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RESUMO 
 

A importância do cinema para o turismo é perceptível visto que este aliado a 
televisão, internet entre outras formas de disseminação de imagens cria imaginários 
a respeito de destinos turísticos, pois são uma fonte prévia de acesso à eles. 
Despertando no turista o desejo pela viagem, se a opinião criada a respeito do 
destino for favorável a isto. A criação, reafirmação ou transformação do imaginário  
de um destino e de seu povo pode ser promovida pelo cinema, tanto em relação à 
turistas, quanto em relação aos próprios nativos, dependendo da forma como o 
território e seu povo forem retratados. O presente estudo avaliou com base nos  
filmes  Rio, O incrível Hulk e Velozes e Furiosos 5 – Operação Rio, a influência que 
o cinema possui na percepção que os brasileiros possuem de si mesmos, e sua 
relação com o imaginário que as produções cinematográficas formam a respeito do 
país no exterior. Para a fundamentação teórica do estudo, foram utilizados livros e 
artigos de autores ligados ao tema, bem como fontes da internet. O método de 
pesquisa utilizado envolveu a realização de entrevistas pessoais com brasileiros que 
haviam assistido aos filmes em questão. Foram também utilizados blogs de cinema, 
nos quais os blogueiros se manifestam com relação ao tema em estudo com base 
nos referidos filmes. A partir das respostas dos entrevistados e das opiniões dos  
blogueiros pesquisados sobre a representação do brasileiro nos filmes, o estudo 
deixou claro que o cinema exerce influência na percepção dos brasileiros sobre si 
mesmos, através da reafirmação de estereótipos previamente construídos.   
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ABSTRACT 
 

The importance of the cinema to tourism is noticeable once it allied television, 
internet and other forms of dissemination of images creates imaginary to tourist 
destinations, because they are a source of prior access to them. Attracting tourists 
for the trip, if the view created is in favor of this. The establishment, reaffirmation or 
change of the imaginary of a destination and its people can be promoted by cinema, 
in terms of tourists and natives, depending on how the region and its people are 
portrayed. The present study evaluated based on the movies Rio, The Incredible 
Hulk and Fast Five the influence that cinema has on the perception that Brazilians 
have of themselves. For the theoretical foundation of the study, authors of books and 
articles related to the topic and internet sources were used. The research method 
also involves the use of personal interviews with Brazilians who had watched the 
movies concerned, and blogs about cinema in which the bloggers manifested their 
opinions about the issue in study, based on the mentioned movies. From the 
answers of the respondents and the opinions of the bloggers surveyed about the 
representation of Brazilian in the movies, the study made it clear that cinema 
influences the perception of Brazilians about themselves through a reaffirmation of 
stereotypes previously constructed. 

 
Key words: Tourism, Cinema, Imaginary, Tourist Destination, Brazilians. 
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INTRODUÇÃO 
                                                                                                               

 

O cinema sempre me interessou por sua capacidade de transportar o 

espectador para outras realidades. A escolha pelo tema deste trabalho se deu a 

partir da disciplina optativa Turismo e Cinema, que cursei na faculdade, os textos e 

debates das aulas me despertaram o interesse em estudar mais sobre o tema. 

A relevância do cinema em relação ao turismo é perceptível, visto que ele é 

capaz de atrair multidões para determinado destino através de seus filmes, criando, 

reafirmando ou transformando imaginários relativos aos destinos. É a partir disto 

que se desenvolve a problemática deste estudo, uma vez que o cinema é um 

veículo de transmissão de imagens, e que estas têm grande poder de influenciar 

quanto ao olhar que os turistas passam a ter de um país e de seu povo, não 

somente turistas, mas até mesmo os próprios nativos, no contexto da afirmação de 

uma identidade nacional criada, o que pode corroborar para a formação ou 

reafirmação de estereótipos.  

No caso do Brasil, considerando a cidade do Rio de Janeiro como referência 

turística do país no exterior, instituiu-se a questão da influência do cinema, 

principalmente o americano, na percepção dos brasileiros sobre si mesmos, a partir 

de filmes que se passam na cidade representando o país.   

O objetivo deste estudo é, então, compreender até que ponto o cinema 

influencia na forma como o brasileiro se percebe enquanto tal, e estabelecer sua 

relação com o imaginário que as produções cinematográficas formam a respeito do 

país no exterior.  

Para a concretização deste estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

utilizando autores previamente selecionados que abordam as áreas de Turismo, 

Cinema, Sociologia para fundamentar o tema em discussão. Além disto, também 

foram realizadas entrevistas com brasileiros que haviam assistido aos filmes “Rio”, 

“O incrível Hulk” e “Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio”. 

 A escolha dos filmes se deu levando em consideração que a cidade do Rio 

de Janeiro é a principal referência turística do país no mundo e por isto a grande 

quantidade de filmes que objetivam representar o Brasil, tem a cidade como plano 

de fundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Outra motivação para a escolha destes filmes foi a grande repercussão que 

obtiveram no país, possibilitando um maior número de pessoas que poderiam ser 
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entrevistadas. As entrevistas foram realizadas através de perguntas abertas, 

objetivando saber a opinião dos entrevistados sobre a representação do brasileiro 

nos filmes.  

Por fim, foram também utilizados na pesquisa blogs de cinema nos quais os 

blogueiros expressam suas opiniões acerca da forma como o brasileiro é retratado 

nos referidos filmes. 

A pesquisa foi dividida em entrevistas e blogs devido à impossibilidade de 

entrevistar pessoalmente brasileiros de outros estados do país que não o Rio de 

Janeiro. A utilização dos blogs de cinema traz consigo a possibilidade de obter 

opiniões de brasileiros de outros estados, tornando a pesquisa mais abrangente. 

A monografia está composta em três capítulos. No primeiro, ”TURISMO, 

CINEMA E SUAS RELAÇÕES”, foram discutidas as questões das relações entre 

turismo e cinema, como surgiu e como se dá a apropriação do cinema pelo turismo 

consciente ou inconscientemente e quais são suas consequências para o destino 

turístico, bem como questões que envolvem a “autenticidade” existente nesta 

prática. 

No segundo capítulo, “A QUESTÃO DAS NARRATIVAS VISUAIS NA 

FORMAÇÂO DO IMAGINÁRIO TURÍSTICO”, foi estudada a contribuição das 

imagens ou como se optou por utilizar na área do turismo, narrativas visuais para a 

formação dos imaginários nos âmbitos do marketing e do turismo.  

No terceiro e último capítulo, intitulado “A INFLUÊNCIA DO CINEMA NA 

PERCEPÇÂO DOS BRASILEIROS SOBRE SI MESMOS”, foi discutida a questão 

da influência do cinema na maneira como os brasileiros se percebem, através da 

análise do discurso dos entrevistados e dos blogueiros de cinema pesquisados, a 

respeito da representação do brasileiro nos filmes “Rio”, “O incrível Hulk” e 

“Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio”. 

Ao final do estudo foi possível apreender que o cinema exerce influência na 

percepção dos brasileiros sobre si mesmos, reafirmando estereótipos previamente 

estabelecidos.  
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1  TURISMO, CINEMA E SUAS RELAÇÕES 

 

O estudo do cinema em relação ao turismo se dá, devido à sua importância 

em atrair turistas para os destinos que são apresentados nos filmes. O cinema, 

assim como a televisão, a internet e outras formas de veiculação de imagens é 

responsável pela criação de imaginários relativos aos destinos, visto que é uma 

forma de acesso às imagens e informações prévias da localidade. O cinema, ao 

exibir cenas de determinado destino turístico, faz com que o turista tenha uma 

impressão do lugar e crie uma opinião acerca deste, fazendo, por exemplo, 

despertar nele o desejo pela viagem.   

O cinema pode promover a criação, reforço ou transformação do imaginário 

de um lugar e de seu povo, tanto para turistas, quanto para os próprios nativos, 

através da criação ou reafirmação de estereótipos ou através da divulgação de 

uma imagem mais coerente com o destino, dependendo da forma como for 

retratado.  

A influência do cinema na percepção que um povo tem de si e de seu 

território é fundamental, visto que o imaginário turístico de um destino também é 

composto pela visão dos próprios nativos sobre si mesmos. 

 
 
A imagem de um país não é formada e mantida somente com a visão do 
estrangeiro. Ela é uma projeção da visão que o povo desse país tem de si 
e de sua terra. A imagem é uma projeção da identidade que acaba por 
privilegiar ou ressaltar alguns aspectos. (DALCHIAVON, 2012, p.5). 
 
 

De acordo com Nascimento (2009), a convergência entre cinema e turismo 

não é tão nova. Há, no mínimo, cinquenta anos, os segmentos de entretenimento 

passaram a unir esforços em um processo de suporte mútuo, seguindo uma lógica 

mercadológica. A televisão passou a promover esporte, livros passaram a levar 

pessoas ao cinema, e o cinema começou a promover destinos turísticos no mundo. 

(NASCIMENTO, 2009). 

Apesar da convergência entre os segmentos do entretenimento já existir há 

mais tempo, Nascimento (2009), afirma que o turismo só começou a realmente se 

apropriar do cinema como indutor de destinos turísticos nas suas estratégias de 

marketing para realizar suas vendas, apenas recentemente. Aos poucos, no setor 
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turístico vão surgindo empresas e atividades que se relacionam com o cinema para 

promover seus destinos turísticos.  

Essa relação entre cinema e turismo foi denominada cineturismo pelos 

italianos, movie tourism pelos americanos, e os ingleses passaram a utilizar o 

termo screentourism. Segundo Nascimento (2009), esses termos se referem a uma 

forma de turismo baseada na visitação de locações onde os filmes e séries 

televisivas ou cinematográficas foram produzidos.  

Por ser relativamente novo, esse tipo de turismo vem estimulando muitos 

estudos, e por isso há um crescente acréscimo de informações sobre a relação 

entre turismo e cinema. Beeton (2005) afirma que o termo film induced, que se 

refere a turismo induzido por filmes em geral e não somente pelo cinema, como na 

definição inicial, poderia ampliar a definição que foi dada a princípio, onde esse tipo 

de turismo era caracterizado por ser  resultante  do sucesso de um filme de cinema 

gravado no destino turístico ou que o representasse em um set, passando a incluir 

televisão, vídeo, DVD.  

A ampliação do termo, além de lhe proporcionar uma maior compreensão,  é 

necessária, inclusive, porque, segundo Beeton (2005), os filmes de cinema dão 

acesso a uma experiência limitada, para os produtores e para a maioria dos 

telespectadores, visto que o tempo de gravação não é tão longo e os 

telespectadores são expostos ao filme por um curto período de tempo. Enquanto 

isso, as séries televisivas possuem um tempo de filmagem maior e os 

telespectadores mantêm contato com elas por um longo período, mantendo o 

destino onde as séries são filmadas na mente das pessoas, construindo e 

reforçando o desejo pela visita.                                                                  

 Cineturismo é o termo que será adotado nesse estudo, visando apenas  

simplificar a abordagem do tema, mas considerando que ele inclui além do cinema 

televisão, vídeo, DVD.  

Segundo Nascimento (2009), o cineturismo vem mostrando o seu 

crescimento através dos filmes e novelas que têm inspirado milhões de turistas a 

se deslocarem para os locais onde foram produzidos. Filmes como “Harry Potter”, 

“O Senhor dos anéis”, “Nova York, eu te amo”, e novelas como “Hilda Furacão”, 

“Caminho das Índias” e “O clone” são exemplos de sucessos da televisão brasileira 

e do cinema que induziram muitos turistas a se deslocarem para os destinos em 
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que foram gravados, na época, e que foram lançados e que continuam 

despertando o desejo por conhecer essas localidades até hoje.  

A cada dia mais turistas se inspiram em sucessos da televisão e do cinema 

para realizar suas viagens. São pessoas que viajam o mundo para percorrer os 

destinos onde foram gravados seus filmes e séries favoritos. Esse tipo de turistas é 

denominado set-Jetters (NASCIMENTO, 2009). De acordo com o autor, muitos 

desses destinos turísticos que são visitados possuem uma relação com o cinema e 

com a televisão tão importante que já não seriam os mesmos, em termos de 

atratividade turística, sem estas mídias.  

A relação entre viagens e imaginários sempre existiu, visto que os turistas 

buscam experiências novas, culturas diferentes, muitas vezes influenciados pelas 

informações e imagens transmitidas pelos meios de comunicação audiovisuais. 

Essa é uma das maneiras pelas quais se dá a construção do imaginário, através de 

algo percebido pelo turista como realidade. Segundo Gastal (2005), imaginários 

porque as pessoas desenvolverão sentimentos, alimentados pelas redes de 

informação, que as levarão a considerar um lugar “romântico”, outro “bonito”, outro 

“perigoso”. Sentimentos que são construídos em relação a objetos, lugares e 

pessoas chamam-se imaginários. (GASTAL, 2005). 

Os turistas, geralmente, buscam encontrar nos destinos os cenários 

propostos pelos filmes, pela televisão, bem como as práticas sociais e culturas 

diferentes da sua neles evidenciadas. Durante a viagem, as pessoas passam a 

percorrer o território em busca de signos pré-estabelecidos. 

 

Na verdade, a satisfação nasce da expectativa, da procura, do prazer que 
se situa na imaginação. A motivação básica das pessoas em relação ao 
consumo, não é, portanto, simplesmente materialista. Elas procuram “sim” 
vivenciar na “realidade” os dramas agradáveis que já vivenciaram em sua 
imaginação. (URRY, 1996, p,. 29) 
 
 

 De acordo com Nascimento (2009), a procura por viver aquilo que é 

mostrado nos filmes, torna-se tão intensa para os turistas que muitos não se 

importam se aquilo que estão procurando viver é realidade ou simulacro. Uma vez 

que o destino é apresentado ao turista pelas mídias, ele começa a projetar várias 

possibilidades em sua imaginação, muitas vezes sem que elas tenham relação com 

a realidade. (NASCIMENTO, 2009) 
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O cinema surgiu no final do século XIX, início do século XX, em um impulso 

tecnológico que atingiu a Europa e os Estados Unidos, com a evolução dos meios 

de comunicação e o fortalecimento da indústria cultural, tomou uma grande 

dimensão no mercado de entretenimento. Para Nascimento (2009), os avanços 

relacionados à produção, financiamento e distribuição também foram responsáveis 

pelo aumento significativo de filmes assistidos a partir da década de 1940. 

Segundo ele, o cinema é então um misto que envolve técnica, indústria, arte, e 

imaginação. 

O cineturismo passa a ser, então, um complexo segmento de 

entretenimento, levando os turistas para lugares com os quais eles estabeleceram 

um vínculo emocional, baseado em suas experiências, através do cinema, com o 

lugar representado no filme, que nem sempre correspondem à realidade do lugar. 

“Um elo que pode ser forjado pelas experiências imediatas do cinema, e que se 

reforça nas imagens dos filmes cada vez que são assistidos.” (NASCIMENTO, 

2009, p 29)  

Um fator que demonstra o crescimento do cineturismo é o aumento 

significativo das Film Commisions1 no mundo. Segundo Nascimento (2009), 

existem mais de trezentas filiadas à AFCI – Association of Film Commissioners 

International, que é uma associação dos organismos responsáveis pela 

organização, promoção e pela assistência à produção cinematográfica,  televisiva  

e publicitária em diferentes regiões do mundo. 

A função das Film Comissions é facilitar o acesso de produções de filmes e 

vídeos, através de benefícios fiscais, ajudando na superação das burocracias 

locais, da implantação ou locação de equipamentos necessários, alugando hotéis 

para equipe da produção, fornecendo alimentação, automóveis, e demais serviços 

necessários à produção de um filme ou vídeo. Atraindo assim, produções a 

gravarem no local. (NASCIMENTO, 2009). Segundo o autor, essas produções em 

troca, proporcionam a geração de novos negócios e empregos.  

As Film Comissions têm como intenção além de atrair novos negócios, a 

atração de turistas, pois compreendem a importância que esses tipos de produções 

audiovisuais, como o cinema, têm em relação a despertar no turista o desejo por 

conhecer o destino turístico. (NASCIMENTO, 2009). 

                                                 
1
  Film Comission é uma organização, normalmente estatal ou paraestatal, que tem por objetivo atrair a realização de 

produções audiovisuais no seu local de atuação
.
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraestatal


15 

Com relação à estratégia de marketing utilizada pelas Film Comissions para 

promover destinos turísticos, lançar novos produtos ou reforçar o imaginário de 

alguns destinos já conhecidos, Nascimento (2009), destaca o projeto de Andaluzia 

na Espanha, segundo ele o plano estratégico foi realizado pela secretaria de 

Turismo e pela Andalucía Film Commission. Elas realizaram missões inversas 

apresentando a região a cineastas do mundo inteiro, para que conhecessem as 

condições de produções locais e as locações, propondo o financiamento de filmes 

que melhor apresentassem a imagem da Andaluzia. Uma das propostas aprovadas 

foi a criação de rotas de visitação, uma delas foi a do filme O Caminho Dos 

Ingleses2 (2006), do ator e diretor Antônio Banderas. De acordo com Nascimento 

(2009), antes mesmo do filme ser lançado em circuito mundial, os planejadores do 

turismo já tinham o circuito pronto. 

É perceptível que o cinema pode influenciar na escolha por um destino 

turístico. Como o segmento ainda é novo, não possui muitos estudos em 

profundidade sobre ele, mas a cada pesquisa percebe-se com mais clareza a sua 

influência na escolha por um destino, e como uma mesma localidade pode ser 

mostrada através de diferentes olhares. (NASCIMENTO, 2009). Pode-se 

representar algo positivo como a fidelidade às características da localidade, e 

assim a satisfação do turista devido à identificação do seu imaginário construído 

com as características da cidade.  

Também podem sofrer influência negativa devido à algumas ações 

precipitadas das organizações responsáveis pela promoção turística, em 

divergência com as Film Comissions ou Film Offices (organismo que também 

possui o objetivo de promover a infraestrutura e locações de determinadas 

localidades). Segundo Nascimento (2009), além dessas ações precipitadas, a 

urgência por retorno financeiro também é um fator negativo. Ambos podem 

acarretar na superexposição do local, ou na transmissão de uma imagem que não 

corresponde às características do destino.  Isso resulta na insatisfação do turista ao 

visitar o local ou no reforço de um imaginário errôneo sobre ele. 

Segundo Nascimento (2009), um exemplo de olhar negativo sobre o país é o 

filme Turistas (2006), que conta a história de jovens que vêm passar férias no 

Brasil e acabam ficando sob o domínio de uma quadrilha de tráfico de drogas. O 

                                                 
2
 As fichas técnicas dos filmes citados neste trabalho podem ser encontradas ao final,no Apêndice A 



16 

filme gerou críticas arrasadoras e a EMBRATUR (órgão responsável pela imagem 

do Brasil no exterior) teve que criar uma equipe para neutralizar os impactos do 

filme. (NASCIMENTO, 2009) 

Percebe-se, então, a importância e a responsabilidade dos organismos 

envolvidos na promoção turística do destino, principalmente das Film Comissions 

que, além de seu papel de gerenciador logístico e de solucionador de entraves 

burocráticos deva também atentar para o conteúdo dos filmes ou vídeos que serão 

produzidos no destino. Dada à influência que o cinema possui na opinião que o 

turista tem ou passa a ter de um determinado destino turístico, opinião a qual se 

denomina imaginário turístico. A próxima seção deste trabalho dará mais ênfase a 

essa questão com relação ao Brasil.  

 

1.1  A INFLUÊNCIA DO CINEMA NA CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO 
TURÍSTICO DO BRASIL 

 

O cinema tem importante papel na construção do imaginário sobre os 

destinos turísticos, tanto internacional como nacionalmente. Podendo contribuir 

para a reafirmação de estereótipos, ou se opor a eles através de uma nova 

concepção do espaço turístico representado no filme.  

 
 
Os registros fílmicos de uma cidade, em sua polissemia, levam a difusão 
de um conjunto de valores que tanto podem corroborar para as estruturas 
de dominação cultural, política e econômica como lhes fazer oposição. 
(FREIRE-MEDEIROS, 2005b, p.1) 
 
 

No Brasil o cinema teve papel fundamental na construção do imaginário 

turístico do país. A construção desse imaginário se deu anteriormente ao seu 

“descobrimento” oficial, através de cartas e relatos dos viajantes. De acordo com 

Dalchiavon (2012), a carta de Caminha representa o primeiro olhar do Europeu 

sobre o Brasil, e é a partir desse olhar sobre o desconhecido, o exótico do ponto de 

vista europeu, que o imaginário do país começa a se estereotipar. Segundo ela, 

além disso, agrega-se o fato de a identidade nacional ter sido afetada, no período 

entre 1830 e 1950, pelos discursos dos textos literários que compõem o Cânone 

literário brasileiro. Esses textos visavam criar uma literatura brasileira com traços 

próprios, que se diferenciasse da criada pelo colonizador português, e pudesse 

representar o povo, e terra do Brasil.  
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Segundo Dalchiavon (2012), a literatura empenhada, assim intitulada por 

seu propósito, se focou em ressaltar, a natureza, o índio, e o exótico, além da 

necessidade de aceitação de um povo resultante da mistura de três raças, a branca 

representada pelo europeu, a indígena pelo bom selvagem, e a negra pelo escravo 

africano. Nos textos dessa literatura, muitas vezes o indígena era mostrado como 

indolente, preguiçoso, não gostava de trabalhar, a sensualidade das índias era 

ressaltada, e o mulato era visto como minoria, como escravo, sem qualificação. 

Ao invés de realmente criar uma identidade nacional diferente da criada pelo 

colonizador, a literatura empenhada acabou por reforçar a visão que os viajantes 

tiveram na época do descobrimento, disfarçadas, a partir de então, por uma idéia 

de falsa autenticidade da identidade nacional. (DALCHIAVON, 2012) 

Aliado a essa literatura, o cinema, principalmente o americano, também 

auxilia na afirmação do imaginário do Brasil que vinha sendo construído desde a 

chegada dos portugueses em terras brasileiras. Como afirma Bignami (2002, p. 83-

84) “[...] a fotografia, o cinema e a televisão não conseguiram corrigir esses 

estereótipos, mas simplesmente os reforçaram.” 

O cinema traz às telas do mundo, figuras como Carmem Miranda, com um 

jeito exótico, cheia de balangandans, vestida de baiana, remetendo aos traços da 

herança africana do Brasil, como uma estratégia americana, de a aproximação com 

o Brasil. Segundo Freire-Medeiros (2005a), esta estratégia ocorreu na época em 

que se estabeleceu nos Estados Unidos a política da boa vizinhança, cujo objetivo 

visava à criação de uma atmosfera de apreço e respeito pela cultura da América 

ibérica, além de mobilizar a opinião dos países latinoamericanos a favor dos 

interesses estadunidenses o contexto histórico da segunda Guerra mundial.  

Os Estados Unidos que tinham um pensamento preconceituoso em relação 

ao Brasil, demonstrado através de filmes como “The Girl From Rio” (1927), em que 

os personagens cariocas têm nomes hispânicos e o Rio era apresentado como 

uma vila esquálida, e “Rio’s Road to Hell” (1931), que reunia bandidos em uma 

cidade sem leis, passa a partir da Grande Depressão (1929) e posteriormente na 

deflagração da segunda Guerra Mundial (1939), a repensar seu posicionamento 

em relação aos países da América Latina. (FREIRE-MEDEIROS, 2005a) 

O setor público americano se expande, surgem monopólios e o governo 

passa a oferecer subsídios, aproximando o governo econômico dos Estados 

Unidos ao que já existia há muitos anos na América latina. De acordo com Freire-
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Medeiros (2005a), esse entre outros fatores como o declínio do anticatolicismo, 

além da necessidade de apoio dos latinoamericanos no contexto da Segunda 

guerra mundial leva os Estados Unidos a ver os países da América latina de forma 

menos preconceituosa. 

Na política da boa vizinhança, Carmem Miranda teve papel fundamental 

pois, fazia clara referência a cultura latino- americana, com seu exotismo e seus 

excessos, porém de uma forma mais alegre e divertida, e menos preconceituosa. 

Segundo Freire-Medeiros (2005a), a cantora passaria a ser conhecida 

posteriormente como a Brazilian Bombshell.  

O primeiro filme estrelado por Carmem Miranda, Sereneta Tropical (1940), 

de acordo com Freire-Medeiros (2005a), foi alvo de muitas críticas no Brasil, além 

de ter sido tirado de circulação na Argentina, país onde se passa o filme. Segundo 

ela, o segundo filme estrelado pela cantora, Uma Noite No Rio (1941), visando 

agradar mais aos latino- americanos submeteu o script a Embaixada Brasileira, que 

cortou algumas cenas não convincentes e enviou a pedido da Fox (produtora da 

filme), fotos do Rio para a recriação mais fiel da cidade no filme. Ainda assim, a 

cena de abertura é repleta de palmeiras e montanhas, bailarinos dançando abrem 

o caminho para Carmem Miranda que entra cantando, Chica, chica, boom, chic. 

(FREIRE-MEDEIROS, 2005a). 

De acordo com Freire-Medeiros (2005a), Uma Noite No Rio faz referência ao 

lado exuberante, belo, e natural da cidade e por extensão do caráter do brasileiro, 

através das inúmeras palmeiras e samambaias, mas concentra o foco do filme nos 

gestos, no corpo e na voz de Carmem Miranda. Segundo ela, ao mesmo tempo em 

que o filme é repleto de estereótipos do Brasil, a performance exagerada da 

cantora, fez com que eles fossem revelados como tal.  

Como Carmem Miranda, outra figura do cinema que auxiliou na construção 

de um imaginário estereotipado do Brasil, ainda no contexto da política da boa 

vizinhança, foi Zé Carioca. Criado pelo Walt Disney para representar o país, o 

personagem que estrelou o filme “Alô, Amigos” da Disney, em 1942, era um 

papagaio preguiçoso, malandro, que não gostava de trabalhar, e adorava o samba.  

Além de Alô, amigos que originalmente tinha o título: Saludo Amigos, Zé 

Carioca ficou famoso mundialmente ao estrelar outras produções como “Você Já 

Foi à Bahia?” (1944) ao lado do personagem Pato Donald e do Galo Panchito, que 

foi criado para representar o México, “Blame It On The Samba”, um segmento do 
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filme “Tempo De Melodia” (1948), ao lado de Pato Donald e do Aracuã, outro 

personagem que representava o Brasil, e do filme “Uma Cilada Para Roger Rabbit” 

(1988). 

De acordo com Freire-Medeiros (2005b), durante as décadas de 1960 e 

1970, as imagens que circulavam no mundo sobre o Brasil não eram mais da 

indústria de entretenimento, mas jornalísticas e se referiam às questões de 

pobreza, violência e a perseguição política. Segundo ela, nos anos seguintes, mais 

notícias relativas à violência e à pobreza do Brasil circularam pelo mundo, como os 

episódios da Candelária e Vigário Geral. O que deu origem a uma série de filmes 

que seriam criados tendo como plano de fundo, quando não em destaque, a 

violência e a pobreza do povo brasileiro, como “Boca” (1994), “O Íncrível 

Hulk”(2008), “Velozes e Furiosos 5 – Operação Rio” (2011) entre outros. 

Ainda hoje, o Brasil é associado a esses estereótipos criados pelos 

colonizadores, e alimentados principalmente pelo cinema. Pode-se perceber a 

influência que o cinema tem na construção do imaginário turístico do Brasil através 

do grande número de turistas que vem ao país, atraídos por filmes que o 

representam, esperando ver o Brasil do carnaval, dos excessos, de natureza 

exuberante, e também das favelas, da violência, da pobreza. Eis o poder que o 

cinema tem na reafirmação de um estereótipo e por consequência de um 

imaginário turístico.  

Diversas vezes o estereótipo que o turista deseja ver é não somente aceito 

como verdadeiro pelos brasileiros, como alimentado por eles, através de seu 

comportamento, em uma tentativa muitas vezes inconsciente de se enquadrar no 

perfil do que se diz ser o brasileiro. Através da composição de músicas que 

ressaltam as características estereotipadas do país, como mulheres vistas de 

forma sensualizada, a violência, ou mesmo através da produção cinematográfica 

nacional. Isto ocorre devido à noção de identidade nacional que foi criada desde o 

“descobrimento” do país e vem sendo alimentada principalmente pelo cinema, 

afetando a percepção, dos brasileiros sobre si mesmos. 

Considerando a questão da influência do cinema na construção do 

imaginário turístico e a partir disso a busca pelo turismo como forma de oferecer a 

concretização de um imaginário pré-estabelecido, discussões sobre a autenticidade 

na prática do turismo serão abordadas na próxima seção deste trabalho. 
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1.2  A QUESTÂO DA AUTENTICIDADE NA PRÁTICA TURÍSTICA 

 

É possível perceber que ao se deslocarem para outros destinos os 

turistas buscam características que o legitimem como único, diferenciando-o dos 

demais. Segundo, Godoy e Luna (2012) esse “desejo pela realidade” é alcançado, 

quando as situações, os ambientes e a comunidade local parecem ser “autênticos”.  

Nomes como Boorstin (1992), MacCannell (1999) e Urry (1996) se destacam 

quando se faz referência ao tema autenticidade no turismo3. Apesar de terem como 

tema o mesmo objeto de estudo, apresentam visões diferenciadas em alguns 

momentos. Para Boorstin (1992), o turismo seria um pseudo evento, segundo ele 

os atrativos turísticos apresentavam uma importância reduzida para o 

conhecimento do turista, sendo assim, inautênticos. Ele coloca em pauta a 

supercialidade do mundo moderno, repleta de experiências inautênticas que a vida 

movida pela cultura do consumo proporciona.  

Por ser o primeiro a colocar o turismo com uma experiência da vida 

moderna, Boorstin (1992), se destaca com relação ao estudo sobre as viagens 

ocorridas após o surgimento do turismo de massa a partir de 1950, ele movido por 

uma atmosfera de contestação social, que começa a surgir nos próximos anos, se 

posiciona de maneira rígida quanto ao advento dos fenômenos modernos. Para 

ele, o Turismo e suas viagens representam a ‘decadência moderna’. 

De acordo com Boorstin (1992), a popularização do turismo pôs fim à 

autenticidade que existia nas viagens realizadas anteriormente pelos turistas, os 

quais eram responsáveis pelas escolhas dos lugares para onde iriam viajar, bem 

como pela escolha da hospedagem, das rotas a serem percorridas no destino, as 

escolhas dependiam unicamente do viajante. Essas viagens eram comumente 

realizadas por jovens de classe alta, que tinham o objetivo de aumentar o seu 

conhecimento. Uma prática conhecida como Grand Tour.  

Segundo Boorstin (1992) o surgimento do turismo de massa, trouxe consigo 

os intermediários entre o turista e o destino, responsáveis agora pela organização 

da viagem, que passa a ser oferecida na forma de um produto pronto para o 

consumo, de maneira cômoda e evitando toda preocupação que o turista poderia 

                                                 
3
 Durante minha participação nos encontros de estudos e atividades de Cineclube, do Grupo de Pesquisa 

Turismo, Cultura e Sociedade, coordenado pela Profª Drª Karla Godoy, orientadora deste TCC, tive a 

oportunidade de debater sobre o tema da autenticidade no turismo, que foi amplamente estudado. 
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ter na organização de sua própria viagem. Isto o transforma em espectador, já que 

o olhar que ele terá não será mais construído por ele, mas sim um olhar 

direcionado para o que ele deve ver no destino. De acordo com Boorstin (1992), o 

turismo de massa trás consigo a homogeinização dos espaços turístico, que 

passam a ser preparados para o recebimento do turista.  

Boorstin (1992) afirma que a homogeinização dos espaços se dá, 

inclusive, com relação aos hábitos alimentares. No mundo moderno, o encontro de 

alimentos padronizados, proporcionados pelas cadeias internacionais de fast-food, 

como batata frita, hambúrguer, bebidas como refrigerantes, impedem o turista de 

encontrar possíveis desconfortos em relação à comida típica do local, o que evita a 

experiência que ele teria em relação a gastronomia do destino. Segundo ele, o 

turismo de massa posiciona o turista em uma “bolha ambiental”.  

Apesar da homogeinização dos espaços turísticos do mundo moderno, a 

motivação para a realização das viagens ainda é, de acordo com Boorstin (1992), a 

procura e o anseio por algo diferenciado de seu cotidiano. No mundo moderno, o 

turista recebe informações a todo tempo a respeito de diversos destinos turísticos 

atráves de mídias como, cinema, televisão, construindo um imaginário turístico, o 

qual nem sempre corresponde à realidade. O mercado turístico almeja então, 

oferecer ao turista aquilo que ele deseja ver. 

De acordo com Boorstin (1992), o turismo é em sua essência inautêntico. 

São pseudoeventos envolvidos em uma encenação que objetiva unicamente 

agradar e atrair turistas ao destino. Os espaços turísticos são artificializados, de 

acordo com o que a demanda turística deseja. Na perspectiva de Boorstin (1992), 

os pseudoeventos, devido à sua própria natureza, tendem a ser mais atrativos e 

interessantes do que os acontecimentos espontâneos.  

MacCannell (1999), através de um viés mais sociológico e menos ideológico 

que Boorstin, descreve a experiência do turismo como uma busca pela 

autenticidade. Para ele, as atrações turísticas se unem a símbolos sociais, e os 

turistas buscam no destino de suas viagens a essência da cultura do local. 

Segundo MacCnnell (1999), o próprio desenvolvimento do turismo de massa, 

levará inevitavelmente os grupos visitados à teatralização de sua cultura, em um 

conceito que ele denomina ‘autenticidade encenada’.  

Na perspectiva de MacCannell (1999), todo turista busca a autenticidade dos 

lugares para os quais viaja, mas este percorre espaços construídos para ele. 
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Quando um destino alcança visibilidade turística logo é preparado para a recepção 

de turistas, através do desenvolvimento de uma infraestrutura de hospedagem, de 

alimentação, de atrativos culturais que representem a região, de produtos e 

serviços que são estabelecidos para serem oferecidos especificamente aos 

turístas.  

De acordo com MacCnnell (1999), o turista só poderá encontrar a essência 

do lugar, constatar como é de fato a vida dos nativos de determinada localidade, se 

deixar o turismo de massa e viajar por conta própria. Em algumas situações, 

mesmo não sendo destinos típicos de turismo de massa, ao perceber a visibilidade 

turística que possui, a localidade se prepara para receber turistas, fazendo parecer 

a eles que estão tendo contato com a vida real do destino, quando na verdade 

houve uma artificialização desta, para a prática do turismo.  

MacCnnell (1999) acredita que no contexto da sociedade do consumo a 

autenticidade é uma mercadoria, que assim como no sistema econômico capitalista 

exige uma demanda, e uma oferta com o objetivo da lucratividade. Ele afirma que 

desse modo, a autencidade em si não poderia existir no mundo moderno, mas que 

ainda assim, o turista busca essa autenticidade do destino na procura por algo que 

se diferencie do seu cotidiano.  

Na perspectiva de Urry (1996), não existe um único olhar do turista para 

determinado destino turístico. Para ele, o olhar se modifica e se transforma de 

acordo com a sociedade, grupo social e período histórico em que o turista se 

encontra. “Não existe uma só experiência universal, verdadeira para todos os 

turistas em todas as épocas.” (URRY, 1996, p.16).  

A construção do olhar de acordo com Urry (1996), se dá por meio de um 

relacionamento com o seu oposto. Ele acredita que o olhar do turista depende 

daquilo com que ele contrasta, com as experiências não turísticas e com a 

consciência social. 

Urry (1996) afirma que o surgimento do turismo de massa surge, quando 

uma a classe trabalhadora industrial no século XIX começa ter acesso a viagens, 

inicialmente através do desenvolvimento de viagens de massa por trem e mais 

tarde no século XX com democratização do carro e do avião. A partir da 

democratização das viagens, é criada uma infraestrutura turística que objetiva dar 

suporte a essa nova demanda de turistas, e não somente a elite que costumava 

viajar. Em consequência disso, a classe mais abastada passa a procurar lugares 
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mais reservados, aos quais a classe trabalhadora ainda não tinha acesso. “À 

medida que a viagem se democratizava, da mesma forma amplas distinções de 

gosto passaram a ser estabelecidas entre diferentes lugares, para onde se viajava 

se tornou algo de considerável significado social.” (URRY 1996, p. 34).  

Urry (1996) classifica os turistas como alternativos, referindo-se àqueles que 

optam por lugares menos visitados, desejando exclusividade e possuem um olhar 

mais romântico com relação ao destino e turistas de massa, aqueles que não 

fazem objeção em viajar para destinos visitados por muitas pessoas. 

Os turistas que possuem um olhar romântico viajam para lugares onde o 

turismo ainda é pouco praticado, permanecendo ali por algum tempo, até que um 

maior número de pessoas tenha acesso ao mesmo destino. Quando isso ocorre 

eles se retiram para outro. Esses turistas buscam uma autenticidade que segundo 

Urry (1996), não pode ser alcançada, pois a cultura está em constante mutação. Os 

destinos turísticos são adaptados para realizar os desejos do turista, que desejam 

comtemplar características típicas do local, deixando assim, de oferecer uma 

experiência autêntica. (URRY, 1996). 

É interessante considerar que o turista não necessariamente terá sempre um 

único posicionamento diante do turismo, pode haver momentos em que o turista se 

interesse por um atrativo considerado de massa e em outros por um menos 

visitado. 

Segundo Urry (1996), apesar de algumas discussões negativas a respeito do 

tema, o turismo não destrói manifestações culturais autênticas, visto que a cultura 

está sempre em transformação.  

No turismo, de acordo com Urry (1996), apesar de ser uma atividade 

descaracterizada por muitas pessoas, que o consideram uma atividade supérflua, 

existem profissionais qualificados para ajudar a construir e alimentar o olhar do 

turista. Em sua perspectiva, o turismo está pautado no olhar, e é construído em 

oposição à realidade cotidiana dos turistas, que através principalmente das 

expressões artísticas cria e acaba por alimentar esse olhar. 

Percebe-se, então, que o olhar do turista para determinado destino está 

relacionado à forma com que o criador desse olhar o posiciona como tal, seja 

através do cinema, da televisão, de fotografias, pois o olhar no turismo é 

dependente tanto do criador quanto do turista, observador.  
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Percebida a importância do posicionamento do olhar do turista em relação 

ao destino, o próximo capítulo abordará mais profundamente a forma como se dá a 

construção do imaginário turístico a partir das imagens, ou como se convencionou 

no estudo do turismo, das narrativas visuais. 
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2  A QUESTÃO  DAS NARRATIVAS VISUAIS NA FORMAÇÃO DO IMAGINÁRIO 
TURÍSTICO 

 

Antes mesmo da criação do termo turismo no século XVIII, pessoas já se 

deslocavam de seus territórios de origem para desbravar novas terras. Desde 

então, o turismo tem-se tornado uma prática, cada dia mais comum na sociedade 

pós-moderna. 

 De acordo com Gastal (2005), quando praticam o turismo, as pessoas se 

deslocam para lugares distintos de seu ambiente natural, por um tempo 

determinado, com diferentes motivações, como lazer, negócios, saúde.  

 Gastal (2005) afirma que é possível perceber em comum a esses diferentes 

motivos de deslocamentos, seja para uma localidade mais perto ou para um país 

distante, existe o estranhamento e o prazer diante do desconhecido. Um exemplo 

disso são as viagens desbravatórias realizadas nos séculos XV e XVI, em que se 

torna claro o medo diante do desconhecido, visto que além do receio natural às 

rotas não habituais, existiam lendas sobre monstros marinhos, sereias, dentre 

outras criaturas que haviam sido descritas por navegadores, os quais haviam feito 

aquelas rotas anteriormente. (GASTAL, 2005) 

Além do estranhamento diante das características incomuns dos povos e da 

natureza nos territórios desbravados, Gastal (2005) afirma ser possível reconhecer 

nas cartas escritas à corte, certo deslumbramento e prazer naquilo que estava 

sendo descoberto.  

É nesse contexto que as imagens estabelecem sua importância, com 

relação à atividade turística. Segundo Gastal (2005), as imagens estabelecem sua 

presença, na medida em que as pessoas, normalmente, antes de se deslocarem, 

estabelecem algum tipo de contato visual com o local para o qual pretendem viajar, 

através de fotografias, filmes, folhetos turísticos. E este contato, bem como outras 

fontes de informação sobre o lugar a ser visitado, constroem o imaginário do turista 

sobre o local.  

De acordo com Gastal (2005), ao pensarem em um destino, o somatório das 

imagens e informações que o indivíduo tem dele, construirá sua opinião a respeito 

da localidade, promovendo seu interesse em realizar a viagem, caso o turista 

perceba no destino condições de satisfazer os seus desejos, pois de outra forma a 

viagem não se realizará. 
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Percebe-se, então, a importância da imagem que o destino possui, na 

decisão da viagem pelo turista. De acordo com Dalchiavon (2012, p. 4), “todo 

produto turístico possui uma imagem e esta é fator determinante para o processo 

de decisão de compra do consumidor turístico.” Esta imagem que o destino 

turístico possui nada mais é que o conjunto de idéias sobre ele, ao qual 

denominamos imaginário turístico.  

Segundo Gastal (2005), o cotidiano das pessoas está mais voltado para o 

olhar em detrimento dos outros sentidos, vive-se a “sociedade do espetáculo”, que 

supervaloriza as imagens e a estética. Tudo tem que ser esteticamente agradável 

aos olhos, os objetos, os corpos das pessoas, os destinos turísticos. De acordo 

com a autora, a sociedade não se encontra mais na era do ser ou do ter, mas sim 

do parecer. As pessoas querem chamar a atenção das outras, querem parecer 

bonitas, saudáveis, ricas. “O espetáculo se apresenta como uma enorme 

positividade, indiscutível e inacessível. Não diz nada além de ‘o que aparece é bom 

e o que é bom aparece’.” (DEBORD, 1997, p. 16-17). 

De acordo com Gastal (2005), os destinos turísticos nesse contexto também 

devem parecer interessantes, e esteticamente agradáveis aos olhos do turista para 

que a prática se realize “com exigências para além das pertinentes ao seu uso ou 

desfrute, pois a eles deve ser agregado um padrão estético de qualidade: eles 

devem ser belos ao gosto contemporâneo.” (GASTAL, 2005, p. 29).  

A sociedade do espetáculo contou com a criação da fotografia, do cinema e 

da televisão para a maior veiculação de imagens, mas, segundo Debord (1997), 

começou a despontar como tal, na década de 1990 com o fim da guerra fria que 

havia ocorrido em 1989. 

 Com maior acessibilidade à internet, e às facilidades da globalização, 

associadas ao avanço da tecnologia dos transportes, as pessoas tinham mais 

facilmente acesso às imagens e informações de todos os lugares do mundo, 

possibilitando-lhes obter artigos de outros países, seguir a moda de outros lugares 

e viajar para outras localidades. 

Na era do “parecer”, as imagens passam a ter maior importância na vida das 

pessoas. O surgimento da fotografia, com auxílio do cinema, da televisão e 

posteriormente da internet, fez com que uma infinidade de imagens chegasse às 

pessoas todos os dias, criando museus imaginários pessoais como nunca antes. 

(GASTAL, 2005) 
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Uma característica surgida na era industrial e que acompanha a sociedade 

do espetáculo é o consumo pelo desejo e não mais por necessidade, visto que na 

era industrial, as fábricas produziam em série, e o mercado também precisaria 

consumir em grande quantidade (GASTAL, 2005). Segundo a autora, surge então a 

publicidade, cuja principal função é criar o desejo nas pessoas e transformá-lo em 

necessidade de mais produtos. Nesse contexto, está envolvido não só o desejo 

material, mas o social e o afetivo.  

As pessoas compram não mais por necessidade, mas porque acreditam 

que, ao adquirirem determinada marca de carro, ou de roupa serão mais bem 

aceitas pelas outras pessoas, serão mais queridas, vistas como mais atraentes. 

(GASTAL, 2005). O próprio imaginário se tornou um produto no mercado. Quando 

uma empresa cria um produto, ela, agora, o associa a um imaginário. De acordo 

com Gastal (2005), não se compra mais um produto por ele mesmo, mas sim pelo 

conjunto indissociavel dele e de seu imaginário.  

Com relação ao turismo, o destino turístico também não é mais vendido por 

si só, mas atrelado a um imaginário. Como afirma Marcon e Sales (2004), os 

produtos turísticos que almejam lograr êxito no mercado devem estar associados a 

imaginários, bem pensados e elaborados, característica inerente não só aos 

produtos turísticos, mas a todas as atividades de consumo na sociedade pós- 

moderna, principalmente as relacionadas ao lazer. 

Ainda com relação ao turismo, é importante que o turista esteja atento ao 

decidir por determinado destino baseado em informações visuais, visto que a 

fotografia, o cinema, a televisão, os folhetos turísticos não são retratos da 

realidade, eles são apenas uma leitura de alguém sobre o lugar, um recorte de 

mundo, que muito provavelmente foi colocado de determinada forma para induzir 

que se olhe o destino por um ângulo e não por outro. (GASTAL, 2005). 

Na sociedade contemporânea, a câmera assume uma importância muito 

grande visto que as pessoas passam a perceber o mundo atráves dela. E a 

verdade que antes era baseada unicamente naquilo que os olhos podiam ver, hoje 

também pode ser a imagem capturada por uma câmera. Segundo Gastal (2005), a 

máquina além de conduzir o observador para aquilo que é desejado, também 

ensina maneiras de olhar para algo determinado. Ela cria um olhar que muitas 

vezes o indivíduo acaba repetindo fora da presença desta, visto que a câmera 

constrói um olhar tendenciado a enxergar o mundo de determinada forma, sem que 
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muitas vezes a pessoa perceba que está apenas reproduzindo um olhar criado por 

outra pessoa (GASTAL, 2005). Visando a uma maior compreensão do assunto 

deste capitulo, o termo imagem será abordado mais profundamente na próxima 

seção.  

 

2.1  O QUE É IMAGEM? 

 

O termo imagem se tornou um  elemento e um recurso de suma importância 

na sociedade contemporânea, uma vez que ela traduz múltiplos sentidos 

condensados numa expressão imagética. Quando se trata de conceituar imagem, 

existem diversas definições sobre o assunto, e elas podem caminhar por algumas 

diretrizes que, segundo Gastal (2005), podem ser representação gráfica de uma 

pessoa ou objeto, em manifestações visuais como fotografia, cinema, vídeos. 

Representações mentais como impressões, recordações, sonhos e lembranças. A 

sociedade pós-moderna encaminha a definição para a visibilidade concreta, 

entendendo-se por concreto. 

 
 
[...] Aquele aspecto do mundo natural sustentado na especificidade 
tridimensional do seu significante e, a partir daí unidade de manifestação 
autossuficiente como um todo de significação, suscetível de análise. 
(ZUNZUNEGUI, 1998 apud GASTAL, 2005, p. 47). 
 
 

 
Segundo Gastal (2005), teorias recentes passaram a adotar o termo 

narrativas visuais, utilizado por Fredric Jameson, conhecido como o maior teórico 

da pós-modernidade, para facilitar o estudo e a compreensão do termo. De acordo 

com ela, Jameson utiliza o termo “narrativas visuais” com a intenção de fugir das 

dificuldades do conceito imagem, e, ao mesmo tempo, o caracteriza como uma 

narrativa, ou seja, o olhar de outra pessoa sobre algo. 

Quando se utiliza o termo imagem ou narrativas visuais, refere-se não 

somente a fotografias, cinema, pinturas, mas a todos os elementos que constituem 

uma narrativa visual específica. Elas podem ser classificadas como 

representativas, quando representam realisticamente aspectos figurativos dos 

objetos, não representativas ou abstratas, quando proprocionam uma percepção, 

mas não a percepção de algo concreto. (GASTAL, 2005). 
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Mesmo quando se faz referência a narrativas visuais representativas, elas 

acabam por dar acesso aos indivíduos a estereótipos e imaginários que eles 

acreditam ser a realidade. Segundo Gastal (2005), mesmo quando classificadas 

como representativas, as imagens ou narrativas visuais continuam sendo o olhar 

de outra pessoa sobre algo. 

Para o marketing, o termo imagem assume um importante papel com 

relação à venda de um produto ou serviço, sendo compreendido como: as 

impressões, ideias, sobre determinado produto percebidas pelo consumidor, as 

quais são fundamentais no processo de decisão da compra. Ao pensarem em 

determinado produto ou serviço virá imediatamente à mente do consumidor uma 

opinião, que é a soma de suas impressões e ideias sobre ele. Somente se esta for 

positiva, a compra se realizará.  

A imagem de um lugar também pode ser observada pelo marketing. E é 

conceituada como determinante básico da forma como os cidadãos reagem a um 

lugar (KOTLER, 1994). Assim como os produtos em geral, a imagem de um lugar 

também é formada pelas ideias e impressões sobre ele, adquiridas pelo indivíduo 

ao longo da vida. Assim sendo, a decisão por uma viagem se dará mediante a 

opinião que a pessoa construiu da localidade.  

Segundo Kotler (1994), uma imagem é uma opinião pessoal que varia entre 

as pessoas. Por isso, a imagem é algo que deve ser administrado, tanto em termos 

de produtos quanto de destinos turísticos. Com relação aos últimos, o marketing 

procura a imagem de um local entre seu público, e o segmenta com a finalidade de 

apoiar os fatores positivos do local e reforçar uma imagem pré-existente ou criar 

uma nova e transmitir para o público alvo (KOTLER, 1994).  

O termo narrativas visuais passou a ser utilizado no turismo em substituição 

ao termo imagem. E para fazer referência ao conjunto de ideias sobre algo, 

utilizado pelo marketing passou-se a utilizar o termo imaginário, o qual irá ser 

abordado na próxima seção.  

 

 

2.2  A CONSTRUÇÃO DOS IMAGINÁRIOS 
 

Existem vários conceitos para o termo imaginário. Neste trabalho será 

utilizado o de Juremir Machado da Silva (2006) que, a partir dos conceitos 
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apresentados por Lacan, Gaston Bachelard e Michel Maffesoli, dentre outros, 

constrói o seu próprio, ressaltando que o ser humano é movido por seus 

imaginários. De acordo com Silva (2006, p. 7) “o ser humano só existe no 

imaginário.” A vida é uma eterna criação de possibilidades. Ela é ao mesmo tempo 

a vida que se vive no cotidiano e a vida que o indivíduo imagina. Segundo Silva 

(2006) o imaginário é um reservatório motor onde se concentram imagens, 

lembranças, pensamentos, do sujeito social, é uma força que leva a ação, às 

atitudes dos indivíduos.  

De acordo Silva (2006), Lacan compreende o imaginário como uma relação 

entre filosofia e psicanálise, como algo anterior ao simbólico, tipo de nutriente 

primitivo responsável por um reservatório arcaico de imagens anteriores à cultura.  

Bachelard compreende o Imaginário como uma grande metáfora de encontro 

entre natureza e homem. Para Bachelard o Imaginário traduz através de imagens o 

universo do pensamento humano fora dos limites da razão. 

E Maffesoli acredita que o imaginário é uma fonte comum de sensações, 

lembranças, estilos de vida, de um grupo. Para ele todo imaginário é social, uma 

forma de ver o mundo de um grupo, de uma comunidade, uma construção mental. 

Seria a errância de um povo, e também o que o move. Para ele o imaginário e o 

real caminham juntos, e estão associados.  

Em uma entrevista concedida à Silva, Maffesolli afirma que: “O imaginário é 

o estado de espírito, o que caracteriza um povo. Não se trata de algo simplesmente 

racional, sociológico ou psicológico, pois carrega também algo de imponderável, 

um certo mistério da criação ou da transfiguração.” (MAFFESOLLI, 2001 apud 

SILVA, 2001, p. 75). 

A partir do estudo dos conceitos de imaginários propostos por esses autores, 

entre outros que estudam o imaginário, Silva (2006), constrói o seu conceito de 

imaginário e afirma que as narrativas que contam a vida social, produzem 

imaginários que acabam por produzir o real, desconstruindo o imaginado e criando 

novas possibilidades de realidades impregnadas de imaginário. 

Quando se estuda o imaginário, percebe-se que ele sempre existiu desde as 

mais antigas civilizações, quando os povos desbravavam matas, havia o medo dos 

animais que poderiam ser encontrados, e do território a ser percorrido.  

Na sociedade contemporânea, no que diz respeito ao turismo, o imaginário 

não se encontra mais tão ligado a lugares intocados pelos seres humanos, visto 
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que quase não existem mais. Segundo Gastal (2005), os imaginários estão mais 

ligados a hábitos e culturas diferentes dos indivíduos. As pessoas passam a ter 

mais curiosidade em conhecer povos desconhecidos por eles, com traços 

diferentes dos seus. 

A indústria do consumo, que surge na era industrial, com a intenção de fazer 

com que as pessoas consumam na mesma proporção que o mercado passa a 

produzir, aproveita-se do imaginário para satisfazer suas necessidades. (GASTAL, 

2005). Assim, através da publicidade, os destinos turísticos, como os produtos e 

serviços em geral, começam a ser associados a imaginários, que lhes agregam 

determinado valor.  

Na pós-modernidade os imaginários assumem papel de destaque, pois 

consumir imaginários passou a fazer parte das necessidades humanas. Os 

produtos e serviços não são mais vendidos separadamente, mas devem vir 

atrelados a imaginários, pois os consumidores necessitam tanto do produto ou 

serviço em si, quanto do imaginário associado a eles. (GASTAL, 2005). Segundo a 

autora, os produtos e serviços devem atender às idealizações e sentimentos das 

pessoas. 

O imaginário se torna, então, um produto a ser vendido, que muitas vezes 

custa mais caro que produto ou serviço em si. Por isso, passa a ser um produto no 

mercado e deve ser administrado como tal.  

De acordo com Gastal (2005), com relação ao turismo, o que ocorre muitas 

vezes é que o processo de administração do imaginário que deveria ser realizado 

por profissionais da área de planejamento turístico, acaba sendo entregue 

unicamente ao marketing, e é devido a isso que muitas vezes o imaginário é visto 

pelas pessoas como falso. 

Segundo Gastal (2005), para os marqueteiros, aquilo que no turismo se 

denomina imaginário é algo visto como individual, por isso as pesquisas feitas 

visam coletar informações ouvindo um grande número de pessoas, para então 

chegar à opinião de um grupo. Porém os imaginários são sociais por excelência, 

por mais que os indivíduos tenham determinada autonomia nesta construção, eles 

serão sempre imaginários de um grupo.  

 
 

 
 



32 

O imaginário é o estado de espírito de um grupo, de um país, de um 
estado-nação, de uma comunidade, etc. O imaginário estabelece vínculo. 
É cimento social. Logo, se o imaginário liga, une numa mesma atmosfera, 
não pode ser individual. (MAFFESOLI, 2001 apud SILVA, 2001, p. 76). 
 
 

 
De acordo com Silva (2006), a pesquisa deve ser feita de dentro, por meio 

da participação observante, de meios etnográficos. Segundo ele, para 

compreender um grupo, deve-se estar próximo ao cotidiano das pessoas que se 

quer compreender. Deve-se dar atenção não somente ao olhar, mas também ao 

ouvir, através da conversa e da interação com as pessoas pertencentes ao grupo. 

Percebendo a complexidade dos imaginários, na próxima seção deste capítulo será 

estudada com mais profundidade essa relação com o turismo. 

 

2.3  OS IMAGINÁRIOS E SUA RELAÇÃO COM O TURISMO  
 

Atualmente, a sociedade se encontra em um estágio em que os desejos e as 

necessidades se tornaram um, e estão fortemente conectados a um imaginário. 

Assim como os produtos e serviços em geral, os destinos turísticos para 

alcançarem sucesso no mercado, devem estar associados a um imaginário que 

satisfaça os desejos, idealizações sonhos dos indivíduos.  

Quando se trabalha com o turismo, deve-se repensar o imaginário local, e 

adequar as propostas de marketing para que satisfaça as expectativas dos turistas. 

Essas propostas devem ser articuladas de forma a conduzi-los a perceber no 

espaço turístico aquilo que representa o imaginário do lugar. (GASTAL, 2005) 

É importante que, nas propostas de marketing, estejam bem salientadas as 

características que compõem a identidade do lugar, de forma a torna-lo único, e 

não somente mais um destino turístico, com características semelhantes a tantos 

outros destinos. “Tal conceituação de identidade se opõe diretamente ao conceito 

de uniformidade, enquanto predominância de um estilo formal, aspecto 

amplamente estimulado pelo fenômeno da globalização”.  (MARCON; SALES 

2004, p. 3) 

Os imaginários traduzem sentimentos, idealizações, desejos dos seres 

humanos. Os produtos turísticos estão entre os produtos com maior facilidade em 

atender a  esses desejos dos turistas. Quando o produto turístico se aproxima 

daquilo que o turista deseja ver, a compra se realiza. O turismo, assim como os 
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outros produtos e serviços, na pós-modernidade, trabalha com imaginários no 

plural. Imaginários são mutáveis e fazem isso muito dinâmicamente. Assim sendo, 

os profissionais da área de planejamento turístico têm a responsabilidade de 

administrar esses imaginários, criando, alimentando, e também reforçando 

imaginários. (GASTAL, 2005) 

Segundo Gastal (2005), o imaginário deve ser atrelado ao destino turístico 

ainda na fase de planejamento, os profissionais da área devem estar cientes dos 

desejos e expectativas dos turistas, para então criar propostas de marketing que se 

adequem as necessidades destes. Quando os planejadores percebem os desejos 

dos turistas e os conectam ao destino turístico, ressaltando a sua identidade, a 

atividade turística alcança sucesso.  

Os imaginários turísticos surgem e se transformam por diversos motivos, 

muitas vezes passam a representar a identidade do destino, sem que isso 

corresponda à realidade. Segundo Dalchiavon (2012), na atividade turística a 

imagem de simulacro, que é uma imagem que inventa uma realidade, ocorre, pois 

o turismo não vende a imagem real de pobrezas, e de normalidades e sim a 

imagem de paraíso, de exotismo dos destinos turísticos. 

De acordo com Bignami (2002), é importante ressaltar que os imaginários 

turísticos, não são apenas construídos pela visão de estrangeiros a respeito do 

destino, mas também pela imagem que o próprio povo tem de si mesmo e da terra 

em que vive.  

A maneira como o povo se percebe com relação as suas características e 

hábitos, influência no seu comportamento, em suas ideias, contribuindo assim na 

construção dos imaginários turísticos, podendo ou não reafirmar estereótipos.  

Planejar o turismo é uma tarefa de grande responsabilidade, que envolve 

planejadores turísticos das esferas público e privadas, entidades do turismo, bem 

como organizações responsáveis pela promoção turística do destino, além das Film 

Comissions que também deveriam participar do planejamento turístico do destino, 

mas os responsáveis por elas em sua maioria pouco sabem sobre a atividade 

turística, tão pouco sobre planejamento e marketing turístico. O planejamento 

responsável do turismo é importante, pois este é capaz de criar, transformar, 

reafirmar imaginários. Como afirma Gastal (2005), não significa apenas organizar o 

espaço físico, produtos e serviços. Significa também manter contato com as 

pessoas, compreender seus desejos e necessidades e associá-los aos destinos 
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turísticos. Mantendo a responsabilidade de ressaltar a “verdadeira” essência do 

lugar.  

Nesse contexto, no próximo capítulo, será abordada a pesquisa realizada, 

que visa a discutir a influência do cinema, como indutor do turismo, e criador de 

imaginários na percepção dos brasileiros sobre si mesmos.  
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3  A INFLUÊNCIA DO CINEMA NA PERCEPÇÂO DOS BRASILEIROS SOBRE SI 
MESMOS 

 

A pesquisa empreendida no presente trabalho visa elucidar a questão 

levantada sobre a influência do cinema, principalmente o americano, na percepção 

ou imaginário do brasileiro, sobre si mesmo e suas características enquanto nativo 

do Brasil.  

A pesquisa foi realizada a partir da análise da opinião de brasileiros a 

respeito de sua representação enquanto tal, suas características e hábitos sociais, 

em três filmes americanos: Rio (2011), O Íncrível Hulk (2008), e Velozes e Furiosos 

5-Operação Rio (2011). A seleção dos filmes utilizados na pesquisa ocorreu visto 

que ao assisti-los foram levantados questionamentos, pela autora deste trabalho, a 

respeito da representação do brasileiro nos mesmos e a partir disto, o interesse em 

saber se os brasileiros em geral se percebem da maneira como são expostos nos 

filmes. Além disso, a escolha por esses filmes se deu, levando em consideração a 

cidade do Rio de Janeiro como principal referência da imagem turística do Brasil no 

exterior, o que é perceptível através da série de filmes que são lançados, 

representando o país, principalmente nos Estados Unidos, tendo a cidade do Rio 

de Janeiro como plano de fundo. Além dos três filmes considerados na pesquisa, 

muitos já foram citados no presente trabalho como The Girl From Rio (1927), Rio’s 

Road to Hell (1931), Uma Noite No Rio (1941) e Boca (1994). Outro motivo para as 

escolhas dos filmes envolvidos na pesquisa foi a repercurssão que tiveram no 

Brasil, o que levaria a uma oferta maior de pessoas possíveis de serem 

entrevistadas. 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais abertas com 

brasileiros de ambos os sexos. Como critérios para participação da entrevista, o 

sujeito deveria ter assistido, ao menos, a um dos três filmes envolvidos na pesquisa 

e não fazer parte da área do Turismo. Das 15 pessoas abordadas para responder à 

entrevista, somente 8 souberam responder de forma à contribuir com a pesquisa, 

as outras não haviam assistido a nenhum dos três filmes utilizados na pesquisa e 

por isto não foram consideradas na mesma. Os 8 entrevistados participantes, 

possuíam faixa etária entre 20 e 26 anos, os individuos abordados que possuiam 

idade acima ou abaixo dessa faixa etária não haviam assistido a nenhum dos 

filmes. Foram entrevistadas pessoas das cidades do Rio de Janeiro RJ, São João 
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de Meriti - RJ, e Friburgo - RJ, no mês de Outubro de 2014. Estas cidades foram 

escolhidas, pois são mais próximas do cotidiano da autora, facilitando a realização 

das entrevistas. Além disso, havia a impossibilidade de realizar entrevistas 

pessoais com indivíduos oriundos de outras cidades do Brasil devido à distância. 

 

 Considerando o período dos filmes que se passam no Rio de Janeiro, foram 

realizadas entrevistas com as seguintes perguntas correlacionadas aos filmes: 

 

Rio 

 

1. Você gostou do filme, considerando a questão da retratação dos brasileiros no 

filme Rio? Por quê? 

2. Você considera que o brasileiro foi bem retratado no filme? Por quê? 

3. Você se identificou de alguma forma com o jeito, estilo de vida, gostos que o 

povo brasileiro é retratado no filme? Se sim, com o que?  

4. Você mudaria algo no tocante a representação do brasileiro, no filme? Se sim, o 

quê?  

 

O Incrível Hulk 
 

1. Você considera que o filme representou bem a imagem do brasileiro? Por 

quê? 

 
2. Levando em conta a questão sócio- econômica do Brasil, você  acredita que 

o filme abordou a realidade vivida pelos brasileiros na cidade? Por quê? 

 
3. Você se identificou de alguma forma  com o estilo de vida, hábitos, do 

brasileiro no filme? Se sim, com o quê?  

 
4. Você mudaria algo em relação a representação do brasileiro no filme? Se 

sim, o quê?    

 
Velozes e Furiosos5-Operação Rio 
 

1. Você considera que as características do brasileiro foram bem retratadas 

no filme? Por quê? 

2. Você acredita que o filme representa bem o estilo de vida, gostos e 

hábitos do brasileiro? Por quê? 
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3. Você se identificou com algo na forma com que o brasileiro é 

representado no filme? Se sim, com o quê? 

4. Você mudaria algo na forma como a imagem do brasileiro é abordada no 

filme? Se sim, o quê? 

  
Além das entrevistas pessoais, também foram utilizadas na pesquisa 

opiniões de nove blogueiros brasileiros. Foram analisadas as opiniões de três 

blogueiros por filme, critério que foi adotado para a construção da pesquisa, 

visando ter conteúdo suficiente para ser analisado. Os blogs utilizados na pesquisa 

foram escolhidos por apresentarem opinões de brasileiros de diferentes estados do 

país, sendo eles, das cidades do Rio de Janeiro - RJ, Niterói - RJ, São Paulo - SP, 

Santos - SP, Caxias do Sul – RS e do estado de Pernambuco, ampliando a 

abrangência da pesquisa, que não seria possível por meio da realização de 

entrevistas pessoais, além de possibilitar uma maior variabilidade na faixa etária 

dos participantes da pesquisa. Além disso, os blogs utilizados foram selecionados 

por apresentarem claramente as impressões que os blogueiros tiveram da 

representação do brasileiro nos três filmes envolvidos na pesquisa, discorrendo 

sobre a percepção que eles têm de brasileiro, ou seja, de si mesmos e verificando 

se corresponde à representação apresentada nos filmes. Foram utilizados na 

pesquisa os seguintes blogs: Cinema na rede, Ana Maria Bahiana, Pipoca Combo, 

Cineplayers, 24 Cineview, Delfos, Plano Crítico, e Cinema Aqui. Os demais blogs 

pesquisados não apresentavam opiniões a cerca da representação do brasileiro 

nos filmes envolvidos na pesquisa. E por isto não foram considerados na mesma. 

A pesquisa com relação aos blogs foi realizada, no mês de Outubro de 2014, 

totalizando um período de dez horas de pesquisa, onde foram analisadas as 

opiniões de três blogs por filme. 

A pesquisa foi dividida em análise de entrevistas pessoais e blogs, visto que 

havia a impossibilidade da realização de entrevistas pessoais com individuos de 

outros estados que não o Rio de Janeiro. Os blogs possibilitariam o acesso a 

opiniões de pessoas de outros estados do país, além de uma possível variabilidade 

na faixa etária dos indivíduos envolvidos na pesquisa.  

É importante ressaltar que a amostra de pessoas entrevistadas e blogs 

utilizados na pesquisa não visa uma análise estatística significativa da percepção 

geral da população brasileira sobre si mesma, com relação à influência do cinema. 
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Ela deve ser considerada apenas como uma amostra ilustrativa do presente 

trabalho, que visa promover o estudo sobre o tema.  

  

3.1  DESCRIÇÃO DOS FILMES UTILIZADOS NA PESQUISA  

 

Rio 

O longa metragem americano, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, teve 

seu lançamento no Brasil em Abril de 2011. De acordo com o site Adoro Cinema, o 

filme contou com um orçamento de noventa milhões de dólares e alcançou uma 

bilheteria de mais de seis milhões de espectadores no Brasil.  

A história do filme se baseia na história de Blu, uma arara azul que nasceu 

no Rio de Janeiro, mas foi capturada na floresta e foi levada para Minnesota nos 

Estados Unidos. No novo país, Blu é criado por Linda, que é reconhecida por ele 

como sua melhor amiga.  

No decorrer da história, um ornitólogo chamado Túlio, personagem dublado 

por Rodrigo Santoro, aparece e diz à Linda que Blu é o último macho da espécie e 

que ele deseja que a arara acasale com a última fêmea viva que se encontra no 

Rio de Janeiro.  

Linda e Blu viajam para a cidade onde conhecem Jade, personagem 

dublada por Anne Hathaway, ela é uma arara que não gosta de ficar engaiolada e 

possui um espírito livre, o que faz com que ela e Blu tenham alguns 

desentendimentos no início.  

Quando o casal de araras é capturado por uma quadrilha de tráfico de aves 

raras, eles acabam presos por uma corrente na pata, e unem forças para escapar 

do cativeiro. A partir de então, passam por uma série de aventuras na cidade, 

durante as quais muitos estereótipos do brasileiro são destacados, como a cena 

onde alguns micos aparecem roubando, fazendo uma alusão ao povo mestiço do 

país, com características de criminosos, ou ainda as cenas em que as pessoas 

aparecem sambando na rua. 

 

O incrível Hulk  

 

O filme, dirigido por Louis Laterrier, foi lançado no Brasil em Junho de 2008. 

Segundo o site Adoro Pipoca, contando com uma receita de cinquenta milhões de 
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dólares, o longa metragem alcançou uma bilheteria de mais de um milhão de 

espectadores. 

O filme dá sequência à história do cientista Bruce Banner, interpretado pelo 

ator Edward Norton, que, longe da mulher que ama, Betty Ross, interpretado pela 

atriz Liv Tyler, busca uma erva que seja capaz de retirar a radiação gama que está 

em seu sangue. Para isso se esconde em uma favela do Rio de Janeiro, onde o 

filme destaca estreótipos associados ao Brasil, como a pobreza e a violência.  

Ao mesmo tempo em que procura a cura para a radiação que se encontra 

em seu corpo, Banner precisa fugir do General Ross, encenado pelo ator William 

Hurt, e da força militar americana que tenta capturá-lo, com a intenção de explorar 

o poder que possibilita a Banner se transformar em Hulk.  

 

Velozes e Furiosos 5- Operação Rio 

 

O longa metragem teve como diretor Just Lin, tendo sido lançado no Brasil 

em Maio de 2011. De acordo com o site Adoro pipoca, o filme contou com a receita 

de cento e vinte cinco milhões dólares e alcançou um público de mais de três 

milhões de espectadores no Brasil. 

O filme conta a história de Dominic Toretto, interpretado pelo ator Vin Diesel, 

que, no início do filme, é resgatado por sua irmã Mia, interpretada pela atriz 

Jordana Brewster, e por Brian O’Conner, personagem vivido pelo ator Paul Walker, 

em uma missão ousada sobre rodas. Durante a operação Toretto desaparece.  

Brian e Mia viajam para o Rio de Janeiro, onde encontram Vince, papel de 

Matt Schulze, que propõe a eles o roubo de carros que estão sendo levados em um 

trem. Segundo Vince essa será uma operação simples e renderá um bom lucro.  

No decorrer da operação Dominic reaparece e diz à irmã que os planos 

mudaram. Então, ela leva um dos carros a um esconderijo localizado em uma 

favela carioca. Enquanto isso, Dominic e Brian ficam e enfrentam policiais e 

bandidos. 

Quando começam a desmontar o carro, o trio descobre que ele possui um 

chip com as informações ilegais de Hernan Reis, um traficante, encenado pelo ator 

Joaquim de Almeida. No chip eles encontram, inclusive, a informação sobre o local 

onde está o dinheiro arreacadado pelo traficante. A partir de então, o trio elabora 
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um plano ousado para roubar a fortuna de Hernan Reis, contando com a ajuda de 

vários amigos.  

 

3.2  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E BLOGS  

 

As entrevistas pessoais realizadas com os oito entrevistados da pesquisa 

serão análisadas por filme, as respostas dos indivíduos participantes serão 

destacadas uma a uma. Ao final de cada um dos três filmes, envolvidos na 

pesquisa será construída uma análise geral sobre a opinião dos entrevistados 

acerca da representação do brasileiro no filme e sobre sua percepção sobre si 

mesmo em relação à maneira que o filme o representa. Após a realização da 

análise das respostas relativas a cada filme, individualmente, seguirá uma análise 

mais ampla sobre a opinião dos brasileiros entrevistados, em relação aos três 

filmes envolvidos. 

Com relação aos blogs utilizados na pesquisa, as opiniões dos nove 

blogueiros participantes serão também destacadas uma a uma por filme seguindo a 

ordem de três blogs para cada filme. Ao final de cada filme será construída uma 

análise geral sobre a forma como os participantes percebem a representação do 

brasileiro no filme e qual o seu posicionamente com relação a maneira que o filme 

o representa enquanto brasileiro. Após a análise individual de cada um dos três 

filmes, seguirá uma análise mais ampla sobre a opinião dos entrevistados em 

relação a todos os filmes.  
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 Entrevistas 

 

 

 

Rio 

 

Posição quanto à 

representação dos 

brasileiros no filme 

 

 
 

Identificação com 
a retratação dos 

brasileiros no filme 
 

 

Propostas de 
mudanças para a 
representação de 

brasileiro 
apresentada 

 

 

 

Entrevistado 1 

(cidade: Rio de 

Janeiro-RJ) 

 

“Achei estereotipada, 

pois dá a entender que 

os cariocas sambam o 

tempo todo na rua. 

Apesar de 

estereotipada a 

imagem passada 

sobre o brasileiro, é 

positiva, alegre.” 

 

“Me identifiquei com a 

descontração, convívio 

das pessoas na praia 

e com a alegria de 

viver do brasileiro que 

é mostrada no filme” 

 

“Mudaria o fato de as 

pessoas sambarem o 

tempo todo, pois não 

condiz com a 

realidade.” 

 

Entrevistado 2 

(cidade: São João 

de Meriti-RJ) 

 

“O filme mostra o 

Brasil como se fosse 

só mato e os 

brasileiros só 

carnaval.” 

 

“Me identifiquei com a 

alegria do povo e com 

o gosto pelo carnaval, 

que o filme mostra.” 

 

“Colocaria menos 

cenas de samba, e 

diminuiria a alegria, 

exagerada, do povo.”  
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Entrevistado 3 

(cidade do Rio de 

Janeiro-RJ) 

 

“Achei que eles vêem 

os brasileiros de forma 

preconceituosa, não 

pesquisaram sobre o 

Rio, e sua cultura de 

verdade antes de fazer 

o filme. Colocam o 

povo como ladrões e 

pessoas que sambam 

o tempo todo. Apesar 

de existir samba e 

roubo, no país, os 

brasileiros não são só 

isso.” 

 

“Não me considero do 

jeito que eles retratam 

os brasileiros, eu 

trabalho muito.” 

 

“Eu mudaria a forma 

como eles mostram o 

brasileiro, mostraria 

outras coisas da nossa 

cultura além das que 

são mostradas no 

filme.”. 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado 4 

(cidade: Friburgo-

RJ) 

 

“Apesar de não 

considerar os 

estereótipos 

mostrados no filme 

ofensivos, achei que a 

cidade do Rio e os 

brasileiros, foram 

caricaturados Inclusive 

os passáros brasileiros 

que ficam amigos do 

personagem principal, 

eram claramente 

malandros.” 

 

“Me identifiquei 

somente com a 

questão da alegria do 

povo.” 

 

“Mudaria o exagero do 

filme em relação ao 

carnaval, e cortaria 

cenas como a que Blu 

tenta voar e acaba 

batendo na bunda de 

uma mulher na praia, 

além de ser machista, 

cenas como essas 

contribuem para 

fortalecer estereótipos 

prejudiciais que há 

anos o país tenta 

vencer.” 

 

 

Entrevistado 5 

(cidade: São João 

de Meriti-RJ) 

 

“O filme retratou bem 

a alegria dos 

brasileiros, mas o filme 

exagera no samba e 

no carnaval.” 

 

“Me identifiquei com o 

jeito alegre do povo, 

com o gosto pelo 

samba,mas não me 

identifico com o estilo 

de vida praiano que 

mostram.” 

 

“Mudaria a forma 

exagerada como o 

filme retrata a alegria 

do povo, o samba, o 

carnaval. No filme tudo 

virá carnaval” 
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Entrevistado 6 

(cidade Rio de 

Janeiro-RJ) 

 

“O filme mostrou bem 

a cultura do brasileiro, 

o samba, o carnaval, e 

a realidade do Brasil 

sobre o tráfico de 

animais” 

 

“Me identifico com o 

estilo de vida humilde 

e com a alegria dos 

brasileiros 

representados no 

filme.” 

 

“Mudaria apenas o 

exagero com relação 

ao samba, os 

brasileiros são 

ecléticos, mas acho 

que o filme 

representou bem o 

Brasil.” 

 

 

 

Entrevistado 7 

(Cidade: São João 

de Meriti-RJ) 

 

“Não gostei da forma 

com que o filme retrata 

os brasileiros com 

relação ao carnaval, 

mas é a realidade. 

Acho que o filme 

retratou bem as 

características dos 

brasileiros.” 

 

“Eu pessoalmente não 

me identifiquei com o 

jeito do brasileiro no 

filme, pois o samba e 

o carnaval não são 

escolhas que eu faço 

para a minha vida, 

devido a minha 

religião, mas são parte 

da vida da maioria dos 

brasileiros. 

 

“Não mudaria nada, 

acho que o filme 

retratou bem os 

brasileiros tanto 

quanto a violência 

quanto ao lado festivo 

do povo.”  

 

Dentre os oito participantes da pesquisa sete haviam assistido ao filme. 

Cinco deles afirmaram que apesar de se identificarem com algumas características 

dos brasileiros presentes no filme, como o interesse pelo samba, pelo carnaval, a 

alegria do povo, a forma como essas características são colocadas no filme é 

exagerada, e não condizente com a realidade.  

Outro participante além de acreditar que as características do brasileiro 

apresentadas pelo filme são exageradas e não condizem com a realidade, diz não 

se identificar com nenhuma delas. Segundo ele, o povo brasileiro é visto como 

ladrão e pessoas que sambam o tempo todo. Além disso, propõe que além do 

interesse pelo carnaval outros traços da cultura dos brasileiros deveriam ser 

considerados no filme.  

Somente uma pessoa, apesar de afirmar não se identificar com os 

brasileiros apresentados no filme, acredita que este representa bem povo e suas 

características. Segundo ele, o filme retrata bem os brasileiros tanto em relação à 

violência quanto ao lado festivo. 
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É possível, então, perceber que a maioria dos participantes acredita que o 

brasileiro não é bem representado pelo filme, por apresentar de maneira exagerada 

algumas características destes, como alegria do povo, o interesse pelo samba e 

pelo carnaval. 

 

 

 

O incrível Hulk 

 

Posição quanto à 

representação dos 

brasileiros no filme 

 

 
 

Identificação com 
a retratação dos 

brasileiros no filme 
 

 
 

Propostas de 
mudanças para a 
representação de 

brasileiro 
apresentada 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado 1 

(cidade: Rio de 

Janeiro-RJ) 

 

“O filme representou 

pessimamente o 

brasileiro. Apesar de o 

filme retratar a vida na 

favela, e sabermos 

que parte considerável 

da população nacional 

vive em comunidades, 

ele retrata o povo do 

Brasil como marginal, 

que nem mesmo sabe 

falar o português. 

Além de não mostrar a 

vida do brasileiro que 

não mora na favela.”  

 

“Não me identifiquei 

com nada em relação 

à vida, aos gostos e 

hábitos do brasileiro.” 

 

“Mudaria a forma 

como a população é 

mostrada, como se 

todos os brasileiros 

fossem marginais, o 

jeito de falar da 

população, que não 

fala o português que 

falamos aqui e 

retrataria a vida fora 

da favela.”  

 

 

 

Entrevistado 3 

(cidade: Rio de 

Janeiro-RJ) 

 

“Não acho que o filme 

representa bem os 

brasileiros em geral. 

No filme só retratam a 

favela e a violência. 

Não aparecem 

pessoas de classe 

média ou ricas que 

também existem no 

país.” 

 

“Não me identifico com 

nada em relação ao 

estilo de vida, gostos, 

hábitos do brasileiro, 

que são mostrados no 

filme, pois não vivo a 

realidade que é 

apresentada.” 

 

“Mudaria o filme com 

relação a mostrar 

também a realidade e 

a cultura fora da favela 

e no resto do país.” 
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Devido a uma menor repercussão deste filme em relação aos outros 

utilizados na pesquisa, somente dois dentre os oito participantes haviam assistido à 

ele. Analisando as respostas destes entrevistados, pode-se perceber que não 

acreditam que o filme representa bem o brasileiro e suas características, 

mostrando apenas a favela e a violência, que, apesar de existirem no Brasil, não 

fazem parte da realidade de todos. Eles não se identificam com a representação do 

povo brasileiro apresentada e afirmam que mudariam a forma como ele é 

mostrado, além de incluir a retratação da vida fora das favelas.  

 

 

 

Velozes e Furiosos 5 

- Operação Rio 

 

Posição quanto 

à representação 

dos brasileiros 

no filme 

 
 

Identificação com 
a retratação dos 

brasileiros no filme 
 

 
 

Propostas de 
mudanças para a 
representação de 

brasileiro 
apresentada 

 

 

 

 

 

Entrevistado 1 

(cidade: Rio de 

Janeiro-RJ) 

 

“Não acho que o 

filme representa 

bem os brasileiros, 

pois mostra o Brasil 

como reduto de 

bandidos, além de 

não mostrar que 

existe respeito das 

forças de 

segurança 

americana para 

com as forças de 

segurança 

nacionais.  

 

“Não me identifico com 

a forma que o filme 

mostra os brasileiros, 

pois o filme não 

mostra o estilo de vida 

do brasileiro em geral, 

que não mora em 

comunidades.” 

 

“Colocaria os 

brasileiros como 

cidadãos comuns e 

não como bandidos 

desocupados e 

corruptos.” 
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Entrevistado 2 

(cidade: São João de 

Meriti-RJ) 

 

“Não acho que o 

filme representa 

bem os brasileiros, 

pois exagera na 

violência e na 

corrupção. Passa a 

impressão que aqui 

as pessoas podem 

fazer o que 

quiserem.” 

 

“Não me identifico com 

o brasileiro do filme, 

porque ele só mostra 

as comunidades, não 

mostra a parte mais 

desenvolvida do país 

na questão 

econômica.” 

 

“Diminuiria a violência 

mostrada no filme, 

pois apesar de existir 

não é da forma que é 

o filme põe. Além da 

omissão do estado em 

relação à fiscalização 

das leis, pois parece 

que no Brasil elas não 

existem.” 

 

 

 

 

 

Entrevistado 3 

(cidade: Rio de 

Janeiro-RJ) 

 

“Não acho que o 

brasileiro foi bem 

retratado no filme, 

pois no geral não é 

mostrado. Parece 

que na favela só 

existem bandidos, 

não mostra 

pessoas de bem. 

De acordo com o 

filme a polícia 

americana entra e 

faz aqui o que 

quiser.” 

 

“Não me identifico com 

os brasileiros do filme, 

pois não vivo a 

realidade da favela.”  

 

“Faria mais cenas 

gravadas no Brasil, 

visto que muitas das 

cenas não são do 

país. Mostraria 

também a parte mais 

desenvolvida do 

Brasil e mais da 

nossa cultura.”  
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Entrevistado 6 

(cidade: Rio de 

Janeiro-RJ) 

 

“Acho que o filme 

representa bem os 

brasileiros porque 

muitos são 

corruptos, e o 

nosso país também 

é muito violento.” 

 

“Não me identifico com 

as características dos 

brasileiros do filme, 

porque ele só retrata 

as pessoas que vivem 

na favela, mas 

acredito que o povo 

brasileiro no geral, foi 

bem retratado.” 

 

“Não mudaria nada, 

a imagem do 

brasileiro passada 

pelo filme, porque 

ela representa a 

realidade.” 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado 8 

(cidade: Rio de 

Janeiro-RJ) 

. 

 “Os produtores para 

fazer o filme mudaram 

as características dos 

brasileiros de acordo 

com a visão 

estrangeira que eles 

têm sobre nós. Apesar 

da polícia corrupta, e 

das características 

físicas dos brasileiros 

estarem corretas, no 

geral, o filme não é 

coerente com a 

realidade. ” 

 

“Não me identifiquei 

com as características 

do brasileiro no filme, 

pois, ele mostra o 

brasileiro em geral 

como bandido.”  

 

“Mudaria a forma 

exagerada como o 

Brasil é visto no filme, 

parece que todos os 

brasileiros possuem 

uma arma e que todos 

fazem o que querem. 

Um exemplo disso é a 

cena em que o 

personagem Toretto 

vai ser preso por  

policiais americanos e 

diz – aqui é o Brasil- 

depois disto, todos da 

favela apontam uma 

arma para eles.” 

 

Dentre oito participantes da pesquisa, cinco haviam assistido ao filme. 

Quatro desses participantes acreditam que o filme não representa os brasileiros de 

forma geral, pois exagera na questão da violência urbana, na corrupção policial e 

no descumprimento das leis, por isso não se percebem da forma como o filme os 

retrata. Sendo assim, retratariam os brasileiros como cidadãos comuns e não como 

delinquentes, além de alterarem a forma como a violência e a corrupção são 

amplamente divulgadas, passando a ideia de que o país não possui leis. 
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Somente um participante afirma achar que o filme é fiel à representação do 

brasileiro, pois, segundo ele, muitos brasileiros são corruptos e a violência no país 

também é grande.  

É possível perceber que a maioria dos participantes não se considera bem 

retratada pelo filme, pois este apresenta de forma exagerada a violência e a 

corrupção no país. 

Fazendo uma análise geral da opinião dos entrevistados sobre os filmes, é 

possível constatar que, apesar de se identificarem com algumas características 

positivas atreladas ao imaginário turístico do Brasil no exterior, como gosto pelo 

samba, pelo carnaval, a alegria do povo, a maioria não se considera bem retratada 

nos filmes, pois estes apresentam características brasileiras de forma 

estereotipada, exagerando tanto em questões como a relação do brasileiro com o 

samba e o carnaval, quanto em relação à violência e a corrupção.  

 

 Blogs 

 

 

Rio 

 

Posição quanto à representação dos brasileiros no 

filme 

 

 

Blog 14 

(cidade: Rio de Janeiro-

RJ) 

 

 

“Rio, [..] tem como principal aspecto visual exaltar as belezas e o 

carnaval da cidade do Rio de Janeiro, embora se aproprie de 

uma espécie de desfocado "olhar estrangeiro", que ignora a vida 

cotidiana de uma metrópole com tantos problemas e 

desigualdades, criando uma visão caricata de sua população.” 

 

 

 

Blog 2 

(cidade: Rio de Janeiro-

RJ) 

 

“Rio, [...] é exatamente o tipo de filme que concretiza essa 

aproximação cinematográfica entre o Brasil e o mundo. [..] É o 

perfeito produto de exportação: padrão de qualidade e astros de 

calibre internacional, marketing global com toda força de um 

grande estúdio, e um coração integralmente brasileiro, sem 

aquela visão forçada, de fora para dentro, que estamos tão 

acostumados a ver.” 

                                                 
4
 Os endereços dos blogs utilizados na pesquisa encontram-se na seção ‘referência dos blogs utilizados’ ao 

final deste trabalho. 
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Blog 3 

(Cidade: Niterói- RJ) 

 

“Carlos Saldanha, [...] em Rio, deverá satisfazer ao público 

global sedento por blockbuster, ao mesmo tempo em que realiza 

um filme que se passa em seus país, o que gera uma 

responsabilidade em não cair nos estereótipos estrangeiros 

equivocados em uma homenagem banal, calcada em um 

patriotismo barato. Para os entusiastas, um alívio: ele 

conseguiu.” 

 

Dentre os três blogs analisados, referentes ao filme Rio, dois blogueiros 

consideram que o filme apresenta uma correta representação do Brasil e por 

consequência do brasileiro, e não se pauta em estereótipos sobre o Brasil para sua 

construção. 

Somente um acredita que o filme é pautado em um olhar estrangeiro, que 

não considera a vida cotidiana do povo, e apresenta uma visão caricata da 

população. 

É possível então, perceber que a opinião da maioria dos blogueiros cujos 

blogs foram analisados nesta pesquisa é que o filme representa bem o Brasil e por 

consequência os brasileiros, não apresentando estereótipos sobre o país. 

 

 

O incrível Hulk 

 

Posição quanto à representação dos 

brasileiros no filme 

 

 

Blog 4 

(Caxias do Sul-RS) 

 

“A sequência inicial que se passa no Rio de 

Janeiro é bem elaborada e plausível, e mostra a 

comoção e impacto que filmes como “Cidade de 

Deus” e “Tropa de Elite” causaram no exterior, 

já que um blockbuster como “O Incrível Hulk” 

estaria se aproveitando de tal feito ao aplicar em 

seu roteiro uma grande introdução tendo como 

locação uma favela carioca.” 

 

Blog 5 

(São Paulo-SP) 

 

 

“O filme foi muito bom. Arrasou na ação. As 

cenas na favela do Rio de Janeiro são 

maravilhosas, até para nós, brasileiros.” 
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Blog 6 

(São Paulo- SP) 

 

“Vamos ao Brasil, onde Bruce Banner está 

morando numa favela. É engraçado, mas 

aparentemente eu só vejo o Brasil que eu 

conheço em filmes gringos. Por exemplo, tem 

uns babacas que ficam tentando brigar com o 

Bruce, propaganda de internet a todo momento, 

bem como acontece quando você sai na rua em 

uma metrópole como São Paulo. Só não dá 

para entender porque o babaca-mor parece ter 

sido dublado por alguém que está lendo suas 

linhas, ao invés de terem pego um ator 

brasileiro de uma vez. Também tem outro cara 

que visivelmente não fala português e decorou 

suas falas sem ter nem ideia do que 

significavam, mas tirando esses dois, o resto da 

turma adepta da nossa língua está funcionando 

bem.” 

 

Dentre os três blogs analisados quanto ao filme O incrível Hulk, todos 

continham a mesma opinião quanto à representação do Brasil e dos brasileiros no 

filme. Segundo eles as cenas que se passam no país, em uma favela no Rio de 

Janeiro, são bem elaboradas e reconhecidas como plausíveis. E o país está sendo 

representado da forma que é conhecido.  

Somente em um dos blogs analisados considera-se que alguns 

personagens, que representam brasileiros no filme, não falam português 

corretamente. Apesar disso, acredita-se que o brasileiro no geral foi bem 

representado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delfos.jor.br/conteudos/index_interna.php?id=1529&id_secao=1&id_subsecao=2
http://www.delfos.jor.br/conteudos/index_interna.php?id=1529&id_secao=1&id_subsecao=2
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Velozes e Furiosos 5-Operação Rio 

 

 

Posição quanto à representação dos 

brasileiros no filme 

 

 

 

 

 

 

Blog 75 

(cidade: Rio de Janeiro-RJ) 

 

“Como diz Dom em bom português: -Isso é o 

Brasil!-, resumindo a visão geral, permeada dos 

mesmos estereótipos de sempre: terra sem lei, 

polícia ineficiente e/ou corrupta, mulheres em 

roupas minúsculas... [...] Um ponto alto do filme 

é a fotografia deslumbrante, que mostra um Rio 

de Janeiro lindo, apesar de a maior parte das 

cenas se passarem na favela e em galpões 

semiabandonados.” No entanto, algo que o 

público provavelmente não percebe é que boa 

parte das cenas foi filmada em San Juan, capital 

de Porto Rico. [...] Uma questão no mínimo 

curiosa é a ausência quase completa de atores 

brasileiros no elenco.” 

 

 

 

 

 

Blog 86 

(Estado: Pernambuco) 

 

“As acusações feitas à película de Justin Lin se 

dão na grande bizarrice da representação do 

Rio de janeiro, e por tabela do Brasil. Acusam-

no de vender violência, favelas, tráfico, 

corrupção e estereótipos falsos ou impostos. [...] 

O que tais pessoas esquecem é que o quinto 

filme da franquia dos velozes, não foge a 

nenhum item da cartilha, que todos conhecemos 

muito bem e menos ainda aos engessados 

modelos de representação da cultura e 

cotidiano de um país. [...] Trata-se de uma 

ficção alienante [...] que já representou Tóquio 

tão estranhamente como fez com o Rio.” 

 

 

                                                 
5
 O blog 7 possui o mesmo endereço eletrônico do Blog1, todavia os textos retirados deles foram escritos por 

blogueiros  distintos. 
6
 Não foi possível encontrar a cidade de origem do blogueiro responsável por esta opinião. 
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Blog 9 

                (cidade: Santos-SP) 

 

 “E para os chatos de plantão que apontarão 

uma enorme falta de respeito com a Cidade 

maravilhosa, fica a impressão que Velozes e 

Furiosos 5 e o Rio de Janeiro tenham nascido 

um para o outro. Mesmo repetindo um punhado 

de takes sobrevoando a cidade (passando perto 

do Cristo Redentor devem ser uma meia dúzia), 

Justin Lin não consegue esconder o quanto se 

diverte com aquelas possibilidades, com esse 

Rio de Janeiro vivo, com suas pessoas (muito 

mais que o feliz e colorido Rio, que parece 

preocupado demais somente com os cartões 

postais).” 

 

Com relação aos blogs analisados quanto ao filme Velozes e Furiosos 5- 

Operação Rio, é possível perceber que em dois dos três blogs, os blogueiros 

acreditam que o filme é baseado em estereótipos pré-estabelecidos, violência, 

favelas, corrupção, mulheres com roupas curtas, um modelo engessado de 

representação do Brasil e dos brasileiros. Um deles, inclusive, questiona a falta de 

atores brasileiros no elenco do filme, e a quantidade de cenas que representam o 

país, mas que foram gravadas em San Juan, capital de Porto Rico. 

Somente em um dos blogs analisados, o blogueiro afirma não concordar 

com as pessoas que consideram o filme como uma falta de respeito para com a 

cidade do Rio de Janeiro; segundo ele, a cidade e o filme nasceram um para o 

outro.  

Consta-se, então, que na maioria dos blogs analisados existe a opinião que 

o filme não faz uma boa representação do Brasil e dos brasileiros, pois é pautado 

em estereótipos que percebem no país, apenas características como violência, 

favelas, corrupção e mulheres vestidas de forma sensualizada. 

 

Em uma análise geral com relação à opinião dos autores dos blogs utilizados 

quanto aos filmes, consta-se que sua maioria acredita que o Brasil e os brasileiros 

são bem representados por eles e que os filmes não são pautados em estereótipos 

sobre o país, o apresentando da forma que o conhecem.  
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 Análise comparativa entre entrevistas e blogs 

 

Fazendo uma análise comparativa entre as entrevistas realizadas com 

brasileiros das cidades do Rio de Janeiro - RJ, São João de Meriti - RJ e Friburgo -

RJ e os blogs de brasileiros, oriundos das cidades do Rio de Janeiro - RJ, São 

Paulo - SP, Santos- SP, Caxias do Sul - RS e do estado de Pernambuco, é 

possível perceber que os primeiros, em sua maioria, apesar de se identificarem 

com algumas características existentes no imaginário turístico do Brasil no exterior, 

como a alegria do povo, a relação com o samba e com o carnaval, presentes nos 

filmes utilizados na pesquisa, não se percebem bem representados por estes 

enquanto brasileiros, pois acreditam que o Brasil é apresentado pelos filmes de 

maneira estereotipada, se pautando apenas em características como a exacerbada 

alegria do povo, a violência, e a corrupção.  

Com relação aos blogs, percebe-se que a maioria dos blogueiros possui 

uma visão contrária, acreditando que o país e seu povo são apresentados de forma 

coerente nos filmes em questão. 

Apreende-se, então, que os indivíduos participantes da pesquisa oriundos de 

cidades do estado do Rio de Janeiro possuem, em sua maioria, uma percepção 

mais crítica a respeito de sua representação enquanto brasileiros no filme. Não se 

percebendo representados por estes enquanto tal. Por outro lado, os participantes 

provenientes de cidades pertencentes a outros estados como São Paulo, 

Pernambuco e Rio Grande do Sul, possuem uma visão menos crítica com relação 

à sua representação enquanto brasileiros e acreditam ser bem representados pelos 

filmes utilizados na pesquisa. 

Com relação à pesquisa empreendida neste trabalho é importante que seja 

levado em consideração que os participantes das entrevistas pessoais são do 

estado do Rio de Janeiro por motivo de viabilidade da pesquisa, como já citado 

anteriormente. Considera-se que, para uma maior efetividade, futuramente, sejam 

realizadas pesquisas pessoais também nos outros estados do Brasil. 

Com relação aos resultados da pesquisa, pode-se constatar que os sujeitos 

pesquisados, oriundos de cidades do estado do Rio de Janeiro, apresentaram uma 

visão mais crítica com relação à sua representação nos filmes. Isto muito 

possivelmente ocorre pelo fato de uma maior proximidade e contato com a cidade 

do Rio de Janeiro representada nos filmes, sendo possível, assim, estar mais 
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conscientes das características e hábitos dos cariocas. Enquanto os indivíduos de 

outros estados do Brasil, possivelmente devido a um maior distanciamento da 

cidade do Rio de Janeiro e à falta de contato com o cotidiano dos cariocas, acabam 

sendo influenciados pela mídia, inclusive pelo cinema, reafirmando um olhar 

estrangeiro sobre o próprio país e seu povo. Um olhar muito influenciado pela 

concepção de identidade nacional desenvolvida para o Brasil, que é pautada em 

uma visão estrangeira sobre o país, o que faz com que o brasileiro, muitas vezes, 

não se perceba enquanto tal por seus próprios olhos.  

Para minimizar os efeitos causados pela ideia de identidade nacional criada 

para o Brasil, é necessário que os brasileiros ainda na educação básica tivessem 

mais acesso a informações sobre história, cultura e desenvolvimento econômico do 

país, de uma maneira diferenciada da que o sistema de ensino brasileiro oferece 

hoje, em que muitas vezes a história do Brasil é contada de forma pejorativa, 

posicionando o país como inferior a países mais desenvolvidos. Desta forma, seria 

possível o desenvolvimento de um posicionamento mais crítico do brasileiro, frente 

à leitura que o cinema e a mídia como um todo, fazem do Brasil e de seu povo. 

Outra possibilidade para minimizar os efeitos negativos da identidade 

nacional construída para o país, reafirmada diversas vezes pelo cinema 

internacional é o desenvolvimento de um projeto estratégico através da atuação 

conjunta das autoridades de turismo das regiões do Brasil, como o de Andaluzia, 

na Espanha, anteriormente citado neste trabalho. Um projeto em colaboração entre 

as secretarias de Turismo do país e as Film Commissions, que visasse apresentar 

a cineastas do mundo as locações, as condições de produção nacionais, 

oferecendo o financiamento ou subsídio a filmes que melhor representem a 

imagem do país no exterior. Um projeto que tivesse como objetivo  representações 

várias – e não apenas adotadas segundo clichês – do país no exterior através do 

cinema, auxiliaria na forma como a imagem do Brasil e de seu povo chega aos 

próprios brasileiros, através desta mídia, evitando a reafirmação de estereótipos 

pré-estabelecidos.   

Estas propostas favoreceriam a construção de uma percepção mais 

coerente do brasileiro sobre si mesmo enquanto tal, o que é importante também, 

levando em consideração que a percepção que este possui de si e do Brasil 

influencia na construção do imaginário turístico do país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se a importância do cinema para o turismo, na medida em que ele é 

capaz de atrair turistas para os destinos representados nos filmes. Aliado à 

televisão e à internet, o cinema é uma fonte prévia de recepção de imagens de 

uma localidade, o que é significativo, pois geralmente os indivíduos, antes de se 

deslocarem de seus lugares de origem para um destino, procuram entrar em 

contato com informações e imagens, além das adquiridas pelo indivíduo durante a 

vida.  

O cinema pode contribuir para a criação, reafirmação ou transformação do 

imaginário de uma localidade e de seus nativos através da criação ou reafirmação 

de estereótipos ou através da disseminação de uma imagem mais semelhante ao 

destino, dependendo de como este é retratado no filme. Isto pode ocorrer tanto em 

relação a turistas quanto em relação aos próprios nativos.  

A percepção que um povo tem de si e de sua terra é fundamental pois 

também auxilia na construção do imaginário turístico do destino.  

No caso do Brasil, o imaginário turístico começou a ser construído antes 

mesmo de seu “descobrimento” oficial, já que viajantes escreviam cartas e 

relatavam suas viagens, falando sobre as terras do Brasil. A isso se soma a 

literatura empenhada, como ficou conhecida, que apenas reafirmou a visão que os 

viajantes tiveram na época do descobrimento. 

O cinema, principalmente o americano, também auxiliou na afirmação do 

imaginário do Brasil que vinha sendo construído desde a chegada dos portugueses 

no Brasil, através de figuras como Carmem Miranda e Zé Carioca no contexto da 

política da boa vizinhança.  

Além disso, nas décadas de 1960 e 1970 começaram a circular imagens  

jornalísticas que destacavam a pobreza, a violência e a perseguição política do 

país. A partir de então mais noticias surgiam, destacando estes temas, dando 

origem a uma série de filmes que possuiriam a violência e a pobreza do povo 

brasileiro como plano de fundo. 

 A visão dos portugueses sobre o Brasil, a literatura empenhada, o cinema e 

a mídia em geral contribuíram para a formação do imaginário turístico do Brasil, 

atraindo turistas interessados somente em encontrar o Brasil do carnaval, dos 

excessos da violência e da pobreza. Além de influenciar muitas vezes a percepção 
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dos próprios brasileiros sobre si, podendo alimentar o estereótipo construído para o 

país através de seu comportamento em uma tentativa de se enquadrar no perfil do 

que se diz ser o brasileiro ou destacando características estereotipadas do país 

artisticamente, em suas músicas, na produção cinematográfica nacional entre 

outros. 

A pesquisa realizada neste trabalho visou analisar a influência do cinema, na 

percepção dos brasileiros sobre si mesmos e enquanto tal, e sua relação com o 

imaginário que as produções cinematográficas constroem do país no exterior, 

através dos filmes Rio, O incrível Hulk e Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio. De 

acordo com os resultados obtidos, foi possível perceber que os brasileiros do 

estado do Rio de Janeiro, estado no qual se situa a cidade retratada nos filmes 

abordados na pesquisa, e a qual é referência do imaginário turístico do Brasil no 

exterior, em sua maioria, não se percebem da maneira com a qual o filme 

representa o brasileiro. Enquanto os brasileiros oriundos de outros estados, a 

saber, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco se percebiam enquanto 

brasileiros, da forma como os filmes representam o povo do Brasil. Assim, é 

possível perceber a influência que o cinema, através dos filmes em questão, exerce 

na maneira como o brasileiro se percebe enquanto tal. 
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APÊNDICE A- FICHA TÉCNICA DOS FILMES UTILIZADOS 
 

Boca  

 

Direção: Walter Avancini, Zalman King 

Origem: Estados-Unidos/Brasil 

Ano: 1994 

 

O Caminho dos Ingleses 

Direção: Antônio Bandeiras 

Origem: Espanha 

Ano: 2006 

 

Rio’s Road to Hell 
 
Direção: Bud Pollard 

Origem: Estados-Unidos 

Ano: 1931 

 

Serenata Tropical  

 

Direção: Irvings Cummings 

Origem: Estados-Unidos 

Ano: 1940 

 

Tempo De Melodia 

 

Direção: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Jack Kinney 

Origem: Estados-Unidos 

Ano: 1948 

 

 

 

 

 

http://www.cineplayers.com/perfil/clyde-geronimi/11903
http://www.cineplayers.com/perfil/wilfred-jackson/11904
http://www.cineplayers.com/perfil/hamilton-luske/11905
http://www.cineplayers.com/perfil/jack-kinney/46476
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The Girl From Rio  

 

Direção: Tom Terriss 

Origem: Estados-Unidos 

Ano: 1927 

 
Turistas  

 

Direção: John Stockwell 

Origem: Estados-Unidos   

Ano: 2006 

 

Uma Cilada Para Roger Rabbit  

 

Direção: Robert Zemeckis 

Origem: Estados - Unidos 

Ano: 1988 

 

Uma Noite no Rio  

 

Direção: Irvings Cummings 

Origem: Estados-Unidos 

Ano: 1941 

 

Você Já Foi à Bahia? 

  

Direção: Norman Ferguson 

Origem: Estados Unidos 

Ano: 1944 

 

http://www.cineplayers.com/perfil/norman-ferguson/42341

