atividade turística, que pode prejudicar culturas, comunidades e o meio ambiente. A 

autora diz que o desenvolvimento econômico é importante, mas é apenas um 

aspecto da influência do turismo em uma área (BEETON, 2005, p. 13), portanto é 

importante ter a consciência de fazer bom uso desses aspectos tanto para a 

atividade turística propriamente dita, e também em relação a essa atração para o 

desenvolvimento de projetos audiovisuais, que ajudarão a desenvolver o turismo 

local, sem que a localidade e sua comunidade sejam prejudicadas. 

 Veremos alguns exemplos que resultaram em grande desenvolvimento para o 

turismo. Destacamos o que talvez seja o maior e melhor exemplo, que recebeu 

destaque nos meios de comunicação e também no meio acadêmico, o sucesso da 

trilogia do Senhor dos Anéis, filmado na Nova Zelândia. Segundo o Estudo de 

Sinergia (BRASIL, 2007) o país recebia o equivalente a 60% da sua população de 
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turistas, para conhecer a região onde foram filmados os longas. No entanto, 

segundo o diretor de Turismo da Nova Zelândia, Kevin Bowler, em entrevista em 

2012, o número de visitantes começou a diminuir ao longo dos anos. A causa dessa 

diminuição, segundo a Associação da Indústria do Turismo, deve-se em parte ao 

aumento do número de opções de destinos turísticos e também à crise econômica 

em que o país se encontrava.  Mas o país viu na nova trilogia oriunda do Senhor dos 

Anéis, do diretor Peter Jacskon, O Hobbit, que também foi filmado no país, a 

possibilidade de impulsionar novamente o turismo na região. Para tal, os 

profissionais da área de turismo lançaram uma grande campanha "100% Nova 

Zelândia, 100% Terra-Média" baseada no mundo de ambas as sagas. A seguir, uma 

imagem de uma instalação que faz parte da campanha, feita no aeroporto de 

Wellington, na Nova Zelândia, em outubro de 2012 (VIAGEM UOL, 2012).   

 

  

 

 

 

  

Imagem 3: instalação no aeroporto  na Nova Zelândia 
Fonte: Uol viagem. Acessado em 20 de abril de 2014. 

 Outro exemplo interessante é acerca do filme da franquia 007, Casino Royale. 

O filme deu projeção internacional a Montenegro, devido a um jogo de pôquer que o 

agente James Bond participa, no Casino Royale, situado em Montenegro.  

Segundo autoridades montenegrinas, por ocasião do lançamento do 
filme, em 16 de novembro de 2006, em Londres, foi observado um 
número de acessos até cinco vezes maior que o normal em sites 
promocionais daquele país. (NASCIMENTO, 2009, p. 28).  

 O fato curioso é que nenhuma cena foi gravada em Montenegro; só foi feita a 

alusão de que as cenas se passavam em um cassino na referida república, o que 

demonstra, ainda mais, a força que esse setor possui. 
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 Apresentamos uma tabela que mostra o resultado de algumas produções 

para o turismo de cada região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1: Impactos do Turismo Cinematográfico 
Fonte: Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre Indústrias do Turismo e Audiovisual Brasileiras 

(BRASIL, 2007, p. 11) 
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 Com os dados apresentados na tabela, podemos ver como as produções 
citadas influenciaram na atividade turística das locações onde foram filmadas. 
Percebemos que houve aumento considerável em termos de visitação e 
faturamento. 
 

2.2 O RIO EM CENA 

 Após termos visto como se deu o processo de criação da imagem do Brasil ao 

longo dos anos e como o cinema pode divulgar um destino turístico e influenciar na 

escolha de um turista em potencial, ao provocar no indivíduo, direta ou 

indiretamente, o desejo de conhecer essa determinada localidade, traremos agora 

uma reflexão acerca de alguns filmes produzidos em Hollywood com o enredo e 

cenários no Rio de Janeiro. Para tal, nos basearemos no livro de Bianca Freire-

Medeiros (2005), O Rio de Janeiro que Hollywood inventou. 

 O livro traz a análise de oito filmes: Voando para o Rio (Flying down to Rio, 

1933); Uma Noite no Rio (That night in Rio, 1941); Os Reis do Rio (Road to Rio, 

1947); Meu Amor Brasileiro (Latin lovers, 1953); Feitiço do Rio (Blame it on Rio, 

1984); Orquídea Selvagem (Wild orchid, 1990); Kickboxer 3 (Kickboxer: the art of 

war, 1992) e Boca (1994); juntamente com o contexto histórico de cada época e a 

relação entre Brasil e Estados Unidos em referidos momentos. Não é nosso 

propósito trazer  discussões individuais de cada filme, seria repetitivo e não é nosso 

interesse aqui. Nosso objetivo é fazer uma síntese das imagens e imaginários 

apresentados ao mundo através das produções. 

 Antes de abordar os filmes, devemos sinalizar que o interesse norte-

americano em produzir filmes com o Brasil como cenário,  mais precisamente o Rio 

de Janeiro, que como já vimos era o "cartão de visitas" do país, surgiu no contexto 

da Grande Depressão e da grave crise econômica que atingiu os Estados Unidos. O 

governo estadunidense precisou de novas manobras políticas e econômicas para 

superar esse momento, gerando o começo de uma aproximação entre eles e outros 

países americanos, visando a formação de mercado externo. No entanto, foi a 

Segunda Guerra Mundial que fez os Estados Unidos firmarem, definitivamente, 

aliança estratégica com os países da América Latina, em busca de apoio. Essa 

aliança se fez possível através da Política da Boa Vizinhança e os meios de 
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comunicação da época, os jornais, as estações de rádio e Hollywood foram parte 

importante dessa ação. Assim, 

[...] ajudar a criar, em níveis doméstico e internacional, uma 
atmosfera de apreciação e respeito pela cultura da América Ibérica, 
ao mesmo tempo em que deveriam mobilizar a opinião pública latino-
americana em favor dos interesses e objetivos dos EUA no contexto 
da Segunda Guerra Mundial (FREIRE-MEDEIROS, 2005, p. 10) 

  Até então, os filmes que tiveram o Rio de Janeiro como cenário eram o The 

Girl from Rio, de 1927, que desagradou muito o público brasileiro, já que as 

personagens tinham nomes de origem espanhola e a cidade era representada como 

uma vila esquálida e o Rio's road to Hell, de 1931, que teve uma repercussão tão 

negativa que o governo brasileiro solicitou que o filme fosse retirado de circulação, 

pedido esse que foi negado.  

 No entanto, com a nova estratégica política dos Estados Unidos, essa 

situação foi modificada com o lançamento do musical Voando para o Rio (Flying 

down to Rio), em 1933. Daremos um destaque a este filme pois ele marca o início de 

uma nova era de representação da cidade, já que ele traz uma abordagem 

completamente diferente dos enfoques dos primeiros filmes produzidos; este 

apresenta o Rio de Janeiro como uma metrópole urbana e cosmopolita, mas não 

deixa de lado as belezas naturais e pontos turísticos da cidade. A história do filme 

gira em torno de um triângulo amoroso entre Belinha, Roger e Júlio: o americano 

galã e safo e o brasileiro aristocrata, que se complementam - destacando a aliança 

entre EUA e Brasil - em um romance envolvido pela sedução de Belinha, tão 

sedutora quanto a cidade do Rio de Janeiro. 

 O filme com a famosa cena do balé aéreo que encerra a história fez sucesso 

no Brasil, apesar de alguns deslizes, como a canção "The Carioca" ser apresentada 

em ritmo de maxixe e não de samba, e nos Estados Unidos, que passaram a ver no 

país um destino para viajar "[...] com pacote turístico que incluía romance, 

escapismo, efeitos especiais e números musicais extravagantes" (FREIRE-

MEDEIROS, 2005, p. 17), ideias apresentadas no filme. 

 Outro ponto a ser destacado na produção cinematográfica é a participação de 

Carmen Miranda. A cantora e atriz, que ficou imortalizada como a Pequena Notável, 
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foi um sucesso no cinema americano, com suas roupas de baiana excessivamente 

coloridas e chamativas, suas músicas e exotismo estampado em sua imagem. Seu 

primeiro filme não foi bem aceito, tendo sido muito criticado, mas ainda sim, seu 

sucesso só fez aumentar.  

 Em 1940, Uma noite no Rio começou a ser gravado nos EUA e seu roteiro foi 

analisado pela Embaixada Brasileira, a fim de agradar o público e evitar o mesmo 

erro do primeiro filme estrelado pela atriz. Neste filme não há representações reais 

da cidade, os cenários são baseados em um tropicalismo estereotipado, com muitas 

palmeiras e samambaias; os produtores buscam representar a essência do Rio 

através da figura de Carmen, na sua linguagem corporal e canto. O filme retrata uma 

cidade elegante, de boa música, com dançarinos e muita alegria, em uma história, 

na qual, novamente, um americano e um brasileiro convivem e que têm coisas em 

comum, trazendo a ideia de união das nações. 

 Essa foi a imagem passada por Carmen nos quinze anos em que morou e 

atuou nos Estados Unidos, no entanto, ela foi muito criticada pela elite brasileira, por 

"[...] exportar uma caricatura ridícula do país sob os auspícios do imperialismo 

ianque" (FREIRE-MEDEIROS, 2005, p. 21). O fato é que Carmen teve papel 

fundamental, além da influência em termos de ritmos e inovação na realizações de 

musicais, exportação da imagem do Brasil para o mundo. Nas palavras de Freire-

Medeiros (2009, p. 24)  

[...] quer tenha sido uma artista dotada de genuíno talento, quer tenha 
sido produto de interesses políticos, o fato é que poucas celebridades 
mobilizaram vasta gama de representações de si mesma, tanto em 
termos de raça quanto de gênero, quanto Carmen Miranda. Muito 
mais do que apenas "uma cantora sul-americana", ela se tornou parte 
da cultura popular ocidental ao reinventar a música brasileira em 
termos melódicos, visuais e coreográfico. 

 No momento do pós-guerra, os filmes deixam de lado a abordagem da 

Carmen em seus filmes. Os enredos dos filmes ainda são ligados sempre às 

histórias de romance e paixão, envolvendo americanos que buscam boas soluções 

para seus problemas, como é o caso de Os Reis do Rio, de 1947. Após alguns anos, 

em 1953, a sedução do Rio volta às telas de cinema com força total com o filme Meu 

amor brasileiro. A partir desse momento, os filmes passam a explorar cada vez mais 

a sensualidade da cidade, com enredos cada vez mais sedutores, com tramas de 
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romances e a representação do Rio fica por conta de imagens dos principais pontos 

turísticos da cidade, como a vista da Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, 

Corcovado, já largamente difusas no imaginário estrangeiro. 

 Destacamos aqui o filme 007 contra o foguete da morte (1979) que, embora 

não esteja entre os filmes relacionados pela autora Bianca Freire-Medeiros, teve 

uma forte projeção internacional por se tratar de uma série de grande sucesso. Na 

história, o agente James Bond passa pelo Brasil ao longo de sua jornada; ele passa 

pelo Rio de Janeiro, onde tem uma luta com o vilão no Pão de Açúcar e aproveita o 

Carnaval da cidade e depois segue para a Amazônia. 

(FILMESCULTUADOS.WORDPRESS.COM, 2013) Mais uma vez, podemos ver as 

mesmas representações fortemente marcadas. 

 Já década de 80, o diretor Stanley Donen resolve arriscar e adaptar uma 

produção francesa ao cenário carioca, em Feitiço do Rio. É nesse momento que 

uma nova abordagem começa a se desenvolver e trilhar os roteiros dos filmes. 

Ainda existem as mesmas cenas dos principais pontos turísticos da cidade, mas 

outros aspectos começam a ser considerados. Em Feitiço do Rio, além da questão 

da sexualidade e sensualidade expõe a predisposição dos brasileiros às farras e 

festas. O candomblé é exibido no filme de modo estereotipado fazendo alusão à 

feitiçaria. Orquídea Selvagem (1989) traz uma nova proposta de enredo, baseada no 

mundo dos negócios, mas apresenta gafes, algumas absurdas, como o passeio da 

personagem principal que aprecia a vista da cidade e das praias e que, logo depois 

da praia de Copacabana, ela chega no Pelourinho, em Salvador, na Bahia. O filme, 

apesar de não citar verbalmente, começa a dar indícios sobre a violência na cidade, 

no decorrer do filme. 

 Violência essa que torna-se o enredo dos dois últimos filmes da análise de 

Freire-Medeiros: Kickboxer 3 (1992) e Boca (1994). Lutas, sequestros, assassinatos 

e sangue fazem parte da trama desses filmes, mas que não deixam, novamente, de 

representar os pontos turísticos da cidade. 

 Após esse breve apanhado sobre as análises dos filmes, podemos perceber 

que, de uma maneira geral, a imagem apresentada por meio de produções 

estrangeiras são sempre representações do estereótipo, utilizando clichês 
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relacionados com a cultura brasileira. O clichê, segundo o dicionário, é uma "placa 

gravada em relevo sobre metal, para impressão de imagens e textos por meio de 

prensa tipográfica" (FERREIRA, 2000, p. 158), conceito esse que Amancio traz em 

seu livro O Brasil dos gringos: imagens no cinema (2000). Esse significado remete 

ao clichê que acabamos de citar, pois trata-se da reprodução e repetição de uma 

imagem acerca de um estereótipo, feito de forma previsível, emergindo "[...] 

construções de imagens que se repetem, se consolidam, se cristalizam [...]" 

(AMANCIO, 2000, p. 141), uma vez que seu uso excessivo molda uma verdade que 

é aceita sem questionamentos. Amancio afirma que trata-se do "[...] misto de 

progresso (pela velocidade de multiplicação) e de degradação (pela intensificação 

da automação), o clichê 'em seu sentido duplo, alia a produção triunfante à 

reprodução desvalorizante" (AMANCIO, 2000, p. 140). O referido autor ainda 

estabelece uma relação do clichê com o papagaio e também outras espécies de 

psitacídeos, que têm como uma característica, imitar a fala humana, de maneira 

curta, simples, rápida e de repetição mecânica, assim como estereótipos e os clichês 

que abordamos ao longo deste estudo.      

 Essas imagens, de país selvagem e tropical, terra do sexo fácil e mulheres 

exuberantes e sensuais, além da abordagem de violência que vai sendo adotada 

nos últimos filmes analisados, vinculadas nos filmes contribuíram para a reafirmação 

desses estereótipos e intensificação do uso dos clichês, porém ressaltamos que 

foram igualmente vendidas pelo Brasil durante muitos anos, por meio de divulgações 

de imagens em campanhas publicitárias realizadas pela EMBRATUR. Nos filmes 

indicados há o estereótipo da festa, da sensualidade, das belas mulheres e também 

da cidade como um paraíso exótico e natural, com belas praias, atrativos turísticos 

naturais impressionantes e a violência, ou seja, a filmografia que aborda o Rio de 

Janeiro traz diversos pontos negativos para a construção da imagem do espectador 

que assiste as produções. 
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3 REFLEXÕES ACERCA DA IMAGEM DO BRASIL E O TURISMO NO RIO DE 

JANEIRO A PARTIR DAS PRODUÇÕES ALÔ AMIGOS (1942) E RIO (2011) 

 Agora que concluímos o estudo teórico da construção da imagem e o cinema 

como seu exportador, faremos a análise entre as duas animações estadunidenses, 

Alô Amigos, de 1942 e Rio, de 2011, a fim de analisar as diferenças nas 

representações da cidade do Rio de Janeiro e descobrir se, depois de toda 

filmografia acerca do Rio e esforços despendidos pelo governo brasileiro, houve 

alguma mudança na representação da imagem da cidade. 

 Anteriormente, analisamos ficções de diferentes gêneros, voltados para 

adultos - Voando para o Rio trata-se de romance, comédia e musical; Uma noite no 

Rio, comédia e musical; Os reis do Rio, aventura, comédia e musical; Meu amor 

brasileiro, comédia, romance e musical; Feitiço do Rio, comédia e romance; 

Orquídea selvagem, romance e drama; Kickboxer 3, ação e Boca, drama e mistério 

(IMDb, s.d., s.p.). Agora, as produções que analisaremos, são animações, uma 

voltada para o público adulto e a outra voltada para o público infantil. Veremos mais 

sobre as produções a seguir. 

3.1 OS PÁSSAROS E SUAS HISTÓRIAS: ENREDOS DOS FILMES 

 O filme Alô Amigos (Saludo Amigos), lançado em 1942 é resultado de uma 

das ações da Política da Boa Vizinhança, visando aproximar os Estados Unidos dos 

países da América Latina, especialmente a América do Sul. A produção é composta 

por quatro segmentos, que misturam formatos de animação com documentário, 

tendo a preocupação didática de explicar a função da expedição composta pelos 

desenhistas com a finalidade de conhecer e retratar as paisagens, flora, fauna, as 

pessoas e suas culturas. Os segmentos que compõem o filme são: “Lago Titicaca”, 

estrelado pelo Pato Donald, um turista americano que deseja conhecer a cultura 

inca; o segundo é a história de “Pedro”, um aviãozinho chileno que precisa 

sobrevoar o monte Aconcágua para trazer as correspondências do correio, já que 

seu pai se encontra adoentado e sua mãe não consegue mais voar; o terceiro é “O 

Gaúcho Pateta”, que traz o Pateta como um típico cowboy americano vivendo um 

pouco o modo de vida dos pampas argentinos e, por fim, a “Aquarela do Brasil”, que 

traz novamente o Pato Donald, dessa vez no Rio de Janeiro e neste é apresentado o 
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papagaio José Carioca, que acompanha, na condição de anfitrião, o turista 

americano ávido por conhecer a cidade do Rio de Janeiro, bem como os hábitos e 

costumes dos cariocas. 

 Assim, a produção é resultado de uma missão de reconhecimento da equipe 

de Walt Disney pela América do Sul, realizada em 1941,tendo a experiência turística 

como inspiração para a criação dos desenhos, o que viram, os lugares mais 

turísticos, a flora e fauna exuberantes e a cultura de cada um dos países visitados. A 

Supervisão de produção foi feita por Norman Ferguson, Música por Ed Plumb e Paul 

Smith e o diretor musical foi Charles Wolcott. A produção foi de Walt Disney 

Pictures, distribuído pela Buena Vista Film Distribution Co. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Pôster do filme Alô Amigos 

Fonte: Flickfacts.com/ 
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 A sua estreia aconteceu primeiro na América do Sul, fato inédito até então, 

realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 1942. A estréia nos 

Estados Unidos foi em 6 de fevereiro de 1943 (ADOROCINEMA.COM, s.d.), sendo o 

longa com menor duração já produzido pela Walt Disney e recebeu indicação ao 

Oscar de melhor música em 1943 (ADOROCINEMA.COM, s.d.). Foi nessa produção 

que foi apresentado o personagem José Carioca, que representava o típico jeito 

malandro do brasileiro naquela época; seu nome se deu pela união do nome "José", 

muito comum nos países da América Latina e "Carioca", pelo personagem ser do 

Rio, o que nos leva à uma outra questão: a inspiração para a criação do 

personagem. Existem duas versões, uma delas é que, na verdade, o personagem foi 

inspirado em um paulista. A pessoa em questão seria o músico José do Patrocínio 

Oliveira, nascido em Jundiaí, interior de São Paulo (GUIADOESTUDANTE.COM.BR, 

2006). Os trejeitos, a maneira de falar e a personalidade do sambista deram vida ao 

personagem, dublado por ele durante muitos anos. Essa interpretação fortaleceu a 

presença da musicalidade brasileira no exterior, já que José do Patrocínio passou a 

se apresentar em diversos países com o nome de "Joe Carioca" (como era chamado 

nos Estados Unidos), devido à força do personagem. A outra hipótese é que ele foi 

inspirado no sambista Paulo da Portela, a quem Walt Disney conheceu durante sua 

viagem ao Rio de Janeiro (MUNDOAQUELEDESENHO.BLOGSPOT.COM.BR, s.d.). 

 O segundo filme a ser analisado é a animação Rio (2011), cuja história se 

pauta no personagem Blu (com voz original de Jesse Eisenberg), uma arara azul 

que não aprendeu a voar e foi domesticada por Linda (voz de Leslie Mann), sua 

dona e melhor amiga. Eles viviam na pequena cidade de Moose Lake, Minnesota, 

até receberem a visita de Túlio (interpretado por Rodrigo Santoro, o único ator 

brasileiro na dublagem da versão original), um ornitólogo que traz a notícia de que 

Blu não é o último de sua espécie e que há, no Rio, uma fêmea da espécie. Linda e 

seu pássaro viajam para o Brasil a fim de encontrar Jade (voz de Anne Hathaway), 

no entanto, a viagem não seria tão tranquila como  eles haviam pensado, assim Blu 

e Jade se encontram, eles são sequestrados por contrabandistas de animais muito 

atrapalhados e precisam se unir para conseguir escapar dessa situação. Eles 

contam com a experiência de Jade e do novo grupo de amigos, os pássaros Nico 

(voz de Jamie Foxx), Pedro (voz de Will.I.Am) e Rafael (voz de George Lopez) e o 

buldogue Luiz (voz de Tracy Morgan)  para conseguir fugir e Blu precisa enfrentar 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-89775/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-5091/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-215537/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-130902/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-76643/
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seu medo e ter coragem para voar, para que possam se salvar dos sequestradores 

e reencontrar Linda e Túlio. (ADOROCINEMA.COM, s.d.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5: Poster filme Rio 
Fonte: Gamecover.com.br 

 
 A produção foi dirigida pelo diretor brasileiro Carlos Saldanha, que, após 

trabalhar como co-diretor do filme a Era do Gelo (2002) e devido ao sucesso obtido, 

dirigiu os filmes A era do gelo 2 (2006) e A era do gelo 3 (2009), grandes sucessos 

de bilheteria. (ADOROCINEMA.COM, s.d.) O diretor de fotografia foi Renato Falcão, 

o produtor musical foi Sergio Mendes, a supervisão de design de som foi feita por 

Randy Thom e a composição da música-tema feita por Carlinhos Brown. Os 

roteiristas foram Don Rhymer, Joshua Sternin e Jeffrey Ventimilia. As empresas que 

produziram o longa foram a Blue Sky  Studios e a 20th Century Fox e a distribuição 

para o exterior também foi feita pela 20th Century Fox e para o Brasil a responsável 

foi a FOX filmes (IMDb.com, s. d.) 

 É importante assinalarmos aqui que não foi possível encontrar os roteiros 

durante a pesquisa para a auxiliar na realização da análise. Buscamos em sites 
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oficiais dos filmes, páginas especializadas em filmes e programas de televisão, como 

o IMDb, mas não encontramos tais informações.  

 

3.2 SOBRE O MÉTODO 

 Para a realização deste trabalho, optamos pela pesquisa com abordagem 

qualitativa, que trabalha com dados que não podem ser quantificados. Segundo 

Deslandes, Gomes e Minayo (2001, p. 21) a pesquisa qualitativa "[...] trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e 

das atitudes" e por isso, é difícil que sejam quantificados.  É de caráter exploratório, 

devido ao pouco material publicado sobre o tema e aqui buscamos familiaridade 

com o tema em questão. Gil (2002, p. 41) diz que 

pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu 
planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

 São usadas duas técnicas: a pesquisa bibliográfica, para a construção do 

embasamento teórico e a análise fílmica para composição das reflexões acerca dos 

dois filmes selecionados para o estudo da imagem do turismo na cidade do Rio de 

Janeiro. Para a elaboração dessa análise, nos basearemos no livro Ensaio sobre a 

análise fílmica (2012), de Francis Vanoye e Anne Goliot-Leté. Segundo os autores, a 

análise procede de um processo de compreensão do filme a ser estudado. Eles 

propõem duas vertentes de análise e interpretação: a sócio-histórica e a simbólica. 

Em nosso estudo, utilizaremos as duas vertentes, já que se tratam de filmes que 

apresentam lugares, eventos passados, interação com o meio, a cultura local,  

remetendo "[...] direta ou indiretamente à sociedade real em que se inscreve" 

(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2012, p. 51), gerando um ponto de vista sobre o contexto 

histórico representado. No entanto, devemos  

[...] postular que qualquer arte da representação (o cinema é uma arte 
da representação) gera produções simbólicas que exprimem mais ou 
menos diretamente, mais ou menos explicitamente, mais ou menos 
conscientemente, um (ou vários) ponto(s) de vista sobre o mundo 
real" (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2012, p. 57) 

 Ou seja, há o contexto simbólico nas produções, que também abordaremos 

ao longo da nossa análise. 
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 A partir dos exemplos de análise apresentados no livro, fizemos uma 

adaptação do método usado e faremos o estudo da seguinte forma: haverá quatro 

categorias, escolhidas considerando os gêneros dos filmes e os principais 

estereótipos apresentados nessas produções; para cada uma dessas categorias, 

teremos duas cenas, uma de cada filme. Faremos uma descrição da cena 

apresentada, destacando alguns elementos como o cenário, os personagens e suas 

ações e o contexto da cena. Em seguida, realizaremos uma comparação entre as 

propostas de cada cena escolhida. Dessa forma, ao fim das comparações, será 

possível tomar nota das diferenças representadas nos filmes.  

3.3 A ANÁLISE FÍLMICA 

 Antes de iniciarmos o processo de descrição e análise das cenas escolhidas, 

precisamos destacar que o contexto histórico e motivação que levou à produção dos 

dois longas refletem na maneira como a cidade é exibida em ambos. Os filmes em 

questão não mostram o Rio fiel à realidade, tratam-se de representações e Gomes 

(2008, p. 193) destaca que  

[...] as representações criam seus sistemas, quadros próprios, 
carregados das tintas de cada momento e embebidos nos contextos 
de cada lugar ou grupo social. As representações expressam 
escolhas a partir de princípios de significação que lhes são próprios, e 
que são também transitórios, ambíguos e polimorfos [...] 

 Ou seja, os interesses e contextos são refletidos na maneira como a produção 

é conduzida, que assunto será abordado e de que maneira será feito, dentro de um 

contexto histórico específico. 

 A partir disso, podemos afirmar que os filmes trazem abordagens diferentes, 

devido a esses fatores citados. Alô amigos (1942) foi produzido em um momento de 

tensão política e econômica, como já dissemos anteriormente. O processo de 

"americanização" do Brasil foi a saída encontrada pelos estadunidenses para 

aproximar o Norte e o Sul das Américas. No livro Imperialismo sedutor (2000), Tota 

aborda esse contexto histórico: primeiro, os Estados Unidos precisavam se 

recuperar da Grande Depressão, que fez com que a renda nacional caísse de 81 

para 49 milhões de dólares, gerando diversos problemas econômicos e deixando 

cerca de 11 milhões de trabalhadores desempregados e em seguida, à época da 

Segunda Guerra Mundial, a Europa estava sendo dominada pelo movimento Nazi-
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fascista e os Estados Unidos buscavam aliados, como já foi exposto anteriormente. 

Além disso, o Brasil buscava caminhos para se afirmar como nação soberana e o 

governo estadounidense precisava impedir que o germanismo, com sua ideologia de 

expansão e modernização por vias conservadoras e que agradava muitos 

brasileiros, inclusive parte dos oficias do Exército brasileiro, à época da Segunda 

Guerra, tomasse o lugar do americanismo que eles buscavam disseminar no país. 

 Sendo assim, o governo norte americano percebeu que a melhor maneira de  

divulgar o americanismo, era através da venda do american way of life.Para tal, a 

imprensa e a propaganda escrita tornaram-se meios importantes  de divulgação do 

estilo de vida estadunidense. A aliança entre o governo de Roosevelt e Nelson 

Rockefeller, multimilionário e herdeiro da Standard Oil Company, empresa essa que 

estava presente em diversos países, fortaleceu e favoreceu ainda mais essa 

divulgação, visto que Rockefeller, graças a suas ideias e verba, conseguiu cargos, 

no governo para desenvolver projetos para que o estilo de vida estadunidense 

chegasse com força na América Latina, difundindo informações positivas sobre os 

Estados Unidos e enfraquecer a propaganda do Eixo (TOTA, 2000). 

 Além da material impresso, como revistas, propagandas de empresas de 

diferentes ramos, "O cinema, a maior de todas as inovações americanas na área do 

entertainment, divulgou, mais do que qualquer outro meio, o American way of life 

[...]" (TOTA, 2000, p. 21) e foi além, também serviu para apresentar ao mundo os 

países da América Latina e, dessa forma, estreitar relações políticas e econômicas. 

O filme Alô Amigos faz parte dessa divulgação, dentre muitos outros - alguns citados 

no capítulo 2 -, refletindo o contexto histórico que apresentamos, resumidamente. 

 Já o filme Rio (2011) foi produzido para divulgar a cidade, mostrar ao mundo 

porque é conhecida como a Cidade Maravilhosa. Segundo o site Nossa Gente, o 

filme foi apresentado para mais de 150 países, que puderam ver representadas as 

belezas naturais e culturais da cidade, o povo e atrativos turísticos da cidade como: 

Arcos da Lapa, o Morro da Urca, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Bonde de 

Santa Teresa (no presente momento desativado), a Pedra da Gávea, a Vista 

Chinesa, a Marquês de Sapucaí (símbolo importante do carnaval carioca), as praias 

de Ipanema, do Arpoador, e de Copacabana.  



46 

 

 O diretor brasileiro Carlos Saldanha diz, na reportagem do site, que sempre 

quis produzir um filme que mostrasse os lugares lindos da sua cidade e quis ir além 

dos pontos que já são conhecidos, mostrou outros lugares tão bonitos, mas que 

muitas vezes não são lembrados. Mostrou também, a favela, que é uma realidade 

forte no Rio, mas de uma maneira mais sutil e alegre. 

 O Brasil já estava em foco no mundo, devido às escolhas para sediar a Copa 

do Mundo de 2014 e, mais especificamente o Rio de Janeiro, que sediará as 

Olimpíadas de 2016. Então essa homenagem do diretor à sua cidade natal deu 

ainda mais destaque à cidade. 

 Veremos, a partir de agora, que essas diferenças de contexto dos filmes se 

reflete diretamente nas categorias escolhidas para serem analisadas, principalmente 

em duas delas. Lembramos que a análise será feita a partir de uma breve descrição 

das cenas escolhidas a partir da exibição de paisagens com atrativos turísticos, 

elementos da fauna, flora  e cultura local, posteriormente, será feita a comparação 

entre representações referidas. 

  A primeira categoria diz respeito a biodiversidade. Como vimos anteriormente, 

desde os tempos dos viajantes estrangeiros, a biodiversidade sempre foi ressaltada 

em relatos, com diversas formas e cores, tanto na fauna quanto na flora. Vejamos a 

semelhança nas cenas propostas. 
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Figura 6: Cena do filme Alô Amigos 
Fonte: Filme Alô amigos 

 

 Essa cena faz parte da sequência inicial do curta sobre o Rio de Janeiro. 

Tratam-se de paisagens naturais, que vão sendo pintadas ao longo da introdução, 

destacando cachoeiras, diferentes espécies de pássaros, flores, árvores. Neste 

momento, os personagens ainda não foram apresentados e, essa série de imagens 

é acompanhada pela canção Aquarela do Brasil, de Ary Barroso. 
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Imagem 7: Cena do filme Rio 
Fonte: Filme Rio 

 
Essa cena também faz parte da sequência inicial do filme Rio e, inclusive, foi 

inspirada na cena anterior do filme Alô Amigos: em ambas pássaros pretos com 

grandes bicos amarelos parecem formar um cacho de bananas, mas, ao som da 

música, eles se dissipam. Os personagens principais, assim como no filme estrelado 

pelo Pato Donald e Zé Carioca, também não aparecem nessa sequência, e sim 

outros pássaros interagindo na natureza, cantando e dançando, novamente com 

muitas cores vibrantes, destacando a biodiversidade. 

 Fica claro, ao fazermos a comparação das imagens 6 e 7 nessa categoria, 

que a biodiversidade brasileira é um ponto que não pode deixar de ser abordado por 

produtores estrangeiros e mostrado nos filmes.  De fato, desde os primeiros 

estrangeiros que aqui vieram, a fauna, a flora e as matas diferentes de praticamente 

tudo que se conhecia até então impressionavam quem as visse e como podemos 

ver, essa impressão é mantida até hoje, por ser única, diferenciada e muito vasta, já 

que no país como um todo, devido às proporções continentais, temos no mesmo 

território, habitats naturais diferentes, que permitem que uma gama de espécies de 

animais e vegetais possa sobreviver e embelezar, ainda mais, nosso país. 

 Na segunda categoria, abordamos um aspecto inerente à cultura, a 

hospitalidade do povo brasileiro ao receber um turista estrangeiro.   
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Imagem 8: Cena do filme Alô Amigos 
Fonte: Filme Alô Amigos 

 

 Nesta cena, após o Zé Carioca se apresentar e entregar seu cartão ao Pato 

Donald, ele pergunta se o visitante também não tem um cartão de visitas para lhe 

entregar; ao perceber que trata-se do Pato Donald, Zé Carioca fica muito feliz e o 

cumprimenta com muita afetividade, dando-lhe um abraço "quebra as costelas, bem 

carioca". Ao perceber que o Pato Donald não fala português, Zé Carioca começa a 

conversar em inglês com o recém-chegado. O cenário não é muito atraente, os 

personagens saem do meio da natureza e seguem para um espaço em que não há 

muitas características ou nenhuma informação do que se trata, é um cenário 

simples. Na sequência, o Zé Carioca convida o turista para passear por diversos 

pontos da cidade do Rio de Janeiro e outras cidades do estado também. Dessa cena 

que eles partirão para os calçadões cariocas, animados e se divertindo, até 

sentarem em uma mesa de uma cachaçaria, para que o pato possa provar da 

bebida brasileira. 
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Imagem 9: Cena do filme Rio 
Fonte: Filme Rio 

 

 Nesse momento do filme, Linda e Blu estão chegando no Rio e após ver a 

praia e conhecer a preparação para o desfile de Carnaval e o lifestyle carioca, Nico e 

Pedro se apresentam para o Blu, cantando e querendo saber sobre ele. De novo, 

eles abordam a ararinha azul falando em português, mas ao perceberem que, 

apesar de Blu ser de uma espécie de pássaro brasileira, ele não sabe se comunicar 

e eles passam a conversar em inglês e os novos amigos dão dicas para o turista, 

que conta a eles que está na cidade para conhecer Jade. 

 A hospitalidade do brasileiro é evidenciada nos dois filmes. Sérgio Buarque de 

Holanda, em seu livro O homem cordial (2012, p. 52) afirma que: 

[...] a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade - 
daremos ao mundo o 'homem cordial'. A lhaneza no trato, a 
hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros 
que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do 
caráter brasileiro [...]. 

 A afetividade com que o povo brasileiro se trata e trata o estrangeiro é algo 

que chama a atenção dos visitantes, pois não é algo comum e, dessa maneira, faz 

com que o turista se sinta em casa, fazendo realmente parte do povo e da cultura 

local. Essa representação traz à tona o clichê relacionado à hospitalidade do povo 

brasileiro, do povo caloroso e receptivo que recebe quem chega de braços abertos; 

esse clichê é usado repetidamente em diversas produções.  
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 Na terceira categoria a ser abordada, trazemos a ideia da musicalidade e da 

diversão, que contagia os visitantes que vêem ao país. Dança, canto e música são 

elementos principais nas cenas a seguir. Observemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 10: Cena do filme Alô Amigos 
Fonte: Filme Alô Amigos 

 

 Nesta cena, a dupla inicia os passeios pela cidade, passando pelo calçadão 

carioca, um detalhe que chamou atenção dos produtores e cartunistas que 

trabalharam no desenho, dito pelo próprio narrador no início do curta; o mosaico 

toma conta de praticamente todo o cenário. Após prometer que levará o turista para 

conhecer a terra do Samba, e ao som de "Tico tico no fubá", a dupla segue na 

sequência, a caminho da cachaçaria, o Pato Donald é contagiado pela música e 

começa a dançar e pular na companhia do seu mais novo amigo Zé Carioca.  
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Imagem 11: Cena do filme Rio 
Fonte: Filme Rio 

 

 Os novos amigos da dupla Blu e Jade, Nico, Pedro e Rafael insistem que Blu 

precisa aproveitar a cidade e, enquanto esperam o bonde de Santa Tereza para 

encontrar quem poderá soltar a corrente que o prende a Jade, seus amigos os 

levam para uma festa, onde estão reunidos muitos pássaros para cantarem e 

dançarem. Conforme a batida começa e todos se animam, Blue não fica de fora e, 

instintivamente, começa a dançar e se divertir com suas companhias. 

 As duas cenas mostram como a animação e alegria no Rio são contagiantes 

e que mesmo que você não esteja acostumado com a música e a cultura local, 

acaba sento afetado pela boa energia da música e da festa e passa a fazer parte 

daquele movimento, fazendo parte daquele grupo e sendo bem recebido, pelos 

habitantes locais. Mais um clichê abordado em muitas outras produções e que não 

deixou de ser representado nessas animações, a festa! Tota diz que "[...] quando a 

música se manifestava na grande festa nacional, isto é, no Carnaval, sua função 

chegava a ser política, pois, segundo o jornal, ela evitava revoluções." (TOTA, 2000, 

p. 100). Essa passagem, que faz referência ao contexto histórico de aproximação do 

governo estadunidense com os países da América do Sul, que já abordamos, mostra 

a importância do carnaval, uma festa democrática, que reunia pessoas de todas as 

classes, da música e da dança como elementos de reconhecimento do Brasil e por 
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isso sempre são repetidas quando se fala em Brasil e, mais especificamente, Rio de 

Janeiro. Elas se tornaram um símbolo da nossa cultura, da brasilidade e foram 

fortemente propagadas, como podemos perceber pelas produções abordadas no 

trabalho (TOTA, 2000).  

 E, finalmente, a última categoria diz respeito à morfologia do espaço, ou seja, 

como o espaço físico da cidade foi representado em cada filme. Vamos às cenas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12: Cena do filme Alô Amigos 
 Fonte: Filme Alô Amigos 
  

 Esta cena é a que encerra o filme. Não há participação dos personagens Pato 

Donald e José Carioca. O cenário mostra a beleza natural da cidade, incluindo fauna 

e flora e as praias, que recebem mais destaque que os morros do Pão de Açúcar e 

Corcovado, ao fundo.  
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Imagem 13: Cena do filme Rio 
Fonte: Filme Rio 

 
 Nesta sequência, os personagens Blu e Jade conseguem fugir de Nígel, a ave 

má que pertence aos contrabandistas que os sequestraram.  Após fugirem pela 

favela, eles chegam à Vista Chinesa e decidem descansar um pouco. O cenário 

dessa passagem é a vista que se tem do mirante da Vista Chinesa, onde as aves se 

encontram (primeiro plano) de onde é possível ver a Lagoa Rodrigo de Freitas (em 

segundo plano), o Cristo Redentor (em terceiro plano), o Pão de Açúcar (em quarto 

plano), e a Enseada de Botafogo (em quinto plano). 

 Com base nas duas cenas escolhidas para essa categoria, vemos de maneira 

clara a questão sobre o interesse que levou à produção do filme. Na figura 12, 

percebemos que os produtores quiseram destacar o exotismo e a natureza que 

encontraram na cidade e não se preocuparam em dar esse destaque aos pontos 

turísticos, que ficam em segundo plano na figura. Naquele momento, o interesse não 

era mostrar os passeios que poderiam ser feitos no Rio, por exemplo; percebe-se 

que o interesse maior é destacar o exotismo presente na natureza brasileira, em vez 

de considerar a morfologia do espaço ou de destacar os pontos turísticos. 

 Já na figura 13, a produção exibe o cenário detalhado, bem próximo da 

realidade e, dessa forma, mostrando a distribuição espacial da cidade e mostrando 
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melhor os atrativos turísticos, em relação à cena do Alô Amigos, visto que o objetivo 

do filme Rio é mostrar a cidade como ela é. 

 E aqui encerramos nossa análise fílmica. Considerando as quatro categorias 

pré-estabelecidas, podemos perceber que alguns aspectos da imagem do Brasil e 

da cultura não se alteraram ao longo dos anos e que certas ideias marcadas pelo 

estereótipo acerca do nosso país continuam servindo para caracterizar o país de 

uma forma geral.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A imagem se faz presente no cotidiano de todos. Desde os tempos mais 

remotos até as sociedades contemporâneas, a imagem é muito valorizada, graças a 

sua dinamicidade e facilidade de propagar informações e conhecimento. Esse 

alcance das imagens é potencializado pelo avanço tecnológico e desenvolvimento 

dos meios de comunicação. Hoje, além dos materiais impressos, a televisão, o 

cinema e a internet são exemplos de meios cada vez mais fortes e que aceleram a 

circulação de imagens. 

 Ao longo deste trabalho, observamos a importância que atribuímos às 

imagens, principalmente em termos de tomada de decisão de compra e consumo, já 

que consideramos, além da necessidade, o valor agregado que o produto ou serviço 

pode nos oferecer. No caso de serviços e bens intangíveis, a imagem é considerada 

um fator ainda mais importante, uma vez que o consumo só ocorre após a 

efetivação da compra. 

 No turismo, a imagem do destino é imprescindível no momento da escolha, já 

que o turista não conhece a região escolhida e fará sua escolha baseada nas 

informações encontradas acerca do lugar, desde os dados geográficos, sobre a 

cultura local e também o que é dito sobre o lugar, o que nos leva à uma outra 

questão: os estereótipos. É comum que sejam destacadas as principais 

características do destino e que ele passe a ser conhecido por essas características 

gerais, que passam a ser repetidas sem reflexão, uma ideia simples sobre o lugar. 

Estereótipos são bem aceitos, devido à simplicidade da informação, mas acabam 

por reduzir o destino, "limitando" o que o mesmo pode oferecer. 

 E como o objetivo deste trabalho é a análise da imagem do Brasil, 

esbarramos nos estereótipos que formaram a nossa imagem levada para o exterior.  

Os primeiros viajantes estrangeiros que vieram para o Brasil destacaram o exotismo, 

a beleza da biodiversidade do nosso país e como vimos, essa ainda é um aspecto 

muito destacado. Com o passar dos anos, essa ideia de paraíso na Terra foi se 

propagando, e foi sendo somada a ela, o imaginário das festas, das mulheres 

brasileiras, o que gerou problemas na imagem do Brasil, que passou a ser divulgada 
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para o mundo, principalmente através do cinema. Muitos filmes retrataram o país e, 

claro, os estereótipos, ao longo dos anos. 

 Como vimos, o cinema se tornou um meio de comunicação de massa a partir 

do século XX e, ao exibir países, cidades ou locações pontuais, como um atrativo 

turístico, desperta no público o interesse de conhecer tal locação. Diversos locais 

tiveram a atividade turística alavancada devido ao sucesso de grandes produções 

audiovisuais, demonstrando a força do segmento do turismo cinematográfico. 

 No presente trabalho, propusemos uma comparação entre duas animações 

estadunidenses, Alô Amigos (1942) e Rio (2011), cujas produções distam 69 anos, 

para averiguar se houve transformações na imagem do Brasil, após mudanças 

propostas pelo governo brasileiro, que envolveram grandes órgãos do governo, 

como o Ministério do Turismo e a Embratur. 

 Através da análise das quatro categorias propostas, as quais consideramos 

mais expressivas tendo em vista a temática dos filmes e os estereótipos estudados, 

observamos que a ideia geral sobre o Brasil não sofreu grandes alterações. 

Percebemos que a fauna e a flora exuberantes continuam recebendo destaque, o 

povo brasileiro é visto como amigável, hospitaleiro e animado, principalmente em 

relação à música e à dança. Percebemos também que a representação desses 

aspectos se dá através de clichês, que vêm sendo apresentados desde filmes mais 

antigos e que continuam sendo usados, representando os estereótipos observados. 

Outro aspecto observado é a relação do contexto histórico com a produção do filme, 

e o resultado refletido na representação da cidade. No Alô Amigos, verificamos no 

curta o interesse de unir os povos da América do Norte e América Latina, em exaltar 

mais a cultura local, do que a cidade e os pontos turísticos, propriamente ditos. Já 

no filme Rio, o interesse foi realmente mostrar a cidade, então vemos a produção 

detalhar mais o destino, destacando pontos turísticos e a cidade como um todo. 

 Entendemos que, após feita a comparação, não houve o interesse em romper 

o estereótipo representado acerca do Rio de Janeiro nas produções e que o filme 

Rio trata-se de uma releitura do filme Alô Amigos e como o próprio diretor da 

produção disse, uma homenagem, aos moldes do século XXI.  
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 Com esse trabalho, podemos constatar como a imagem de um destino 

turístico é importante para atração de turistas. Essa imagem, se bem trabalhada e 

divulgada, pode aumentar a conquista de novos visitantes e o cinema pode tornar-se 

um aliado, por atingir as massas. Este é um assunto que possui muito potencial para 

ser trabalhado e aprimorado e por isso, deixamos aqui uma sugestão para 

pesquisas futuras, que esse estudo possa servir de base para outras comparações, 

com novas produções que tenham o Rio como cenário. 
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