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RESUMO 

 

PIMENTEL, Luana Soares. A hospitalidade no cinema – estudo sobre o filme Rio, eu 

te amo. 2014. 69 p. Monografia (Graduação) – Faculdade de Turismo e Hotelaria, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.  

 

Embasado nas teorias da hospitalidade, essa monografia busca a reflexão sobra a 
hospitalidade através da análise do filme Rio, Eu Te Amo. São analisados exemplos 
de hospitalidade presentes no filme, através dos conceitos de Hospitalidade brasileira 
Castelli (2005), Hospitalidade nas cidades, com foco nos indicadores desenvolvidos 
por Grinover (2007), e a hostilidade, tendo como principal referência a teoria de Boff 
(2002). Assim sendo possível entender a hospitalidade que se faz presente na cidade 
do Rio de Janeiro, e a hospitalidade que é inerente na personalidade dos cariocas, 
traduzida para a linguagem do cinema, pelos diretores brasileiros e estrangeiros que 
dirigem os curtas que compõem o longa metragem Rio, Eu Te Amo. 

 

 

Palavras-chave: Hospitalidade. Hostilidade. Rio, Eu Te Amo. Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

PIMENTEL, Luana Soares. The hospitality at the cinema - "Study about the movie Rio, 

I love you". 2014. 69 p. Monografia (Graduação) – Faculdade de Turismo e Hotelaria, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.  

 

 

Grounded in theories of hospitality, this monograph seeks to reflect about hospitality 
through the analysis of the movie Rio, I Love You. Examples of hospitality are analyzed 
in the film, through the concepts of Brazilian hospitality, conceptualized by Castelli 
(2005) Hospitality in cities, focusing on indicators developed by Grinover (2007), and 
hostility, having as main reference the theory from Boff (2002). Thus it is possible to 
understand the hospitality that is present in the city of Rio de Janeiro, and the 
hospitality that is inherent in the character of the people form Rio de Janeiro, translated 
into the language of cinema, by Brazilian and foreign directors who direct the short 
films that make up the feature film Rio, I love you. 

 

Keywords: Hospitality. Hostility. Rio, I Love You. Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Cena do curta “Dona Fulana” .........................................................32 

Figura 2: Cena do curta “La Fortuna” .............................................................35 

Figura 3: Cena do curta “A Musa” ..................................................................37 

Figura 4:Cena do curta “Acho que Estou Apaixonado” .................................39 

Figura 5:Cena do curta “Quando não há mais Amor” ...................................41 

Figura 6: Cena do curta “Texas” ....................................................................43 

Figura 7:Cena do curta “O Vampiro do Rio” ...................................................45 

Figura 8: Cena do curta “Pas de Deux” ..........................................................47 

Figura 9: Cena do curta “Inútil Paisagem” ......................................................48 

Figura 10: Cena do curta “O Milagre” .............................................................50 

Figura 11: Cena do curta de transição...........................................................52 

Figura 12: Cena do curta de transição...........................................................53 

Figura 13: Poster oficial do filme Rio, Eu Te Amo..........................................55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.............................................................................................................9 

1 HOSPITALIDADE...................................................................................................13 

1.1 HOSPITALIDADE E A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ..................................................17 

1.2  HOSPITALIDADE BRASILEIRA .....................................................................................20 

1.3 HOSTILIDADE..................................................................................................................23 

1.4 TURISMO CULTURAL E CINETURISMO........................................................................25 

2 O PROJETO CITIES OF LOVE E O FILME RIO, EU TE AMO..............................28 

2.1 “DONA FULANA” .............................................................................................................32 

2.2 “LA FORTUNA” ................................................................................................................35 

2.3 “A MUSA” .........................................................................................................................37 

2.4 “ACHO QUE ESTOU APAIXONADO” .............................................................................39 

2.5 “QUANDO NÃO HÁ MAIS AMOR” ..................................................................................41 

2.6 “TEXAS” ...........................................................................................................................43 

2.7 “O VAMPIRO DO RIO ......................................................................................................45 

2.8 “PAS DE DEUX” ..............................................................................................................47 

2.9 “INÚTEIS PAISAGENS” ..................................................................................................48 

2.10 “O MILAGRE” ................................................................................................................50 

2.11 TRANSIÇÕES ...............................................................................................................51 

3 ANÁLISE DA HOSPITALIDADE APRESENTADA NO FILME RIO, EU TE 

AMO...........................................................................................................................57 

3.1 A HOSPITALIDADE NO FILME RIO, EU TE AMO ..........................................................58 

3.2 A HOSPITALIDADE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PRESENTE NO FILME ........ 59 

3.3 A HOSTILIDADE PRESENTE NO FILME .......................................................................61 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................64 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................67



9 
 

 

INTRODUÇÃO 

   

      Nesse tempo globalizado em que vivemos, o papel do cinema é indispensável 

na divulgação de um destino turístico. Destinos como Paris, Nova York, Itália, 

Espanha, Nova Zelândia e Tóquio, foram consagrados pelo cinema. E o Brasil, mais 

precisamente a cidade do Rio de Janeiro, está passando por este processo de 

reconhecimento mundial através de filmes estrangeiros que tem o Rio como cenário, 

apenas para citar alguns exemplos; Alô Amigos (1942) animação da Disney; Feitiço 

do Rio (1984) de Stanley Donen; Velozes e Furiosos 5 (2011) que tratam a cidade 

como um paraíso tropical, sem lei e sem regras, e com muita boemia.  

Há também alguns filmes Brasileiros que ao retratar algumas das várias 

realidades vividas na cidade, foram reconhecidos como grandes produções no 

mercado cinematográfico mundial como Cidade de Deus (2002), de Fernando 

Meireles; Central do Brasil (1998) de Walter Salles; Tropa de Elite (2007) e Tropa de 

Elite 2: o inimigo agora é outro (2010), ambos de José Padilha.  

Essas produções brasileiras foram aclamadas pelo público e crítica 

internacional, e conseguiram projetar o Brasil no exterior. Mesmo que não da mesma 

forma que os filmes estrangeiros, que têm o Rio de Janeiro como cenário, essas 

produções são mais fiéis a realidade da cidade, mostrando histórias baseadas em 

fatos reais como Tropa de Elite (2007; 2010) e Cidade de Deus (2002), essas 

produções mostram uma realidade de violência urbana, criminalidade, tráfico de 

drogas e desigualdades sociais existentes na cidade. 

 A maneira como os diretores desses filmes, que, de alguma forma tentam 

retratar o Brasil, veem a nossa realidade, é bem diferente da forma com que os 

diretores brasileiros retratam nosso país. Enquanto os diretores estrangeiros retratam 

o Rio de Janeiro como um paraíso tropical, exótico, muitas vezes sem lei, com 

mulheres lindas e exuberantes, festas intermináveis, os brasileiros tendem a retratar 

o Brasil de uma forma mais cruel e de realidade social difícil. Porém, o que todos 

mostram e quase sempre da mesma maneira, é a forma hospitaleira com que os 

brasileiros recebem as pessoas, como nós tratamos de maneira informal e muito 

carinhosa os visitantes que chegam ao nosso país. 

 As mídias audiovisuais e outros meios de trocas de informações estão 

intrinsicamente ligadas ao turismo, essas mídias se tornaram propagandas diretas ou 

indiretas de destinos turísticos. Através delas é possível promover um destino e sua 
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cultura, mesmo que feito por meio de estereótipos ou ideias pré-concebidas sobre 

determinada cultura ou lugar. O setor turístico brasileiro vem sendo beneficiado pela 

exposição internacional do país, ao longo dos últimos anos, pelos grandes eventos 

esportivos, culturais e o uso do país como cenário em várias produções 

hollywoodianas. Estas muitas vezes retratam nossas duas maiores riquezas, que são 

as nossas belezas naturais e a nossa diversidade cultural. E também tratam do que 

seria o nosso diferencial, a nossa hospitalidade. 

Em um estudo do Ministério do Turismo, que pesquisou a demanda 

internacional entre 2006 e 2012, o quesito hospitalidade está entre 97,4% e 98,5% de 

satisfação dos turistas. E a intenção de retorno está entre 90,6% e 92,9%, estes dados 

são referentes à Cidade do Rio de Janeiro, o destino mais explorado em produções 

internacionais (BRASIL, 2012). 

Podemos perceber que a hospitalidade é um dos fatores que determinam a 

percepção dos turistas sobre a cidade e os motiva a voltar, por saberem que serão 

bem recebidos no Rio de Janeiro. Esta cidade foi nos últimos anos cenário de 

produções milionárias e de grande repercussão mundial, como Velozes e Furiosos 5 

– Operação Rio (2011) e Amanhecer parte 1 (2011), quarto filme da Saga Crepúsculo. 

Entender a forma como somos vistos através dessas produções, e saber explorar os 

benefícios que esta exposição do Rio de Janeiro através do cinema pode refletir no 

turismo da cidade, é essencial para consagrar o Rio de Janeiro, em definitivo, como 

destino turístico mundial. Porém, estes filmes podem criar expectativas, por vezes 

distorcida pelos conceitos errôneos já impregnados na cinematografia mundial, sobre 

o comportamento dos brasileiros em relação aos “gringos”. 

De qualquer forma, o cinema ainda tem a função de promover destinos e 

difundir culturas, e no caso do Brasil o cinema faz basicamente uma propaganda da 

nossa hospitalidade. Essa hospitalidade é inerente aos brasileiros, e tem raízes 

históricas. Desde a colonização do país essa parte de nossa identidade e cultura foi 

formada, criando assim o homem cordial brasileiro, que tem suas raízes na servidão 

e a afetividade como característica (HOLANDA,2012). 

Além da nossa hospitalidade, nossos espaços necessitam ser hospitaleiros 

também, para que exista uma experiência completa de hospitalidade. A cidade do Rio 

de Janeiro tem em seu favor as suas belas paisagens que tornam alguns pontos da 

cidade, agradáveis aos olhos, e convidam o turista a visita-los e aprecia-los. 
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Faz-se necessário também, a contextualização e exploração do conceito de 

hostilidade segundo (Boff, 2002) que de alguma forma também está sempre presente 

em muitas produções cinematográficas brasileiras e estrangeiras, que utilizam o Brasil 

como cenário. 

Através desta monografia, pretende-se analisar a forma como a hospitalidade 

é representada no filme Rio, Eu Te Amo (2014), por meio dos conceitos clássicos da 

hospitalidade, o conceito da hospitalidade brasileira, da hospitalidade nas cidades e 

da hostilidade. 

O filme analisado faz parte do projeto Cities of love, criado pelo francês 

Emmanuel Benbihy, que tem a finalidade de ilustrar a universalidade do amor em 

grandes cidades do mundo. Cada longa é composto por no mínimo 10 curtas, que 

devem se passar nos dias atuais e serem de alguma forma interligados. Os pontos 

escolhidos pelos diretores em cada cidade escolhida, devem ter uma forte presença 

em cada segmento, demonstrando sua identidade, assim a audiência poderá apreciar 

as singularidades de cada cidade durante o filme. Os curtas são dirigidos por vários 

diretores de diferentes países. Paris e Nova York, já foram comtempladas pelo projeto, 

em 2006 e 2009, respectivamente, o Rio é a terceira cidade a fazer parte do projeto, 

o filme teve sua estreia em setembro de 2014.  

Como objeto de estudo o filme Rio, Eu Te Amo, traz em sua produção, tanto 

diretores brasileiros, como estrangeiros, sendo possível assim, a comparação da 

visão desses diretores sobre nossa hospitalidade e de que forma eles conseguem 

transmitir através da linguagem do cinema essa hospitalidade. 

 A nossa hospitalidade, que é uma de nossas principais características, em 

meio de tantos problemas como a violência e a falta de infraestrutura, a simpatia e a 

receptividade do povo Brasileiro é um fator importante para a experiência do turista 

em nosso país.  Levanta-se como questão norteadora para o desenvolvimento desse 

trabalho: Como é possível identificar exemplos de hospitalidade, hospitalidade 

brasileira e hostilidade no filme Rio, Eu Te Amo? 

        Com isso, o objetivo dessa monografia é analisar a representação da 

hospitalidade presente no longa metragem Rio, Eu Te Amo (2014), que traz a visão 

de diretores de diferentes nacionalidades sobre a cidade do Rio de Janeiro, 

analisando assim, a visão desses diretores sobre a hospitalidade dos cariocas e como 

eles a representam no longa-metragem. Os objetivos específicos são: 
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 Realizar estudo teórico sobre a hospitalidade, em especial a brasileira, assim 

como a hospitalidade na cidade do Rio de Janeiro e a hostilidade.  

 Apresentar o filme Rio, Eu Te Amo, tendo em vista a descrição dos segmentos 

(curtas), bem como as cenas que serão analisadas pela perspectiva da 

hospitalidade. 

 Analisar os segmentos (curtas) do filme Rio, Eu Te Amo, através dos 

indicadores de hospitalidade estabelecidos através do estudo teórico. 

 

  A metodologia foi pautada na pesquisa qualitativa, com enfoque na pesquisa 

bibliográfica, trabalhando com textos de autores da área da hospitalidade e turismo 

cinematográfico para o desenvolvimento do estudo. Os textos da pesquisa 

bibliográfica darão o embasamento necessário para o desenvolvimento desta 

monografia. Ainda será utilizada a análise do filme Rio, Eu Te Amo, para criar a 

representação da proposta abordada por esse trabalho, e criar uma reflexão com base 

nos textos bibliográficos e o filme em uma dissertação argumentativa.  

 O presente trabalho também se fundamentou no estudo descritivo e 

exploratório (MARTINS, 2004), pois pela falta de produções científicas na área 

temática e com base no filme analisado, houve necessidade de constituir uma 

descrição do longa-metragem para identificação dos indicadores de hospitalidade e 

hostilidade para análise. 

 Assim, a presente monografia ficou estruturada em três capítulos, no primeiro 

foram abordadas as teorias da hospitalidade, da hospitalidade brasileira, da 

hospitalidade nas cidades e da hostilidade. Assim como um breve escopo do que é o 

Turismo Cultural e o Cineturismo. 

          No segundo capítulo, foi feita a descrição do longa-metragem Rio, Eu Te Amo, 

dividindo-o em seus curtas, para que seja possível um maior detalhamento. A 

descrição contou com auxílio de críticas feitas ao filme, disponibilizadas em versões 

online de importantes jornais, de diferentes estados, e sites especializados em cinema 

e cultura. 

          E, por fim, o terceiro capitulo foi composto por meio de análise da hospitalidade 

presente no filme Rio, Eu Te Amo, baseando-se nos conceitos apresentados 

previamente na parte inicial desta monografia. 
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1       HOSPITALIDADE  

     

     A hospitalidade sempre esteve presente dentro da cultura do convívio humano, 

mesmo que essa prática não fosse concebida  ou entendida da forma que é hoje. A 

hospitalidade já foi tratada como algo divino, estando presente em várias passagens 

bíblicas e mitos gregos. O acolher ao estrangeiro era considerado um compromisso 

divino e que seria recompensado, mais do que isso, acolher era um dever social e 

moral, ao qual não se deveria menosprezar.  

     Camargo (2004) conceitua a hospitalidade como dádiva, um conjunto de leis 

subjetivas, as quais são, e continuaram sendo seguidas, que regulam as trocas 

sociais. A hospitalidade consistiria em uma troca de relações, entre “estranhos”, ou 

conhecidos, à qual é imprescindível para manter a harmonia na sociedade. Esta troca 

se daria através do acolhimento, da oferta de alimentos e entretenimento que seriam 

ofertados aos hóspedes. 

     Telfer (2004, p.54) afirma que hospitalidade “[...] é a oferta de alimentos e 

bebidas e, ocasionalmente, acomodação para pessoas que não são membros 

regulares da casa”.   Quem oferece a hospitalidade seria o anfitrião, e quem a recebe 

seria o hóspede. Quando um anfitrião recebe um hóspede, ele se torna responsável 

pela segurança, bem estar, e por oferecer entretenimento ao seu hóspede. 

A função básica da hospitalidade é estabelecer um relacionamento ou 
promover um relacionamento já estabelecido. Os atos relacionados 
com a hospitalidade obtêm este resultado no processo de troca de 
produtos e serviços, tanto materiais quanto simbólicos, entre aqueles 
que dão a hospitalidade (anfitrião) e aqueles que recebem (os 
hóspedes). (SELWYN, 2004, p.26). 
  

      Na era pós industrial, estudiosos da área da administração e profissionais das 

áreas de hotelaria e catering1 concebiam a hospitalidade como a oferta de serviços, 

de alimentação e/ou acomodação que era oferecida ao hóspede, essa definição hoje 

em dia, se encaixaria melhor ao conceito de indústria da hospitalidade, que seria o 

conjunto de serviços ligados a alimentação e hotelaria.  

[...] Às definições provenientes dos comentadores instruídos da área 
de administração da hospitalidade, encontramos, a um só tempo, um 
alto grau de especificidade e uma evidência de simetria com as 
definições dicionarizadas. Um enfoque que dominou historicamente o 
pensamento de acadêmicos e profissionais dessa área econômica e 
industrial para definir hospitalidade – que, desse modo, é concebida 

                                                           
1 Catering: serviço de restauração. 
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como atividades associadas à indústria da hospitalidade. (WOOD, 
2004, p.194). 
 

Com o tempo e o interesse de estudiosos de outros campos como da sociologia 

e antropologia, a hospitalidade foi ganhando outros significados e passou a ser algo 

mais abrangente, pois, criou-se a necessidade de subdividir a hospitalidade em 

diferentes campos, os quais tornariam o entendimento da hospitalidade algo mais 

fácil, e ao mesmo tempo, abranger todos os seus aspectos.  

Essencialmente, há a necessidade de uma definição ampla, que 
permita a análise das atividades relacionadas a com a hospitalidade 
nos domínios “social”, “privado” e “comercial”. [...] Cada domínio 
representa um aspecto de oferta de hospitalidade, que é tanto 
independente como sobreposto. (LASHLEY, 2004, p.5). 
 

Pela ótica do domínio comercial, Lashley (2004) cita no livro Em busca da 

hospitalidade, diversas definições de importantes organizações da indústria da 

hospitalidade e instituições educacionais que concordavam com a visão de que a 

hospitalidade existia apenas em um âmbito comercial. Basicamente, essas 

instituições concordaram que a hospitalidade seria apenas a oferta de serviços de 

alimentos e/ou bebidas, e/ou acomodações.  

[...] Todas essas definições se estabeleceram em razão daquilo que, 
tradicionalmente, os acadêmicos conceberam, pesquisaram e 
ensinaram a respeito de hospitalidade, basicamente, a definição para 
hospitalidade é determinada de modo acentuado como atividade 
econômica[...] (LASHLEY,2004, p.4). 
 

     Essa visão economicista faz parte da indústria da hospitalidade, que trata a 

hospitalidade como negócio, hospitalidade essa que consiste na oferta de serviços 

ligados ao acolhimento e alimentação. Pode-se dizer que essa industrialização da 

hospitalidade começou com a migração do homem do campo para a cidade, e que 

com as longas caminhadas a necessidade de um local para repouso e alimentação 

na estrada se fez presente, e com isso as primeiras tavernas e hospedarias surgiram. 

O que antes era oferecido pelos monastérios, por caridade e dever religioso de 

acolher, se tornou um negócio lucrativo para aqueles que ofereciam os serviços. 

A hospitalidade no sentido etimológico do termo, procedeu o 
acolhimento, propriamente dito. Ela foi, durante séculos, um 
verdadeiro dever sagrado. Já a comercialização da hospitalidade e do 
acolhimento, não implica obrigatoriamente uma depreciação dessa 
prestimosidade. (GRINOVER, 2007, p.59).  
 

     O âmbito comercial da hospitalidade não seria um vilão ao sentido “sagrado” 

da mesma, mas sim, apenas um lado do entendimento desse tópico tão complexo. E 
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deve-se levar em conta que, sem a hospitalidade em seu sentido empírico, de dever 

social, amabilidade e caridade, não seria possível construir um relacionamento 

satisfatório dentro da indústria da hospitalidade, no qual a relação entre anfitrião 

(quem oferece o serviço) e o hóspede (cliente, quem recebe o serviço) fosse 

satisfatória.  

     A hospitalidade comercial permite que o hóspede possa demandar aquilo que 

se é desejado, pois aquele que o recebe e/ou alimenta, não o está fazendo apenas 

como dever social e pela sua própria satisfação pessoal ao servir o próximo, nessa 

relação de hospitalidade se é demandado do anfitrião o máximo, já que essa relação 

envolve uma troca monetária.  

Já no domínio social, a hospitalidade se torna algo maior que apenas a oferta 

de serviços. “O domínio social das atividades de hospitalidade sugere que é preciso 

estudar o contexto social em que estas ocorrem especificamente”. (LASHLEY, 2004, 

p.5).  

Portanto, a hospitalidade social se dá nas interações sociais entre hóspede e 

anfitrião, pode-se dizer que é uma exigência social. Para que possamos viver em 

harmonia, em comunidade, é necessário saber receber o forasteiro, e o desconhecido 

para que estes possam ser integrados a sociedade e a cultura a qual eles estão sendo 

inseridos. 

Em outras palavras: “Habitualmente, o dever de proporcionar hospitalidade, 

atuar com generosidade enquanto anfitrião e proteger os visitantes era mais do que 

uma questão deixada a gosto dos indivíduos”. (LASHLEY, 2004, p. 7). Hospitalidade 

e educação social não se separam, receber cordialmente um convidado é uma 

exigência social, subliminar, da sociedade. Cada povo tem suas próprias regras para 

conceber uma recepção hospitaleira aos forasteiros, e essas diferenças ainda estão 

em vigor nos dias de hoje, mesmo em um mundo globalizado. 

A hospitalidade é portanto, uma relação especializada entre dois 
atores: aquele que recebe e aquele que é recebido; ela se refere à 
relação entre um ou mais hóspedes, e uma organização social, isto é, 
uma organização integrada em um sistema, que pode ser institucional, 
público, ou privado, ou familiar. (GRINOVER, 2007, p.125). 
 

     A hospitalidade no domínio privado exige algo mais do que nos outros 

domínios, pois, as relações interpessoais já foram pré-estabelecidas, e o eventual 

sentimento de falta de hospitalidade pode trazer consequências diretas nas relações. 

Lashley (2004, p. 5) argumenta que: “O domínio privado considera o âmbito das 
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questões associadas à oferta da “trindade” no lar, assim como leva em consideração 

o impacto do relacionamento entre anfitrião e hóspede”.  

     Além disso, se o anfitrião falhar, de alguma forma, em oferecer a hospitalidade, 

ele será julgado pelo hóspede, pois se espera do anfitrião certos rituais de 

receptividade, os quais os hóspedes são os avaliadores. E se o anfitrião for bem-

sucedido em sua recepção, a exposição social gerada em meio de sua comunidade, 

seria a recompensa simbólica para o anfitrião. 

A recepção de hóspedes em ambientes domésticos proporciona a 
oportunidade de situar o indivíduo e a família no contexto da 
“civilidade”. Em certa medida, os hóspedes desempenham um papel 
de avaliação da interação social dos indivíduos e das famílias. Do 
ponto de vista do anfitrião, esses eventos oferecem oportunidade para 
o convite, a exposição social, a satisfação de necessidades sociais e 
de status etc. A recepção de hóspedes, portanto, desempenha papéis 
sociais importantes na vinculação de indivíduos e grupos. (LASHLEY, 
2004, p.14 -15). 
 

     A hospitalidade abrange tanto o lado comercial, quanto o social e privado, e 

pode estar presente em qualquer relação de troca humana, mesmo quando essa 

relação envolve algum tipo de troca material. 

[...] a hospitalidade não é um processo unidirecional, nem algo 
exclusivamente comportamental por natureza. Não envolve apenas a 
demonstração de comportamento apropriado e hospitaleiro, mas a 
reciprocidade desse comportamento, de modo que a hospitalidade 
inclua um processo de troca bidirecional. (WOOD, 2004 p.193). 

     A hospitalidade precisa estar presente nas tocas humanas para que a civilidade 

possa ser mantida. 

Em suma, a hospitalidade, de uma forma geral, pode ser apresentada 
por diversas formas e por inúmeros fatores e com distintos conceitos 
e associações tais como: confortabilidade, receptividade, 
sociabilidade, alimentação, lazer entre outras. Não tendo uma forma e 
conceito único e universal, levando em conta que esta varia de tempo 
em tempo e lugar e lugar (CAMPOS, 2008, p.4). 

 A hospitalidade se adaptada por cada povo, dentro de seus padrões culturais, 

o que todos podem concordar é que para ser hospitaleiro é necessário, se abrir para 

o outro, acolhe-lo, respeita-lo, e protege-lo. É preciso oferecer abrigo e carinho, o 

acomodando e alimentando. Dessa forma, a hospitalidade pode ser concretizada e 

ser reciproca. 
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1.1 HOSPITALIDADE E A CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

     Convém falar da hospitalidade nas cidades, já que o foco dessa monografia é 

a cidade do Rio de Janeiro e seus habitantes. A cidade do Rio de Janeiro além de 

suas belezas naturais também tem como atrativo a população em que nela habita.  

     Grinover (2007) foi pioneiro no estudo da hospitalidade nas cidades, traz três 

indicadores para a discussão da hospitalidade nas cidades. A acessibilidade, a 

legibilidade e a identidade.  

     A acessibilidade neste caso, não tem relação com a acessibilidade de pessoas 

com necessidades especiais, que condiz a possibilidade de acesso aos espaços 

físicos de pessoas com algum tipo de deficiência, previsto inclusive em lei específica. 

A acessibilidade tratada por Grinover (2007) diz respeito à viabilização da cidade a 

todos, sendo essa viabilização dada através, do sistema de transporte, da localização 

(distância, e acesso), qualidade dos equipamentos, da viabilização monetária e social, 

e acesso a serviços e cultura. Grinover (2007) ainda subdivide essa acessibilidade em 

tangível (acesso a transporte, serviços etc.), e intangível, que seria o acesso à cultura.  

     Por este indicador, a cidade deve ser capaz de oferecer transporte de 

qualidade, a todos os pontos da cidade, turísticos ou não, com um preço acessível a 

todos, moradores ou turistas, e acesso à cultura, atrativos turísticos, e serviços a um 

valor que permita pessoas de qualquer classe social e/ou monetária.  

 

Na análise dessa acessibilidade frequentemente criam-se um ou mais 
indicadores e deve-se responder a algumas perguntas: acessibilidade 
para quem? (Qual categoria de usuário?); vindo de onde? (De sua 
residência, do trabalho); indo para onde? (Para aqueles serviços ou 
para um lugar de trabalho); em que momento? (Na hora de uma clara 
necessidade, nas horas de pico); com que tipo de transporte? 
(Automóvel, transporte coletivo, a pé); com quais informações sobre a 
forma e a estrutura da cidade? (Informações completas ou parciais 
sobre a rede de transporte público, sobre a localização dos serviços 
ou das atividades procuradas). Dessa maneira, o acesso à cidade para 
todos os habitantes é o conceito básico que orienta qualquer 
possibilidade de uma política urbana correta (GRINOVER, 2006, p.38). 
 

     Para que seja possível “medir” essa acessibilidade é preciso levar em conta as 

possibilidades da cidade a ser estudada e para quem seus recursos serão 

disponibilizados, a fim de se criar políticas públicas para transformar a cidade em um 

lugar acessível a todos, habitantes e turistas. 
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     Porém, se levarmos em conta a cidade do Rio de Janeiro, que faz parte do 

objeto de estudo dessa monografia, a acessibilidade da cidade pode ser questionável 

pela falta planejamento urbano em boa parte da cidade, o acesso a serviços básicos 

como de saúde e educação são extremamente deficientes, o transporte público é 

precário, e o acesso à cultura é restrito. Ainda existe o empecilho do acesso no âmbito 

monetário, já que a cidade é uma das mais caras do mundo para se viver, e/ou visitar. 

2    Apesar de Grinover (2007) e seus indicadores serem a bibliografia básica para 

o estudo da hospitalidade das cidades no Brasil, há de se pensar que seu indicador 

de acessibilidade, principalmente, inviabiliza muitas cidades em todo o mundo a serem 

consideradas como cidades hospitaleiras e o Rio de Janeiro seria uma delas. 

     Segundo Grinover (2006, p.42), “[...] legibilidade entende-se a qualidade visual 

de uma cidade de um território, examinada por meio de estudos da imagem mental 

que dela fazem, antes de qualquer outro, os seus habitantes”. 

     A legibilidade seria a capacidade que uma cidade teria em imprimir sua imagem 

na mente de seus habitantes e visitantes. Como essas pessoas a reconhecem através 

de suas particularidades visuais. A forma como a cidade é lida e interpretada. Em 

outras palavras, “[...] com legibilidade pretende-se indicar a facilidade com que as 

partes de uma cidade podem ser reconhecidas e organizadas num modelo coerente”. 

(GRINOVER, 2007, p.42). 

     A legibilidade é algo subjetivo e complexo, pois a interpretação vai de cada 

indivíduo, interpretação da cidade do Rio de Janeiro, de uma pessoa, pode não ser a 

mesma de um outro habitante da cidade ou um turista.  

     O Rio de Janeiro é facilmente reconhecível, cada parte da cidade tem suas 

particularidades e distinções. É facilmente possível distinguir o centro da cidade e a 

zona sul, ou a zona sul da zona norte. A facilidade de distinção dos espaços urbanos 

da cidade, criam um mapa mental fácil de ser lido, pois cada região tem seu próprio 

jeito particular, facilitando seu reconhecimento.  

      A identidade de uma cidade seria sua arquitetura, sua cultura e sua história. 

Componentes que constroem sua imagem, sua identidade, o que faz de uma cidade 

diferente das outras, suas particularidades. 

 

                                                           
2 http://exame.abril.com.br/economia/noticias/rio-de-janeiro-e-a-11a-cidades-mais-cara-do-mundo-
para-morar 
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Há cidades que oferecem espontaneamente informações (são todos 
elementos gráficos visuais, falados e televisados) que permitem ao 
estrangeiro orientar-se imediatamente sem dificuldades; são aquelas 
cidades que, por isso mesmo, procuram se identificar e serem 
identificadas. (GRINOVER, 2007, p. 126). 

 
     O Rio de Janeiro é uma cidade que procura promover sua identificação através 

de seus símbolos, o Cristo Redentor, por exemplo, é o maior símbolo arquitetônico do 

Rio de Janeiro, e talvez até mesmo do Brasil, facilmente reconhecível em qualquer 

parte do mundo. Além do Cristo, o Rio tem Copacabana, os Arcos da Lapa, a Baía de 

Guanabara como imagens recorrentes para sua divulgação e identificação. As favelas 

também fazem parte dessa identidade apesar da fama de que as favelas seriam 

lugares extremamente perigosos, em alguns casos são realidades, o mistério e o 

exotismo que envolvem esses lugares e a cultura construída por seus habitantes, 

provocam fascínio. 

O que torna uma cidade bonita e hospitaleira é sua capacidade de 
expressar um microrganismo social e arquitetônico ordenado, no qual 
cada edifício, por sua dimensão, por seu refinamento e esplendor, 
mostra, não só sua própria importância, mas também a importância de 
quem o encomenda e ali vive. (GRINOVER, 2007 p.131). 

 
      A cultura das favelas, do samba, da bossa nova, do futebol e do carnaval, das 

praias e da história do Rio de Janeiro, são o que constroem a identidade da cidade. 

Sua arquitetura mescla o novo e o antigo, os prédios modernos e os barracos da favela 

compõem a identidade arquitetônica da cidade, que pode parecer um caos, mas de 

alguma forma conseguem conversar entre si, e criar uma harmonia caótica, que é o 

Rio de Janeiro. 

A única possibilidade de construir a hospitalidade pressupõe a 
capacidade de conhecer a cidade como ela é, sobretudo de 
reconhecê-la como realidade. (GRINOVER,2006, p.48). 

 A hospitalidade das cidades depende não só apenas das políticas públicas para 

torna-la mais harmoniosa e acessível, mas também da percepção daqueles que a 

habitam ou a visitam.  
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1.2 HOSPITALIDADE BRASILEIRA 

 

     A hospitalidade brasileira é mundialmente conhecida, é um de nossos principais 

componentes do produto turístico Brasil. O país do futebol, do samba, da bossa nova 

é também o país da hospitalidade. Apesar da hostilidade presente na vida dos 

brasileiros, identificada esta por meio da violência urbana, e os problemas estruturais 

das cidades, os brasileiros ainda conseguem transmitir a hospitalidade aos 

estrangeiros. 

O turismo no Brasil vem sendo vendido nos veículos de comunicação 
social oferendo como atrativos aos turistas: as belezas naturais do 
País, o clima e, principalmente, a hospitalidade do povo brasileiro. 
(RODRIGUES, 2006, p.3). 
 

      Além das nossas belezas naturais, o brasileiro e sua cordialidade são vendidos 

pelo trade turístico, e se tornou uma vantagem competitiva. Se pelo senso comum, os 

nova-iorquinos são considerados rudes, e os franceses intolerantes com os turistas, 

principalmente aqueles que não falam francês, os brasileiros são conhecidos pela sua 

personalidade acolhedora.  

Não de hoje que o Brasil desperta o interesse dos estrangeiros, 
durante muito tempo o país, desde o século XIX, seduzia os seus 
visitantes por ser concebido, pelos mesmos, como um lugar exótico, e 
desde esse período o país já era conhecido pela hospitalidade do seu 
povo. Alguns relatos demonstram essa característica do brasileiro, 
especialmente no trato com estrangeiros. (RODRIGUES, 2006, p.4). 

 
     A miscigenação do povo brasileiro tem um enorme papel na formação de nossa 

hospitalidade, a mistura de diferentes culturas criou um povo miscigenado e diferente, 

que com a mistura desses povos aprendeu-se diferentes formas e rituais de 

acolhimento e convivência. (CASTELLI, 2005) 

     O produto dessa miscigenação foi refinado com a educação dos Jesuítas. Afim 

de catequisar os “hereges” que aqui viviam (negros, índios e suas proles com sangue 

português) Esse processo de catequização uniu as crianças “hereges”, e os filhos de 

portugueses catequisados, o convívio dessas crianças contribuiu para criar um povo 

mais tolerante com o outro, mesmo que os portugueses católicos tinham forte 

resistência e preconceito com aqueles que não partilhavam de suas crenças. 

(CASTELLI, 2005) 
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     Ao mesmo tempo, essas crianças filhas de negros e índios, eram educadas em 

suas próprias religiões e cultos, o que criou uma troca entre essas crianças que foram 

a base da sociedade e do povo brasileiro que existe hoje, criando assim uma cultura 

cheia de sincretismos e religiosidade. 

[...] Tudo isso gerou um menu religioso muito peculiar, que foi sendo 
incorporado no comportamento das crianças que, depois de adultas, 
contribuíram na formação de uma nova cultura, que foi passando de 
geração em geração até chegar aos dias atuais. Isso tem contribuído 
para a impregnar a cultura brasileira de uma variada gama de crenças 
e valores que a tornou singular. (CASTELLI, 2005, p.119). 
    

      A religião e a fé são grande parte da cultura brasileira, e como muitos dos 

princípios da hospitalidade são originários da religião, muitas das quais têm como 

base a caridade e o acolhimento do outro, é possível entender o porquê o sincretismo 

religioso foi tão importante para a formação da hospitalidade brasileira, já que as 

religiões afro, os cultos indígenas e a religião católica, que formam a base desse 

sincretismo, são cultos e religiões as quais pregam a servidão, a caridade e o 

desapego, que são necessários para conceber a hospitalidade. 

Em grande parte graças a esse sincretismo muito peculiar da 
sociedade brasileira, tem-se, hoje em dia, uma população mais flexível 
e aberta para acatar novas ideias e, principalmente, para relacionar-
se com o outro estabelecendo novas amizades. (CASTELLI, 2005, 
p.119). 

 Os brasileiros se tornariam com o tempo e com o desenvolvimento das 

seguintes gerações, um povo acolhedor por natureza, tanto com o estrangeiro como 

com os próprios brasileiros. Os Brasileiros são muito afetivos em suas relações, 

tornando-as pessoais, e com isso sendo sempre cordial em suas relações. 

Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a 
civilização será a cordialidade, daremos ao mundo o “homem cordial”. 
A lhaneza no trato, um traço definido do caráter brasileiro, na medida, 
ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral 
dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e 
patriarcal. (HOLANDA,1995, p.52).  

   

O homem cordial faz parte da identidade nacional e se sobressai nas relações 

de hospitalidade em que os brasileiros constantemente são inseridos. A hospitalidade 

brasileira é inegável, construída através de nossas raízes miscigenadas, de passado 

colonizado, que sofreu com a servidão e sobreposição do colonizador, os brasileiros 

se tornaram pessoas servis, que aprenderam a pôr o desejo do outro acima do seu. 

O desapego é característica necessária para criar uma relação de hospitalidade. 

Apesar do conceito de servidão já estar entranhado em nossas raízes escravas e 
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colonizadas, podemos afirmar que a subserviência gerou no povo (de baixa) uma 

autoestima baixa e uma valorização da cultura alheia, estrangeira. Assim, 

Conclui-se, assim, que com a miscigenação da cultura ibérica com a 
negra e a indígena e com a realidade social brasileira imersa em uma 
ruralidade de um país colonial, gerou-se um amálgama racial de uma 
cultura que teve por alicerce a servidão e a subserviência ao 
estrangeiro que era tido como forte e importante, o trazedor de boas 
novas. Esse amalgama trouxe aos brasileiros os contornos e o reflexo 
de traços marcantes da personalidade cultural brasileira: a 
hospitalidade e a cordialidade. (PIMENTEL, 2012, p.61). 
  

Talvez seja por isso que os brasileiros recusem em suas relações de 

hospitalidade a formalidade, valorizando o bom humor e a imediata inserção do 

estranho ao seu círculo social. Com isso, é possível entender por hospitalidade 

brasileira, a cordialidade dos brasileiros, o acolhimento mais abrangente, a simpatia e 

a personalidade com características servis advindas do passado colonizado e da 

cultura escravocrata do país. Todas essas características criaram a personalidade 

hospitaleira dos brasileiros.    

Um indivíduo ou grupo de indivíduos pode ter maior ou menor 
disposição para receber alguém, em essência, o ato de acolher um 
visitante é um ato social, culturalmente construído. Também a 
hospitalidade pode ser voluntária ou involuntária [...] (CRUZ, 2002, 
p.39). 

 A involuntariedade da hospitalidade dos brasileiros é algo real. Nesse caso o 

agente da hospitalidade, muitas vezes não percebe que está cometendo um ato 

hospitaleiro, pois essa hospitalidade é inerente de sua personalidade, sendo algo 

natural e corriqueiro em seu dia-a-dia. 
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1.3 HOSTILIDADE 

 

     Com o capitalismo, a globalização, e a crescente disputa pelo poder econômico 

mundial. A sensação de hostilidade entre nativos e estrangeiros cresceu nas últimas 

décadas. Principalmente depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, nos 

Estados Unidos, o medo se instaurou por todo o mundo.  

     As políticas para concessão de vistos e segurança nos aeroportos foram 

reforçadas, tornando a entrada de turistas muito mais difícil, principalmente nos países 

ocidentais. Por mais que o tema desta monografia seja a hospitalidade, não 

poderíamos deixar de falar de seu antônimo, a hostilidade.  

De modo geral constatamos que a nossa história, o Ocidente, já a 
partir dos gregos até os dias atuais, teve sempre particular dificuldade 
em abordar o tema do outro. Trata-se de uma cultura fortemente 
centrada em sua própria identidade, a ponto de quase não sobrar lugar 
para o diferente dela. (BOFF, 2005, p.115). 

 O mundo ocidental convive com o constante medo da guerra. A hostilidade 

existente entre países ocidentais e alguns países do oriente, atinge a todo mundo. O 

medo de que uma nova guerra ocorra é eminente na mente das pessoas, isso causa 

um sério desconforto entre a população local e os turistas.  

A situação dramática do mundo atual se deve, em grande parte, ao 
tipo de globalização que está se processando, pois ela configura em 
termos concretos, uma espécie de ocidentalização tardia no mundo. 
(BOFF, 2005, p.116). 
 

 A globalização se difundiu através da troca cultural, e a cultura ocidental 

prevalece nessa troca. Como cultura com fortes raízes capitalistas, nós ocidentais, 

tendemos a ser egocentristas e individualistas, colocando as nossas necessidades 

acima das necessidades do próximo. “Toda esta dimensão trágica só foi possível 

porque nunca se reconheceu, de fato, o outro e nunca se respeitou de forma 

consequente o diferente.” (BOFF, 2005, p.116). 

 É possível encarar o conceito de etnocentrismo como uma das bases da 

hostilidade. A dificuldade de aceitar o outro e pensar de forma diferente, se abrir para 

o outro.  

“Etnocentrismo é uma visão do mundo com a qual tomamos nosso 
próprio grupo como centro de tudo, e os demais grupos são pensados 
e sentidos pelos nossos valores, nossos modelos, nossas definições 
do que é a existência. No plano intelectual pode ser visto como a 
dificuldade de pensarmos a diferença; no plano afetivo, como 
sentimentos de estranheza, medo, hostilidade etc.”. (ROCHA, 2006, p. 
7). 
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 O outro, o diferente, pode nos causar medo e repulsa, nos fazendo recuar na 

presença do outro, fazendo com que não exista abertura para um novo 

relacionamento, e causando hostilidade. Para nos proteger podemos cometer atitudes 

hostis, para com o outro, afim de nos mantermos seguros, e nos colocando em 

primeiro lugar. 

Isso traz o contraponto entre hospitalidade e hostilidade. Para ser uma pessoa 

hospitaleira é preciso colocar o bem estar do hospede em primeiro lugar. A hostilidade, 

por muita das vezes, pode ser um reflexo de defesa, hostilizamos o outro por medo 

do desconhecido. 

 A hostilidade, assim como a hospitalidade, pode estar presente em qualquer 

relação humana, de muitas formas. Boff (2005) identifica essa repulsa ao outro, em 

vários parâmetros dentro da cultura ocidental. O outro mulher, o outro homossexual, 

o outro doente, portador de alguma enfermidade mental ou física, o outro de diferentes 

gerações (idade), o outro “ignorante” iletrado, o outro de classe social diferente, e o 

outro excluído socialmente, e o outro estranho, o que não se encaixa em determinados 

critérios. 

 Todos esses outros sofrem com a falta da hospitalidade em algum momento, 

já que é preciso superar a estranheza para se abrir e receber o próximo. 

Hospitalidade para com o estranho envolve abertura, coragem de 
enfrentar e superar a estranheza que provoca medo, a desconfiança, 
o afastamento e até a rejeição do outro. Hospitalidade é acolher o 
estranho assim como apresenta sem logo querer enquadra-lo nos 
esquemas validos pela nossa comunidade. (BOFF, 2005, p.125). 

 

 No caso do Rio de Janeiro, que é muitas das vezes apresentado como cidade 

hostil para o estrangeiro, pois a violência urbana atinge a todos, tanto cidadãos como 

turistas, há também a hostilidade do turista para com a cidade, eles repudiam a 

possibilidade de visitar a cidade por conhecer sua fama violenta. Que é tão explorada 

quanto a face alegre, boemia e carnavalesca da cidade. 

 Os cariocas e brasileiros em geral, tendem a ser mais hostis uns com os outros 

e com o próprio país ou cidade, do que com o estrangeiro. Isso pode se dar ao fato 

de que existe uma convicção coletiva de que o Brasil é inferior aos que vem de fora, 

e que o “gringo” é de alguma forma um ser superior ao brasileiro. Esse complexo de 
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inferioridade pode ser explicado por nosso passado de país colonizado e não 

colonizador. 

A imagem do Brasil, na opinião geral, oscila entre dois extremos: de 
um lado, a imagem classificada negativa, derivante da opinião geral 
de que a imprensa cria e divulga tal imagem (miséria, acidentes, etc.); 
de outro, a imagem classificada positiva, por contraposição (mulheres 
bonitas, povo cordial, clima, etc.). (BIGNAMI, 2002, p.26). 
 

 Hospitalidade e hostilidade estão sempre presentes nas representações 

cinematográficas do Brasil, apesar das representações hostis com a violência visceral 

de filmes como Cidade de Deus (1999), Tropa de Elite (2007), Tropa de Elite 2 (2010), 

o Brasil ainda sim é representado como local acolhedor como na animação Rio (2011) 

e Rio 2 (2014) que mostram um Rio de Janeiro colorido, carnavalesco e alegre.  

 

1.4 TURISMO CULTURAL E CINETURISMO  

     O turismo é definido pela Organização Mundial do Turismo (OMT) como “[...] o 

deslocamento para fora do local de residência por período superior a 24 horas e 

inferior a 60 dias motivados por razões não econômicas”. Essa definição padronizou 

o conceito de turismo nos países que participam da organização, porém, não 

comtempla todas as possibilidades desse termo. 

Ignarra (2006, p.25) define, “[...] turismo como o deslocamento de pessoas de 

seu local de residência habitual por períodos determinados e não motivados por 

razões de motivos profissional constante.” Há vários tipos de turismo, e a necessidade 

de classificar o turismo em várias categorias, deu-se ao fato de que muitas das 

definições criadas para o turismo não comtemplavam todas as motivações que 

inspiram o turista a viajar. Turismo foi por muito tempo definido como uma atividade 

apenas para fins recreativos. Conforme a ONU, turista é: 

Toda pessoa, sem distinção de raça, sexo, língua e religião, que 
ingresse no território de uma localidade diversa daquela em que tem 
residência habitual e nele permaneça pelo prazo de 24 horas e 
máximo de seis meses, no transcorrer de um período de 12 meses, 
com finalidade de turismo, recreio, esporte, saúde, motivos familiares, 
estudos, peregrinações religiosas ou negócios mas sem propósito de 
imigração. (ONU,1954[s.p]). 

 

     Essa definição da Organização das Nações Unidas (ONU) caracteriza que 

turista é uma definição mais abrangente, pois contempla vários tipos de motivações 
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para o turismo. O Turismo é cada dia mais uma atividade acessível, com os programas 

de propaganda das cidades para atrair turistas, a diminuição no custo de passagens, 

e venda de pacotes e diversas promoções, o turismo se tornou algo mais palpável 

para todos.  

A atividade turística é a terceira atividade econômica no mundo, 
perdendo apenas para a indústria armamentista e para o petróleo. 
Desde o final da Segunda Guerra Mundial a atividade turística vem 
conquistando novos espaços, espaços esse possibilitados, 
especialmente graças aos investimentos nos meios de transporte. 
(RODRIGUES, 2006, p.3). 

     Uma das maiores motivações do turismo é a cultura. A busca pelo 

conhecimento de novas culturas, a imersão cultural naquilo que lhe é diferente. 

O turismo cultural engloba todos os aspectos das viagens pelos quais 
o turista conhece a vide e o pensamento da comunidade receptiva [...]. 
O turista não quer ver apenas o show folclórico especialmente feito 
para ele. Quer conhecer o dia-a-dia do povo local nas atividades que 

não estão ligadas diretamente ao turista. (IGNARA, 2001, p.119). 
 

 Essa busca pela cultura também influenciada pelo cinema e a televisão, e 

qualquer outro produto cultural da cultura popular, por serem produções áudio visuais 

o cinema e a televisão têm um impacto maior nesse potencial turista, e por sua 

popularidade o turismo com base em filmes e séries, recebeu sua própria vertente 

dentro do turismo cultural.  

O cineturismo pode ser considerado uma vertente do turismo cultural, o qual se é 

baseado em filmes e séries, televisivas ou cinematográficas. Os roteiros turísticos são 

feitos a partir das locações dessas produções. A cinematografia sempre foi uma 

importante ferramenta para o turismo, já que é uma forma de apresentar um destino 

ao turista potencial, de uma maneira encantadora e muita das vezes sem defeitos 

aparentes.  

O cineturismo, como foi cunhado pelos italianos – movie tourism para 
os americanos ou ainda screentourism, como usam os ingleses –, é 
nada mais, nada menos, que uma forma de turismo que se baseia na 
visitação às locações onde são produzidos filmes e séries televisivas 
e cinematográficas. (NASCIMENTO, 2009, p.12). 
  

 O cinema desde sua criação teve o poder de difundir culturas e promover 

destinos. Com uma linguagem mais acessível, e rápida propagação, o cinema e a 

televisão, que também pode ser incluída nesse contexto, conseguem alcançar um 

número absurdo de pessoas no mundo inteiro, e assim propagar as ideias que estão 

presentes em seu conteúdo. Com isso, 
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Há de se ressaltar o fato de que, como vivemos em uma sociedade 
que valoriza radicalmente as imagens, as produções audiovisuais 
acabam por se constituir no principal veículo de informação de 
informação, ditando regras, valores, hábitos, modismos, enfim, toda 
uma estrutura comportamental. Tal poder de influência estará 
presente em cada decisão do indivíduo [...]. (NASCIMENTO, 2009, 
p.20). 
 

 O Canada é um grande destino para o cineturismo, já que muitas produções 

cinematográficas e televisivas têm suas locações no país. Principalmente em 

Vancouver e Toronto. A Nova Zelândia, também é um grande destino para o turismo 

cinematográfico, desde que a trilogia Senhor dos Anéis, e mais recentemente a trilogia 

O Hobbit, duas adaptações literárias que foram traduzidas para o cinema e fizeram, e 

ainda faz, sucesso, no caso de O Hobbit, foram filmadas no país. Londres tem a série 

Harry Potter e Sherlock Homes como atrativos para o Cineturismo, nos últimos anos, 

porém, sempre foi um destino muito explorado pela cinematografia. No Brasil, o 

cineturismo ainda não é uma realidade absoluta, porém, o Rio de Janeiro já é um 

destino conhecido pelos fãs de cinema. 

Também a cidade do Rio de Janeiro é um excelente exemplo de 
destino consolidado via cinema. Desde Voando para o Rio (1933), com 
Fred Astaire e Ginger Rogers, passando por Uma Noite no Rio (1941), 
pela animação Alô Amigos (1942, dos estúdios Disney, Interlúdio 
(1946), de Hitchcock, Meu Amor Brasileiro (1953), com Ricardo 
Montalban e Lana Turner, O Homem do Rio ( 1964), o episódio da 
franquia 007 Contra o Foguete da Morte ( 1979), com Roger Moore, 
até Feitiço do Rio (1984), do aclamado diretor Stanley Donen, apenas 
para citar alguns, foram filmes que construíram a fama da Cidade 
Maravilhosa. Também projetaram internacionalmente a cidade como 
sinônimo de praias, sol, gente alegre e, por que não dizer, sexo. 
(NASCIMENTO, 2009, p.62). 

 

 O potencial para tornar o Brasil um local para o cineturismo é enorme, é preciso 

de mais atenção dos órgãos do governo responsáveis pela divulgação do país, para 

buscar essas produções, e principalmente produções mais recentes de procedência 

brasileira, para divulgar mais o Rio de Janeiro, e outras cidades como São Paulo, 

Salvador e Florianópolis, por exemplo, como destinos para o Turismo cinematográfico.  
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2 O PROJETO CITIES OF LOVE E O FILME RIO, EU TE AMO 

        

O projeto Cities of love foi criado pelo francês Emmanuel Benbihy, e tem a 

finalidade de ilustrar a universalidade do amor em grandes cidades do mundo. Cada 

longa é composto por no mínimo 10 curtas, que devem se passar nos dias atuais e 

serem interligados de alguma forma. Os pontos escolhidos pelos diretores em cada 

cidade devem ter uma forte presença em cada segmento, demonstrando sua 

identidade, assim a audiência poderá apreciar as singularidades de cada cidade 

durante o filme. Os curtas são dirigidos por vários diretores de diferentes países. 3 

 Paris e Nova York, já foram contempladas pelo projeto, em 2006 e 2009, 

respectivamente, o Rio é a terceira cidade a fazer parte do projeto, o filme teve sua 

estreia em setembro de 2014. O filme Rio, eu te amo, terceiro filme da franquia Cities 

of love, teve sua estreia no dia 11 de setembro de 2014. Composto por 11 curtas, 

dirigidos por 10 diretores, brasileiros e estrangeiros. 

Rio, Eu Te Amo é organizado e editado por Vicente Amorim (Um homem Bom, 

2008), que também dirige o curta que serve de transição e ligação entre os curtas. E 

tem também no time de diretores os Brasileiros, Fernando Meirelles (Cidade de Deus, 

2002); Carlos Saldanha (Rio, 2009; Rio 2, 2014); José Padilha (Tropa de Elite, 2007; 

Tropa de Elite 2, 2010); e Andrucha Waddington (Casa de Areia, 2005). Os diretores 

estrangeiros são, John Turturro (Fading Gigolo, 2013); Guilhermo Arriaga (The 

Burning Plain, 2008); Stephan Elliott (Priscilla, a Rainha do Deserto, 1994); Im Sang-

soo (O Gosto do Dinheiro, 2012); Paolo Sorrentino (As Consequências do Amor, 

2004); Nadine Labaki (Caramelo, 2007).  

Felipe Barbosa (Laura, 2013); Elena Soarez (Casa de Areia, 2005); Mauricio 

Zacharias (Madame Satã, 2002); Antônio Prata (Novela Avenida Brasil, 2012); Chico 

Mattoso (Novela Bang Bang, 2005); Otavio Leonildo; Rodney El Haddad (Caramelo, 

2007) estão todos creditados como roteiristas do filme, juntamente com os diretores 

que, com exceção de Carlos Saldanha, Fernando Meirelles, Vicente de Amorim e José 

Padilha, escreveram seus próprios curtas. 

 Rio, Eu Te Amo traz no elenco grandes nomes como, Fernanda Montenegro 

(Central do Brasil, 1998); Wagner Moura (Tropa de Elite, 2007; Tropa de Elite 2, 2010); 

Emily Mortimer (Elizabeth, 1998); Vicent Cassel (Cisne Negro, 2010); Ryan Kwanten 

                                                           
3Disponível em: http://www.citiesoflove.com/ 
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(Serie T rue Blood, 2008); Jason Isaacs (O Patriota, 2000); John Turturro (O Grande 

Lebowski, 1998); Rodrigo Santoro (Carandiru, 2003;); Harvey Keitel (Taxi Driver, 

1976;). 

 Além de Regina Casé; Stephan Nercessian; Hugo Carvana; Eduardo Sterblich; 

Sandro Rocha; Basil Hoffman; Marcio Garcia; Marcelo Serrado; Bebel Gilberto; 

Vanessa Paradis; Land Vieira; Laura Neiva; Tonico Pereira; Roberta Rodrigues; Bruna 

Linzmeyer; Cassi Abranches; Diogo de Lima; Cleo Pires; Caio Junqueira; Nadine 

Labaki; Cauã Antunes; Claudia Abreu; Michael Melamed; Debora Nascimento. 4 

Sua produção teve o custo estimado de R$ 20.000,00 milhões de reais5 e, 

apesar do grande investimento, por parte do governo da cidade do Rio de Janeiro 

através da RioFilme6, foram vendidos apenas cerca de 89 mil ingressos7 no Brasil 

inteiro desde sua estreia. 

 Até mesmo na cidade do Rio de Janeiro o filme teve um mal desempenho nas 

bilheterias. Segundo Paulo Sergio de Almeida, diretor do portal de análise de mercado 

Filme B, em entrevista a coluna Gente Boa do portal de notícias O Globo8: “O filme é 

bom, tem uma produção muito competente, roteiro interessante. Mas os cariocas 

estão em crise com a cidade, não existe mais esse ufanismo todo. Fora que filmes de 

episódios não costumam fazer muito sucesso mesmo”. 

Em crise com a cidade ou não, o filme não obteve o sucesso esperado. 

Segundo afirma o colunista Lauro Jardim da coluna Radar On-line9, o filme 

decepcionou a prefeitura do Rio de Janeiro, que financiou parte dos R$20.000,00 

milhões usados para a produção do filme. Eles não teriam ficado satisfeitos com o 

resultado final da produção. Apesar de ter gerado algum lucro, o conteúdo do filme 

não agradou os membros da prefeitura. 

                                                           
4 http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146710/creditos/ 
5 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt1456606/business?ref_=tt_dt_bus. Acesso em: 02 nov. 
2014. 
6 A RioFilme é uma empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro vinculada à Secretaria Municipal de Cultura 
e atua nas áreas de distribuição, apoio à expansão do mercado exibidor, estímulo à formação de público 
e fomento à produção audiovisual, visando o efetivo desenvolvimento da indústria audiovisual carioca. 
Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/riofilme/conheca-a-riofilme 
7 Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146710/bilheterias/. Acesso em: 02 nov. 
2014. 
8 Disponível em: http://oglobo.globo.com/blogs/blog_gente_boa/posts/2014/09/23/rio-eu-te-amo-tem-
desempenho-fraco-80-mil-expectadores-em-12-dias-550512.asp. Acesso em: 02 nov. 2014. 
9 Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/diversos/rio-eu-te-amo-decepciona-quem-
bancou/. Acesso em: 02 nov. 2014. 
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Parte dos problemas do filme segundo as críticas recebidas é a narrativa, que 

é cheia de clichês e estereótipos, e também a dificuldade do filme em captar o espirito 

carioca.  

Em seus quase 450 anos de história, muito já se escreveu, cantou e 
filmou sobre o Rio de Janeiro. “A cidade maravilhosa” sabe servir bem 
como pano de fundo para todo tipo de enredo. O desafio é fugir dos 
clichês e suas belas paisagens de sempre e do folclórico estilo de vida 
dos cariocas. E é exatamente nesse lugar comum que Rio, Eu Te Amo, 
se prende do início ao fim. (SILVA, 2014 [s.p]). 

 

 A escolha das locações “cartão postal” que foram utilizadas em grande parte 

dos curtas, a reprise de imagens da Bahia de Guanabara, Cristo Redentor, e Pão de 

Açúcar, criam a sensação de lugar comum ao longa metragem, e traz a familiaridade 

para o filme, já que as imagens que são mais usadas no longa, são icônicas e já 

estabelecidas no imaginário dos espectadores. 

O que se vê nos 110 minutos de filme é tudo o que qualquer turista já 
ouviu falar sem precisar sujar os pés de areia: a “magia” do Pão de 
açúcar, o Cristo Redentor “de braços abertos sobre a Guanabara”. Os 
exemplos de luta e esperança nas favelas descendo a ladeira até a 
Lapa. Tudo amarrado por um taxista caricato, daqueles bem falantes, 
que em um minuto abre a vida e o coração. (SILVA, 2014[s.p]). 
 

 A proposta do projeto Cities of Love é mostrar diferentes formas de amor em 

cidades icônicas, mas acaba também se tornando uma forma de promoção turística 

das cidades em questão, ao mostrar pontos turísticos que caracterizam as cidades 

mostradas como pano de fundo. No caso do Rio, Eu Te Amo, que foi financiado em 

parte pela RioFilme, que é um órgão estadual, a proposta do filme foi clara desde o 

início, a promoção da cidade seria algo indispensável para a construção do filme, e 

isso fica bem claro pela forma como a utilização de imagens icônicas da cidade foram 

usadas. 

Cheio de números e uma esperança de um enorme lucro para a 
cidade, Sérgio Sá Leitão, da RioFilme, deixou a história bem clara, 
caso restasse alguma dúvida: “Além de promover a cidade, o filme 
também é um investimento alto”, disse, durante a coletiva de 
lançamento do filme no Rio de Janeiro. E, aí, o que se vê é uma cidade 
branca, rica e dentro do ar condicionado e que, em alguns dos 
segmentos, nem sequer se aproveita do Rio de Janeiro. Um contexto 
não muito interessante... (BORBOLLA, 2014[s.p]). 
 

 Com claras motivações econômicas o filme utiliza de artifícios seguros, ao 

mostrar o Rio que já conhecemos através de imagens já presente em nosso imaginário 

e já consagradas pela própria cinematografia. 
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Ainda que se espere que o Pão de Açúcar e a Pedra da Gávea, além 
do Corcovado e as praias apareçam em qualquer filme que se passa 
no Rio de Janeiro, a grande verdade é quase a totalidade dos curtas 
faz uso desse artificio, como se fosse impossível falar sobre amor no 
Rio sem mostra areia, agua do mar e montanhas. O contraste entre 
Rio, Eu Te Amo e os outros dois filmes da franquia Cities of Love deixa 
isso ás escancaras e torna tudo muito mais maniqueísta, como se 
fosse uma peça publicitaria para vender o Rio de Janeiro para turistas. 
(FAN, 2014[s.p]). 
 

  A também a problemática do merchandising, que é demasiado exagerado. Em 

todo momento o público é bombardeado pelos produtos das empresas que financiam 

o filme. 

[...] o marketing escancarado de algumas marcas e instituições 
(incluindo a Prefeitura e o Festival do Rio) distraem o espectador pela 
repetição e pela obviedade das inserções. (FAN, 2014, [s.p]). 
 

Como uma forma de promoção comercial do filme e da cidade, a fim de integrar 

os cariocas e turistas, foi criado a plataforma #RioEuTeAmo, para realizar e incentivar 

gestos de amor pela cidade do Rio de Janeiro, o projeto teve seu início em 2012 e 

terá duração de 2 anos. O projeto conta com eventos e ações artísticas, esportivas e 

de cidadania. O filme Rio, eu te amo, seria o ponto alto do projeto. O projeto pode ser 

seguido através do site oficial, e pela hashtag #RioEuTeAmo, que pode ser 

compartilhada em várias redes sociais como, Facebook, Instagram e Twitter, onde os 

cariocas puderam mostrar seu amor pela cidade. 10 

 A seguir, estão as descrições dos 11 curtas que compõem o longa-metragem, 

cuja finalidade é analisa-los no terceiro capitulo. Foram usadas ao longo desse 

capitulo, críticas de cinema para compor o embasamento da descrição do filme. Vale 

ressaltar que em algumas dessas críticas, alguns curtas estão com nomes diferentes 

dos nomes usados aqui. Esclareço que foram utilizados os nomes oficiais contidos 

nos créditos do filme. Os curtas “La Fortuna”, e “O Vampiro do Rio” podem ser 

encontrados como, “Grumari” e “Vidigal” respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Disponível em: http://rioeuteamo.net/movimento/62 
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2.1 “DONA FULANA” 

 

 
 

Figura 1: Fernanda Montenegro e Eduardo Sterblich, no curta "Dona Fulana". 
Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

         

No curta dirigido por Andrucha Waddington (2014), com duração de 8 minutos 

e 3 segundos, é escrito em parceria com Mauricio Zacharias e é o primeiro curta 

completo mostrado no filme. Fernanda Montenegro interpreta Dona Fulana, uma 

moradora de rua, por opção, que encara a vida na rua de forma positiva e não tem 

nenhuma intenção de voltar pra casa. O curta mostra a realidade dos moradores de 

rua do Rio de Janeiro de forma romantizada, mostrando superficialmente o centro da 

cidade, a praça Paris11 e a cachoeira do horto no Jardim Botânico.  

 O curta começa com Dona Fulana, sendo acordada por um porteiro, Seu 

Batista, interpretado por Stepan Nercessian, que utiliza uma mangueira com água 

para acordá-la. Logo depois podemos ver Dona Fulana em sua rotina matinal pelo 

centro, D. Fulana é mostrada como figura conhecida pelos comerciantes do local, que 

já se acostumaram com sua presença, e podemos ver sua interação com um 

jornaleiro, que pede para que ela pague pelo jornal que D. Fulana pega para ler, e a 

mesa se recusa, afirmando que o jornal só trata de tragédias e que não valeria pagar 

por ele. Logo depois vemos D. Fulana com o personagem interpretado pelo o ator 

                                                           
11 A Praça Paris, no bairro da Glória, próximo ao centro do Rio de Janeiro, possui jardins em estilo 
Francês, com grandes gramados, lago e chafariz, em composição simétrica, foi projetada sobre um 
aterro e terminada no ano de 1927. (Http://www.riodejaneiroaqui.com/pt/praca-paris.html) 
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Hugo Carvana, que a oferece seu copo de café com leite, que Dona Fulana aceita e 

agradece, ela então pergunta sobre seu pão com mortadela, e o personagem pede 

para que ela volte mais tarde. Até esse momento do curta, todas as interações 

parecem de alguma forma familiares e rotineiras. Todas as interações são observadas 

por Leandro (Eduardo Sterblitch), neto de Dona Fulana, que a segue pelas ruas do 

Rio.  

 Dona Fulana encontra com outra moradora de rua, interpretada por Regina 

Casé, ás duas têm uma conversa informal, andando pelas ruas do centro da cidade, 

na região conhecida como Cinelândia. Dona Fulana se despede e diz que precisa 

tomar um banho, pois a molharam com uma água fedida, e pede uns trocados a outra 

moradora de rua, emprestado, logo depois vemos Dona Fulana no chafariz da Praça 

Paris. 

Dona Fulana está escovando seus dentes quando é abordada por um guarda 

municipal (Sandro Rocha) que pede para que ela saia do local, pois é proibido entrar 

na água, Dona Fulana se recusa a sair do local, e alega que não está fazendo nada 

de errado, e que o policial deveria se preocupar com bandidos de verdade, o policial 

usa da força para tentar tira-la do local, quando Leandro (neto de Dona Fulana) 

intervém e a defende, jogando o policial na água.  

Dona Fulana e Leandro fogem do local entrando em um ônibus. Uma das 

passageiras cede o lugar para Dona Fulana no ônibus, por certo receio causado pela 

aparência de Dona Fulana. Leandro então revela para sua avó quem ele é, e que a 

estava seguindo desde cedo, para Leandro sua avó estava morta, foi o que lhe foi dito 

pela família, depois que descobriu que ela estava morando na rua, Leandro resolveu 

encontrá-la.  

Leandro então questiona o porquê de sua avó estar morando na rua, se ela tem 

casa, família, e tinha uma profissão. Dona Fulana revela que vive na rua por opção e 

que ama viver nas ruas. Leandro então pede que sua vó volte para casa com ele, 

Dona Fulana recusa, e o convida para ir com ela e experimentar a vida na rua. 

Dona Fulana e Leandro seguem para a cachoeira do Horto, localizada nas 

imediações do Jardim Botânico e pelo caminho relembram a vida de Dona Fulana 

antes de viver na rua, e a mesma, continua a justificar o porquê de ela viver na rua. O 

curta termina com Dona Fulana e Leandro tomando banho na cachoeira. 

O curta traz uma glamourização das ruas, trazendo um olhar leve e um tanto 

inocente sobre a vida dos moradores de rua do Rio de Janeiro. Em outras palavras, 
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[...] Haverá episódios tão simpáticos quanto acomodatícios, como o de 
Andrucha Waddington (ocasião para Fernanda Montenegro brilhar e, 
ao mesmo tempo, uma simplificação infantil da rua como moradia 
escolhia). (ARAUJO, 2014 [s.p]). 

 

 A interpretação de Fernanda Montenegro no curta foi muito elogiada pela 

crítica, apesar do curta não ter sido apontado como um dos melhores do filme, 

Fernanda Montenegro consegue brilhar como Dona Fulana nas telas, mesmo em um 

curta com roteiro pouco atrativo e mal executado pelo diretor Andrucha Waddington, 

e pela colagem do filme que foi um de seus grandes problemas estruturais. 

A montagem inicial, por exemplo, introduz alguns personagens, mas 
tira o impacto da entrada de Fernanda Montenegro como a mandiga 
Dona Fulana no segmento de Andrucha Waddington. Ainda assim, a 
atriz injeta verdade na senhora que “encheu o saco” do sistema” e foi 
morar nas ruas, mesmos tendo casa e família. Sem Fernanda, o curta 
seria apenas um trecho de novela, com uma direção global artificial e 
uma atuação quase de Eduardo Sterblitch. (BRIDI, 2014[s.p]). 
 

 Fernanda Montenegro consegue “salvar” o curta Dona Fulana, injetando 

sensibilidade e verdade na personagem. Porém, o seguimento apenas mostra o lado 

bem humorado, inocente e “feliz” da triste e difícil realidade que é viver nas ruas, 

mostrando apenas o amor pela simplificação da vida que se dá pelo desapego que 

Dona Fulana tem pelas coisas materiais, e por seu estilo de vida anterior. 

Além de seus problemas de transição, o filme também apresenta um problema 

de narrativa que enfraquece a identidade da cidade do Rio de Janeiro. Apesar da 

identidade visual da cidade ser mantida, através dos pontos turísticos sempre 

apresentados durante o filme, alguns de seus seguimentos não passam nenhuma 

sensação de que a história seria algo pertencente apenas ao Rio, histórias únicas que 

poderiam apenas acontecer no Rio, facilitadas pela identidade Brasileira, a 

personalidade da população brasileira, e as paisagens únicas do Rio de Janeiro, o 

filme peca nesse sentido, não mostrando histórias únicas, capazes de captar o espirito 

carioca. La Fortuna, curta que vem logo em seguida de Dona Fulana, é um dos curtas 

que menos transmite a imagem do Rio de Janeiro e dos cariocas. 

No conjunto, os problemas principais são de duas ordens: primeiro, 
são tantos seguimentos a acomodar que poucos deles se realizam no 
pouco tempo de que dispõem (o de Paolo Sorrentino, sobre um 
americano em cadeira de rodas, é um deles). Segundo, sendo um 
filme internacional, alguns episódios são concebidos em função do 
Rio, já outros poderiam acontecer em qualquer parte do mundo – de 
novo o de Sorrentino, ou o de John Turturro (com ele mesmo). 
(ARAUJO, 2014[s.p]). 
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2.2 “LA FORTUNA” 

 

 
 

Figura 2: Emily Mortimer e Basil Hoffman em cena do curta “La Fortuna”. 
Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

 
O curta “La Fortuna”, apresenta uma história comum, e não efetiva para a 

passagem da mensagem de amor no Rio de Janeiro. A história é simples e sem 

profundidade, quanto a história do filme.   

 O curta escrito e dirigido por Paolo Sorrentino (2014), com duração de 8 

minutos e 12 segundos, tem seus personagens apresentados na primeira cena do 

longa. Dorothy (Emily Mortimer) e James (Basil Hoffman) estão no avião chegando ao 

Rio de Janeiro, que é brevemente mostrado pela janela do avião, através dos 

recorrentes panoramas ou establishing shots12, da Baia de Guanabara e do Cristo 

Redentor13. A cena tem o único objetivo de mostrar a chegada ao Rio, para que o 

espectador possa identificar a cidade. Quando voltamos para o curta, que vem em 

                                                           
12 Establishing shot é uma sequência de imagens, mostrada no começo de um filme ou vídeo, a qual 
estabelece aonde, ou quando o filme se passa. (Dicionário Collins Cobuild) 
13 O Cristo Redentor é uma estátua arte déco que retrata Jesus Cristo, localizada no bairro do Santa 
Teresa, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Em 2007, foi eleito uma das novas sete maravilhas do 
mundo. (Http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor) 
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seguida ao curta Dona Fulana, somos apresentados novamente ao casal, em uma 

casa de praia no Joá14, e logo depois na praia de Grumari15. 

     Com uma esposa controladora James começa a questionar o controle que ela 

tem sobre ele. Com um diálogo filosófico e um tanto quanto inútil, o curta se torna algo 

extremamente raso e com uma resolução fraca. Pode-se dizer que a única menção 

ao Rio nesse curta seria a camisa do James com a imagem do cristo estampada. E 

se não fosse o fato de que é mostrado o casal chegando ao Rio, esse curta poderia 

ter se passado em qualquer outra praia do mundo. Até porque a praia escolhida e a 

forma como foi apresentada, não mostra realmente o espirito da maioria das praias 

cariocas, sempre cheias e tumultuadas.  

 
[...] A história coloca Emily Mortimer e Basil Hoffman como um casal 
milionário que vai à praia da Sereia para “aproveitar a vida”. É um 
trecho mórbido, com diálogos vazios que parecem ter se perdido na 
tradução. Vale apenas para ver a atriz inglesa mostrando como (não) 
se dança o baião. (BRIDI, 2014[s.p]). 
 

 Não há uma real interação com nenhum carioca, além do momento em que 

Dorothy flagra a empregada fumando na varanda da casa de praia, Dorothy repreende 

a empregada por estar fumando em horário de serviço, e à manda pegar uma cerveja 

para ela. A empregada apenas a olha com desdém e sai de cena.  

Outro fato que distancia o público da imagem do Rio de Janeiro nesse curta, é 

a trilha sonora, o curta é embalado por um baião, ao invés de um samba ou até mesmo 

um funk carioca, que são os ritmos característicos do Rio de Janeiro. Mesmo com o 

Baião sendo um ritmo brasileiro a proposta do filme é mostrar   o Rio de Janeiro, por 

tanto seria conveniente usar um ritmo musical mais característico da cidade. 

Saindo do ritmo do Baião, o curta que segue La Fortuna, é A Musa, embalado 

por vários ritmos de imagens e efeitos sonoros. Sem nenhum dialogo o curta tem um 

tom bem experimental, e conta sua história através de músicas instrumentais e efeitos 

sonoros. Alguns bem característicos do Brasil e outros não. 

 

 

 

                                                           
14 Joá é um bairro nobre de classe alta da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. E também é o 
menor bairro da área administrativa da Grande Barra da Tijuca, e o segundo bairro com a menor 
população da cidade, atrás apenas do Grumari. (Http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A1) 
15 Praia bem afastada do centro do Rio de Janeiro. Fica na zona oeste da cidade, e se encontra dentro 

de uma reserva ambiental. (Http://pt.wikipedia.org/wiki/Grumari) 
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2.3 “A MUSA” 

 

 

Figura 3: Vincent Casser em cena de “A Musa”. 
Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

 
  

O curta foi escrito por Antônio Prata e Chico Matoso, com colaboração de Cesar 

Charlone, que não é creditado. Foi dirigido por Fernando Meireles (2014), tem 7 

minutos e 6 segundos. Tem uma linguagem interessante, pois tenta mostrar as 

diferentes pessoas que passam pelo calçadão de Copacabana todos os dias. 

Mostrando apenas o caminhar delas. Cada pessoa anda em seu próprio ritmo e com 

sua própria melodia, justamente, para acentuar a diferença entre essas personagens 

que compõem a população do Rio de Janeiro. 

 
[...] “A Musa”, dirigido por Fernando Meirelles, delírio erótico e 
percussivo em Copacabana, que traduz o clima babilônico do bairro, 
da loucura coletiva do lirismo à opera bufa em segundos. O ponto alto 
do conjunto de filmes. (MOSSER, 2014[s.p]). 
 

        Durante sua observação dos passantes do calçadão de Copacabana16, Zé 

(Vincent Casser) encontra sua musa (Debora Nascimento), que tem apenas seus pés 

mostrados, nesse primeiro momento. Zé vai atrás de sua Musa, até encontra-la nos 

                                                           
16 Inspirado pelo traçado do calçadão da Praça Rocio em Lisboa, foi construído em 1906, seus 4,15 

km, percorrem as praias do Leme e de Copacabana. (Http://pt.wikipedia.org/wiki/Copacabana) 
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braços de um dos personagens do calçadão (Márcio Garcia), furioso e desiludido, Zé 

reproduz os pés de sua Musa em uma escultura gigantesca feita de areia. 

Em “A musa”, Fernando Meirelles transforma Vincent Cassel em um 
escultor de areia em Copacabana. O diretor ousa nos ângulos 
fechados e na fotografia estourada, deixando nítido que não pretende 
contar uma historinha convencional, e sim provar outras formas 
narrativas. É válido. (BRAGA, 2014[s.p]). 
 

A conclusão desse curta pode não ser satisfatória, porém, se olharmos 

atentamente, é possível identificar a tentativa de mostrar os cariocas que passam por 

Copacabana, e suas diferentes motivações ao andar pelo calçadão. 

 O curta seguinte, Acho que Estou Apaixonado, traz o bom humor e um final 

fantasioso, com direito a musical de Bebel Gilberto. Segundo o colunista Sandro 

Moser, na crítica do filme do Caderno G do jornal Gazeta do Povo, “O melhor gringo” 

é o filme de Stephan Elliott, uma fábula gay-psicodélica no Pão de Açúcar. (2014). 
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2.4      “ACHO QUE ESTOU APAIXONADO”  

 
 

Figura 4: Ryan Kwanten e Marcelo Serrado em cena do curta “Acho que estou Apaixonado”. 
Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

 
 

 O curta de Stephan Elliot (2014) tem 7 minutos e 60 segundos e é uma 

reprodução da própria história de amor do diretor com o Rio de Janeiro, ambientada 

especialmente no Pão de Açúcar17 e seu entorno. Escrito e dirigido por ele, o curta 

mostra, com uso de certas liberdades narrativas, a história de como Stephan 

conheceu seu companheiro há de mais de 20 anos. 

Neste curta, Jay Arnold (Ryan Kwanten), é um famoso ator australiano que 

chega para o Festival do Rio18, e é recebido no aeroporto pelo motorista voluntario 

Célio, interpretado por Marcelo Serrado, que se torna o responsável pelo transporte 

do ator durante o festival. 

 Célio é um típico taxista carioca, falante e prestativo, tenta a todo o momento 

se conectar com seu ilustre passageiro, Célio se oferece para levar Jay para conhecer 

a cidade, Jay o ignora. Célio pergunta se Jay fala português, Jay diz que não, o que 

desencadeia várias piadinhas em português, já que supostamente Jay não pode 

entender. 

                                                           
17 Pão de Açúcar é um complexo de morros localizado no bairro da Urca e composto pelo morro do 
Pão de Açúcar, morro da Urca e morro da Babilônia. 
(Http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A3o_de_A%C3%A7%C3%BAcar) 
18 O Festival do Rio foi criado em 1999, e é um dos mais importantes festivais de cinema do mundo. É 
realizado anualmente na cidade do Rio de Janeiro. (Http://www.festivaldorio.com.br/) 
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 Como foi ignorado por Jay, Célio então decide fazer uma brincadeira, e 

estaciona o carro perto de um grupo de adolescentes, fãs do ator, e abre a janela para 

que elas possam ver Jay, que se desespera com o assédio das fãs. 

 Logo depois Jay muito irritado, repreende Célio e pede para que ele o leve 

diretamente para o hotel, Jay abruptamente interrompe sua fala quando avista o Pão 

de Açúcar, e se impressiona com o formato do morro que parece com o formato de 

seu chaveiro de tubarão. Jay decide que quer ir até o Pão de Açúcar, Célio diz que é 

a forma de chegar ao Pão de Açúcar é através do bondinho, mas Jay decide que quer 

escalar o morro, mesmo sem nenhum equipamento. 

 Célio acha a ideia absurda, e em português chama Jay de maluco, entre outras 

coisas, nesse momento Já revela que seu pai nasceu em Lisboa e que ele não fala 

português, mas pode entender. Jay e Célio então começam sua jornada até o topo do 

Pão de açúcar. Durante a escalada Célio tem problemas ao escalar e Jay para distraí-

lo da altura pede a Célio para contar sobre a história do nome Pão de Açúcar. Célio 

conta uma história fantasiosa, com Pelé e Carmen Miranda como personagens, porém 

Jay não acredita e acha estúpida.  

 Ao chegarem ao topo Jay e Célio ficam maravilhados com a vista, e juntos tem 

uma alucinação, que pode ser explicada por uma desidratação, já que os dois 

escalaram 396 metros, sem água e sem proteção específica para escaladas.  

 Nessa alucinação Jay e Célio, veem uma deusa ou um anjo, não fica muito 

claro, personagem esta personificada por Bebel Gilberto, interpretando a música: “Eu 

preciso dizer que te amo”, clássico da música popular brasileira, que surge no Pão de 

Açúcar, vestida de branco e envolta em uma luz. Ela os recebe, dá um “selinho” em 

cada um deles e sai voando pelos céus do Rio. Encerrando o curta.  

 O curta foi baseado na própria história de amor do diretor com o Rio de Janeiro. 

Há vinte anos, o diretor Stephan Elliot visitou o Rio pela primeira vez, e o Pão de 

Açúcar foi a primeira coisa que viu na cidade, alguém o perguntou se ele gostaria de 

ir até lá, então Stephan decidiu escalar o Pão de Açúcar sem água e sem proteção, 

assim como a personagem do curta. Vinte anos depois Stephan ainda está, em um 

relacionamento amoroso, com essa pessoa que o levou ao Pão de Açúcar.  

 O curta conseguiu transmitir o espirito dos taxistas cariocas, que são muitas 

das vezes o primeiro contato dos turistas com o Rio de Janeiro. E apesar de 

reportadamente alguns tentarem tirar proveito dos turistas estrangeiros com preços 

exorbitantes, geralmente esses taxistas são bem humorados e prestativos, mesmo 
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que alguns tenham o empecilho da língua, o que não é o caso do curta. O que também 

não deixa de ser um clichê, já que a figura do malandro carioca também é 

representada através dos taxistas. 

Um dos curtas mais criticado por não conseguir transmitir o espirito carioca, e 

por ser algo tão banal que se tornou quase imperceptível, foi o seguimento Quando 

Não há mais Amor, de John Turturro, é juntamente com o curta La Fortuna, um tipo 

de história que poderia se passar em qualquer lugar do mundo, e por isso perde sua 

força e relevância para um filme tão característico como Rio, Eu Te Amo. 

 
 
 
 
2.5 “QUANDO NÃO HÁ MAIS AMOR” 
 
 

 
 

Figura 5: John Turturro e Vanessa Paradis em cena do curta “Quando não há mais amor”. 
Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

 
 

 
O curta de John Turturro (2014), com aproximadamente 8 minutos, não traz 

nenhuma relevância para o filme, quanto a representação da cidade do Rio de Janeiro. 

Apesar de se passar em um destino diferente no Rio de Janeiro e menos explorado 

pela cinematografia, a Ilha de Paquetá19, o curta falha em mostrar mais da ilha, e tem 

uma história comum, focada em duas personagens estrangeiras, interpretadas pelo 

próprio John Turturro e pela atriz francesa Vanessa Paradis.  

                                                           
19 A ilha de Paquetá localiza-se no interior nordeste da baía de Guanabara, no bairro de Paquetá, na 
cidade do Rio de Janeiro. (Http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Paquet%C3%A1) 
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No curta, um casal discute sua relação conturbada em tom de despedida. O 

curta é finalizado em um musical, com a interpretação de Vanessa Paradis com a 

música Plus d’Amour20.  

 
Declarar amor a cidades maciçamente visitadas como Paris e Nova 
York, que são personagens constantes de obras populares no cinema, 
na TV ou na literatura, é fácil. No caso do Rio, é notória a falta de 
familiaridade de alguns diretores estrangeiros com a cidade. O italiano 
Paolo Sorrentino, o mexicano Guillermo Arriaga e o americano John 
Turturro são os responsáveis pelos momentos mais constrangedores 
do filme. O primeiro naufraga com a história de uma relação 
manipuladora; o segundo embarca num dramalhão sem limites; já 
Turturro confirma o que se notava no longa “Amante a domicílio”: sem 
Woody Allen para emprestar algum talento, suas deficiências como 
roteirista ficam ainda mais evidentes. (JANOT, 2014[s.p]). 

 

O curta seguinte traz uma história sombria e com um tom trágico, que 

transforma Santa Teresa21 em um local sombrio e clandestino. Tratando do amor 

como sacrifício e de forma incondicional, a personagem que dá nome ao curta, Texas, 

enfrenta uma difícil situação para “salvar” a vida de sua esposa. Assim, o diretor 

Guilhermo Arriaga, já conhecido por seu estilo agressivo de direção, traz uma história 

cheia de violência e tristeza para mostrar o amor no Rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Música francesa, que faz parte do repertório da atriz e também cantora Vanessa Paradis. 
21 Santa Teresa é um bairro da Zona Central da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Possui uma 
exclusiva localização, no alto de uma serra entre as zonas Sul e o Centro da cidade do Rio, que 

promove uma privilegiada vista para essas áreas. (Http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Teresa) 
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2.6 “TEXAS” 

 

 

Figura 6: Land Vieira e Laura Neiva em cena do curta “Texas”. 
Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

 
 

O curta é dirigido por Guilhermo Arriaga (2014), tem 8 minutos e 06 segundos. 

A história se desenvolve a partir de um ex-lutador de boxe, o Texas, que perdeu um 

braço em acidente de carro e sua esposa perdeu movimentos das pernas. Movido 

pelo sentimento de culpa, ele está disposto a fazer de tudo para arrecadar o dinheiro 

necessário para a cirurgia que pode curar sua mulher. Com isso, acaba se envolvendo 

em uma rede de lutas clandestinas no Rio de Janeiro. 

 Curta passado em Santa Teresa tem um dos cenários mais exóticos do filme, 

assim como seu estilo e fotografia. No curta, Texas (Land Vieira) e sua esposa Maria 

(Laura Neiva) sofreram um acidente de carro no qual Texas perde um braço, e sua 

esposa fica paraplégica.  

 Texas que tinha um futuro promissor como boxeador profissional, sentindo-se 

culpado pelo acidente, se envolve em um esquema de lutas clandestinas para 

arrecadar dinheiro suficiente para a operação que pode fazer Maria andar novamente. 

 Um americano interpretado pelo ator Jason Isaacs, faz uma proposta inusitada 

a Texas, ele se oferece para pagar o tratamento de Maria, caso Texas consiga vencer 

uma luta com ele, e se Texas perder, ele ainda pagaria a cirurgia, porém, Maria iria 

embora com ele e os dois fariam o necessário para que ela engravidasse e depois 

que a criança nascesse ela retornaria ao Brasil, mas a criança ficaria com ele. Tudo 
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porque Maria o lembrava muito de sua falecida esposa, que estava grávida quando 

morreu. Após uma conversa com Maria, Texas aceita a proposta. O filme termina no 

embate entre Texas, e esse misterioso americano, em Santa Teresa. Sem nenhuma 

conclusão, nunca saberemos como realmente termina essa história. 

O curta novamente não consegue transmitir o espirito carioca, é uma história 

que também poderia ter acontecido em qualquer outro lugar. Um único ponto positivo 

do curta seja a escolha da locação, uma piscina, que no curta está vazia e mal 

cuidada, no topo do morro de Santa Teresa, com uma vista panorâmica da região. A 

locação e o curta em si, transmitem um clima bem diferente do resto do filme, pois 

mostra um lado bem mais sombrio e alternativo do Rio. Após “Texas”, o curta mais 

sombrio do filme, voltamos ao Rio de Janeiro colorido e vibrante com o curta “O 

Vampiro”. 
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2.7 “O VAMPIRO DO RIO”   

 

 

 
Figura 7: Roberta Rodrigues e Tonico Pereira em cena do curta “O Vampiro do Rio”. 

Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

 
 

A direção deste segmento é de Im Sang-Soo (2014), tem 8 minutos e 7 

segundos. Fernando (Tonico Pereira) é um garçom de meia-idade que trabalha em 

um restaurante e mora no Vidigal22, apaixonado por Isabel, uma prostituta vivida por 

Roberta Rodrigues, Fernando esconde sua verdadeira natureza, ele é um vampiro. 

 O curta mais exótico do filme mostra as ruelas do morro do Vidigal, a única 

favela realmente mostrada no filme, apesar da curta passagem da imagem do 

Complexo do Alemão no curta “A Musa”.  

No começo do curta, Fernando está servindo um grupo de estrangeiros 

acompanhados de prostitutas. Uma delas fala sobre a questão sobre o porquê do 

passaporte brasileiro ser o mais caro no mercado negro, pois, segundo ela, no Brasil 

temos todos os tons de pele, e por esse motivo qualquer um pode “ser brasileiro” e 

                                                           
22 Vidigal é um bairro da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Situa-se entre os bairros do Leblon e 
São Conrado, sobre o Morro Dois Irmãos. Até os anos 2000 era apenas uma favela, porem com a 
expulsão do tráfico de drogas o bairro começa a ter um lento e gradual processo de urbanização, tendo 
em vista seu potencial imobiliário e turístico. (Http://pt.wikipedia.org/wiki/Vidigal) 
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depois ela pergunta se os “gringos” estão à entendendo, e um deles diz que todo 

mundo entende português, o que não é bem verdade.  

 O desfecho do curta acontece após Fernando morder Isabel, e em êxtase o 

Vampiro desce o morro do Vidigal dançando ao som de uma bateria de escola de 

samba, fazendo um verdadeiro carnaval com as mulheres do morro, que saem de 

suas casas ao ouvir o som do batuque, todas vampiras e belas mulatas.  

[...] Há casos de episódios inventivos, como o do garçom vampiro 
(Tonico Pereira) e suas vampiras do morro do Vidigal. Mais estranho 
ainda é que seja o episódio do coreano Im Sang-soo. Este é aliás o 
único segmento em que o morro é mencionado de forma explicita, e 
os personagens negros parecem mais que convenções 
cinematográficas concebidas para um filme em que o essencial, afinal 
de contas, são as tomadas aéreas da cidade. (ARAUJO, 2014[s.p]). 

 

Apesar de ser o único curta a mostrar o morro, Im Sang-soo cai no clichê de 

mostrar o morro como apenas um lugar de samba e belas mulatas, além de trazer o 

estereótipo do negro pobre contido dentro dos muros invisíveis que cercam as favelas. 

“[...] Im Sang-Soo, que imagina um vampiro na favela e ainda junta o estereótipo da 

mulata e do samba.” (MEIRA, 2014[s.p]). 

Descendo o morro, direto para o Theatro Municipal23, temos o curta “Pas de 

Deux”, que diferentemente dos outros curtas, não tem cenas externas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

23 O Teatro Municipal do Rio de Janeiro está localizado na região conhecida como Cinelândia, Praça 
Marechal Floriano, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Inaugurado em 1909, como parte do conjunto 
arquitetônico das Obras de Reurbanização da Cidade do Rio de Janeiro, e abertura da Avenida Central, 
durante a prefeitura de Pereira Passos, exerce desde sua inauguração um importante papel para a 
cultura carioca e nacional. Apesar do nome, o teatro não pertence ao município, mas ao Estado do Rio 
de Janeiro. (Http://pt.wikipedia.org/wiki/teatro_municipal_do_rio_de_janeiro) 
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2.8 “PAS DE DEUX” 

 

 

 
Figura 8: Rodrigo Santoro e Bruna Linzmeyer em cena de “Pas de Deux”. 

Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

 
 

O curta dirigido por Carlos Saldanha (2014) tem 7 minutos e 10 segundos de 

duração, foi escrito por Elena Soarez. O segmento apresenta Rodrigo Santoro e Bruna 

Linzmeyer como um casal de bailarinos do Theatro Municipal, que discutem sua 

relação durante a apresentação do espetáculo, pois ele (Rodrigo Santoro) hesita em 

aceitar um convite para dançar no exterior com medo de prejudicar o seu 

relacionamento com a personagem de Bruna Linzmeyer. 

O seguimento tem certa similaridade com o "Natalie Portman" do filme Nova 

York, Eu Te Amo, que foi dirigido pela atriz Natalie Portman. Ambas as propostas 

abordam histórias de bailarinos. Este curta marca a estreia de Carlos Saldanha na 

direção de filmes live action24. 

Outro bom momento é o curta de Carlos Saldanha, que fugiu da 
estética “montanha, céu e mar”, e usa como cenário o Theatro 
Municipal para contar uma boa história, lindamente fotografada. 
(MOSER, 2014[s.p]). 
 

 O próximo seguimento do filme, intitulado “Inútil Paisagem”, escrito por Otavio 

Leonidio, marca novamente a parceria de José Padilha e Wagner Moura, no curta 

mais polêmico do filme. 

                                                           
24 Live Action é um termo utilizado no cinema, teatro e televisão para definir os trabalhos que são 

realizados por atores reais, de carne e osso, ao contrário das animações. (urban dictonary)  
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2.9 “INÚTIL PAISAGEM”  

 

 

Figura 9: Wagner Moura em cena do curta “Inútil Paisagem”. 
Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

 
 

 O curta de José Padilha (2004) tem 8 minutos e 10 segundos e é considerado 

o mais polêmico dos seguimentos do filme, pois Wagner Moura interpreta um instrutor 

de Asa-delta, que durante um voo na Pedra Bonita25, ele decide “acertar as contas” 

com o Cristo Redentor. O curta tem sua maior parte focada no voo panorâmico em 

volta do Cristo Redentor e mostra a Baia de Guanabara e a Floresta da Tijuca. A 

polêmica foi por ele ter sido ameaçado de censura pela Arquidiocese do Rio, esta por 

sua vez tentou vetar a imagem do Cristo Redentor no filme, porém eles voltaram atrás. 

A prefeitura26 da cidade do Rio de Janeiro, também não ficou feliz com o resultado 

desse curta, o considerando desnecessário.   

 Diferentemente dos outros curtas, que mostram o amor, o segmento de José 

Padilha faz o caminho contrário ao mostrar o ódio do personagem pela imagem do 

Cristo, não em um sentido religioso, mas sim como uma forma de achar um culpado 

para os seus problemas pessoais e de relacionamento com a personagem de Cléo 

Pires que aparece em poucos segundos de filme e sem nenhuma fala. 

                                                           
25 A Pedra Bonita é um ponto turístico localizado no Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio de 

Janeiro.1 mais precisamente entre a Pedra da Gávea e os bairros de São Conrado e Barra da Tijuca. 
26 Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/diversos/rio-eu-te-amo-decepciona-quem-

bancou/. Acesso em: 02 nov. 2014. 
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 Não fica totalmente claro o motivo da revolta do personagem de Wagner Moura 

no curta, mas ele sem dúvidas a expressa através do gesto maldoso que ele faz para 

a imagem do Cristo Redentor e para o Rio de Janeiro, ao contestar o amor que existe 

na cidade e os problemas cotidianos e a falta de intervenção divina para mudar a 

situação. Ao final ele diz que vai embora da cidade e desejando de maneira irônica 

uma boa Olimpíada para o Cristo e a cidade. 

 O seguimento é uma clara crítica aos problemas da cidade do Rio de Janeiro, 

que de certa forma, foram totalmente renegados nos outros curtas. Porém, o curta se 

torna algo deslocado dentro do filme como um todo. Pois mesmo sendo algo um pouco 

mais realista, ao falar sobre os problemas da cidade, o filme entra em conflito com a 

mensagem que o resto dos curtas transmitem durante o filme, que é o amor 

acontecendo na cidade. 

Não que a fita não tenha seus méritos, ela os tem, mas o desequilíbrio 
entre curtas não só é maior e mais presente em Rio, Eu Te Amo no 
que nos demais filmes da série, como a dependência de “lugares 
bonitos” torna tudo muito artificial e pouquíssimo sincero. Não fosse 
José Padilha (em “Inútil Paisagem”), com habitual delicadeza, 
desancar a “Cidade Maravilhosa” (aqui cabem as aspas) diretamente 
para a estátua do Cristo Redentor usando seu parceiro Wagner Moura, 
Rio, Eu Te Amo seria mais parecido com um conto de fadas passado 
em uma cidade fictícia em uma terra mágica. (FAN, 2014[s.p]). 
 

Depois da crítica de José Padilha, o último curta do filme, dirigido por Nadine 

Labaki, e escrito em colaboração com Rodney El Haddad e Khaled Mouzannar, 

também carrega uma crítica social forte sobre a problemática das crianças 

abandonadas da cidade, mas de forma leve e divertida, e com um protagonista mirim 

cheio de sinceridade em sua atuação, Nadine Labaki encerra o filme, de forma leve e 

esperançosa. 
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2.10 “O MILAGRE”  

 

 

 
Figura 10: Cauã Antunes em cena do curta “O Milagre”. 
Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

 
 

Bem fez a libanesa Nadine Labaki, com sua história simples: um 
menino precisa falar com Deus, deixa recado com Jesus e aguarda o 
telefonema no orelhão de uma estação de ônibus. Sem inventar 
demais e contando com o surpreendente ator mirim Cauã Antunes, ela 
faz rir, emociona e, ao mesmo tempo, faz uma crítica social do país 
que não é o dela, mas soube compreender. (BRAGA, 2014[s.p]). 
 

O segmento de Nadine Labaki (2014), tem 6 minutos e 44 segundos, usa como 

locação a Estação Leopoldina27, porém, na história, o espectador tem a impressão de 

ser a Estação Central do Brasil28, já que a Estação da Leopoldina está fechada ao 

público desde 2004. 

                                                           
27 A Estação Leopoldina, antigamente chamada Barão de Mauá, era uma estação ferroviária que foi 

inaugurada em 1926 e fechada em 2004. Este terminal ferroviário, que leva o nome de Barão de Mauá, 
foi construído em 17 de maio de 1923 pela então Estrada de Ferro Leopoldina. A estação foi fechada 
para passageiros em janeiro de 2001, com o remanejamento destes para o terminal D. Pedro II 
(Central). Atualmente, o terminal, que pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro, é utilizado em 
parte como depósito de trens. Ela em si, fica a maior parte do tempo vazia e fechada. 
(Http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Leopoldina). 
28 A Central do Brasil compreende a região do entorno da estação de trens da Central do Brasil, na 
cidade do Rio de Janeiro. A Central do Brasil localiza-se no limite do Centro com o bairro da Gamboa, 
junto à Avenida Presidente Vargas, uma das principais da cidade do Rio de Janeiro. No Século XIX, a 
Central do Brasil era a estação inicial da Estrada de Ferro Dom Pedro II, sistema que se estendia até 
os estados de Minas Gerais e São Paulo. Ao longo do Século XX o transporte ferroviário de longa 
distância perdeu importância. Foram instalados no entorno diversos outros terminais voltados ao 
transporte urbano de passageiros, (http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_do_Brasil). 
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Dois atores de fama internacional, Nadine Labaki e Harvey Keitel que 

interpretam eles mesmos, encontram um menino na estação e logo ficam 

impressionados e cativados pela personalidade daquela criança. 

Um jovem menino espera por uma importante ligação em um dos orelhões da 

estação. O personagem chama João, interpretado por Cauã Antunes, é o centro da 

história é espera do garoto por uma ligação de Jesus. Após Nadine e Harvey, 

descobrirem o desejo do menino, eles decidem ajudar para que ele realize o seu 

desejo de falar com Jesus. 

Harvey e Nadine então ligam para o orelhão e Harvey se passa por Jesus para 

tentar ajudar o menino, que tinha o único desejo de ganhar uma bola de futebol 

autografada por Pelé. João chega a referir Pelé como Deus, pai de Jesus, claramente 

acentuando a inocência ainda existente em um menino de rua e órfão. 

Após ter seu pedido realizado, João decide compartilhar o número de “Jesus” 

com seus amigos, que na verdade é o número do celular de Harvey, que o deu ao 

menino para que ele não ligasse mais para o número antigo. 

O curta une a fé, o amor pelo futebol e a inesgotável esperança do povo 

brasileiro, representada por João nesse seguimento. O curta é, talvez, o mais bem 

humorado do filme, e que apesar de retratar uma realidade social difícil, consegue 

também mostrar a positividade dos cariocas quanto as dificuldades da vida. 

O grande destaque desse curta foi o ator Cauã Antunes, que tinha apenas 5 

anos quando o curta foi filmado, ele se tornou a grande surpresa do filme pela 

espontaneidade nas cenas. 

Por fim, todos os curtas são conectados pelas transições de Vicente de Amorim 

escritas por Felipe Barbosa, que tentam costurar essas histórias tão distintas para que 

tenhamos a sensação de uniformidade. Assim, as transições serão apresentadas para 

conclusão da descrição do filme. 

 

 

2.11 TRANSIÇÕES POR VICENTE DE AMORIM E FELIPE BARBOSA 

 

Nos filmes do projeto Cities of Love, é necessário um décimo primeiro 

segmento, no qual se crie as transições entre os curtas e ao mesmo tempo os conecte 

através de encontros dos personagens em diferentes situações.  
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 Neste curta de transição, Claudia Abreu e Michel Melamed são os 

protagonistas, ele um taxista e ela uma tradutora e professora de inglês, os dois 

tiveram uma relação no passado e depois se separaram. Os dois encontram vários 

personagens dos outros curtas, em vários locais no Rio, até a resolução do 

seguimento onde os dois se reencontram na Lapa, no final do filme. 

  Na primeira transição a personagem de Claudia Abreu, Felícia, encontra com 

o ator Vincent Cassel, que interpreta ele mesmo no filme, Ela faz o papel de tradutora 

do ator, que está filmando no Rio, e que mesmo sabendo falar português, pede uma 

tradutora. Ao questiona-lo sobre o porquê dele pedir por uma interprete, Vincent 

responde à Felícia que assim eles poderiam falar de amor, em particular. Ele pergunta 

a Felícia o que é o amor, ela diz que não sabe, e então o aconselha a conhecer a 

cidade, e que com essa experiência ele poderá talvez encontrar sua resposta. Em 

seguida temos o curta “Dona Fulana”. 

 A próxima transição é uma troca de olhares entre dois jovens em uma calçada, 

os dois personagens estão presentes apenas nas transições e não há interferência no 

curta seguinte, “La Fortuna”. A sensação passada por essa parte da transição é que 

ela está presente apenas para divulgação da linha de perfumes de uma famosa marca 

de cosméticos brasileira, que é uma das grandes investidoras do filme.      

 

 

 
Figura 11: Rodrigo Santoro e Michael Melamed em uma das cenas de transição. 

Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 
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 A transição ainda tem uma segunda parte, que é o encontro do personagem de 

Rodrigo Santoro, com o taxista interpretado por Michael Melamed. Que conta a seu 

passageiro que aquele seria o aniversário do dia em que sua amada o deixou. No 

monólogo do taxista cabe também uma menção ao perfume dela, o que traz a conexão 

com a propaganda do produto apresentado nos minutos anteriores. 

 A próxima transição vem depois do curta “A Musa”, onde é revelada a 

identidade da “Musa”, Debora Nascimento, e é mostrado o encontro um tanto 

constrangedor, entre Fabiola e um ex-namorado, que é interpretado por Marcio 

Garcia, que é o atual marido da “Musa”, que está com a filha em uma feira livre, o 

constrangimento vem quando Fabiola descobre que a filha de seu ex-namorado tem 

o mesmo nome que ela. 

 

 

Figura 12: Claudia Abreu em uma das cenas de transição. 
Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

 
  

Em seguida, vemos Celio, protagonista de “Acho que estou apaixonado” sendo 

convocado para ser o motorista de Jay Arnold no Festival do Rio, Celio olha pela 

janela, e faz contato visual com seu vizinho de frente, o também taxista interpretado 

por Michael Melamed. Logo em seguida vemos o personagem de Marcio Garcia 

visitando um apartamento e flertando com a corretora de imóveis que está lhe 

mostrando o apartamento, ao mesmo tempo que fala com sua “Musa” pelo rádio, que 
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é de uma marca que também patrocina o filme. Em seguida temos o curta “Acho que 

estou apaixonado”. 

 Depois de “Quando Não Há mais Amor” e antes de “Texas”, temos uma 

transição que traz Leandro (Eduardo Sterblich) de “Dona Fulana”, em uma aula de 

inglês ministrada por Fabiola, em que ela está ensinando a pronuncia das palavras 

heal29 e real30, que tem uma pronuncia bem parecida com Rio. 

 Depois de “Texas” temos a transição em que a personagem de Wagner Moura 

encontra Vincent Cassel, na frente de uma igreja. Ele o reconhece e pergunta se ele 

é um famoso ator americano do filme Goodfellas (1990) e ele nega, dizendo que não 

fez esse filme. 

 Logo depois somos levados a um botequim onde encontramos Isabel de “O 

Vampiro do Rio” cobrando um programa a um homem no bar. Lá também estão a 

personagem de Rodrigo Santoro e Fabiola, que está flertando com ele, que parece a 

reconhecer, através de olhares.  

 Depois vemos a personagem de Bruna Linzmeyer de “Pas de Deux”, dançando 

em uma praia, e sendo observada por Fernando (Tonico Pereira) o vampiro de “O 

Vampiro do Rio”. 

  Antes de “Pas de Deux”, vemos a personagem de Nadine Labaki, no táxi da 

personagem de Michael Melamed, que conta novamente sua história de amor e 

decepção, só que dessa vez em inglês, para uma personagem um pouco mais 

interessada em sua história.  

 A última parte do curta de transição é seu desfecho, que segue o curta “O 

Milagre” fechando o filme. Embaixo dos Arcos da Lapa31, embalados por uma mistura 

de samba e funk carioca, Fabiola e o taxista finalmente se reencontram. 

 

                                                           
29 Verbo curar em inglês.  
30 Real, de realidade, em inglês. 
31 O Aqueduto da Carioca, popularmente conhecido como os Arcos da Lapa, localiza-se na região da 
Lapa, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Considerada como a obra arquitetônica de maior porte 
empreendida no Brasil durante o período colonial, é, hoje, um dos cartões postais da cidade, símbolo 
mais representativo do Rio Antigo preservado na região boêmia da Lapa. 
(Http://pt.wikipedia.org/wiki/Aqueduto_da_Carioca). 
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Figura 13: Poster oficial do filme Rio, Eu Te Amo. 
Fonte: http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo. 

 

 Conforme já argumentado, o filme Rio eu te Amo, tem a proposta de mostrar o 

amor e suas diferentes faces, acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. O filme, como 

todo filme, tem suas falhas, e licenças poéticas, e não agradou a todos. 

Tomadas do Pão de Açúcar, do Corcovado, vistas aéreas da baia, com 
lagoa, sem lagoa, e mais Pão de Açúcar, mais Corcovado, e 
Copacabana, e uma noturna apenas, com os arcos da Lapa, animados 
com clichês musicais brasileiros. Nelas, surge um Rio limpo, uniforme, 
harmônico: não bem um Rio de sonho, mas vendável. “Rio, Eu Te 
Amo” seria cem vezes mais interessante (e mais eficaz como 
operação comercial) caso conseguisse aprender algo do espirito 
carioca contemporâneo em lugar de se propor como mero folheto 
turístico. (ARAUJO, 2014[s.p]).32 

                                                           
32 Crítica do jornal Folha de São Paulo. 

http://www.agenciafebre.com.br/rio-eu-te-amo
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O filme tem ares de folheto turístico, por mostrar uma cidade perfeita e quase 

totalmente voltada para o turista, pois são mostrados, em maioria das belezas naturais 

e arquitetônicas da cidade. Porém, em alguns momentos, somos expostos a 

pequenos choques de realidade nos curtas “Inútil Paisagem”, “O Milagre” e “Texas” e 

“Dona Fulana”, que mostram que ainda existem problemas sociais que não podem ser 

ignorados 

De uma forma geral, as histórias são um tanto simplórias e parecem 
sofrer com o limite de tempo, mas se beneficiam do visual 
deslumbrante, do ótimo elenco e de uma trilha sonora impecável. A 
proposta de vender um Rio idealizado fica clara logo a partir do 
episódio de Andrucha Waddington, em que Fernanda Montenegro é 
uma mendiga por opção, que recusa os bens materiais para viver feliz 
na rua. Tudo muito bonito, se no Rio de verdade ela não corresse o 
risco de ser recolhida compulsoriamente a um abrigo da prefeitura e 
confundida com usuária de crack. O contraponto só vem no final, 
quando José Padilha coloca Wagner Moura desabafando com o Cristo 
Redentor, na cena que gerou a ridícula polêmica com a Arquidiocese. 
O alvo do discurso contundente, sobre polícia assassina e crianças 
sem escola, é bastante claro, e não tem nada de divino. É o breve 
momento do filme em que o espectador se dá conta de que o Rio que 
amamos ainda está longe de um final feliz. (JANOT, 2014[s.p]).33 
 

Com dois anos de produção, Rio, Eu Te Amo, ainda passou por problemas de 

realização. Em algumas partes desconexo, e cheio de propagandas universitárias, 

Rio, Eu Te Amo, ainda consegue, de alguma forma demostrar um pouco do que é o 

Rio de Janeiro e seu povo. Segundo a crítica do site especializado em entretenimento, 

Omelete.com, por exemplo. 

Rio, Eu Te Amo é no seu próprio produto um retrato do Brasil. Mistura 
talento e liberdade criativa com mensagens institucionais, arte com 
propaganda, crítica social com ufanismo. É uma experiência 
interessante, prejudicada pelas improvisadas amarrações entre os 
curtas, mas esse é o "jeitinho brasileiro". Nessa soma, talvez seja o 
filme mais sincero do Cities of Love. Pode vir, nós somos assim 
mesmo. (BRIDI, 2014[s.p]). 

  O exagero e a falta de sutileza ao mostrar o merchandising no filme, a 

falha em mostrar a diversidade dos cariocas, tanto racial como cultural, e o uso de 

lugares comuns e locações já vistas e um tanto desgastadas, são os grandes vilões 

dessa história, mais ainda assim, é possível retirar alguns pontos positivos, e 

reconhecer seu potencial. 

No próximo capitulo, serão analisados aspectos da hospitalidade e da 

hostilidade presentes no filme. Vale ressaltar que nem todos os curtas serão objeto 

                                                           
33 Crítica da coluna Guia Rio Show, do Jornal O Globo online. 
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de análise, já que alguns não possuem características o suficiente para comporem a 

análise. 

 

 

3 ANÁLISE DA HOSPITALIDADE E HOSTILIDADE APRESENTADA NO FILME 

RIO, EU TE AMO 

  

 Neste capitulo serão analisados apenas os curtas, “Dona Fulana”, “Acho que 

estou Apaixonado”, “Texas”, “O Vampiro do Rio”, “Inútil Paisagem”, “O Milagre” e as 

transições entre os curtas. Pois os outros curtas não apresentam indicadores 

suficientes para serem analisados. 

 O critério de escolha dos curtas analisados foram:  

a) A presença de pelo menos um personagem carioca no curta, já que o objetivo 

geral é identificar a hospitalidade carioca;  

b) A presença da cidade do Rio de Janeiro nos seguimentos, tendo em vista a 

hospitalidade da cidade por meio dos indicadores identidade acessibilidade e 

legibilidade da cidade com base em Grinover (2007);  

 Por esse contexto, o curta “La Fortuna” e “Quando Não Há mais Amor” estão 

fora dos critérios de análise, já que não apresentam interações significativas com 

personagens cariocas, e não mostram a cidade de forma satisfatória para possibilitar 

a análise. “Pas de Deux” traz personagens cariocas, porém é contido em apenas uma 

locação, sem haver uma apresentação do local, no que tange os indicadores de 

Grinover, tais como a identidade e legibilidade. Portanto, este também não se 

enquadra nos critérios adotados para análise. 

Com isso, os aspectos de hospitalidade que serão analisados são pautados na 

hospitalidade como conceito geral; hospitalidade brasileira; hospitalidade na cidade 

do Rio de Janeiro, com foco na identidade e na legibilidade (GRINOVER, 2007); e, 

por fim, hostilidade. Focando nesses aspectos será feita analise dos curtas 

selecionados, para que assim possa ser respondida a questão norteadora desse 

trabalho. 
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3.1   HOSPITALIDADE NO FILME RIO, EU TE AMO 

 

  Rio, Eu Te Amo é um filme cuja proposta está diretamente relacionada ao 

turismo. Alguns curtas trazem exemplos de hospitalidade que podem ser captados por 

meio dos gestos gentis, acolhedores, cordiais, dadivosos e outros hostis, presentes na 

interação entre as personagens; na identidade e legibilidade da cidade. 

Podemos notar no segmento “Dona Fulana”, o momento que a personagem do 

ator Hugo Carvana, que lhe oferece seu próprio café com leite e Dona Fulana o aceita. 

Esse é um exemplo de hospitalidade difundido no ato de alimentar. Ou seja: 

A oferta do alimento delimita e concretiza o ato da hospitalidade, ainda 
que este alimento seja simbólico, sob a forma de um copo d’agua ou 
do pão que se reparte em algumas culturas. (CAMARGO, 2004, p.53). 
 

Fica claro que as personagens se conhecem e interagem com frequência, 

dessa forma, exercendo o ato de hospitalidade, através do alimentar. 

No curta “A Musa” a hospitalidade pública de um modo empírico e lúdico. O 

calçadão de Copacabana como lugar receptivo de todas as culturas, gêneros e 

nacionalidades, as diferentes pessoas com seus diferentes andares e ritmos, são 

todos bem recebidos pelo espaço do calçadão. 

 Em “Acho que estou Apaixonado” vemos Célio, exercendo em um primeiro 

momento, a hospitalidade comercial, sendo solicito e agradável, acolhendo o cliente, 

Jai Arnold. Ao mesmo tempo é perceptível a hospitalidade brasileira, a qual se faz 

presente através da relação mais afetiva e expansiva dos brasileiros ao acolher o 

estrangeiro. 

 O taxista é acolhedor em sua fala ao tentar entreter seu passageiro por meio 

da oferta de passeio turístico pela cidade e piadas para aliviar o clima, que são 

rejeitadas pelo passageiro. Nesse momento de rejeição fica clara a insatisfação de 

Celio, pela não retribuição da hospitalidade que foi oferecida. Neste caso não há a 

retribuição da dadiva oferecida. 

 Celio está em uma relação comercial com Jay, por esse motivo Celio precisaria 

oferecer a hospitalidade comercial, porém, a característica do brasileiro de tornar as 

relações, em relações pessoais o tratamento dado por Celio a Jay, é claramente um 

exemplo de hospitalidade brasileira, pois traz características de pessoalidade, 

cordialidade, humor e a falta de formalidade presente no acolhimento, e a vontade 
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imediata de inserir o estrangeiro, no caso Jay, a comunidade, a cultura e espaços da 

cidade. 

 Em “O Milagre” a hospitalidade se dá na forma inocente como a criança recebe 

os adultos do curta, o que no começo é hostil se torna hospitalidade, quando João 

compartilha sua história com os visitantes e também consegue os entreter, mesmo 

que de forma não intencional, com sua personalidade cativante. A receptividade de 

João faz parte de sua personalidade, é esse conceito de que a hospitalidade e a 

cordialidade estão diretamente ligadas à personalidade dos brasileiros, que é 

confirmada em “O Milagre”, e também em “Acho que estou Apaixonado”, Já que a 

atitude de Celio em tentar ao máximo acolher e inserir Jay no convívio dos cariocas e 

nos espaços da cidade do Rio de Janeiro é presente de maneira natural e de 

característica de sua personalidade. 

 É possível identificar também nas transições essa hospitalidade brasileira. 

Como uma das personagens, também um taxista, podemos ver que sua relação com 

os seus passageiros toma uma conotação pessoal, mesmo que involuntária da parte 

dos passageiros, que são imediatamente inseridos no drama pessoal da personagem. 

 O taxista acaba tratando seus passageiros como amigos, contando a eles suas 

experiências pessoais e desilusões amorosas, criando uma relação pessoal com os 

mesmos. Onde cabia a hospitalidade comercial, entra a hospitalidade brasileira, que 

visa não só apenas o bem receber, mas a inserção imediata do indivíduo no contexto 

cultural e pessoal no agente que oferece a hospitalidade. 

 

 

3.2 A HOSPITALIDADE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PRESENTE NO FILME 

 

 A figura da cidade está presente em boa parte dos curtas. É possível identificar 

a maior parte dos pontos usados na cidade, pois são cenários, em sua maioria, já 

usados milhares de vezes, em filmes, novelas, séries televisivas e cinematográficas, 

e até na literatura e música. 

  Fica então, explicita a legibilidade da cidade, pois os pontos mostrados são 

facilmente reconhecíveis pelos espectadores do longa. Apenas algumas locações não 

são reconhecíveis para o grande público como, o cenário do curta “Texas” em Santa 

Teresa, e o cenário do curta “O Milagre”, a Estação da Leopoldina, por exemplo, que 

são menos conhecidos. 
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 No quesito identidade, como base na teoria de Grinover (2007), o filme 

apresenta poucos aspectos das singularidades da cidade. Apesar de ser legível, por 

ter cenários extremamente conhecidos como o Cristo Redentor, Baia de Guanabara, 

Praias, o Pão de Açúcar e outros, a identidade da cidade se faz pouco presente nos 

curtas. 

 Existe, por exemplo, uma grande discrepância no longa no contexto étnico. A 

diversidade racial no filme é um dos consideráveis problemas. Em um elenco de 38 

atores (IMDB, 2014), apenas dois atores negros ganham destaque no longa, mesmo 

em 2014, ainda percebemos essa problemática racial. Problemática essa que não 

deveria se fazer presente neste filme, já que a proposta é mostrar a cidade do Rio de 

Janeiro, que tem uma grande população de negros e pardos. 

 As favelas, que são bastante expressivas na cidade o Rio de Janeiro, também 

representam grandes polos da cultura carioca (festas, músicas e outras), são 

representadas apenas em um curta “O Vampiro do Rio”, e não de uma forma que 

transmita a realidade desses lugares. Mesmo sendo uma favela pacificada, o Morro 

do Vidigal, que passa por um processo de urbanização, é um grande polo cultural, que 

cria artistas de sucesso, como a própria protagonista do curta, Roberta Rodrigues, 

que nasceu no Vidigal, e hoje é uma atriz reconhecida no país inteiro.  

  O fato do diretor do único curta que mostra a imagem da favela, ser um 

coreano, faz com que o fato da favela mostrada no curta ser um lugar completamente 

limpo, deserto em certos momentos, e cheio de clichês como o a representação das 

mulheres brasileiras ao fim do curta, todas belas mulheres com roupas curtas, em uma 

representação lúdica de vampiras. Mostra a falta de entendimento da real identidade 

desses lugares que são um dos pontos mais singulares do Brasil, porém o curta ainda 

assim, conseguiu mostrar um pouco de nossa cultura, ao mostrar um pouco do que 

seria o carnaval de rua carioca, em uma pequena alusão no final do filme. 

Com relação a cidade em si, o Rio se torna a cidade dos sonhos nos curtas. O 

que impressiona é a limpeza visual da cidade presente no filme. No filme a cidade 

parece organizada, limpa, sem transito, sem bagunça. Tudo em seu devido lugar, e 

funcionando perfeitamente. 

Essa seria uma cidade completamente acessível, segundo os conceitos 

desenvolvidos por Grinover, acessibilidade, legibilidade e identidade. É também uma 

cidade legível, pois é facilmente identificável. Essa legibilidade também é reforçada 

pela repetição de imagens presentes no filme. Os pontos turísticos principais da 
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cidade do Rio de Janeiro, O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e as imagens da Bahia 

de Guanabara, que são as principais imagens que representam a cidade do Rio de 

Janeiro e o próprio país, são plenamente mostrados no filme. Porém, a cidade é 

identificável em apenas alguns curtas, os curtas “La Fortuna” e “Quando Não Há Mais 

Amor”, por exemplo, não conseguem transmitir a identidade ou legibilidade da cidade, 

pois os cenários ali mostrados se tornam genéricos por não ter a identidade da cidade. 

Em um contexto geral, a hospitalidade da cidade do Rio de Janeiro é visível, 

porém, em alguns momentos irreal. É mostrado apenas as boas características da 

cidade, suas belezas são exploradas de maneira deslumbrante, ao convidar o 

espectador a visitar a cidade, ruas limpas, pessoas bonitas, sem violência, sem 

transito, sem o caos urbano, diário, conhecido pelos moradores da cidade. 

 Essa representação de cidade perfeita é apenas passível pelo fato de que, o 

filme tem o claro objetivo de promover a cidade turística, a parte atrativa do Rio de 

Janeiro, e essa imagem não seria efetiva se fosse mostrado esse caos urbano que 

nos assombra diariamente.  

 Mesmo não sendo uma cidade perfeita como em boa parte do longa, o Rio de 

Janeiro é uma cidade hospitaleira, e essa característica consegue ser transmitida em 

quase todos os curtas, mostrando uma cidade acolhedora e democrática, que recebe 

todo tipo de pessoa, e que quase tudo pode acontecer, desde um “milagre” a um 

vampiro no samba. 

 

 

3.3 A HOSTILIDADE PRESENTE NO FILME 

 

 Nem só de beleza e hospitalidade é feito o filme Rio, Eu Te Amo. Ele também 

apresenta momentos de hostilidade. No curta “Dona Fulana”, por exemplo, na cena 

inicial somos apresentados a um momento de hostilidade, no qual Dona Fulana é 

acordada pelo porteiro Seu Batista com um banho de mangueira. É difícil 

compreender a verdadeira motivação do personagem Seu Batista nesse momento, 

fica claro que as duas personagens se conhecem, e Seu Batista está sorrindo a todo 

momento. Pode-se entender como um ato hostil contra Dona Fulana, ou uma 

brincadeira de mal gosto. De qualquer forma, essa passagem do curta nos dá uma 

ideia da hostilidade presente na cidade em relação aos moradores de rua.  
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Essa hostilidade provida pela figura do outro, nesse caso o morador de rua, é 

vista também em um breve momento quando Dona Fulana entra no ônibus ao fugir 

do policial e uma passageira sede o lugar para Dona Fulana. Na troca de olhares entre 

as personagens é possível perceber a repulsa da passageira pela figura de Dona 

Fulana. Nesse caso a hostilidade se justifica pela repulsa ao outro excluído 

socialmente (BOFF, 2005) aquele que não tem oportunidade e nem condições 

financeiras para ser inserido nos padrões da sociedade. 

Já em “Texas” a hostilidade está presente na figura do cenário mostrado. Santa 

Teresa, um bairro considerado turístico, boêmio, atraente e agradável é transformado, 

no curta “Texas”, em um local sombrio pelo diretor do curta Guilhermo Arriaga. A 

ambientação criada para contar a história de “Texas”, condiz com a história em si, uma 

história triste e hostil em si necessita de um ambiente igualmente hostil para 

acontecer.  

Além disso,  o cenário das lutas clandestinas que ajudam a montar o clima hostil 

do curta. Em “Texas” a hostilidade é um caso subjetivo, está presente 

subliminarmente, na imagem transmitida pela locação e na tristeza da história. Para 

trazer um contexto mais específico e baseado na teoria apresentada por Boff (2005), 

a figura do outro, enfermo, aquele que sofre de alguma enfermidade e é hostilizado 

por esse motivo, pode ser considerada. Tanto a personagem Texas como sua Esposa 

sofrem de uma deficiência física, devido ao acidente que sofreram. E a busca de 

Texas, por um meio de curar a enfermidade de sua esposa através de uma cirurgia, 

pode ser justificada pelo fato de que Texas além de se sentir culpado pelo acidente 

que a deixou paralitica, quer que sua esposa consiga ser reinserida na sociedade, que 

mesmo hoje, após tantos avanços nas leis e medicina, ainda é bastante hostil com a 

figura do deficiente. Não só a sociedade, mas as próprias cidades, que muitas vezes 

não são adaptadas para receber essas pessoas. 

É possível então entender a disposição das personagens, tanto de Texas como 

de sua esposa em aceitar a proposta, no mínimo inusitada, do Americano interpretado 

por Jason Isaacs, que seria considerada por muitos inaceitável. 

Em “Texas” a hostilidade está presente nas motivações das personagens e na 

figura da cidade. Em “Dona Fulana”, a hostilidade está presente nas interações 

sociais, já em “Inútil Paisagem” a hostilidade se faz presente na fala do personagem 

e em sua atitude hostil contra a figura do Cristo Redentor, que na verdade é apenas 
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uma “vítima” da ira do personagem, que está fazendo uma dura crítica social, contra 

o governo e as atitudes dos próprios cariocas, motivado por seus problemas pessoais. 

Contudo, é possível concluir que o filme Rio, Eu Te Amo consegue apresentar 

aspectos positivos e negativos da cidade, com alguns exemplos da hospitalidade 

carioca, da hospitalidade nas cidades e da hostilidade. 

O principal momento de hostilidade no filme seja talvez, o curta “Inútil 

Paisagem” onde o personagem de Wagner Moura, hostiliza a imagem do Cristo 

Redentor, símbolo da cidade do Rio de Janeiro, e também símbolo do país. 

 No curta a personagem, em um discurso agressivo, acusa a imagem do Cristo 

pela falta de amor na cidade e os problemas estruturais e sociais existentes na cidade. 

Esse curta é uma total contradição do objetivo geral do filme, que é mostrar uma 

cidade turística, atrativa e acolhedora. Com uma crítica social forte e verdadeira, a 

personagem traz a hostilidade para a história do filme. 

 Assim, é possível afirmar que existem sim, identificar a hospitalidade através 

dos indicadores de Grinover (2007) acessibilidade, identidade, e legibilidade, dos 

conceitos de Boff (2002) sobre hostilidade e de Castelli(2005) e outros autores que 

compõem o capitulo teórico dessa monografia, a hospitalidade e hospitalidade 

brasileira. Na medida em que o filme trata desses assuntos de maneira subjetiva, mas 

que está presente nas falas das personagens, na ambientação, cenário, e locações, 

e no comportamento dessas personagens, que podem transmitir gestos hostis ou 

hospitaleiros. 

 O longa Rio, Eu Te Amo, ainda consegue reafirmar preconcepções da cidade 

do Rio de Janeiro, e seus habitantes, através, do demasiado uso de estereótipos e 

clichês que já foram usados previamente em outras produções cinematográficas e 

televisivas. Reafirmando o status de “Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro, através 

das imagens panorâmicas da cidade, a pessoalidade presente nas relações 

profissionais mostrada no curta “Acho que Estou Apaixonado”. A visão da mulher 

como objeto de desejo e exploração sexual no curta “O Vampiro do Rio” e através da 

dura crítica social feita por “Inútil Paisagem” confirmando a visão mais crua e realista 

dos diretores brasileiros quanto ao país. 

 Como não é apenas uma produção cinematográfica, mas também uma 

produção de marketing para a cidade do Rio de Janeiro, o filme mostrou em sua maior 

parte, o que é vendável, uma cidade limpa e ensolarada, para o espectador que seria 

um turista em potencial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 No primeiro capítulo foram estudados os conceitos de hospitalidade clássica 

que compõem o entendimento da hospitalidade existente nos dias de hoje. E que 

foram importantes para desenvolver o conceito de hospitalidade brasileira e da 

hospitalidade nas cidades. Que proporcionaram o embasamento para a análise do 

filme Rio, Eu Te Amo (2014).  

 Através dos indicadores de hospitalidade nas cidades de Grinover(2007), da 

hospitalidade brasileira segundo Castelli(2005), e outros conceitos de hospitalidade, 

segundo Lashley (2004), Camargo (2005) entre outros, além de conceitos sobre 

Cineturismo e Hostilidade. 

 No segundo capitulo foi feita a descrição do filme, dividido pelos curtas que o 

compõem. Com diretores de diferentes nacionalidades, o filme é a terceira produção 

da franquia Cities of Love, que tem como objetivo mostrar as diferentes formas de 

amor existentes nas cidades. O filme dividiu a crítica e não teve grande aceitação por 

parte do público, já que não obteve grande bilheteria, comparado a seu custo de R$ 

20 milhões de reais. Conforme apresentado através das perspectivas das críticas 

vinculadas nos jornais, blogs e sites especializados em cinema, foi feita a descrição 

dos curtas. 

 Trazendo diferentes linguagens e algumas peculiares histórias, Rio, Eu Te Amo 

teve como finalidade apresentar a magia da Cidade Maravilhosa e o amor que aqui 

acontece, fazendo uma velada propaganda dos atrativos turísticos locais, estratégia 

está apoiada e financiada pelo governo do estado, da cidade, empresa de automóvel 

e outra de produtos de beleza. 

Com base no capitulo teórico desta monografia foram analisados, no terceiro 

capitulo, os curtas presentes no longa metragem Rio, Eu Te Amo (2014). E identificado 

os indicadores de hospitalidade brasileira e de hospitalidade na cidade do Rio de 

Janeiro, assim como a hostilidade presente nos curtas, afim de compreender se as 

características hospitaleiras da cidade do Rio de Janeiro e de seus habitantes são 

verdadeiramente representadas no filme. 

Pode-se comprovar que, de maneira sutil, que a hospitalidade brasileira está 

presente no filme, pela figura dos cariocas ali presentes, que agem, em sua maioria 

de maneira acolhedora, cordial e afetiva, que são as principais características da 
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hospitalidade brasileira. A hospitalidade da cidade do Rio de Janeiro, também esteve 

presente, mesmo que em alguns momentos, de forma utópica, com uma cidade 

extremamente limpa e educada, sem problemas estruturais e de paisagens 

exuberantes, a cidade mostrada no filme, se mostrou acessível, e legível, pelas 

categorias de análise de Grinover (2007), porém não conseguiu transmitir de maneira 

contundente a identidade da cidade. No geral, pode-se identificar uma cidade 

hospitaleira apresentada no filme. 

A hostilidade também se faz presente, de várias maneiras, existe a 

representação da hostilidade em forma do preconceito ao outro, na forma de excluído 

social, no curta “Dona Fulana”, onde a hostilidade se deve ao fato da personagem ser 

uma moradora de rua. Na forma de preconceito contra o outro enfermo, no curta 

“Texas” as personagens se submetem a situações degradantes para que Maria, 

esposa de Texas, possa realizar uma cirurgia para voltar a andar. 

Assim é possível admitir que o filme Rio, Eu Te Amo, consegue mostrar 

exemplos de hospitalidade em seus curtas, através dos conceitos da hospitalidade 

brasileira e da hospitalidade da cidade do Rio de Janeiro, e também existem exemplos 

de hostilidade, os quais se contrapõem aos exemplos de hospitalidade. 

A hospitalidade esta sim, sendo representada no filme Rio, Eu Te Amo, de 

forma discreta e subjetiva, e em muitos momentos, é apresentada como ato 

involuntário e característico das personagens, como no curta “Acho que Estou 

Apaixonado”. 

 A hospitalidade da cidade do Rio de Janeiro se mostra mais acentuada, pois 

no filme foi criada uma imagem de paraíso de belezas naturais, uma cidade limpa, 

sem caos urbano e arquitetônico, mostrada através de seus principais pontos 

turísticos, acentuando os pontos positivos e apagando os pontos negativos.  

Já a hostilidade se faz presente através de críticas sócias inseridas 

subjetivamente nos curtas “Dona Fulana” e “O Milagre” e de forma mais explicita no 

curta “Inútil Paisagem”, além do ambiente hostil mostrado no cenário do curta “Texas”. 

Conclui-se que tanto os diretores brasileiros, quanto estrangeiros, conseguem 

transmitir, através e seus curtas, um pouco do que torna o Rio de Janeiro uma cidade 

hospitaleira, através dos indicadores apresentados no capítulo teórico, respondendo 

assim a questão norteadora desse trabalho. 
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Deixo como sugestão a futuros pesquisadores, o aprofundamento no estudo da 

hospitalidade presente em filmes e séries, tanto televisivas como cinematográficas, 

para que seja possível uma maior abrangência no campo de estudo da hospitalidade. 
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