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RESUMO 

 

 O Rio de Janeiro tem sido mal representado no cinema estrangeiro com 

frequência desde o desenvolvimento da arte para produto, na forma de filmes. O 

poder de influência do cinema é capaz de criar e modificar imaginários, com a 

repetição de determinadas imagens em suas representações. Entre as décadas de 

40 e 50, Carmen Miranda passa a ser uma embaixadora não oficial do Brasil, 

atuando em diversos filmes nos Estados Unidos. Este trabalho pretende analisar 

como os filmes hollywoodianos de Carmen Miranda podem ter influenciado o 

imaginário estrangeiro sobre o Rio de Janeiro. Para tal, os filmes Uma Noite no Rio 

(1941) e Romance Carioca (1950) foram analisados filmicamente, com o auxílio de 

uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de – por meio de uma abordagem 

qualitativa – identificar nestas obras as imagens e seus diferentes significados 

referentes ao Rio de Janeiro. Ao longo dos capítulos são estudados o poder de 

influência do cinema sobre imaginários e sua relação com o turismo; a construção do 

imaginário da cidade em diferentes períodos; e finalmente diferentes elementos 

contidos nos filmes e a que tipo de imagem ou estereótipo eles poderiam estar 

associados, além uma avaliação do potencial turístico da imagem de Carmen 

Miranda para a cidade. A análise fílmica demonstra que os dois filmes não criaram 

nenhum tipo de estereótipo sobre o Rio de Janeiro, mas se apropriaram daqueles já 

existentes – muitos oriundos desde a colonização pelos europeus – e os 

estabeleceram não só no cinema, mas também no imaginário estrangeiro. Isso 

ocorre por conta do forte poder de influência deste meio de comunicação, afetando 

assim também o turismo do local representado, que depende intensamente da sua 

imagem turística, especialmente no âmbito do turismo internacional. 

 

Palavras-chave: Carmen Miranda. Cinema. Estereótipo. Imagem. Rio de Janeiro. 

Turismo. 



ABSTRACT 

 

 Rio de Janeiro has been frequently misrepresented in foreign cinema since 

the development of the art to a product, in the form of movies. The power of influence 

of cinema is capable of creating and modifying imaginaries with the repetition of 

certain images in its representations. Between the decades of 40 and 50, Carmen 

Miranda became a non official ambassador of Brazil, acting on several movies in the 

United States. This paper intends to analyze how the Hollywood movies of Carmen 

Miranda may have influenced the foreign imaginary about Rio de Janeiro.  To this 

end the movies That Night in Rio (1941) and Nancy goes to Rio (1950) were filmically 

analyzed with the aid of a bibliographic research with the objective of – through a 

qualitative approach – identifying in this works the images and its different meanings 

regarding Rio de Janeiro. Throughout the chapters are studied the power of influence 

of cinema over imaginaries and its relation with tourism; the construction of the 

imaginary of the city in different times; and finally the different elements included in 

this films and to what type of image or stereotype they could be associated, besides 

a evaluation of the touristic potential of the image of Carmen Miranda to the city. The 

filmic analysis shows that both movies didn’t create any kind of stereotype about Rio 

de Janeiro but appropriated those already existent – many originated since the 

colonization by the Europeans – and established them not only in cinema but also in 

the foreign imaginary. This happens because of the strong power of influence of this 

means of communication affecting as well the tourism of the place represented which 

depends intensely on its touristic image, especially in the scope of international 

tourism. 

 

Palavras-chave: Carmen Miranda. Cinema. Stereotype. Image. Rio de Janeiro. 

Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação entre turismo e cinema vem se desenvolvendo ao longo das 

décadas, acompanhando a evolução de ambos os fenômenos. De um lado temos o 

cinema, que após a sua criação rapidamente se tornou o meio de comunicação mais 

influente durante a maior parte do século XX. Do outro lado, temos o fenômeno 

turístico, que já ocorria há séculos de maneira tímida, mas encontrou seu ápice de 

crescimento após a Segunda Guerra Mundial, com o avanço nos meios de 

transporte e comunicação. Ambos sofreram suas maiores transformações e 

considerável crescimento ao longo de um mesmo período decisivo, indício da sua 

inter-relação. 

O turismo se torna dependente da indústria cinematográfica por conta da 

capacidade desta em projetar na grande tela diferentes imagens e fixá-las na mente 

do público. O cinema é capaz de criar, alterar e preservar imaginários. Seu principal 

produto – o filme – muitas vezes se utiliza de estereótipos e clichês (que têm maior 

aceitação com a massa de expectadores) para tal, o que pode afetar diretamente a 

imagem turística de certos destinos (BIGNAMI, 2002). 

As décadas de 30 e 40 foram cruciais para o cinema em todo o mundo. 

Também foram decisivas para os brasileiros, em particular na criação de uma 

identidade nacional e em sua projeção fora do país. Carmen Miranda foi 

personagem principal de ambos os momentos. Com participações no rádio e em 

musicais brasileiros, ela rapidamente se tornou a artista mais popular do país. A 

ditadura de Vargas aproveitou a oportunidade para criar uma identidade nacional e 

incentivar o nacionalismo, adotando o samba como a música popular brasileira. A 

cantora se tornou a bela face do samba no país. Assim, não é de se estranhar que a 

imagem do Brasil tenha se irradiado muito do Rio de Janeiro – capital do Brasil de 

1763 até 1960 – e também de Carmen Miranda, artista que era produto de vários 

fluxos migratórios e das diversas culturas que conviviam no Rio de Janeiro, onde ela 

cresceu (SCHPUN, 2008). Ao estender sua carreira para os Estados Unidos, 

encantou os estrangeiros com seu exotismo, e com a aproximação da Segunda 

Guerra Mundial, a artista foi amplamente utilizada pela Política da Boa Vizinhança, 

na tentativa de aproximar os Estados Unidos de seus vizinhos da América Latina 

(TOTA, 2000). 
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Carmen participou de 14 filmes produzidos em Hollywood. Seu personagem 

era praticamente o mesmo, uma sul-americana carismática e bem-humorada, e 

possui números musicais em todos os filmes (CASTRO, 2005). Dois destes tinham 

seu enredo passado no Rio de Janeiro: Uma Noite no Rio (1941) e Romance 

Carioca (1950). Embora não tenham sido gravados de fato na cidade, projetam na 

tela representações da Cidade Maravilhosa, frutos do imaginário estrangeiro acerca 

do Rio de Janeiro e potencialmente influenciariam um grande número de pessoas, 

não somente na época, mas ao longo dos anos. 

Surge então a questão motivadora deste trabalho: como os filmes 

hollywoodianos de Carmen Miranda que representaram o Rio de Janeiro podem ter 

influenciado o imaginário sobre a cidade? 

Supõe-se que com a ajuda do forte poder de comunicação do cinema, os 

filmes de Carmen Miranda produzidos nos Estados Unidos, com enredo no Rio de 

Janeiro, tenham projetado muitas imagens estereotipadas, caricatas e até mesmo 

equivocadas na mente estrangeira, consequentemente afetando o imaginário da 

cidade. 

Com fins de responder à questão mencionada, foi estabelecido o objetivo 

geral, que se trata de identificar as mensagens contidas nos filmes estadunidenses 

de Carmen Miranda que concernem à imagem do Rio de Janeiro. Com esse 

propósito, os seguintes objetivos específicos foram traçados: analisar o poder de 

influência do cinema sobre imaginários e sua relação com o turismo; observar a 

construção do imaginário estrangeiro sobre o Rio de Janeiro, com fins de compará-lo 

às imagens contidas nos filmes estadunidenses de Carmen Miranda que se passam 

no Brasil; identificar e analisar os diferentes sentidos contidos nos filmes já citados, 

pertinentes à imagem da cidade; analisar o potencial turístico da imagem de Carmen 

Miranda para a cidade. 

A maior motivação para este trabalho veio do apreço pelo cinema e de todos 

os anos assistindo a uma miríade de estereótipos e clichês sustentados por 

estrangeiros que tentavam retratar o Brasil – quase sempre um sinônimo de Rio de 

Janeiro – na grande tela. Ao terminar um filme e voltar à rotina sempre havia a 

sensação de estar em uma realidade paralela. O “Rio que Hollywood inventou” 

(FREIRE-MEIDEIROS, 2005), fora alguns cenários, não se parecia com aquele já 

familiar. Qual podia ser o motivo daquela disparidade? Esse interesse iniciou um 

novo olhar ao assistir este tipo de filmes, uma procura pelo contexto da produção 
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cinematográfica e da imagem do Rio de Janeiro e seus habitantes na mente 

estrangeira. Essa procura levou invariavelmente à Carmen Miranda e à 

compreensão de que mesmo sem ter visto algum de seus filmes, a maior parte das 

pessoas reconheciam o personagem, mesmo com a artista falecida há mais de 60 

anos. O poder de influência da sua memória é incrível, principalmente entre 

estrangeiros e logo a importância de estudar seus filmes – onde ela representava o 

Brasil e o Rio de Janeiro, mesmo quando estes não eram projetados na tela – e as 

imagens transmitidas por estes tornaram-se claras.  

Atualmente, o imaginário estrangeiro acerca do Rio de Janeiro é uma 

mistura de imagens, negativas e positivas. Muitas destas concepções vêm sendo 

preservadas desde antes da sua fundação e muitas outras foram somadas ao seu 

imaginário ao longo do tempo. Há algo que a maior parte delas têm em comum: em 

algum momento foram projetadas nas telas de cinema. Nota-se que os filmes 

influenciam o imaginário e o imaginário influencia os filmes (AMANCIO, 2000).  

Dado o poder do cinema, é especialmente importante estudar como este se 

relaciona com o fenômeno turístico. O imaginário não é imutável, modifica-se ao 

longo do tempo e espaço. Destinos turísticos são particularmente dependentes de 

suas imagens, por conta da característica intangível que o produto turístico possui. 

O turista compra primariamente uma imagem e só no consumo pode compará-la 

com o local. Se o imaginário do Rio de Janeiro não é condizente com a realidade, é 

inevitável que deixe de atrair turistas que poderiam se interessar pela cidade, por 

não conhecerem suas qualidades; ainda pode trazer um público equivocado, que 

não partirá insatisfeito, e ainda espalhará essa impressão negativa facilmente. 

Logo, cabe aos planejadores do turismo estudar a imagem turística da 

cidade, a fim de modificar o necessário e destacar os nossos pontos positivos para 

fomentar o segmento. Antes de tomar qualquer decisão quanto à modificação da 

nossa imagem, precisamos entender suas origens, o porquê dos estrangeiros nos 

perceberem de determinado modo e como essa ideia é disseminada e preservada. 

Nada mais justo do que analisar alguns dos primeiros filmes a projetar o Rio de 

Janeiro para os estrangeiros e observar Carmen Miranda tendo em mente o 

contexto histórico daquele período. Tal observação é uma janela para a visão 

estadunidense do Rio de Janeiro, pode nos ajudar a esclarecer o imaginário 

estrangeiro acerca da cidade e como o cinema tem o poder de influenciar seu 

público. 
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A abordagem utilizada neste trabalho é qualitativa, visto que o principal 

objetivo não se trata de quantificar dados, e sim analisar e qualificá-los.  Com esse 

fim, a metodologia foi adotada com base na pesquisa bibliográfica, na construção do 

embasamento teórico da pesquisa; e na análise fílmica, para descrever e 

compreender os filmes Uma Noite no Rio (1941) e Romance Carioca (1950). Cada 

filme foi dividido em três partes – para melhor organização – e todas as cenas e os 

elementos audiovisuais pertinentes à imagem do Rio de Janeiro são descritas e 

analisadas simultaneamente.  

Desse modo, o trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro trata de 

conceitos primordiais ao estudo da relação turismo-cinema, como imagem e 

imaginário, estereótipo e clichê, entre outros. A força do cinema como meio de 

comunicação e sua influência no fenômeno turístico também é abordada, utilizando 

como exemplo sua manifestação mais clara: o turismo cinematográfico e sua ligação 

com o marketing turístico. Além disso, as origens e construções do imaginário 

estrangeiro acerca do Brasil – e por consequência do Rio de Janeiro – também são 

discutidas. 

O segundo capítulo trata da criação do personagem Carmen Miranda e sua 

ligação com a realidade do Rio de Janeiro na época, abordando sua carreira no 

Brasil e sua longa estada nos Estados Unidos. Inclui observações pertinentes ao 

contexto histórico em que a trajetória artística de Carmen se fez notar, à Política da 

Boa Vizinhança e outros filmes estrelados por ela, que representavam o Rio de 

Janeiro indiretamente por meio da própria figura de Carmen. 

No terceiro capítulo se encontra a apresentação dos procedimentos 

metodológicos utilizados, a análise fílmica dos filmes Uma Noite no Rio (1940) e 

Romance Carioca (1950), uma síntese dos elementos observados, relacionada à 

informação reunida nos capítulos teóricos anteriores, com fins de identificar as 

imagens contidas nos filmes acerca do Rio de Janeiro e seu potencial para 

influenciar o imaginário da cidade; além de uma análise do potencial turístico no Rio 

de Janeiro em relação à apropriação da imagem de Carmen Miranda. 
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1 IMAGEM, CINEMA E TURISMO  

 

O turismo requer motivação e esta, normalmente, é gerada por uma 

informação ou imagem. Enquanto isso o cinema é em sua própria definição imagem 

em movimento, perfeita para a propagação de informações. 

É importante analisarmos como os três elementos – imagem, cinema e 

turismo – complementam-se, uma vez que o turismo de cada país, incluindo o Brasil, 

depende do que é transmitido sobre eles em meios de comunicação de massa, 

especialmente aqueles tão poderosos como o cinema. 

Os filmes de Carmen Miranda produzidos em Hollywood também estão 

recheados de referências do país onde a artista cresceu e numa época onde a 

informação era de difícil circulação, isso os tornou ainda mais importantes para a 

formação do imaginário estrangeiro acerca do Brasil. É essencial estudarmos as 

imagens que influenciam tal imaginário para podermos entender o fenômeno do 

turismo no país. 

 

1.1 IMAGENS E ESTEREÓTIPOS 

 

O turismo vem acompanhando o mundo em sua constante evolução. Este 

complexo fenômeno – econômico, social e cultural – existe em sua forma atual 

graças ao desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, 

principalmente. O acesso e compartilhamento de imagens propiciado pelas novas 

tecnologias, na forma de fotografias, filmes, programas de televisão, vídeos na 

internet, entre outras mídias, permitiu o surgimento do que Gastal (2005) chama de 

Civilização da Imagem. 

As imagens que nos cercam todo o tempo se revelam como importante parte 

da nossa memória. Nesta atual sociedade pós-moderna as imagens e imaginários 

imperam, a ponto de muitas vezes darmos preferência a eles em vez da realidade. 

Ambos estão presentes em todos os tipos de deslocamento e Gastal (2005) os 

diferencia ao definir imagem como um registro visual (concreta ou mental) e o 

imaginário como o conjunto de sentimentos em relação a determinado objeto – seja 
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um lugar, uma pessoa, um produto ou qualquer outra coisa que possa ser percebida 

e imaginada – alimentados por variadas redes de informação. 

Maffesoli (2001, p. 76) afirma que a imagem se origina do imaginário: 

 
Não é a imagem que produz o imaginário, mas o contrário. A existência de 
um imaginário determina a existência de um conjunto de imagens. A 
imagem não é suporte, mas o resultado. Refiro-me a todo tipo de imagens: 
cinematográficas, pictóricas, esculturais, tecnológicas e por aí afora. Há um 
imaginário parisiense que era uma forma particular de pensar a arquitetura, 
os jardins públicos, a decoração das casas, a arrumação dos restaurantes, 
etc. O imaginário de Paris faz Paris ser o que é. Isso é uma construção 
histórica, mas também o resultado de uma atmosfera e, por isso mesmo, 
uma aura que continua a produzir novas imagens.  
 

O termo “imagem” se demonstra deveras amplo, assumindo diferentes 

significados em diversos campos de estudo. No turismo, mais comumente se 

confunde com “imaginário”, enquanto em discussões sobre marketing o uso da 

palavra imagem é mais recorrente. Neste trabalho, porém, achamos mais seguro 

afirmar que os dois possuem uma relação de interdependência: enquanto a imagem 

se define como uma narrativa visual, pode ser considerada também uma unidade 

mais básica de informação, um sentimento ou impressão que vai ajudar a compor o 

imaginário. Este último, por sua vez é a união de todos os sentimentos relativos a 

determinado lugar ou objeto, que quando associados criarão crenças e opiniões, por 

conseguinte interferindo na interpretação de novas imagens. 

Todo ser humano possui um filtro social, formado a partir de diversas 

experiências vividas desde o nascimento e influenciado por inúmeros outros 

elementos como, por exemplo, nacionalidade, religião, personalidade, cultura e 

escolaridade. Instintivamente reconhecemos sinais, que interpretamos a nosso 

modo e em seguida estereotipamos de acordo com nossas opiniões. Esse é um 

processo natural: novas imagens com as quais entramos em contato ao serem 

submetidas a tal filtro, são avaliadas e classificadas conforme as interpretamos.  

Segundo Bignami (2002, p. 29): 

 
A formação de uma imagem qualquer se dá por meio de processos de 
conhecimento, em que ocorre uma interação entre o individuo e a realidade, 
mediada por aquilo que se poderia chamar de filtros. A percepção da 
realidade se dá, antes de mais nada, a partir da nossa capacidade 
sensorial, que faz com que nem tudo o que parece ser de um modo, seja 
isso na realidade. Nós percebemos o mundo por meio dos nossos sentidos, 
os quais são limitados. Existem estudos que apontam para as diferenças de 
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sensibilidade entre as pessoas. [...] nosso cérebro não consegue processar 
muitas sensações ao mesmo tempo. Diante de inúmeras sensações, 
conseguimos captar somente algumas, selecionando-as. 
 

Suponhamos que determinado estrangeiro nunca tenha tido a oportunidade 

de visitar o Rio de Janeiro e tudo que ele sabe sobre a cidade, aprendeu em filmes 

hollywoodianos. Ao se deparar com várias cenas mostrando mulheres atraentes 

fazendo topless na praia, associará o costume mesmo que subconscientemente à 

cidade. Mais tarde ele pode encontrar fotos do carnaval carioca e se deparar com 

mais mulheres desnudas, e unindo informações ele vai chegar à conclusão que no 

Rio de Janeiro tal hábito é comum, que talvez os cariocas tenham uma atitude mais 

liberal em relação ao corpo e vestimentas. Dependendo de seu filtro social ele pode 

associar o costume até mesmo à paixão, à promiscuidade; quando conhecer uma 

mulher carioca por acaso, em outro lugar, seu cérebro trará automaticamente aquela 

imagem sobre a cidade à tona, estereotipando a mulher sobre a qual ele nada sabe. 

Ao ouvir a mulher falar mais sobre o Rio de Janeiro posteriormente, é possível que 

ele acrescente novas informações ao seu imaginário e modifique sua imagem inicial. 

Esse processo ocorre a todo o momento com todos nós; o conteúdo das 

informações e como as recebemos afeta nosso modo de pensar, tornando muito 

importante a sua análise, especialmente em estudos de marketing turístico, que 

dependem diretamente da criação, manutenção e modificação de imagens e 

imaginários (BIGNAMI, 2002).  

O imaginário sobre determinados elementos também pode influenciar outros 

imaginários. Algo que se repete nos filmes produzidos durante a Política da Boa 

Vizinhança – iniciativa política implementada pelo presidente estadunidense Franklin 

Roosevelt, a partir de 1933, com o objetivo de se aproximar dos países da América 

Latina (TOTA, 2000) – é a confusão acerca das diferentes culturas dentro da 

América Latina. Os responsáveis pelos filmes em questão possuíam uma 

determinada imagem sobre os latinos – oriunda de pequenas informações a respeito 

de certos países – e ao retratar cidades específicas como o Rio de Janeiro, Havana 

e Buenos Aires, projetavam na grande tela o imaginário superficial de todo um 

conjunto de nações com culturas muito distintas. Ao mesmo tempo, ao retratar tais 

cidades, tampouco conseguiam reproduzir diferenças regionais, expondo 

características gerais e vagas dos países aos quais pertenciam. 
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Para Maffesoli (2001, p. 76) o imaginário vai além do indivíduo, tornando-se 

sempre coletivo, e consequentemente social: 

 
Mas não é esta a minha posição. Pode-se falar em “meu” ou “teu” 
imaginário, mas, quando se examina a situação de quem fala assim, vê-se 
que o “seu” imaginário corresponde ao imaginário de um grupo no qual se 
encontra inserido. O imaginário é o estado de espírito de um grupo, de um 
país, de um Estado nação, de uma comunidade, etc. O imaginário 
estabelece vínculo. É cimento social. Logo, se o imaginário liga, une numa 
mesma atmosfera, não pode ser individual.  
 

Ainda assim, o autor admite que cada indivíduo é capaz de interpretar o 

imaginário de seu jeito, com o auxílio do filtro social inerente a todas as pessoas. 

Kotler (1995) por sua vez descreveria a imagem como uma concepção pessoal que 

varia individualmente. Cada pessoa é única e o mesmo pode ser dito de sua mente, 

fruto de experiências particulares ao longo da sua vida. Embora possamos 

classificar muitas opiniões como “concordo”, “não concordo” ou “não sei”, não 

significa que os motivos que conduziram a tais respostas, as imagens que geraram 

tais opiniões, sejam as mesmas. Especialmente ao pensar em turismo, o estudo de 

imaginários, suas origens e nuances são muito importantes. Certas generalizações, 

embora às vezes necessárias ou mesmo naturais, podem ser prejudiciais ao 

planejamento turístico. 

Quando falamos sobre a impressão acerca de determinados lugares para 

visitação, comumente usamos o termo imagem turística. Para Bignami (2002) a 

imagem, como um conjunto de percepções e representações mentais sobre um 

destino específico, é um fator crucial no processo de decisão de compra do 

consumidor, no caso o turista. Ela ainda afirma que a imagem se forma a partir do 

encontro entre o estereótipo e o indivíduo. Na visão de Kotler (1994), enquanto o 

estereótipo é mais generalizado, a imagem é mais subjetiva, singular. Esta noção de 

estereótipo, como uma ideia geral compartilhada por muitas pessoas remete 

novamente ao imaginário coletivo de Maffesoli (2001), onde haveriam noções 

fundamentais partilhadas pela maioria, responsáveis por gerar as imagens que nos 

cercam. Essas noções fundamentais são identificadas pelo autor como “imaginais”. 

Essa ideia se torna nítida até mesmo quando se analisa a imagem turística 

do Brasil, na qual podemos observar estereótipos originados ainda na ocasião do 

Descobrimento preenchendo a visão estrangeira até os dias de hoje. Isso ocorre 
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pois quando nos deparamos com o desconhecido, agarramo-nos ao que sabemos, 

completando o vazio com nossas próprias ideias e associações. 

Amancio (2000) também cita verdades aceitas cujas origens não 

conhecemos. Muitos desses fatos tidos como verdades são generalizações que 

frequentemente não fazem justiça àquilo que representam, nem mesmo 

correspondem à realidade; ainda assim, ao serem passadas adiante ganham mais 

força como verdades absolutas. Chamamos a repetição de imagens, este lugar 

comum de ideias, de estereótipo. 

Para o turismo, o estereótipo pode ser especialmente perigoso (embora 

praticamente inevitável) uma vez que ao simplificar as características de 

determinado lugar, outros elementos únicos são consequentemente omitidos. 

Quando o Rio de Janeiro é repetidamente exaltado como a cidade do carnaval e das 

praias, por exemplo, outras facetas importantes são ignoradas: como a gastronomia, 

vida noturna, museus e diversas atividades culturais, ecoturismo, esportes e outras 

tantas belezas naturais pouco conhecidas, mas que só a cidade pode oferecer. As 

diferenças culturais são as principais vítimas do estereótipo. Também não é 

incomum que estrangeiros estereotipem o Brasil inteiro a partir das suas imagens 

limitadas – também generalizadas – acerca do Rio de Janeiro. Esse costume se 

mantém desde a primeira metade do século XX, quando a cidade ganhava mais 

destaque no cenário turístico internacional e as atenções começaram a se voltar 

para o Brasil graças às ações da Política da Boa Vizinhança. 

No cinema percebemos a constante repetição de estereótipos, em especial 

quando diferentes países e culturas são representados na grande tela. Com o tempo 

estes estereótipos se tornam clichês, conceitos utilizados com tanta frequência que 

acabam se tornando previsíveis (AMANCIO, 2000). 

Gerstenkorn (1995 apud AMANCIO, 2000) diferencia clichês de estereótipos: 

enquanto o primeiro banaliza determinada unidade discursiva, o outro se define pela 

cristalização de uma estrutura conceitual. 

A vista aérea da entrada da Baía de Guanabara em filmes passados no Rio 

de Janeiro pode ser considerada um clichê fílmico. A presença de Carmen Miranda 

nos filmes produzidos em Hollywood também se tornou clichê ao longo dos anos, 

uma vez que suas participações eram praticamente iguais: estilo de roupas, canções 
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e personalidade muito similares. O clichê se tornou tão forte que mesmo em 

décadas posteriores seu personagem ainda seria imitado e reproduzido em diversas 

mídias diferentes, tornando-se reconhecível para futuras gerações mesmo anos 

após a morte de Carmen. 

Estereótipos são frequentemente perpetuados pelo cinema, mas suas 

origens são na maioria das vezes muito mais antigas que esse meio de 

comunicação, ainda jovem quando comparado à idade da nossa sociedade. A fim de 

analisarmos as imagens contidas nos filmes, precisamos antes entender de onde 

elas vieram e sua razão de existirem. O mesmo ocorre com este trabalho, ao 

analisarmos os filmes Uma Noite no Rio (1941) e Romance Carioca (1950), 

precisamos ter em vista a história que os antecede e o imaginário já existente que 

pode tê-los influenciado. 

 

1.2 CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO BRASIL 

 

Não é incomum que mesmo sem nunca ter visitado lugares específicos, as 

pessoas já tenham uma imagem pré-determinada de tal local. Isso ocorre porque ao 

longo de nossas vidas somos bombardeados de informações, mensagens e 

imagens, que muitas vezes se estabelecem em nossas mentes sem que ao menos 

percebamos. Os turistas escolhem seus destinos influenciados por tais imagens e 

por conta disso viajam com certa expectativa, que pode ser superada ou não, 

dependendo de suas experiências no destino. 

A imagem do Brasil é representada pela do Rio de Janeiro frequentemente, 

e vice e versa. Isso ocorre por que muitas vezes as partes são tomadas pelo todo no 

imaginário alheio, e por isso, ao estudar as origens das ideias sobre a cidade carioca 

precisamos ao momento em que os portugueses primeiro pisaram no Brasil e 

exploraram suas particularidades, mesmo que a centenas de quilômetros do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 



21 
 

1.2.1 As primeiras imagens 

 

Notavelmente os primeiros relatos registrados sobre o Brasil se originaram 

de europeus para outros europeus, não muito diferente do que viria a acontecer 

séculos depois com artes como o cinema. 

A expressão “Descobrimento do Brasil” por si só é extremamente arbitrária, 

visto que todo aquele território “recém-descoberto” não estava perdido, já existia há 

tanto tempo quanto o de seus colonizadores, com seus próprios habitantes, 

características e inúmeras culturas diferentes convivendo juntas. Apesar disso, é 

geralmente a partir da chegada dos europeus colonizadores que a história do Brasil 

é contada; a cultura brasileira é profundamente influenciada pela visão europeia 

desde então.  

Como no cinema e em outras representações que viriam mais tarde, o 

Brasil, composto então por entre dois e quatro milhões de nativos de diferentes 

tribos (FAUSTO, 1995), nunca teve opinião na propagação da própria imagem. Os 

colonizadores se ocuparam em (re) nomear – um ato simbólico de tomada de posse 

– aquilo que lhes era novo e raramente se interessavam em utilizar os nomes 

originais dos nativos. Aquilo que lhes parecia atrativo ou exótico levavam consigo de 

volta para a Europa, incluindo animais e até mesmo indígenas. 

Ainda há discussões acerca da chegada dos portugueses ter sido de fato um 

acaso ou uma missão planejada (FAUSTO, 1995), mas o fato é que os primeiros 

colonizadores a chegarem ao Brasil em suas caravelas tinham sua expedição 

formada por marinheiros, aventureiros e até mesmo condenados, que ficariam no 

novo continente quando os outros partissem (AMANCIO, 2000).  É no primeiro 

documento escrito da história do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que temos 

um exemplo claro da realidade do novo continente como percebida pelos olhos dos 

colonizadores. Redigida pelo escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, tinha como 

objetivo comunicar ao rei de Portugal o descobrimento da nova terra e ainda 

descrevê-la como possível (AMANCIO, 2000). A carta torna visível o 

deslumbramento dos europeus diante do Novo Mundo e nela são construídas e 

transmitidas diversas imagens da então recém-nomeada Ilha de Vera Cruz – mais 

especificamente Porto Seguro e redondezas, onde os portugueses desembarcaram 
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(FAUSTO, 1995) –, muitas das quais podem ser observadas na forma de 

estereótipos até hoje. Na figura 1 é possível observar uma das representações do 

desembarque dos portugueses e o consequente encontro com os indígenas em 

Porto Seguro. 

 

Figura 1 - Desembarque de Cabral em Porto Seguro 

 

Fonte: Oscar Pereira da Silva (1939). 

 

Um dos temas mais recorrentes na Carta de Caminha é a surpresa com a 

fauna e a flora locais. A variedade de espécie, a multidão de formas e 

principalmente, de cores, impressionou muito os estrangeiros que colocaram os 

olhos no Brasil. Comparativamente, a Europa, no fim da Idade Média era ainda um 

lugar muito mais opaco quando colocado ao lado da beleza tropical e intocada do 

Novo Mundo. Não é segredo que os portugueses ficaram maravilhados com o 

cenário de deslumbrantes montanhas, praias, florestas, e que encontraram e 

levaram consigo frutas, flores e animais que lhe pareciam exóticos. Araras e 

papagaios exuberantes logo espalharam pelas cortes portuguesas. As tintas 

também eram muito atraentes aos portugueses, que em sua busca por pigmentos 

belos quase levaram à extinção o Pau-Brasil, a árvore que mais tarde daria nome ao 

país. Interessante observar que Carmen Miranda também chamaria atenção fora do 

país por suas cores, seu exotismo e até mesmo pelas frutas tropicais em seu 

turbante que impressionaram estrangeiros séculos antes (AMANCIO, 2000). 

Outro ponto importante da carta é a descrição dos habitantes encontrados 

na terra recém-descoberta. Sua aparência diferente é observada e principalmente 

seus costumes parecem ser vistos com alguma surpresa e estranheza. Seus hábitos 
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de andarem nus, a falta de pelos pelo corpo, os adereços de penas e outros 

materiais peculiares que utilizavam foram notados pelos europeus. A carta coloca os 

índios sob uma luz de ingenuidade, ao supor que todas essas estranhas 

características tinham como motivo a inocência ou simplicidade do povo. Essa 

mesma noção pode ser interpretada também com um ato de subestimação, 

principalmente ao levar em conta a experiência futura dos colonizadores e os nativos 

do Novo Mundo. A simplicidade pode ser percebida como ignorância, inferioridade; é 

difícil para membros de uma sociedade dominante compreenderem a cultura do 

outro, principalmente quando ela é aparentemente tão diferente, não demorando 

muito para que os índios fossem logo percebidos como selvagens. 

Caminha não descreve nenhum ato de violência vindo dos nativos em sua 

carta, caracterizando-os em vez com uma curiosidade bondosa e passiva, que nos 

remete ao mito do bom selvagem. A imagem do brasileiro é até hoje repleta de 

ideias que remontam ao Descobrimento e aos nativos então encontrados: habitantes 

hospitaleiros, simples, incultos, em boa forma, com mulheres sensuais (incapazes de 

cobrir suas “vergonhas” desde os primórdios), festivos (BIGNAMI, 2002; AMANCIO, 

2000). 

Uma dicotomia marcante do período é a ideia de paraíso x inferno que 

marcava a percepção do Brasil. De início, o deslumbramento dos portugueses com o 

Novo Mundo era tão grande que este era comparado ao Jardim do Éden, devido à 

suas belas paisagens, diversidade da fauna e flora, além de seus habitantes livres e 

inocentes, um paraíso utópico. Mais tarde, porém, estes mesmos elementos 

começaram a ser demonizados, com o foco mudando para os nativos canibais, 

infiéis e sem pudor, vivendo em total anarquia. Mesmo os jesuítas, desejosos de 

cristianizar aquele povo os avaliaram como demasiado preguiçosos, por demais 

dedicados a “festas, cantos e diversão” (MAXWELL, 2012).  

O desejo de catequizar o Novo Mundo também reforça a ideia de 

menosprezo, visto que como Caminha deixa claro em sua carta, para os 

portugueses, os nativos não pareciam entender ou possuir nenhum tipo de crença, 

como uma página em branco pronta para aceitar o cristianismo e quaisquer outras 

ideologias que seus colonizadores lhes pretendessem impor. A maior parte das 

tentativas se tornou infrutífera, visto que para os índios, os costumes dos europeus 

eram igualmente exóticos e sua própria cultura tão enraizada quanto a dos outros – 
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esse conflito de culturas é muito bem retratado na figura 2, com a representação da 

primeira missa católica no Brasil, observada pelos indígenas. 

 

Figura 2 - Primeira missa no Brasil  

 

Fonte: Victor Meirelles (1861). 

 

É importante destacar que neste período as informações eram muito 

escassas e a propagação de imagens bem mais lenta, por conta da precariedade 

dos meios de comunicação e de transporte na época. As viagens ultramarinas 

levavam meses, eram muito penosas, perigosas, envolviam certo sigilo, e Portugal 

não permitiu a entrada de forasteiros nas novas terras durante três séculos, 

expulsando estrangeiros que não portassem um Alvará Régio concedendo a 

permissão, portanto as fontes de informação eram limitadas. Além disso, só se podia 

contar com relatos dos viajantes escritos ou falados, mapas e desenhos, materiais 

de difícil acuracidade e fácil manipulação. Assim, o imaginário da época sobre o 

Brasil era ainda limitado, de lenta propagação, muitas vezes exagerado ou mesmo 

equivocado. 

O Rio de Janeiro seria fundado apenas em 1565, como a cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro. Por causa do atraente comércio de Pau Brasil, o litoral 

já atraía portugueses e até mesmo franceses, e a cidade foi estabelecida enquanto 

os colonizadores tentavam expulsá-los. Devido à sua localização estratégica a 

região logo cresceria como centro portuário e comercial, se tornando mais tarde a 

sede do Governo Geral em 1763. Mas apenas algumas décadas depois que a 

realidade da cidade acabaria mudando drasticamente, quando a corte da família real 
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portuguesa fosse transferida para o Rio de Janeiro (FAUSTO, 1995). 

 

1.2.2 A urbanização imperial 

 

Até 1808, o Rio de Janeiro, embora já um porto movimentado, vivia em 

relativo isolamento em se tratando de relações internacionais. Os visitantes eram 

compostos basicamente de comerciantes, portugueses e invasores. Esse cenário se 

modifica quando da chegada da família imperial, que na tentativa de se afastar das 

Guerras Napoleônicas, transfere a sede do governo português e sua corte para o 

Rio de Janeiro, abrindo os portos – do então Reino Unido de Algarves – para as 

nações amigas e autorizando ainda a instalação de indústrias, antes proibidas por 

Portugal (VICENTINO; DORIGO, 2001). 

Cerca de 15.000 portugueses desembarcaram junto com a família imperial e 

encontraram uma cidade de cerca de 60.000 habitantes – metade escravos – de 

comércio limitado, rotina dura, sem qualquer vida cultural ou mesmo a infraestrutura 

necessária para suportar aquela injeção de nobres europeus (SILVA, 2008).  

D. João implementou diversas melhorias, desde a criação de diversos 

ministérios, como órgãos necessários para o funcionamento do governo, a Casa da 

Moeda e o Banco do Brasil. Foi permitida a fundação de jornais e diversas 

instituições de ensino, além do Museu Nacional, do Observatório Astronômico, da 

Biblioteca Real e do Jardim Botânico, que estão em funcionamento até hoje. O Rio 

de Janeiro passou por uma transformação total em sua infraestrutura, que permitiu o 

crescimento demográfico que seguiria (SILVA, 2008). 

A cidade foi urbanizada e assegurou seu lugar como o núcleo do Brasil, 

tanto por sua posição geográfica, que permitia o escoamento de minérios, produtos 

agrícolas e outros do litoral para outros lugares; seu status de sede do governo 

português  além de servir como capital do Brasil desde 1763, e ainda sua qualidade 

de centro comercial. O Rio de Janeiro passou a receber milhares de viajantes e 

Manthorne (1996, p. 62) chega a afirmar que “O porto do Rio de Janeiro foi 

possivelmente o local mais retratado da América Latina”, com diferentes tipos de 

pessoas vislumbrando a impressionante entrada da Baía de Guanabara – um destes 

retratos pode ser observado na figura 3, na pintura da Baía de Guanabara feita por 
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um artista estrangeiro no século XIX. 

 

Figura 3 - Baía de Guanabara vista da Ilha das Cobras 

 

Fonte: Félix Émile Taunay. Circa (1828). 

 

Dentre estes viajantes estavam diversos artistas e algumas missões 

científicas, gerando diversas publicações e representações sobre o Brasil, 

especialmente do Rio de Janeiro, a cidade que recebia a maioria dos visitantes 

primeiro. Até mesmo o famoso naturalista, Charles Darwin, visitou a cidade carioca 

em suas viagens. Muito da diversa fauna e flora do país foi observada e catalogada 

por estrangeiros então, colaborando para o imaginário do país: 

 
O momento cultural, fortemente influenciado pela expansão das ciências e 
pelas mudanças políticas e sociais, possibilita uma nova imagem ao Brasil, 
a partir da imagem maniqueísta Paraíso-Inferno, que, porém, se mantém, 
agregando novos símbolos. A orquídea, o maracujá, a borboleta azul e os 
beija-flores foram, por exemplo, imortalizados a partir da obra de Heade 
(BIGNAMI, 2002, p. 91).  
 

 Muitos pintores retrataram as cenas do Rio de Janeiro, entre eles Jean-

Baptiste Debret, que capturou várias particularidades do Brasil e seu povo em suas 

obras, como pode ser observado na figura 4. Ele se tornou pintor oficial da família 

imperial, organizou a primeira exposição de pinturas sobre o Brasil, publicou álbuns 

sobre seu povo, mostrando seu ponto de vista como artista sobre a passagem do 

país da barbárie à civilização (1987, p. 102, CARELLI apud AMANCIO, 2000, p. 44), 

e em especial da convivência entre brancos, índios e negros – a população escrava 

aumentava consideravelmente acompanhando o crescimento do país e da cidade. 
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Figura 4 - Antigo Largo do Rossio do Rio de Janeiro 

 

Jean-Baptiste Debret. Voyage pittoresque et historique au Brésil, Circa (1835). 

 

O urbano x selvagem também é outra antinomia que envolve o país há 

séculos. O mito do Brasil como paraíso tropical surge com o Descobrimento, uma 

vez que o vasto território era exuberante e virtualmente intocado em sua dimensão 

natural. Mesmo com a colonização pelos portugueses grande parte do país 

continuou assim, com muito ainda a ser desbravado, principalmente em seu anterior. 

Havia poucas cidades grandes, como Ouro Preto, Salvador e Olinda, sendo a 

maioria modesta quando comparadas às que viriam em seguida – com exceção das 

cidades de, além de ter motivos claros para existirem – dar suporte à mineração, 

agricultura, comércio, etc. Após a chegada da família real, principalmente no Rio de 

Janeiro, este cenário começou a mudar.  

A cidade se desenvolveu urbanisticamente sem eliminar completamente seu 

lado natural. Embora reduzida, esta é a realidade do Rio de Janeiro até hoje. 

Produções audiovisuais, cartões postais e propagandas turísticas, todas mostram a 

união entre paisagem natural e artificial. Os filmes analisados no presente trabalho 

não são exceção, ambos possuem cenas mostrando os dois lados do Rio de 

Janeiro, sejam em cenários artificiais ou em filmagens reais da cidade. 

Muitas vezes essa dicotomia acaba criando confusões ou até estereótipos 

no imaginário dos estrangeiros, visto que estes ainda visualizam a cidade com um 

olhar natural, até mesmo selvagem. Não faltam filmes que mostram um Rio de 

Janeiro tomado por florestas, com animais silvestres vagando pelas ruas, e até 

mesmo com a Amazônia ou as Cataratas de Iguaçu associadas à cidade – como 

visto em 007 Contra o Foguete da Morte, de 1979. De fato o Brasil só se tornou um 

país urbano após 1950, com o processo de industrialização iniciado pelo presidente 
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Juscelino Kubitscheck (ARAGÃO, 2006).  

É estranho imaginar que todo um imaginário construído ao longo de séculos 

possa ser facilmente quebrado em algumas décadas, mas independente das 

dificuldades é de extrema importância para a imagem do país que a nossa realidade 

atual seja projetada fora do Brasil; que o Rio de Janeiro possa ser visto como ele é, 

sem equívocos ou exageros. 

 

1.2.3 Um Rio de modernidade 

 

O Brasil e o Rio de Janeiro foram se desenvolvendo ainda mais com as 

décadas, com um representando o outro no imaginário estrangeiro. Bignami (2002, 

p. 89) observa que “Esse cartão postal foi e tem sido usado, descrito, fotografado, 

apontado como a imagem mais tradicional que representa o Brasil”, reafirmando tal 

imagem e traduzindo o Brasil para os estrangeiros em diversas mídias diferentes. 

Mais e mais viajantes passaram a visitar o país conforme os meios de 

transporte e de comunicação evoluíram, gerando mais e mais relatos sobre o Brasil, 

somando ao seu imaginário. Até meados da década de 50, o modo mais usado 

pelos turistas para deslocamento eram os cruzeiros, que não eram baratos e 

dependendo do local de origem levavam de dias até semanas para chegar ao país. 

Durante a Segunda Guerra Mundial e a implementação da Política da Boa 

Vizinhança, as difusões cinematográfica, radiofônica, musical, literária e fotográfica 

de imagens – estadunidense para os brasileiros e latinos, e vice e versa – se 

tornaram mais comuns. 

O Rio de Janeiro do inicio do século XX já era um polo turístico reconhecido, 

embora – mesmo sendo a capital da República – com uma infraestrutura ainda 

precária para atender à oferta turística. A menina dos olhos do turismo no Brasil 

então eram os luxuosos hotéis-cassinos e estâncias termais, voltados para a elite. 

Durante a era getulista, a classe média brasileira cresceu consideravelmente e 

devido à dificuldade de sair do país (especialmente no decorrer da segunda guerra 

mundial), o turismo doméstico se desenvolveu com o Rio de Janeiro como centro de 

atração (PAIXÃO, 2005).  
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Naturalmente, os turistas estrangeiros também gravitaram para a Cidade 

Maravilhosa e a criação de diversas companhias aéreas, o uso de dirigíveis e 

automóveis, além da implementação de estradas dava suporte a estes 

deslocamentos. Enquanto as viagens de dirigíveis no Brasil não duraram muito, a 

aviação comercial ainda estava se desenvolvendo e por isso nas viagens 

transatlânticas, os deslocamentos marítimos ainda eram mais populares, realizados 

em luxuosos cruzeiros.  

Esses viajantes estrangeiros eram comumente pessoas abastadas 

financeiramente, visto que as opções de transporte para lugares tão distantes eram 

caríssimas. Logo, não é surpresa que os hotéis-cassinos fossem as atrações 

turísticas mais populares entre as elites, acostumadas com modas europeias. 

O Cassino da Urca era um dos locais mais prestigiados do Rio de Janeiro, 

onde a alta sociedade passava suas noites em boemia: 

 
O centro de jogos e entretenimento mais famoso do Brasil, o Cassino da 
Urca, foi inaugurado 1933. Além dos luxuosos shows e espetáculos 
nacionais e internacionais, jogava-se roleta. Cartas, dados e bacará em 
seus salões. Carmen Miranda e outras cantoras, bailarinas e vedetes foram 
consagradas em seus palcos. As chanteuses parisienses vieram para o 
Brasil contratadas pelo Cassino, assim como várias orquestras, como a de 
Isidoro Benitez, de Cuba (PAIXÃO, 2005, p. 17). 
 

É interessante observar que foi no palco do Cassino na Urca que Carmen foi 

assistida por Lee Shubert, o empresário americano que levaria a artista para Nova 

York. O encontro e a decisão de contratar a artista não se deram por intermédio do 

cinema – ela já havia participado de alguns filmes brasileiros –, rádio ou mesmo 

discos, mas sim de um show, em um lugar altamente turístico, e ainda por cima 

durante o Carnaval (CASTRO, 2005). O interior do Cassino Urca quando ainda em 

funcionamento e seu palco podem ser observados na figura 5, em uma fotografia da 

época. 
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Figura 5 - Cassino da Urca em funcionamento 

 

Fonte: istoe.com.br, circa 1933-1946. 

 

Em 1930 se iniciava a Era Vargas – período no qual Getúlio Vargas 

governou o Brasil por 15 anos ininterruptos –, marcada por diversas mudanças 

sociais e econômicas. Como destacado por Paixão (2005, p. 1), o país passava por 

uma transição, da agro-exportação para industrialização, e esta “[...] ambivalência 

marcou a estrutura social, as formas de urbanização, o debate político e as relações 

com o exterior”.  

Foi durante a ditadura de Vargas que boa parte das imagens que formam o 

imaginário do Brasil surgiu. O samba e o carnaval passaram por uma intensa 

campanha de legitimização da parte do governo com fins de eliminar aspectos 

considerados negativos e criar uma identidade brasileira, dando suporte à ideia de 

união nacional (FERNANDES, 2012); a popularização do futebol ocorreu nesta 

época, também como um fenômeno agregador, onde todos os cidadãos, 

independente de cor, classe social ou econômica poderiam jogar ou assistir – e é 

após a Copa do Mundo de 1950 sediada no Brasil e a construção do Maracanã que 

o esporte se solidifica no imaginário brasileiro.  

Na década de 60, ainda foram veiculadas propagandas sobre o país focando 

na imagem de mulheres sensuais, comumente em trajes de banho nas praias 

cariocas e até mesmo evidenciando as partes do corpo mais erotizadas das 

brasileiras. Por muitas décadas esse tipo de propaganda foi incentivada, fazendo 

com que o país fosse fortemente associado a um destino de turismo sexual, imagem 

da qual tentamos nos livrar até hoje; além da exportação do samba, seguiu-se a 

popularização da bossa nova, que também se tornou um produto brasileiro muito 

valorizado pelo mundo. Outro produto deste tipo é o café, que se tornou a base da 

economia brasileira ainda no século XIX, sendo frequentemente citado em 



31 
 

representações do país, o que é justo, visto que o Brasil é o maior produtor de café 

até os dias atuais (AMANCIO, 2000).  

O Brasil e o Rio de Janeiro têm um incrível potencial turístico, mas 

infelizmente o número de turistas recebidos de fato é bem inferior quando 

comparado a outras cidades e países (BRASIL, 2015). Uma das principais causas 

para isso é o aumento da violência – principalmente no Rio de Janeiro, com o 

desenvolvimento do crime organizado – e o modo como ela é projetada no resto do 

mundo pela imprensa internacional. O problema da desigualdade social e da 

violência acaba por eclipsar pontos positivos na visão de estrangeiros, prejudicando 

a imagem do Brasil. As favelas até mesmo se tornaram um ícone, sempre mostradas 

nos filmes (mais recentes) passados no Rio de Janeiro, passando a fazer parte 

importante de diversos roteiros turísticos pela cidade. 

Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial a atividade turística teve seu 

maior crescimento, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Os avanços 

desenvolvidos com o esforço de guerra em transportes (principalmente no aéreo e 

rodoviário) e comunicação agora estavam livres para serem aproveitados para usos 

civis. O turismo moderno se desenvolve desse modo, com o aumento da população, 

renda e tempo livre em muitos lugares, além da massificação gerada pelo 

capitalismo. O cinema como parte da indústria cultural e o turismo de massas têm 

mantido uma relação interessante desde então, e esta vale a pena ser observada 

(HAYATA; MADRIL, 2009).  

O cinema se firma rapidamente como meio de comunicação na sociedade 

moderna, afetando a rotina das pessoas em diferentes locais do mundo nas mais 

diversas dimensões. Estereótipos e clichês ajudam a consolidar certas imagens na 

mente das massas, principalmente quando projetados através do cinema. Como 

meio de comunicação, seu poder de influência sempre foi impressionante e ao 

analisar o fenômeno turístico é essencial estudar tal potencial de criar imaginários. 

 

1.3 O CINEMA COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO 

 

Desde 1895, ano em que os irmãos Lumiére organizaram a primeira exibição 

pública de imagens em movimento, o cinema cresceu exponencialmente. Alguns 
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anos depois já era considerado arte e em poucas décadas já fazia parte da rotina de 

grande parte das pessoas ao redor do mundo. A sétima arte nasceu na França e foi 

na Europa onde deu seus primeiros passos. Com o início da Primeira Guerra 

Mundial, porém, a produção de filmes passou a se concentrar nos Estados Unidos, 

mais especificamente em Hollywood, onde nasceram os primeiros grandes estúdios 

de cinema (HAYATA; MADRIL, 2009).  

Como todo tipo de tecnologia, o cinema também evoluiu ao longo do tempo. 

No final de 1920 veio o som, e os expectadores, antes acostumados ao cinema 

mudo tiveram que se adaptar a este novo modo que dominou as salas de exibição; 

em 1929 o número de quadros por segundo em tela foi aumentado para 24 (padrão 

usado na maior parte dos filmes até hoje) e em 1930 o cinema mudo já estava 

praticamente extinto. Hollywood logo se consolidou com o sistema de fabricação de 

estrelas, o star system, onde os artistas tinham sua imagem cuidadosamente 

planejada pelos estúdios e por estes transmitida como lhes era conveniente. Uma 

vez que o ator ou atriz se consagrasse com um papel, era comum que os 

personagens seguintes fossem parecidos ou mesmo iguais, já que eram 

considerados sucesso garantido; o objetivo era sempre agradar ao público 

(OGIBOSKI, 2014). 

Carmen Miranda, assim que iniciou sua carreira, foi beneficiada pelo modelo 

de personagens semelhantes – quando ainda era uma novidade exótica para os 

estrangeiros – porém este mesmo sistema acabou prejudicando-a após sua imagem 

ficar desgastada com o grande número de participações em filmes e a intensa 

exposição de sua figura em outras mídias. Os grandes estúdios, insistindo na 

fórmula que já funcionava continuariam lhe oferecendo os mesmo tipos de papéis, 

resultando em uma repetição da imagem de Carmen no cinema, que em algum 

momento perderia o elemento de novidade e aquela impressão de singularidade. O 

personagem da artista, tão colorido, exótico e extrovertido seria um sucesso 

arrebatador nos Estados Unidos, mas ao longo dos anos, sua imagem acabaria se 

desgastando, enquanto no Brasil seria constantemente criticada por se deixar 

estereotipar por Hollywood (CASTRO, 2005). 

Atualmente, o cinema é uma opção de entretenimento e informação dentre 

muitas outras, mas em uma época em que não existia a internet ou a televisão, em 

que a mídia escrita era de difícil transporte e distribuição (uma vez que a aviação 
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comercial só se tornaria popular após a 2° Guerra Mundial), ele assumia uma 

posição de grande importância. Talvez um dos motivos de sucesso do cinema seja a 

sua simplicidade em transmitir mensagens; por ser feito de imagens é 

autoexplicativo, alcançando pessoas de diferentes gêneros, idades, culturas, 

escolaridade ou renda; tal característica o torna um excelente meio de comunicação. 

O cinema então não tinha como objetivo divertir apenas, ele era um meio de 

comunicação poderoso e principalmente durante as guerras mundiais serviu como 

fonte de notícias, em que as pessoas podiam saber o que estava acontecendo por 

meio dos cinejornais, mesmo tão distantes das áreas em conflito. A sétima arte 

ainda foi usada como modo de propaganda neste período, com as películas 

produzidas na Alemanha nazista exaltando o nacionalismo ou mesmo nos Estados 

Unidos, através de filmes com a temática da guerra (TOTA, 2000). Sobre a 

apresentação dos cinejornais no Brasil neste período, mais especificamente em 

Aracaju, Maynard (2013, p. 75) afirma: 

 
Não era um meio de comunicação tão imediato quanto o rádio, mas a 
exibição de cinejornais e de filmes comerciais de longa-metragem, 
sobretudo os norteamericanos, também atualizava a população sobre o que 
acontecia nos campos de batalha. 
 

Durante a guerra até mesmo os cinejornais podiam servir o propósito de 

propaganda. Os estúdios estadunidenses também eram responsáveis pela produção 

do conteúdo transmitido no Brasil, e, fazendo parte de apenas um dos lados do 

conflito, inevitavelmente reproduziam um olhar recortado da guerra, contendo suas 

ideologias. Maynard (2013, p. 121) complementa: 

 

Em Aracaju a maior parte dos cinejornais anunciados foi enviada por 
produtoras internacionais. E durante a Guerra surgiram os “jornais de 
guerra” da MGM, Fox, Universal, RKO, Paramount e UFA, que prometiam 
atualizar o público acerca do que se passava no teatro de operações. 
 

Também não era incomum que a população assistisse a filmes tentando 

fugir da dura realidade que a cercava, ocupando seus pensamentos com as histórias 

fantásticas contadas na grande tela, mais comumente comédias simples, musicais 

otimistas e os romances felizes que eram produzidos na época pelos 

estadunidenses.  
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1.3.1 A americanização  

 

Nos Estados Unidos, o cinema se tornou uma indústria de grande 

importância e não tardou para que fosse usado não só com objetivos financeiros, 

mas também políticos, como na Política da Boa Vizinhança, em que filmes foram 

produzidos na tentativa de aproximar o país de seus vizinhos na América Latina (que 

até então não recebiam muita atenção dos Estados Unidos) exaltando as qualidades 

americanas dentre outras ações. De acordo com Hayata e Madril (2009, p. 46): 

 
O cinema, até meados da década de 1950, quando surge a televisão, foi o 
principal veículo de propaganda do estilo de vida americano, que por meio 
de seus filmes propagava a prosperidade econômica pela qual o país 
estava passando. Foi graças ao cinema que os EUA puderam consolidar o 
“American Way of Life” pelo mundo. 
 

Conforme a Segunda Guerra Mundial se aproximava, o cinema passou a ser 

percebido como arma política e instrumento de importação. Enquanto os alemães 

usavam a sétima arte para inflamar o nacionalismo entre a população, os 

estadunidenses – agora em destaque na indústria, uma vez que boa parte da 

produção cinematográfica europeia era interrompida com a ameaça da guerra sobre 

os Aliados – usavam o cinema para propagar seus ideais.   

Desde sua introdução no Brasil no fim do século XIX, o cinema no país sofria 

com um crescimento lento e de pouca expressão. A mudança nesse panorama 

começa com a inclusão do som nos filmes e com investimentos de distribuidoras 

americanas em publicidade e aparelhagem nas salas de cinema brasileiras 

(VASCONCELOS; MATOS, 2012). Os expectadores logo se acostumam com o 

formato hollywoodiano, que contribuía muito para o processo de americanização da 

população.  

Como Tota (2000) destaca sobre esse período, uma das principais táticas 

dos Estados Unidos era “americanizar para aproximar”, atraindo outras nações com 

sua democracia e o American Way of Life. Muitos dos hábitos que praticamos até 

hoje foram adquiridos através do contato com filmes, turistas estrangeiros ou até 

mesmo soldados estadunidenses localizados no Brasil. Um bom exemplo é o 

thumbs up, o sinal de positivo com as mãos fechadas e polegar levantado: uma 

pequena ação repetida por pilotos estadunidenses para se comunicar com os 
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mecânicos de uma base aérea em Natal. O sinal se espalhou pelo Nordeste e logo 

pelo resto do Brasil. Hoje, décadas após o fim da guerra, ainda o usamos, assim 

como vários outros hábitos, expressões, e mesmo produtos que nem percebemos, 

mas na realidade foram “importados” dos Estados Unidos. 

Outro tipo de imitação que logo se seguiu espelhando nossos novos bons 

vizinhos ocorreu dentro da produção cinematográfica brasileira. Antes tímida, com 

pequenas iniciativas regionais, alguns musicais e produções com foco no Rio de 

Janeiro e São Paulo, os filmes nacionais logo passaram a reproduzir o modelo 

padrão de Hollywood – impelidos pelo cenário da indústria cultural. Carmen Miranda 

chegou a participar de alguns destes filmes antes de ir aos Estados Unidos, estrelar 

os mesmos tipos de musicais que influenciaram os brasileiros.  Entre estes filmes 

estão O carnaval cantado de 1932 (1932), A voz do Carnaval (1933), Alô, Alô, Brasil 

(1935), Estudantes (1935), Alô, Alô, Carnaval (1936) Banana da terra (1939), 

Laranja da China (1940); todos com números musicais e temática popular, 

envolvendo carnaval e samba, seguindo o modelo seguro, ditado pela indústria 

cultural. 

 

1.3.2 A indústria cultural 

 

Um dos motivos para os filmes nos influenciarem tanto é sua capacidade de 

instigar emoções nos expectadores. Aquelas imagens sequenciadas, passando a 

impressão de movimento constante – como projetadas no cinema – retêm a atenção 

daquele que assiste como poucos outros meios de comunicação. Sua capacidade 

de dar novos sentidos às coisas também é especialmente importante.  Podemos ver 

muitos exemplos desta característica manifestados no turismo cinematográfico, 

como a escadaria que leva ao Museu de Arte da Filadélfia. Para muitos habitantes 

do local, ela é parte comum do cenário da cidade, para outros é o caminho para o 

museu, e para milhões é protagonista de uma das cenas mais icônicas do cinema, o 

local onde Rocky Balboa (no filme Rocky de 1976) faz sua subida vitoriosa até o 

topo, ato imitado até hoje por milhares de turistas que visitam os degraus, muitas 

vezes exclusivamente para relembrar o filme. Os mesmos lugares podem possuir 

significados diferentes para as mais diversas pessoas. 
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Consideradas essas características, não se deve ignorar o potencial do 

produto audiovisual como recurso didático. Embora muitos filmes tenham como 

objetivo principal entreter, eles também podem informar – correta ou erroneamente. 

Por isso, verificamos a importância da acuracidade dos fatos em filmes, uma vez que 

o grande público aceita tais informações com maior facilidade, influenciando assim 

milhares de imaginários ao mesmo tempo. Filmes baseados em acontecimentos 

históricos que usaram de liberdade criativa para mudar certos fatos e após sua 

popularização acabaram suplantando a história real na visão do público não são 

incomuns. Por causa desta facilidade de inserir ideias na mente dos expectadores, o 

cinema também tem a capacidade de fixar certas ideologias na sociedade, 

propositalmente ou não.  

Após levarmos em consideração a história do cinema, desde sua criação até 

seu desenvolvimento como obra de arte, meio de comunicação e finalmente 

indústria, é impossível não percebermos seu apelo popular. Este se tornou parte 

importante da indústria do entretenimento. Para Adorno e Horkheimer (2002) a 

indústria cinematográfica se alinha necessariamente de acordo com o capitalismo, 

transformando a arte em produto, com o objetivo de lucrar. 

Toda pretensão de arte carrega algum tipo de ideologia, já que são o 

produto de pessoas como quaisquer outras – possuidores de determinadas crenças, 

conhecimentos, cultura e personalidades que guiam suas escolhas, tanto 

conscientes quanto inconscientes. Mesmo se tratando do produto audiovisual, tudo 

que a câmera produz é manipulado de alguma forma, nem que seja apenas para ser 

belo. Até uma fotografia, como destacado por Gastal (2005), é um recorte particular, 

um fragmento de algo muito maior, que só pode ser compreendido de fato com a 

visualização do todo. Tais imagens mediadas por tecnologia não interagem com 

seus receptores e correm o perigo de serem tomadas como realidade total pelas 

pessoas. 

Como observado por Leandro Konder (2002, p. 219) sobre ideologia e sua 

relação com a arte:  

 
Se disséssemos que a arte elimina a distorção ideológica, estaríamos 
fetichizando a criação artística, transformando-a em conhecimento perfeito, 
cancelando seu enraizamento histórico. Estaríamos apagando nela as 
marcas do tempo e do lugar onde ela se realiza. As obras de arte, que 
vivem da força que lhes é conferida pela expressão singular de experiências 
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subjetivas, estariam, então, nos proporcionando um conhecimento puro (e 
puramente objetivo) que, ao eliminar a subjetividade como tal – para 
eliminar todas as distorções ideológicas –, deixaria, paradoxalmente, de ser 
conhecimento artístico. Ora, essa concepção é insustentável: a arte não é 
imune às distorções ideológicas.  
 

O cinema, desde sua origem, se mostrou tão cativante por sua qualidade de 

imitar a realidade, se prezando por nos dar a impressão de que aquilo que vemos é 

o real imediato. Isso fica claro até hoje, nas salas de cinema, que investem cada vez 

mais em tecnologias audiovisuais, como IMAX, efeitos 3D e 4D, buscando trazer ao 

cinema uma experiência cada vez mais impactante e próxima da realidade. Essa 

característica do cinema de esconder a artificialidade do olhar que proporciona 

também é partilhada com a ideologia, que opera ocultando o fato de ser uma 

mediadora da realidade (SILVA, 2008). Segundo Eagleton (1976, p. 18) a arte é 

parte da ideologia de uma sociedade,  

 
[...] um elemento da complexa estrutura de percepção social que assegura 
que a situação em que uma classe social tem poder sobre as outras seja 
vista pela maioria dos membros da sociedade como natural, ou nem mesmo 
seja vista.  
 

Os filmes não são estranhos à inserção e manutenção de ideologias em 

suas tramas. O período em que os filmes analisados neste trabalho foram 

produzidos foi repleto de obras estadunidenses propagandeando os valores de seu 

país e enaltecendo seus próprios soldados na guerra. Nestes tipos de obra os 

inimigos dos produtores são sempre os grandes vilões e nunca triunfam sobre os 

heróis no final da história. Nos filmes de Carmen Miranda, os ideais da Política da 

Boa Vizinhança podem ser observados em diversas formas, parte de uma tentativa 

dos Estados Unidos de se aproximar do Brasil (entre outros países) diante da 

chegada da Segunda Guerra Mundial. Os filmes ainda contêm inúmeros conceitos e 

ideias daqueles que os produziram, como outros tipos de arte. 

Adorno (2002) até insinua uma denúncia ao cinema como produto, uma vez 

que a indústria deveria aos ricos, criando produtos com diferenças artificiais a fim de 

padronizar também o consumidor, neste caso o expectador. A indústria cultural 

transmitiria apenas, sem interagir com o público que só absorveria as informações, 

sendo doutrinado de bom grado. Assim a indústria imprimiria sua onipotência na 

grande massa de manobra que a sustenta. Um dos efeitos deste tipo de produção 

em série é que logo se esgota o espaço para a imaginação e as imagens 
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transmitidas acabam se vendendo como absolutas. Assim são formados clichês e 

estereótipos, com o grande público vendo o mundo como uma continuação do 

cinema. 

O nacionalismo deixou a indústria artificial, principalmente durante a 

Segunda Guerra Mundial – de acordo com Adorno (2002), que presenciou estes 

momentos cruciais da evolução do audiovisual –, com doutrinas ideológicas sendo 

sugeridas através de filmes então produzidos por ambos os lados do conflito. Os 

países tiraram grande proveito do poder do discurso nos meios de comunicação. 

A cultura contemporânea é um sistema integrado e a publicidade é o elixir da 

indústria cultural, como a boa ferramenta que é para manipular as massas, 

transmitindo o tradicionalismo cultural. As pessoas reproduzem o que veem no 

cinema, uma vez que entendem a indústria do entretenimento com um complemento 

de sua rotina, um descanso quase tão compulsório quanto o trabalho. Assim, a 

hierarquia social é mantida. 

É interessante notar que quando Adorno (2002) passou para o papel sua 

preocupação com a indústria cinematográfica e seu atrelamento com o capitalismo, 

esta ainda era recente e os filmes de Carmen Miranda já se incluíam neste sistema 

– o mesmo modelo de musicais leves de Hollywood, e ainda Carmen reprisando o 

personagem e músicas em cada lançamento. Décadas se passaram, tanto a 

indústria quanto o capitalismo tiveram muito tempo para crescer e se modificar, mas 

as palavras do filósofo alemão sobre a relação de ambos ainda soam curiosamente 

adequadas. 

As três dimensões do cinema (SILVA, 2008) – indústria, arte e meio de 

comunicação – não se comunicam apenas entre si, mas com o turismo também. A 

indústria cultural gera necessidades para as massas, que deixam de ser simples 

entretenimento. As viagens do mesmo modo podem ser incluídas entre essas novas 

necessidades da modernidade, pois como observamos neste trabalho, 

potencialmente os turistas também são influenciados pelo cinema. 
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1.4 TURISMO CINEMATOGRÁFICO 

 

O Turismo Cinematográfico, ou Cineturismo, é um segmento que ocorre com 

a visitação de turistas – chamados neste segmento de set jetters – a locais ou 

atrações influenciados pela aparição do lugar no cinema, TV, vídeo doméstico e 

Internet (BRASIL, 2009).  Este segmento é uma prova clara que o cinema influencia 

diretamente o turismo, por meio das imagens e mensagens que transmite. 

 
Muitas locações utilizadas na produção de um filme acabam por influenciar 
o telespectador, de forma consciente ou não, induzindo-o a incorporar em 
seu imaginário pessoal os cenários onde se desenvolveram suas tramas 
favoritas – ou seja, em filmes, em produções de televisão, entre outros. O 
cinema, portanto, funciona como reforço de poderosos símbolos que podem 
influenciar a escolha do destino de turistas - individual ou coletivamente 
(BRASIL, 2009, p.8). 
 

O foco deste trabalho está nas produções cinematográficas, visto que o 

objeto do nosso estudo são os filmes estadunidenses de Carmen Miranda, 

produzidos numa época em que a televisão ainda estava em seus primeiros passos 

e a internet anos distante de existir. Os filmes transmitidos pelo cinema então eram 

os grandes responsáveis por criar imagens e influenciar imaginários de seus 

expectadores. Mesmo hoje, devido à sua quantidade e popularidade, os filmes são 

capazes de exercer esse papel. Ainda assim, neste capítulo teórico é interessante 

estudar os efeitos de diferentes produções audiovisuais na visão das pessoas, e 

consequentemente, turistas em potencial. 

Beeton (2005) se refere ao fenômeno como film induced tourism – o turismo 

induzido por filmes – e discorre não só sobre filmes, mas também séries, e outras 

obras reproduzidas no cinema, televisão, vídeo ou DVD.  

Nas séries, particularmente, podemos observar uma característica 

importante: como normalmente possuem uma duração maior – podem ter diversos 

episódios e temporadas – que os filmes, multiplicam seu potencial de cativar os 

expectadores, que receberiam mais imagens e dedicariam mais tempo e emoção a 

determinadas séries. Todavia, o poder de influência do cinema é tão grande que não 

é incomum que filmes isolados sejam responsáveis por atrair um fluxo muito maior 

de expectadores para si e turistas para certos destinos do que muitas séries 

populares. 
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O turismo cinematográfico pode ser muito vantajoso para os lugares 

representados. Além de estreias e festivais de cinema que podem atrair grande 

público para os lugares que os recebem, quando uma produção de certo porte se 

desloca para determinado local, a economia deste é estimulada, uma vez que a 

equipe ficará por no mínimo alguns dias usufruindo da infraestrutura turística da 

cidade. Também é comum contratar mão de obra local para certas tarefas, gerando 

novos empregos, mesmo que temporários. Além disso, no momento em que as 

filmagens são anunciadas (principalmente se tratando de grandes produções), como 

em um evento, as atenções se voltam para o local e deslocamentos já começam a 

ocorrer, seja por algum interesse pelo destino incitado pela produção ou mesmo 

para observar as filmagens. 

Tudo isso pode ocorrer antes mesmo da estreia do produto audiovisual, mas 

é depois que podemos observar os efeitos mais significativos. Dependendo da sua 

popularidade, conteúdo e o modo como ele afeta seus expectadores, novos 

significados são dados a lugares já existentes e outras atrações turísticas são 

criadas. Roteiros baseados em filmes ou séries são desenvolvidos e muitas vezes é 

necessário criar do zero ou otimizar a infraestrutura do lugar e suas cercanias a fim 

de atender à demanda de novos turistas. 

Essa mudança repentina no fluxo turístico também pode ser prejudicial para 

determinados destinos turísticos. Muitas vezes a infraestrutura do lugar 

simplesmente não consegue suportar tantas pessoas sem se deteriorar. A 

população local também pode não apreciar essa mudança de rotina, principalmente 

quando não são previamente preparadas para essa nova realidade. Cabe aos 

agentes do turismo, o governo local – e desejosamente os responsáveis pela 

produção audiovisual – discutirem, considerarem as necessidades da comunidade e 

as consequências da sua exposição, para que também possam planejar soluções 

que beneficiem todos. O marketing turístico é especialmente útil nessa situação. 

Existem alguns exemplos interessantes da utilização do turismo 

cinematográfico para fomentar a economia de certos locais: os Estados Unidos, que 

têm a produção audiovisual mais robusta do mundo, lucram não só com os inúmeros 

turistas que são atraídos para o país, mas com a propaganda de seus costumes e 

valores, transmitidos por filmes e outras produções para a maior parte do mundo (e 

os produtores ainda ganham enormes somas de dinheiro com os sucessos); o 
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Canadá que atrai diversas produções – principalmente estadunidenses por conta da 

proximidade – graças a vantagens em custos de produção, mão de obra e incentivos 

fiscais (BRASIL, 2009); a Nova Zelândia também é um caso interessante, pois atrai 

várias produções para o país por conta de incentivos econômicos e de suas diversas 

paisagens naturais, contando com o maior sucesso de turismo cinematográfico 

mundial: o da trilogia O Senhor dos Anéis (HAYATA; MADRIL, 2009), posteriormente 

seguida pela trilogia O Hobbit. Estas produções multiplicaram os números do turismo 

no país consideravelmente e causaram uma mobilização nacional de promoção dos 

filmes, que ainda são eficazes em atrair turistas para a Nova Zelândia; a Escócia 

também se beneficiou muito do filme Coração Valente (1995), embora as filmagens 

tenham acontecido na Irlanda – se tratando de uma runaway production ou produção 

fugitiva, filmada em outro lugar que não aquele que supostamente representaria – 

ambos os destinos recebem turistas interessados na história de William Wallace. 

Outro elemento importante no turismo cinematográfico são as film 

commissions, ou comissões fílmicas, organizações públicas, privadas ou público-

privadas sem fins lucrativos que visam atrair produções audiovisuais para os seus 

locais de atuação. Para isso, elas costumam oferecer incentivos fiscais aos 

produtores, além de dar algum suporte, seja em questões legais, informações 

acerca do lugar, contratração e mão de obra local, além de outros serviços que a 

equipe possa necessitar durante a sua estada. Elas são essenciais para conectar a 

produção ao destino escolhido e seus governantes (BRASIL, 2009).  Existem mais 

de 1000 comissões fílmicas espalhadas pelo mundo, concentradas principalmente 

nos Estados Unidos 1 . O estado de Nova York, por exemplo, devido à sua 

popularidade possui várias comissões fílmicas para atender à demanda de 

produções audiovisuais.  

O Rio de Janeiro conta desde 2009 com a Rio Film Commission (RFC), cujo 

logotipo pode ser observado na figura 6, que se encarrega de promover a cidade e o 

estado no mercado audiovisual2. Embora o Brasil tenha acordos de coprodução com 

alguns países, a cidade do Rio de Janeiro não oferece – até o momento de 

                                            
1
 Informações sobre as comissões fílmicas existentes retiradas do sites: http://filmcommissioners.com 

e http://afci.org/. Acesso em: 12 jan. 2016. 
2

 Informações sobre a Rio Film Commission obtidas em seu site oficial. Disponível em: 
http://www.riofilmcommission.com. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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publicação deste trabalho – incentivos fiscais aos produtores estrangeiros, 

possivelmente prejudicando o potencial de atração de filmes, séries e outras obras. 

 

   Figura 6 - Logotipo da Rio Film Commission 

  

 Fonte: riofilmcommission.com (2016). 

  

Outro fato a ser observado é que a RFC não revisa roteiros, apenas aqueles 

solicitados pela comissão. Seria de se esperar que o Rio de Janeiro (e o Brasil em 

geral), que sofre com estereótipos e más representações no cinema estrangeiro há 

décadas, tivesse um interesse em analisar roteiros que falem sobre a cidade. 

Mesmo sem algum poder de aprovação, poderíamos ganhar muito com correções e 

sugestões que se aproximassem mais da realidade carioca, além de obter mais 

informações da visão estrangeira acerca do Rio de Janeiro por meio das suas 

próprias palavras e imagens roteirizadas. 

A RFC ainda é muito nova, mas seu funcionamento é de extrema 

importância para a cidade. Uma melhora nos serviços oferecidos, coordenados com 

a atuação do governo local, outros agentes do turismo e produtores audiovisuais 

seria potencialmente capaz de atrair novas produções, fomentar a economia local, 

modificar a imagem turística do Rio de Janeiro e aumentar o fluxo de turistas 

recebidos. 

Beeton (2005) também aborda a diferença entre turismo on location (em 

locação) e off location (fora de locação). Enquanto o primeiro trata da visitação a 

locais onde as produções foram de fato filmadas, o segundo engloba o turismo feito 

fora de tais locações, como parques temáticos, tours em estúdios estreias e festivais 

de cinema. Há também o caso das produções fugitivas, filmadas em locais 

manipulados para representar outros, comumente por razões financeiras. Além de 

Coração Valente, também há o caso dos inúmeros filmes de faroestes italianos, 
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como Três Homens em Conflito (1966) de Sergio Leone, filmado na Itália e Espanha 

embora sua trama se passasse nos Estados Unidos; no filme o Último Samurai 

(2003), com Tom Cruise, em muitos momentos o Japão feudal na tela era na 

verdade a Nova Zelândia; o filme O Gladiador (2000) foi filmado principalmente na 

Inglaterra, Marrocos, Estados Unidos e na República de Malta, embora sua história 

se passasse por locais como a antiga Germânia, Espanha e finalmente Roma 3. 

Caso similar é o dos filmes estadunidenses de Carmen Miranda, que 

representavam o Canadá, Cuba, Argentina e, finalmente, o Brasil, embora nenhum 

ator tenha saído dos estúdios em Hollywood para gravar suas cenas. Isso era muito 

comum no cinema décadas atrás, por conta da dificuldade de deslocar toda uma 

produção cinematográfica para outros países, especialmente aqueles mais 

longínquos, percebidos muitas vezes pelos produtores como exóticos ou mesmo 

precários.  

Ocasionalmente, eram mandadas pequenas equipes apenas para filmar 

cenas panorâmicas do local, em Uma Noite no Rio (1941), por exemplo, nem mesmo 

isso ocorre; os cenários nos estúdios eram caracterizados para representar lugares 

desejados; pinturas panorâmicas eram usadas como pano de fundo para cenas e 

até mesmo recorriam ao cromaqui para criar outra identidade, como no filme 

Interlúdio (1946), no qual foram filmados vários locais apenas para servir de cenário 

para os atores que gravaram a maior parte das suas cenas em estúdios 

estadunidenses. 

Ainda que com algumas diferenças, todos estes tipos de produções e o 

turismo gerado por elas são capazes de influenciar o imaginário das pessoas. No 

caso das produções runaway, um fenômeno interessante pode ocorrer: um local 

representado em determinada produção audiovisual pode atrair turistas para mais de 

um destino; os fãs da série de filmes Harry Potter, por exemplo, ansiosos por 

recordar a cena em que o personagem inicia sua jornada para a escola de magia de 

Hogwarts, podem visitar a estação King Cross em Londres – antes com a função 

turística apenas de transporte, agora uma atração turística por si – e buscar a 

plataforma 9 ¾, e ainda na estação há uma loja temática de Harry Potter; também 

podem visitar os estúdios da Warner Bros nos arredores de Londres, e fazer o tour 

                                            
3
 Informações sobre os filmes retiradas dos sites: http://www.imdb.com, http://www.themoviedistrict.com 

e http://www.themoviemap.com. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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pelos sets do filme; ainda é possível ir aos parques temáticos da Universal em 

Orlando ou Osaka, que reproduzem parte dos cenários de Harry Potter com 

perfeição; em 2016, também está prevista a inauguração um parque temático similar 

em Los Angeles, anos após o lançamento do último filme da série nos cinemas 

(MACDONALD, 2016). A simples existência desses locais é prova da influência do 

cinema no turismo, visto que a série de livros já existia alguns anos antes do 

lançamento do primeiro filme e só após o surgimento do produto audiovisual tantas 

novas atrações turísticas relacionadas ao bruxinho foram criadas e popularizadas. 

 
 

Figura 7 - A plataforma 9 ¾ na estação de King Cross. 

 

Fonte: collider.com (2013). 

 

O mesmo pode ocorrer com os filmes de Carmen Miranda, enquanto eles 

poderiam influenciar o imaginário da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, seriam 

também capazes de criar um interesse turístico tanto pela cidade e país – embora o 

que haja de mais brasileiro nos filmes seja a própria Carmen – quanto pelos estúdios 

onde foram filmados. 

 

1.5 MARKETING TURÍSTICO 

 

A imagem e o marketing são especialmente importantes para o produto 

turístico – na realidade um serviço – que só pode ser de fato experimentado após a 

compra, no momento do consumo. A intangibilidade do turismo afeta muito o 

processo de decisão do consumidor, que se baseia nas pequenas características 

tangíveis que vão formar o produto turístico. 
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Além disso, a própria escolha inicial do destino a se visitar já estabelece uma 

motivação, que se relaciona com o modo como o turista em potencial percebe 

determinado local. As pessoas têm impressões muito diferentes em relação a certos 

lugares e o mesmo pode ser dito de seus interesses pessoais. Como exemplifica 

Bignami (2002, p.13): 

 
Pode-se pensar, por exemplo, na imagem que uma pessoa tem a respeito 
da Polinésia, porque viu os quadros de Gauguin em alguma exposição de 
arte. Ao mesmo tempo, outra pessoa pode ter uma imagem da Polinésia 
formada a partir da leitura de livros de geografia e notícias de jornal, 
complementada por informações que seu avô lhe contara de uma viagem 
feita àquele lugar. Uma outra pessoa pode ter ido à Polinésia quando 
criança e tem lembranças vagas do lugar. Outra, ainda, pode ter ouvido 
falar bem pouco a respeito da Polinésia e, portanto, ao pensar nela,faz uma 
projeção de uma imagem usando simplesmente a sua imaginação. Qual 
dessas imagens é a correta? É difícil dizer. Mais difícil ainda é afirmar qual 
das quatro pessoas irá decidir fazer uma viagem à Polinésia e 
fundamentada em que tomará a sua decisão. 
 

A decisão é feita após a associação de informações obtidas por diferentes 

processos de conhecimento, que criam uma opinião pessoal sobre algo. Tal imagem 

é dinâmica e pode mudar dependendo do tempo e espaço, além de atrair turistas 

específicos dependendo de suas expectativas. Elas são em grande parte 

responsáveis pela satisfação final do cliente. O turista passa pelo serviço com a 

imagem que ele possuía ao realizar a compra – formada pelo cinema, televisão, 

relatos de amigos, folhetos turísticos, informações encontradas na internet, etc. – e 

se o serviço corresponder às expectativas, a experiência será positiva. Se não, o 

turista voltará para seu lar desapontado, com uma impressão negativa. Essa 

insatisfação é perigosa para o imaginário do lugar, visto que as opiniões 

desfavoráveis também se espalham rapidamente, em uma situação de partes sendo 

tomadas como o todo. Opiniões são muito subjetivas e ao examinar uma experiência 

negativa podemos encontrar vários aspectos positivos ofuscados – em especial 

quando confrontadas com as opiniões de pessoas diversas – mas às negativas são 

frequentemente dada mais atenção que as outras. 

Um turista em visita ao Rio de Janeiro, por exemplo, pode ter se satisfeito 

com toda a viagem, mas ao ser vítima de um assalto violento, poderá ter toda a sua 

viagem eclipsada por um momento negativo – ao voltar a seu lar, a violência da 

cidade estará em sua memória e é provável que ao contar sua experiência a outras 
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pessoas, essa característica negativa seja a mais marcante e que continue a 

influenciar a opinião de outros turistas em potencial. 

É neste ponto em que se encontra um dos maiores perigos da 

representação equivocada de certos locais no cinema. Os expectadores absorvem 

as imagens assistidas e as incorporam ao imaginário referente a determinado lugar. 

O turista em potencial pode escolher visitar tal destino com aquela mesma imagem 

em mente – ou mesmo escolher não visitá-lo, por conta da mesma imagem – e ao 

se deparar com uma realidade diferente, acabar insatisfeito. 

Por esse motivo o marketing turístico é tão importante. Ele é capaz de mudar 

a imagem do destino na mente do público (potenciais consumidores), portanto, 

quando bem utilizado, pode ser uma ferramenta muito útil para os responsáveis pelo 

planejamento turístico de diferentes destinos. É justo que os participantes reais do 

turismo tenham o direito de escolher como são representados para o público, ao 

invés de, por exemplo, produtores de Hollywood que nunca estiveram naquele lugar 

e pouco sabem sobre suas características, cultura e diferenças regionais. 

Ao mesmo tempo, tentar projetar uma imagem perfeita através do marketing 

é inútil e até mesmo contraproducente. Se a imagem idealizada for falsa, gerará 

insatisfação e impressões negativas, prejudicando a imagem turística do lugar. É 

uma estratégia melhor se ater à realidade, destacando os aspectos positivos do 

destino de maneira honesta. 

Até hoje o cinema tem um forte poder de influência sobre as pessoas, uma 

vez que pode ser um forte instrumento de propaganda. Essa influência se torna 

ainda mais clara no campo do turismo, como percebido no turismo cinematográfico, 

onde o produto audiovisual pode se tornar uma ferramenta de marketing turístico 

poderosa. 

A indústria cinematográfica sempre visou atingir públicos cada vez maiores, 

e Hollywood obteve os melhores resultados. Enquanto o cinema brasileiro se 

desenvolvia vagarosamente, os Estados Unidos investiam na criação e melhora das 

salas de cinema no Brasil, a fim de que seus filmes conquistassem também os 

expectadores brasileiros. Logo, enquanto os poucos filmes nacionais dificilmente 

alcançavam o público estrangeiro, as representações do Brasil produzidas por 

estrangeiros eram aquelas que rodavam o mundo. Não fomos nós, os brasileiros, 
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mas sim Hollywood que criou boa parte do imaginário do Brasil e do Rio de Janeiro 

como conhecemos hoje (FREIRE-MEDEIROS, 2005). 

Tamanha é a força do cinema que essas imagens, propagadas em uma 

época que as informações sobre o Brasil eram ainda escassas, se consolidaram no 

imaginário estrangeiro, e são até hoje tão fortes que nem mesmo as mudanças na 

realidade carioca  brasileira, novas representações e o avanço nos meios de 

comunicação conseguiram enfraquecê-las. Embora muitas imagens tenham sido 

formadas pautadas na verdade, o Rio de Janeiro atual não é o mesmo que de 

décadas atrás, mas estereótipos e clichês continuam sendo reproduzidos – já que 

enraizados na visão dos produtores – e junto com as notícias desfavoráveis sobre o 

país, prejudicam a modificação de tal imaginário. 

O Rio de Janeiro, embora percebido internacionalmente como uma das 

cidades mais belas do mundo, recebe uma quantidade de turistas 

consideravelmente inferior à de outras cidades pelo mundo. Não é um despropósito 

deduzir que um dos principais motivos para isso é o imaginário impreciso da cidade 

e seu país. Para modificá-la, precisamos entendê-la, e por esse motivo o presente 

trabalho é pertinente. Carmen Miranda não só presenciou como também fez parte 

da criação das já citadas imagens referentes ao Rio de Janeiro e ao Brasil. Foi um 

elemento importante na criação da identidade brasileira enquanto vivia no país e 

mais tarde se tornou a maior representação do Brasil para para os estrangeiros. 

Analisar sua carreira e a criação de sua persona artística é estudar a história do Rio 

de Janeiro – como a ser visto no capítulo seguinte –, essencial para começar a 

compreender a percepção da cidade pelos estrangeiros, notoriamente exemplificada 

nos filmes Uma Noite no Rio (1941) e Romance Carioca (1950). 
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2 A CIDADE E A ARTISTA 

 

Carmen Miranda, a cantora mais popular no Brasil em um período decisivo 

para a história do país, exportada como produto brasileiro para parte considerável do 

mundo nas décadas de 40 e 50, na realidade nasceu em Portugal. Batizada em 

1909 no pequeno vilarejo de Várzea de Ovelha e Aliviada como Maria do Carmo 

Miranda da Cunha, a futura Embaixatriz da Boa-Vizinhança imigrou com sua família 

para o Rio de Janeiro pouco tempo depois e nunca se considerou nada menos do 

que brasileira; logo, ao longo deste trabalho ela será referida como tal4. 

É do interesse deste estudo destacar este tipo de contraste, visto que a 

criação da personagem Carmen Miranda seria na verdade um produto de diversos 

fenômenos migratórios (SCHPUN, 2008). É importante explicitar também que 

Carmen era uma artista, absorvendo influências de culturas diversas que a 

permitissem criar uma personalidade carismática para o público, simplesmente. Foi 

na então capital do Brasil, o Rio de Janeiro, que realmente a Baiana Internacional 

começa a se desenvolver.  

 

2.1 O CENÁRIO CARIOCA 

 

A família Miranda se estabeleceu no Rio de Janeiro, aonde em meados de 

1920 a população portuguesa chegava a 15% da população (SCHPUN, 2008), 

consequência do fenômeno migratório que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. A 

capital era o orgulho da nação, com diversos de seus edifícios mais imponentes 

concentrados na área central: sua ópera deveras parisiense – o Theatro Municipal 

do Rio de Janeiro, que se mantém até hoje na Cinelândia; a biblioteca nacional; um 

de seus hotéis mais populares – o Hotel Avenida, demolido para dar lugar ao edifício 

                                            
4
 O livro “O ABC de Carmen Miranda” (BRITO, 1986, p. 69), uma coletânea de diversos depoimentos 

da artista, contém a seguinte afirmação: “Nasci em Portugal, mas me criei no Brasil e, portanto, 
considero-me brasileira. O local do nascimento não importa, nem sequer o sangue. O que importa é 
o que os americanos chamam de "environment", a influência do país e dos costumes em que 
vivemos, se bem que sempre existe um grau de gratidão e fidelidade aos pais que nos geraram. Da 
minha parte, sou mais carioca, mais sambista de favela, mais carnavalesca do que cantora de fados 
[...]”. 
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Avenida Central no início da década de 60; o Palácio Monroe5 – antiga sede do 

Senado Federal, também demolido na década de 70; além da requintada Confeitaria 

Colombo – outro resquício do Rio Antigo que se mantém de pé até hoje – e as 

diversas salas de cinema, que deram o nome Cinelândia à Praça Floriano Peixoto 

(BEZERRA, 2011); entre muitos outros (RIO DE JANEIRO, 2002). Ao mesmo tempo, 

o Rio de Janeiro passava por profundas transformações urbanas por conta das 

reformas ocorridas na gestão do prefeito Pereira Passos, mais conhecidas como 

“bota abaixo”, com a intenção de “civilizar” o Rio de Janeiro.   

Por um lado se desenvolve a Belle Époque carioca, com a cidade tomando 

ares cada vez mais parisienses, chegando ao ponto de se intitular “a Paris dos 

Trópicos”; pelo outro, enquanto as obras proporcionaram muitos empregos para os 

numerosos imigrantes, as demolições causaram o desalojamento das populações 

pobres das áreas centrais do Rio de Janeiro. As más condições de moradia e de 

infraestrutura urbana cresceram ainda mais por conta do aumento da população, 

causado pelos fluxos migratórios. Sem outras opções de moradia, muitos dos 

desabrigados começaram a ocupar determinados morros e a construir suas próprias 

casas, causando o crescimento das favelas e em sequência a marginalização das 

comunidades (SANTOS; MOTTA, 2003).  

Foi nesse ambiente que a artista e seus irmãos cresceram enquanto seu pai 

trabalhava como barbeiro e sua mãe lavava roupas para fora. O apelido “Carmen” foi 

atribuído cedo, pois a família achava que a exuberante menina lembrava uma 

“espanholinha”, como a famosa personagem Carmen da ópera de Bizet (GIL-

MONTERO, 1989). A futura Pequena Notável interrompeu seus estudos ainda no 

primeiro grau e foi trabalhar como vendedora em algumas lojas de moda localizadas 

no centro da cidade.  

Os Mirandas se mudaram algumas vezes, tentando fugir dos bairros que 

ficavam com a reputação duvidosa, mas sem se afastar demais da área central da 

cidade. Carmen circulava por tais bairros em sua rotina diária, onde a jovem teria 

aprendido toda a sua picardia e malandragem tão características da artista. A essa 

altura não era só com a cultura portuguesa que a família entrava em contato 

                                            
5
 Construído como o pavilhão do Brasil em uma Exposição Internacional de Saint Louis em 1904, o 
projeto foi premiado e ao terminar a exposição, foi desmontado e transferido para o Rio de Janeiro. 
Funcionou também como sede do Ministério de Viação, Câmara dos Deputados e após a mudança 
da capital para Brasília, Estado Maior das Forças Armadas (RIO DE JANEIRO, 2002). 
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frequentemente. O Rio de Janeiro possuía uma grande concentração de negros 

baianos, por conta da forte migração causada por revoltas e más condições de vida 

no nordeste; estes influenciaram muito a cultura urbana da cidade. A maioria se 

localizava principalmente próximo ao Porto e se ocupava em toda a sorte de 

serviços cotidianos, comércio ambulante, artesanatos especializados, além de 

trabalharem como estivadores ou marinheiros. As mulheres exploravam dotes 

domésticos, como as quituteiras, que usando os trajes tradicionais baianos e seus 

tabuleiros, andavam a caminho da Rua da Carioca para vender doces e outros 

pratos baianos (SCHPUN, 2008). 

Essa parcela da população participava ativamente da vida urbana e é certo 

que faziam parte da rotina diária de Carmen Miranda, influenciando-a o suficiente 

para que no futuro usasse trajes tão similares ao daquelas baianas, além de se 

apropriar do samba, gênero musical oriundo da cultura afro-brasileira.  

O samba como o conhecemos hoje se desenvolveu entre o século XIX e XX, 

a partir dos antigos batuques trazidos pelos escravos da África. Por isso a Bahia e o 

Rio de Janeiro, que contavam com uma grande concentração de escravos estão 

diretamente ligados às origens do ritmo. Nos primórdios do samba, este estava 

profundamente ligado às práticas religiosas, porém, com o tempo desenvolveu 

características mais pagãs e festivas, ganhando cada vez mais popularidade 

enquanto era influenciado por diversos ritmos e se transformava, como dito por 

Vasconcelos (1977, p. 25): 

 
[...] com a vinda dos escravos da África para o Brasil, vieram também suas 
músicas e suas danças e, ao que tudo indica, foi na Bahia onde começaram 
a surgir as primeiras sessões de samba, ou seja, danças de negros, 
sagradas e  profanas. Essas danças foram aos poucos tomando forma 
autônoma, distinguindo-se das danças africanas originais. Mais tarde, 
baianas como Tia Ciata [...] e baianos como Hilário Jovino transferiram-se 
para o Rio e continuaram aqui a promover, em suas casas, na Rua da 
Alfândega e adjacências, sessões de samba e de candomblé. A partir de 
1870, pelo cruzamento ou influência recíproca e sucessiva do lundu, polca 
[...], habanera, maxixe e choro, começaram a aparecer músicas que 
tendiam ritmicamente para o samba [...]  
 

O samba se difundiu ainda mais ao se adaptar ao carnaval, ao rádio e à 

indústria fonográfica – ambos em plena expansão – e logo, em meio a uma busca da 

“brasilidade” do povo, sofreu uma nacionalização, se tornando a música brasileira 

“oficial” e representando o país. Essa popularização fez com que a classe média e 
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até mesmo a elite fossem atraídas para o ritmo, que antes era exclusivo das 

camadas mais humildes. Desse fato surge um paradoxo interessante: durante as 

décadas de 1910 e 1920, ao mesmo tempo em que a maior parte da elite 

progressista defendia o banimento do samba da cultura brasileira – considerado algo 

menor por conta das suas raízes negras – e exaltava os modos europeus, o ritmo se 

tornou um dos principais elementos de definição da identidade cultural brasileira, 

como discutido por Uzêda (2013, p. 23): 

 
[...] o processo de construção ideológica da chamada brasilidade, tal como 
todo processo de construção identitária de uma nação, fincou-se na ideia de 
autenticidade, no original por excelência. Nesse sentido, é fundamental a 
discussão proposta por Gilberto Freyre com a questão da mestiçagem, a 
tensão harmônico-conflituosa de um povo que passa a se identificar como 
heterogêneo, marcando sua identidade justamente a partir da diferença 
(nem índio, nem negro, nem branco, mas mestiço). Sob tal ótica, os 
produtos culturais dessa mistura serão, portanto, enaltecidos como 
originais, tais como a culinária e a música – no que aí se inclui o samba.  
 

Uns dos principais motivos para a escolha do samba como parte da 

expressão cultural brasileira foram as ações da Era Vargas – de 1930 a 1945 –, que 

tinha o nacionalismo em sua essência ditatorial. Embora diversos artistas tenham 

mantido suas raízes e perfis de resistência, muitas letras de sambas foram 

incentivadas pelo Estado Novo, abordando temas como democracia racial, 

mestiçagem e exaltação do trabalho, propícios às ideologias do governo. Getúlio 

Vargas – que oficializou os desfiles de carnaval em 1935, convidando a elite a 

participar da festa que até então era comum das classes mais pobres – seria um 

grande apoiador da viagem de Carmen Miranda aos Estados Unidos mais tarde, 

quando a chance aparecesse; ele veria então a oportunidade de exportar o samba a 

terras estrangeiras, como uma útil propaganda do Brasil (CASTRO, 2005). 

 

 2.2 UMA CARREIRA NOTÁVEL 

 

Aos 20 anos, Carmen lançou seu primeiro disco. No ano seguinte, 1930, já 

emplacava seu primeiro sucesso nacional, Taí e em pouco tempo se tornou uma das 

artistas brasileiras mais populares da época (CASTRO, 2005).  

Entre alguns dos motivos para seu meteórico sucesso estavam: seu 

carisma, sua presença e movimentos corporais marcantes, logo ganhando o título de 
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a “Pequena Notável”.  Em plena Era Vargas, a imagem de um Brasil “[...] jovem, 

ousado, progressista, otimista, sorridente e sedutor, além de singular [...]”, como 

destacado por Schpun (2008, p. 460), era muito bem vinda. Além disso, somam-se a 

essas razões o fato de que a imagem da artista era extremamente conveniente à 

população brasileira. Tinha origem europeia, pele branca e olhos verdes; seu rosto 

era agradável e seu corpo bonito, encaixando-se perfeitamente nos padrões de 

beleza da época. Ao mesmo tempo em que cantava músicas de raízes negras, não 

possuía nenhum traço africano, que não queriam ser reconhecidos ou vistos pelo 

público geral então, numa época onde formas alternativas de beleza não eram bem 

aceitas, com a negra no centro delas por causa do forte racismo da época, herança 

dos anos de escravidão no país (SCHPUN, 2008). Também se sentia confortável 

para vestir os trajes tradicionais das baianas sem deixar de lado seu jeito carioca, 

representando assim uma brasilidade única. Carmen Miranda encarnava vários 

aspectos diferentes da cultura do país e em grande parte por causa disso é que foi 

tão querida pelo público brasileiro. 

O filme O Carnaval cantado de 1932 (1932) foi o primeiro dos filmes que 

faria no Brasil, muitos dividindo a cena com sua irmã Aurora. Embora não tivessem 

tido notoriedade fora do país, fizeram sucesso no Brasil. Infelizmente, a maioria das 

cópias destes filmes se perdeu, não sobrevivendo ao tempo (CASTRO, 2005). 

A primeira vez em que a cantora exibiu suas roupas baianas, seu turbante 

de frutas e movimentos com as mãos combinados foi no filme brasileiro Banana da 

Terra (1939), ao som da música de Dorival Caymmi, O Que É Que a Baiana Tem? 

Ela não foi a primeira, pois além das conhecidas “tias” circulando pelo Rio de Janeiro 

com suas saias rodadas e quitutes, as roupas já eram usadas como fantasias 

durante o carnaval e já haviam sido vestidas até mesmo por outras artistas; porém, a 

Pequena Notável fez algo novo: criou uma personalidade que combinasse com as 

roupas, tornando o conjunto marcante e inesquecível. Assim, tais trajes 

tradicionalmente baianos, que até então eram considerados vulgares, 

transformaram-se em um ícone juntamente com a artista singular que os vestia (GIL-

MONTERO, 1989). 
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Figura 8 - Primeira aparição de Carmen com trajes de baiana. 

 

Fonte: filme Banana da Terra (1939). 

 

A união da música popular brasileira com outros símbolos da nossa cultura 

tropical resultou no sucesso da imagem da baiana, que passaram a ser constantes 

nas futuras apresentações de Carmen Miranda. Sua nova aparência também 

influenciou a moda no Brasil – e logo influenciaria também os Estados Unidos e 

outros países – como dito por Macedo (2011, p. 69): 

 
Por isso mesmo, a baiana de “Banana da Terra” não se propõe a ser uma 
cópia fiel das baianas dos quitutes, das escolas de samba ou do 
candomblé, ela é uma construção que compõe uma nova narrativa de Brasil 
e que eleva a baiana a outro nível de aceitação social. Tanto que no 
carnaval seguinte ao lançamento do filme, a fantasia de baiana que era 
considerada muito humilde para os bailes fechados, foi uma das 
personagens mais usadas. 
 

Os trajes de baiana sofreram várias migrações e mudanças desde suas 

origens até vestir Carmen Miranda, o que é adequado, já que a própria artista seria o 

produto de várias culturas diferentes. Suas roupas ainda se transformariam 

consideravelmente – quando em breve viajasse aos Estados Unidos e iniciasse uma 

carreira artística em terras estrangeiras – fugindo cada vez mais das tradicionais 

baianas, mas Carmen sempre seria conhecida como a Baiana Internacional. 

Em 1939, Carmen já era a cantora mais popular do Brasil, tendo feito 

apresentações em diversos estados, além de ter certa fama também em outros 

países da América do Sul, como Argentina e Uruguai. Era a principal estrela do 

Cassino da Urca e estava se apresentando na noite em que Lee Shubert apareceu 

no local (CASTRO, 2005).  

O empresário americano viajara ao Brasil à procura de uma “cantora latina” 
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apenas, e Carmen havia sido elogiada por muitos amigos estrangeiros, que em 

passagem pelo Rio de Janeiro, haviam assistido a apresentações da Pequena 

Notável. Shubert logo ofereceu a Carmen um contrato para se apresentar em um 

espetáculo seu na Broadway. O papel não era principal, mas para a jovem parecia 

uma boa oportunidade de iniciar carreira nos Estados Unidos. O empresário 

planejava contratar apenas ela, entretanto a artista sabia que teria poucas chances 

de fazer sucesso com a música brasileira fora do país (ela queria cantar em 

português) se não fosse acompanhada por verdadeiros músicos brasileiros. Shubert 

não entendia tal necessidade e queria evitar custos extras, assim, Carmen teve que 

se desdobrar para conseguir levar o Bando da Lua – grupo que ela já conhecia e 

que faziam relativo sucesso no Brasil e Argentina – para Nova Iorque. 

Quando o impasse foi resolvido e foi dada por certa a partida de Carmen, a 

reação dos brasileiros foi de orgulho nacional. Ao mesmo tempo em que estavam 

tristes por se despedir da sua cantora mais aclamada, a maior parte da população 

ansiava por ver o Brasil se impor lá fora, considerando o possível sucesso da artista 

um sucesso do samba e até mesmo da nação.  A viagem passou a ser considerada 

uma “missão brasileira” nos Estados Unidos e Getúlio Vargas viu nela a 

oportunidade de criar uma imagem favorável do país e, consequentemente, do 

Estado Novo. O presidente sabia que a imagem de Carmen Miranda era boa 

propaganda para si e reconheceu a música como produto cultural e de exportação; 

tal penetração cultural ainda poderia chamar a atenção para o café brasileiro, 

ajudando a economia do país. 

Pouco antes de sua viagem, Carmen deixou claro que pretendia ensinar aos 

americanos a diferença entre a rumba e o samba, dando ao último um cartaz 

internacional (CASTRO, 2005). No dia da sua partida, milhares de pessoas foram se 

despedir e desejar sorte à sua nova empreitada, certos que a missão brasileira seria 

vitoriosa; gestos como esse já deixavam evidente como as expectativas do povo 

estavam altas em relação ao desempenho da tão admirada Carmen e se tratando de 

desejos tão grandes e diversos, deve-se refletir se não seria impossível alcançá-los, 

afinal – embora Notável – ela era apenas uma pessoa como qualquer outra. Não se 

pode negar que Carmen teve todo o sucesso que poderia querer internacionalmente 

e que as tentativas da futura Embaixadora do Samba para fazer o ritmo conquistar 

os Estados Unidos não foram poucas, mas é fato que os americanos nunca 
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adotaram o samba plenamente.  

 

2.3 EXPORTAÇÃO PARA OS ESTADOS UNIDOS 

 

Ainda no navio Carmen teve a preocupação de pintar seus cabelos então 

mais claros de preto, a fim de se diferenciar das americanas comumente loiras. 

Achou o resultado forte demais e com o propósito de ao invés não ser confundida 

com uma “latina qualquer” passou a usar com mais frequência os turbantes, que 

escondiam a cor de seus cabelos. 

Ao chegar, a cantora foi recepcionada por alguns jornalistas, que se 

surpreenderam com a presença de enviados do consulado brasileiro, para o que 

eles pensavam ser uma simples artista latina. Sua primeira entrevista é lembrada 

pela maior parte dos seus pesquisadores como inusitada: ao ser perguntada sobre o 

que sabia falar em inglês, ela respondeu com uma voz infantil “I say money, money, 

money, and I say hotdog. I say yes, and I say no, and I say money, money, money . 

And I say turkey sandwich, and I say grape juice. I say mens, mens, mens [sic].” 

Esse impulso materialista, glutão e sexual (carregado de estereótipos) não era 

comum à Carmen, e embora não se possa dizer o que se passava em sua cabeça 

naquele momento – tão longe de casa, em que pisava numa terra desconhecida e 

cheia de promessas – é visível que ali ela assume um papel que seguiria pelo resto 

da sua carreira internacional e que seria um dos motivos para que fosse tão querida 

pelo público estrangeiro: o de comediante. A habilidade de fazer graça de si mesma 

a diferenciava de outras atrizes latinas e ainda encantaria os americanos em um 

futuro próximo (CASTRO, 2005). 

Carmen logo iniciou os ensaios para o espetáculo, o Streets of Paris e se 

deparou rapidamente com a ignorância estadunidense acerca do Brasil. A canção 

The South American Way, que ela e o Bando da Lua interpretariam no show, havia 

sido criada com um ritmo de rumba e letra em espanhol, que não ajudariam em nada 

a cantora. Um dos integrantes do Bando da Lua, Aloysio de Oliveira, fez o que ainda 

faria muitas vezes com as músicas oferecidas aos brasileiros: modificou-a; o 

espanhol foi substituído por português e a rumba por samba. Momentos como esse 

ainda aconteceriam muitas vezes durante a carreira de Carmen, por conta de uma 
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maioria estrangeira que não conhecia as diferenças entre o Brasil e o resto da 

América Latina. A canção ainda gerou outro momento importante para Carmen, pois 

ela não conseguia pronunciar corretamente o título e o refrão, dizendo “Souse” 

American Way – souse significa bêbado em inglês – e não só nos ensaios, como na 

tão esperada noite de estreia, a troca provocava uma explosão de risos entre os 

americanos (CASTRO, 2005).  

O espetáculo se tornou um sucesso imediato, assim como Carmen, cuja 

pequena participação logo foi aumentada e promovida ao fechamento do ato; seu 

nome que antes nem era anunciado logo tomaria posição de destaque. Mais tarde 

diriam que a Embaixadora do Samba salvara a Broadway da Feira Mundial – que 

também possuía um pavilhão do Brasil, no qual Carmen e o Bando da Lua se 

apresentariam algumas vezes – que estava acontecendo em Nova Iorque e acabava 

por prejudicar a audiência dos musicais.  

Foram diversos fatores que causaram a aprovação imediata de Carmen 

Miranda pelo público americano, embora eles nem mesmo entendessem a língua na 

qual cantava. Um deles era provavelmente seu ar travesso, desenvolvido na Lapa e 

em outras áreas boêmias do Rio de Janeiro; outro era o seu jeito de cantar 

movimentando-se, dizia-se até mesmo que seus olhos e suas mãos “falavam”; havia 

ainda sua dicção e capacidade de manter um sorriso junto com o tom musical; seu 

visual estrangeiro, com a cesta de frutas na cabeça, os colares, balangandãs, 

plataformas, saia rodada e bata; além disso, não podemos esquecer sua 

personalidade extrovertida, seu talento e seu sotaque carregado, que a tornava 

ainda mais interessante para o público (GIL-MONTERO, 1985). Todos esses 

elementos juntos se traduziam num exotismo que atraía a praticamente todos que a 

observavam. 

Enquanto os brasileiros após escutar as notícias de Carmen se regozijavam 

(talvez cedo demais) com o sucesso da missão brasileira e do samba, os 

estadunidenses passavam por um momento de impasse. Nos Estados Unidos então, 

se conhecia basicamente um tipo de estereótipo de latinas, que era o da mulher 

fatal. Porém, Carmen não tinha esse perfil, ao contrário, era engraçada e a única 

parte significativa do corpo que mostrava eram os quatro dedos de pele à mostra 

(acima do umbigo, entre a saia e a bata). Mesmo assim os jornalistas americanos 

ainda sentiam a necessidade de encaixá-la no estereótipo sul-americano que 
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conheciam e ao mesmo tempo em que alguns a exaltavam por sua sensualidade 

latina outros a elogiavam por não fazer gestos sugestivos. Nesta época, em 

compensação, o estereótipo da mulher latina extrovertida, destemperada, 

apaixonante, mas com pouco bom senso ganhou mais força, muito por conta da 

figura de Carmen, principalmente no futuro, com sua carreira cinematográfica. Sobre 

o exotismo latino da artista: 

 
Em sua experiência migratória, Carmen Miranda precisou responder a 
novos desafios e, principalmente, enfrentar a imagem do Brasil, dos 
brasileiros, de sua música e de sua cultura, que vigora nos Estados Unidos, 
base para alguns mal-entendidos difíceis de dissolver. Para além do quase 
nenhum conhecimento do público americano em relação ao Brasil e aos 
demais países da América Latina, responsável pelo retrato estereotipado e 
cheio de erros que traziam os filmes encenados por Carmen no país, 
parece-me que o principal mal-entendido que teve de enfrentar, o primeiro 
dia de sua experiência norte-americana, diz respeito ao fato de ela ser 
branca no Brasil, mas não nos Estados Unidos. Ali, Carmen é Latina, 
categoria racial que desconhece mas que opera de modo central em sua 
carreira cinematográfica, já que é sempre a “outra”, não fazendo jamais 
parte do par romântico dos enredos. Exótica, ela é literalmente a Outra 

(SCHPUN, 2008, p. 466). 

 

Havia ainda um esforço deliberado por parte de Shubert e seu chefe de 

imprensa para criar uma imagem mais pura, de uma moça de boa família. A breve 

biografia de Carmen – supostamente escrita por ela – informava que ela havia 

nascido em Lisboa; que fora ensinada em um convento; seu pai já não era mais um 

barbeiro, e sim um exportador de frutas; ainda teria sofrido grande oposição por 

parte dos seus pais para iniciar sua carreira, visto que moças decentes não se 

socializariam com artistas no Brasil. Até mesmo seu sotaque carregado e erros de 

inglês eram uma insistência de seu empregador, na tentativa de torná-la mais 

simpática para o público americano. Mesmo depois que já falava o idioma 

perfeitamente, a artista ainda não podia falar corretamente a fim de deleitar suas 

plateias, que achavam os erros adoráveis.  

Entre os críticos e o público, poucos mencionavam a música brasileira ou os 

instrumentos musicais latinos. Embora os brasileiros estivessem comemorando a 

vitória do samba nos Estados Unidos, poucos americanos se deram ao trabalho de 

aprender os nomes das músicas cantadas. Todo o interesse estava em Carmen, em 

sua energia constante e na magia que parecia transmitir, sendo logo apelidada de 

The Brazillian Bombshell, a versão brasileira para uma expressão pela qual eram 

chamadas as mulheres especialmente atraentes da época. Bombshell é um tipo de 
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artilharia explosiva, e durante a Depressão a palavra rapidamente se tornou gíria 

para designar mulheres perigosas – geralmente louras no início6 – e logo se tornou 

um estereótipo de mulheres curvilíneas, as sex simbols da época (SMITH, 2006). O 

termo carregava um forte machismo ao hiperssexualizar as mulheres e defini-las por 

sua figura, além de chamar – e consequentemente comparar – mulheres com 

personalidade forte pelo nome de uma arma explosiva, perigosa e fatal. 

A cantora ainda deixou sua marca na moda. Em pouco tempo lojas de 

departamento já vendiam réplicas das baianas (bem diferentes do conceito original), 

acessórios e plataformas inspirados em Carmem Miranda. Manequins foram 

desenvolvidos com seus gestos e expressões. Os turbantes, tão usados pela artista 

para esconder seus cabelos, sustentar seus pesados brincos e destacar sua figura, 

passaram a ser vendidos em lojas como autênticos “Turbantes Sul-americanos”, 

ignorando suas verdadeiras origens orientais, mas propagandeando-os com as 

qualidades de Carmen, descritos como “exóticos, vivazes e diferentes” (CASTRO, 

2005).  

Além de se apresentar na Broadway e em diversas casas de show em Nova 

York, Carmen começou a participar de muitas propagandas e programas de rádio, 

que só faziam sua popularidade crescesse ainda mais nos Estados Unidos. Em 

entrevistas ela diversas vezes deixava claro que seus gestos, fantasias e danças 

eram apenas a sua interpretação como artista da cultura do país onde fora criada, e 

que esta representação própria não definia o samba ou mesmo o Brasil na 

realidade. Sua personagem não era uma representação literal da cultura brasileira, e 

sim uma inspiração ou até mesmo uma homenagem. Esclarecia também que 

cantava em português e não espanhol, além de se recusar diversas vezes a cantar 

músicas apenas em inglês. Aos americanos que perguntavam se as roupas que 

vestia eram típicas de seu país, ela explicava que não eram usadas por pessoas em 

suas rotinas, apenas durante o carnaval. 

Carmen Miranda tentava elucidar os estrangeiros sobre os costumes 

brasileiros quando possível, mas ao longo dos anos a grande maioria apenas 

associava a imagem da personagem ao nome do Brasil, consequentemente 

                                            
6
 Após estrelar o filme Bombshell (1933), a atriz estadunidense Jean Harlow alcançou grande fama e 
tornou a gíria popular ao ser atribuída este título. O site oficial da atriz conta com mais informações 
sobre sua carreira em Hollywood. Disponível em: http://www.jeanharlow.com/about/biography.html. 
Acesso em: 10 fev. 2016. 
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adquirindo conhecimentos equívocos acerca do país. 

Após o encerramento do espetáculo na Broadway, em 1940, o empresário 

de Carmen recebeu um convite para que a cantora fizesse uma participação em um 

filme que logo entraria em produção. Antes de ir a Hollywood, a Pequena Notável 

decidiu visitar o Rio de Janeiro, a fim de descansar e se preparar para sua nova 

jornada. Cerca de um ano após sua partida, mais uma vez a cidade se mobilizou 

para dessa vez recebê-la no porto (GIL-MONTERO, 1989). 

A maioria dos cariocas estava genuinamente feliz por seu sucesso e retorno, 

mas algo ocorreria em sua primeira apresentação no Brasil que prejudicaria sua 

relação com o país por muito tempo. Carmen concordou em participar de um show 

beneficente no qual apenas a elite brasileira estaria presente; começou com alguns 

de seus sucessos nos Estados Unidos e foi recebida com silêncio da plateia ou sons 

de desconforto. O motivo de tal recepção era o público: a elite brasileira e diversos 

componentes do Estado Novo, que embora tenham se beneficiado da sua imagem, 

boa parte fazia negócios com a Alemanha nazista e tinham tendências nacionalistas 

e antissemitas, rejeitando a cultura americana. Ainda havia uma parcela da 

população que temia a influência estadunidense pelo simples desejo de 

salvaguardar a cultura brasileira, como demonstrado por várias manifestações 

artísticas na época (TOTA, 2000). Carmen ficou tão magoada que cancelou todos os 

seus shows posteriores, para se apresentar novamente apenas um mês depois, com 

um repertório completamente novo, especialmente elaborado para rebater as críticas 

sobre ter voltado americanizada. 

Carmen foi defendida pela maior parte da população, mas pelo resto da sua 

carreira essa polêmica se manteria, com discussões entre aqueles que a achavam 

uma caricatura ofensiva dos brasileiros e os outros que achavam que ela era um 

ponto de resistência à americanização, além de propaganda para o país. Logo ela 

partiu para Los Angeles, onde sua longa carreira como cantora seria substituída 

oficialmente pela de atriz. 
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2.3.1 A Boa Vizinha em Hollywood 

 

No começo da década de 40, a guerra ainda se concentrava na Europa, mas 

com o considerável avanço do Eixo, o perigo de um conflito mundial era iminente. 

Os Estados Unidos, cujos interesses eram afetados pela guerra, já se preparavam 

para tal possibilidade e voltaram sua atenção para o perigo do expansionismo 

alemão na América Latina, visto que alguns integrantes de governos de caráter 

nacionalista simpatizavam com certos aspectos da política fascista, como o governo 

ditatorial e o nacionalismo. O Brasil era um desses países. A Alemanha ainda era o 

maior parceiro comercial do país e boa parte da elite brasileira se identificava mais 

com os alemães do que com os americanos ou ingleses. Durante o Estado Novo, a 

ditadura de Getúlio Vargas demonstrou diversas vezes familiaridade com o 

nacionalismo que se espalhava pela Europa, gerando a preocupação para os 

Estados Unidos de ganhar inimigos tão próximos de seu território (TOTA, 2000). 

Assim, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, 

se esforçou em melhorar as relações interamericanas. Deixou de lado a política 

intervencionista que era usada até então e passou a adotar a colaboração 

econômica e diplomática. Essa tentativa de aproximação dos Estados Unidos em 

relação aos seus vizinhos da América Latina foi chamada de Política da Boa 

Vizinhança, que se iniciou em 1933 – antes do grande conflito já havia um interesse 

em manter a unidade continental com os Estados Unidos na liderança – e terminou 

em 1945, junto com a guerra. 

Em 1940, foi criada uma agência para coordenar as negociações 

interamericanas, o Office of the Cordinator of Inter-American Affairs (OCIAA), sob o 

comando do jovem milionário Nelson Rockefeller, subordinada diretamente ao 

Conselho Nacional dos Estados Unidos. Até então Rockefeller tinha algum 

conhecimento da América Latina, muita experiência em entretenimento e nenhuma 

em administração pública; apesar disso o OCIAA iniciou suas atividades com seus 

objetivos voltados para comunicações, relações culturais, saúde e comércio. A 

divisão de comunicações englobava rádio, imprensa e cinema; deste modo, logo 

Hollywood foi recrutada para a causa. Os filmes distribuídos na América Latina 

deveriam passar uma imagem positiva e idealizada dos Estados Unidos, além de 

vetar aqueles que pudessem ofender os vizinhos latino-americanos, estreitando 
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nossas relações e mostrando que tínhamos características em comum (TOTA, 

2000). Não só filmes foram produzidos neste período, mas também documentários 

educativos e propaganda sobre a cultura dos países envolvidos na Política da Boa 

Vizinhança (MACEDO, 2011). 

Várias iniciativas foram tomadas, como o envio de Walt Disney e sua equipe 

numa viagem pela América Latina, que resultou na criação de personagens latinos 

se relacionando com os clássicos da Disney no filme Alô, Amigos (1942). O filme 

teve sua estreia mundial no Rio de Janeiro – ainda em 1942, enquanto nos Estados 

Unidos só seria lançado em 1943 – e é nele que Zé Carioca, o malandro papagaio 

brasileiro aparece pela primeira vez. A participação de Carmen neste filme é 

simbólica: a música Tico Tico no Fubá pode ser ouvida, sem a letra; uma silhueta 

muito similar ao de Carmen Miranda pode ser vista no fim do filme, dançando com o 

Pato Donald enquanto vislumbres dos cassinos cariocas são mostrados, em 

especial do Cassino da Urca. Em 1944, veio a continuação, intitulado no Brasil de 

Você já foi à Bahia? (apesar de se passar em vários países), que contava com a 

participação de Aurora, irmã de Carmen Miranda. No filme ela está caracterizada 

como uma baiana, representação que acaba se confundindo com a imagem de 

Carmen, e arranca suspiros dos personagens animados que interagem com ela, e 

até mesmo beija o Pato Donald durante o filme.  

Também foi enviado ao Brasil em 1942 o cineasta Orson Welles, a quem foi 

dada a missão de fazer uma série de filmes documentários sobre o país. O 

estadunidense passou meses no Brasil filmando sua obra, que abordaria o carnaval, 

o samba, a história de jangadeiros de Fortaleza, além de outras revindicações e 

manifestações culturais envolvendo a populações negra e pobre do país. Esse 

conteúdo não agradou ao Estado Novo, que esperava que o cineasta filmasse 

paisagens naturais e elementos mais aprazíveis ao público estrangeiro. Antes do 

término da produção Orson Welles foi demitido de seu estúdio e as películas 

contendo as filmagens foram confiscadas. Apesar dos esforços do cineasta para 

reaver o filme, o projeto foi abandonado; parte de seu conteúdo seria recuperado 

anos mais tarde, quando o público pôde ver o resultado da longa estada do 

estadunidense no Brasil. Welles também chegou a fazer um programa de rádio, 

acompanhado por Carmen Miranda, chamado Hello Americans, onde apresentava a 

América Latina aos estadunidenses (PEDREIRA, 2011).  
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Carmen Miranda teve um grande papel na Política da Boa Vizinhança, sendo 

usada por ambos os governos para aproximar a cultura dos dois países. E não 

parou por aí, os Estados Unidos acabaram usando a Pequena Notável também 

como estratégia para se aproximar de outros países da América Latina, como a 

Argentina e Cuba. Seus 14 filmes entre 1940 e 1953 foram a maior contribuição para 

a propagação da imagem brasileira internacionalmente, embora boa parte das 

comédias musicais estreladas pela cantora fosse repleta dos estereótipos que a 

política pretendia evitar. Enquanto tais filmes possuem muitas similaridades, cada 

um teve produção e recepção com situações particulares que valem ser observadas. 

Uma vez que Carmen Miranda representava o Brasil e o Rio de Janeiro por 

si só, suas aparições em outros filmes também eram carregadas de imagens e 

estereótipos capazes de influenciar o imaginário estrangeiro. Logo, embora a análise 

do presente trabalho seja apenas sobre os filmes que representassem o Rio de 

Janeiro diretamente, vale a pena observar certos aspectos destas outras obras 

cinematográficas. 

Seus 14 filmes estadunidenses estão listados abaixo por ordem cronológica 

– incluindo os dois que serão estudados mais detalhadamente no próximo capítulo, 

durante a análise fílmica – e além dos pormenores relevantes da produção estão 

incluídas breve fichas técnicas 7 , destacando o estúdio de distribuição, diretor, 

roteirista, ano de lançamento, título original e duração: 

 

 Serenata Tropical (1940) 

 

Produzido pela 20th Century Fox. Dirigido por Irving Cummings; roteirizado 

por Darrell Ware e Karl Tunberg; lançado originalmente em 1940 sob o título Down 

Argentine Way, com 89 minutos de duração. 

 

 

 

                                            
7
 Informações técnicas retiradas dos sites http://www.tcm.com/ e http://www.imdb.com/ 
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Figura 9 - Pôster do filme Serenata Tropical (1940). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

 

Curiosamente, embora o filme tenha todas as características das obras da 

Política da Boa Vizinhança – país latino como cenário, um paraíso tropical qualquer 

onde os americanos possam cantar e dançar –, Serenata Tropical (1940) foi 

realizado pouco antes da introdução das orientações da Divisão de Cinema, com o 

objetivo puramente comercial. A ideia inicial era na verdade um filme passado no Rio 

de Janeiro estrelando Carmen Miranda, mas devido a problemas a ideia foi deixada 

para o próximo filme e após uma revisão de roteiro, o cenário foi transferido para a 

Argentina; já era uma ideia produzir uma série de filmes nos exóticos países sul 

americanos. 

Esta comédia musical da 20th Century Fox – estúdio que contrataria Carmen 

para seus próximos nove filmes – estreou em outubro de 1940 nos Estados Unidos e 

Carmen, que era o terceiro nome no cartaz, interpretava ela mesma com uma 

participação puramente musical, sem diálogo algum com outro personagem. O 

Bando da Lua, como se tornaria comum em seus próximos filmes também aparece 

acompanhando-a nos números musicais. A trama envolvia duas famílias devotadas 

a cavalos que não se davam bem, mas cujos herdeiros acabam se apaixonando e 

tentam resolver tais diferenças na Argentina. 
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O lançamento causou muita controvérsia por conta de elementos que viriam 

se repetir em vários filmes de Carmen Miranda. Na Argentina foi banido e no Brasil 

(só chegou em maio de 1941) recebeu críticas virulentas. A falta de atenção à 

realidade foi o maior de seus problemas: o único contato real com a Argentina se 

deu quando uma equipe foi enviada a Buenos Aires a fim de registrar cenas da 

cidade; do material de mais de três horas, apenas três segundos chegaram ao corte 

final. Os argentinos consideraram ofensivas várias partes do filme: a maior parte dos 

argentinos serem retratados como vigaristas, obtusos ou preguiçosos, com um 

inglês terrível; Buenos Aires, extremamente elitizada na época, foi resumida a uma 

boate e uma corrida de cavalos, os outros cenários eram rurais; no filme havia ainda 

orquídeas, olés, maracas, mariachis, sombreiros e castanholas, todos estrangeiros 

aos argentinos (GIL-MONTERO, 1989). 

Carmen ainda foi criticada pela sua mistura de estilos musicais, pois 

enquanto o Brasil esperava que ela exportasse o samba para o resto do mundo, a 

agora Baiana Internacional se dedicava a rumbas e outros ritmos latinos. A 

Argentina, que esperava escutar seus ritmos mais populares no cinema, se 

decepcionou ao ver números em inglês e português, cantados em ritmos 

genericamente latinos. Os sul-americanos não apreciaram essa mistura de estilos, 

nacionalidades e culturas, embora os estrangeiros – principalmente estadunidenses 

– apreciassem o resultado sem notar a diferença. Ainda assim o filme foi indicado ao 

Oscar em três categorias: Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia e Melhor 

Canção Original. Não ganhou nenhum dos prêmios, mas em 2014 foi escolhido 

entre outros filmes para preservação na Biblioteca do Congresso dos Estados 

Unidos8. 

A Divisão de Cinema, ao saber da reação desastrosa ao filme na Argentina, 

pressionou o estúdio a refazê-lo e até mesmo repassou-lhe uma quantia para que 

certas alterações fossem feitas. As orientações eram de que novos diálogos fossem 

criados, cenas mais degradantes cortadas e que o material filmado em Buenos Aires 

fosse incluído. As alterações só foram feitas na versão argentina; a brasileira apenas 

recebeu um letreiro informando que as distorções do filme eram exigidas pela 

                                            
8
 Seleção de 25 filmes feita anualmente pela National Film Preservation Board, para a preservação de 
obras cinematográficas significativas para o país. Lista de todos os filmes escolhidos disponível em: 
https://www.loc.gov/programs/national-film-preservation-board/film-registry/complete-national-film-
registry-listing/ 
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comédia e que o estúdio conhecia a grandiosidade da Argentina; enquanto os outros 

países continuaram a assistir à versão original (GIL-MONTERO, 1989).  

O Birô e os estúdios agora deveriam estar mais atentos quanto à produção 

de filmes focados na América Latina, já que sabiam o quão desastroso o resultado 

poderia ser, e assim, nos próximos filmes maiores precauções seriam tomadas. 

 

 Uma noite no Rio (1941) 

 

Produzido pela 20th Century Fox. Dirigido por Irving Cummings; roteirizado 

por George Seaton, Hal Long e Bess Meredyth; lançado originalmente em 1941 sob 

o título That Night in Rio, com 91 minutos de duração. 

 

Figura 10 - Pôster do filme Uma Noite no Rio (1941). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

 

O primeiro filme em que Carmen tinha um papel falado e produzido de fato 

com as orientações da Política da Boa Vizinhança, Uma Noite no Rio (1941), tentou 

evitar os equívocos comuns dos americanos quanto à América Latina. O argumento 

do filme foi enviado à Embaixada Brasileira em Washington para aprovação e várias 

cenas foram eliminadas ou modificadas por serem pouco convincentes; alguns 
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brasileiros ainda foram contratados para assessorar a produção, uma vez que o 

filmes se passaria no Rio de Janeiro (GIL-MONTERO, 1989). 

O filme estreou em abril de 1941 nos Estados Unidos, com Carmen 

ocupando a terceira posição no cartaz da comédia musical. Ela interpretava Carmen, 

uma cantora brasileira que namorava Larry, o esperto protagonista que assume o 

lugar de um Barão conquistador (embora casado), enquanto este se ausenta por 

problemas financeiros. Desta vez sua participação não se limitava aos números 

musicais e sua personagem possuía diálogos, aparecendo em tela na primeira cena 

e na última, diferentemente do filme anterior, onde sua última aparição ocorria no 

meio da película. Como a cantora havia chegado aos Estados Unidos não havia 

muito tempo, seu inglês era precário e por isso teve que decorar suas falas 

foneticamente, com a ajuda de um professor contratado. 

A tentativa de aproximação das duas culturas fica clara já na primeira cena 

do filme e se repete ao longo da trama, porém, ainda assim houve erros e 

controvérsias acerca do filme. Mais uma vez este não foi filmado no país de fato, 

com as cenas restritas a cenários em estúdios, sem nenhuma cena panorâmica real 

da cidade, apenas pinturas imitando o horizonte da cidade ao fundo – cicloramas. As 

músicas originais foram criadas em ritmos de conga e rumba, que tiveram de ser 

modificados pelo Bando da Lua a fim de não gerar indignação nos brasileiros, que 

esperavam assistir Carmen interpretar seus sambas e marchinhas; ainda assim 

sobreviveu ao corte final um tango, ritmo de origem argentina (CASTRO, 2005). Um 

fato interessante da produção é que o cenário da casa do Barão foi inspirado nas 

propriedades de Laurinda Santos Lobo e de Raymundo de Castro Maya – onde 

realmente ocorriam grandes festas reunindo a alta sociedade durante a Bélle 

Epoque carioca –, os atuais Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas9 e Museu 

da Chácara do Céu10, localizados em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. 

Num esforço de boa vizinhança, foi considerada na época a possibilidade de 

                                            
9
 A dona da mansão é considerada uma das maiores mecenas das artes do Rio de Janeiro. Após sua 
morte, sem herdeiros, o palacete se tornou ruínas até que foi reformado pela Prefeitura do Rio e 
transformado em centro cultural. Mais informações disponíveis em: 
https://pt-br.facebook.com/parquedasruinas 

10
 Junto com o Museu do Açude, no Alto da Boa Vista, é parte dos Museus Castro Maya; ambas 

antigas residências do bem sucedido empresário e colecionador de arte, Castro Maya. Entre as 
obras de seu acervo estão aquelas feitas por artistas no Brasil no século XIX, incluindo quase 500 
originais de Jean Baptiste Debret. Os prédios, os acervos e parques dos museus foram tombados 
pelo IPHAN em 1974. Mais informações disponíveis em: http://museuscastromaya.com.br/ 
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realizar a estreia no Rio de Janeiro, algo inédito, já que um filme americano nunca 

teve sua estreia de gala fora do país – isso só ocorreria mais tarde, com o filme Alô 

Amigos, em 1942. A proposta foi logo abandonada e o filme teve seu lançamento em 

Nova Iorque. Uma Noite no Rio fez sucesso ao ser lançado e Carmen Miranda, com 

um papel de destaque desta vez, se provou como atriz e com um talento para 

entreter o público, que já se admirava com o vendaval de cores que o technicolor 

proporcionava e que caía tão bem na cantora. 

 

 Aconteceu em Havana (1941) 

 

Produzido pela 20th Century Fox. Dirigido por Walter Lang; roteirizado por 

Darrell Ware e Karl Tunberg; lançado originalmente em 1941 sob o título Week-End 

in Havana, com 81 minutos de duração. 

 

Figura 11 - Pôster do filme Aconteceu em Havana (1941). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

 

O terceiro filme de Carmen – também produzido pela 20th Century Fox sob 

as orientações da Política da Boa Vizinhança – que estreou em outubro de 1941 nos 

Estados Unidos e pouco mais de um ano depois no Brasil, se passava na capital de 



68 
 

Cuba, Havana, e novamente foi bem sucedido em despertar a animosidade dos 

nativos.  

Carmen, com o nome impresso em segundo lugar no cartaz do filme, 

interpretava Rosita Rivas, uma cantora em Havana que tinha como gerente e 

namorado um charmoso caçador de fortunas, que o protagonista contrata a fim de 

entreter uma jovem que ameaça processar a agência de viagens de seu sogro. Mais 

uma vez a cantora está presente na primeira e última cena do filme, com 

participação na trama, além de números musicais. 

Mais uma vez a cidade na qual o filme deveria se passar estava ausente, 

contando apenas com algumas poucas imagens panorâmicas de Havana e cenas 

gravadas em estúdios fechados nos Estados Unidos, resumindo os cenários a um 

hotel-cassino e canaviais, com carroças puxadas por bois como um dos principais 

meio de transporte. A maior parte dos cubanos apresentados no filme era composta 

por pequenos vigaristas – um exemplo do imaginário sendo construído 

ideologicamente apoiado em juízos de valor –, o que deixou a população ainda mais 

ofendida. 

Cuba ainda vivia seu auge de criatividade musical e enquanto a população 

esperava vê-la na tela, lhes foram apresentados fox-rumbas em inglês – que 

também irritaram aos brasileiros – e português, uma personagem supostamente 

cubana que se vestia como uma baiana estilizada, além de traços de maxixe (ritmo 

brasileiro) nas danças. 

A comédia musical fez sucesso nos Estados Unidos, onde a crítica e o 

público ainda estavam maravilhados com o jeito extrovertido de Carmen, unido ao ar 

tropical e exótico da América Latina, que para os americanos ainda era 

consideravelmente desconhecida.  

 

 Minha Secretária Brasileira (1942) 

 

Produzido pela 20th Century Fox. Dirigido por Irving Cummings; roteirizado 

por Walter Bullock e Ken Englund; lançado originalmente em 1942 sob o título 

Springtime in the Rockies, com 91 minutos de duração. 
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Figura 12 - Pôster do filme Minha Secretária Brasileira (1942). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

 

Minha Secretária Brasileira (1942) – título modificado para destacar a 

participação de Carmen, em um local onde ela era especialmente relevante, visto 

que seu papel não é central – foi filmado entre julho e setembro de 1942 e foi mais 

uma adição à lista de filmes americanos que deveriam se passar em outro país 

embora fossem rodados praticamente inteiros em Hollywood. Desta vez a trama do 

filme se desenrolava em um hotel luxuoso no Lago Louise, localizado nas 

Montanhas Rochosas Canadenses, em mais uma demonstração de exotismo 

recriado em estúdio. No cartaz, o nome de Carmen aparece em terceiro lugar, após 

Betty Grable e John Payne, os protagonistas.  

Neste filme a cantora pode ser vista pela primeira vez em roupas “normais”, 

embora não demorasse muito para que seus famosos turbantes com frutas e 

baianas aparecessem na tela. Isso se dá pelo fato que pela primeira vez seu 

personagem não era simplesmente uma cantora com falas eventuais, mas sim uma 

coadjuvante importante, e como seria definido neste filme para se repetir nos 

próximos: uma comediante. Era também a primeira vez em que seu número musical 

se mostrava integrado ao filme ao invés de uma apresentação em palco repentina 

(CASTRO, 2005).  Ela interpretava Rosita Murphy, a jovem filha de uma brasileira e 

um irlandês, portadora de um adorável sotaque e uma personalidade extrovertida 

que logo se tornava secretária do protagonista. Os seis irmãos de Rosita que 
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aparecem no filme são na verdade os integrantes do Bando da Lua, com nomes 

diferentes. O filme fez sucesso nas bilheterias, sendo um dos mais vistos de 1942 e 

Carmen mais uma vez foi muito elogiada pelo público e crítica estrangeiros, que 

aprovaram definitivamente sua veia cômica (CASTRO, 2005). 

 

 Entre a Loura e a Morena (1943) 

 

Produzido pela 20th Century Fox. Dirigido por Busby Berkeley; roteirizado 

por Walter Bullock; lançado originalmente em 1943 sob o título The Gang’s All Here, 

com 103 minutos de duração. 

 

Figura 13 - Pôster do filme Entre a Loura e a Morena (1943). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

 

Entre a Loura e a Morena (1943) é considerado pela maioria dos fãs um dos 

melhores – se não o melhor – filmes da artista. É o primeiro no qual a guerra é um 

tema central da história. Mais uma vez o segundo nome no cartaz, desta vez atrás 

de Alice Faye, Carmen interpretava Dorita, cantora de uma casa noturna em Nova 

York e colega de trabalho da protagonista. Estreou em dezembro de 1943 nos 

Estados Unidos e em novembro de 1944 no Brasil. 
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A abertura de Entre a Loura e a Morena é uma grande homenagem à 

Carmen e ao Brasil (embora com vários clichês). O filme se inicia com Nestor Amaral 

cantando Aquarela do Brasil em um fundo negro, que se afasta até aparecer um 

navio, o S. S. Brazil, trazendo além de pessoas, açúcar, café e frutas tropicais, que 

se confundem com o turbante de Carmen após uma mudança de cenário; após o fim 

da canção, ela recebia a chave da Broadway com Nova York ao fundo e começava 

então uma música sobre a cidade. O número musical se encerrava mostrando que 

toda aquela reprodução da chegada de Carmen Miranda aos Estados Unidos era na 

verdade um show em um nightclub e até mesmo citam a “Política da Boa 

Vizinhança” em diálogo. 

A produção do filme enfrentou diversos problemas por conta da guerra, a 

maioria relacionada ao racionamento imposto a Hollywood, mas ainda assim os seus 

números musicais eram muito ambiciosos. Eles contavam com um grande número 

de músicos e dançarinos profissionais, incluindo em um dos mais marcantes na 

carreira de Carmen: The Lady in the Tutti-Frutti Hat. O número reuniu o maior 

número de bananas já usadas em um filme, em carroças, em bananeiras (com 

direito a macacos de verdade escalando-as), em tamanhos gigantes nas mãos de 

dezenas de dançarinas, enfileiradas formando um instrumento musical, terminando 

com um gigante cacho cenográfico que se confunde com o turbante da Pequena 

Notável no final da canção. A cena não foi censurada por muito pouco, visto que 

muito acreditavam que as bananas eram símbolos claramente fálicos e que o 

número musical seria extremamente inapropriado (GIL-MONTERO, 1989). 

Grande parte da comédia do filme foi confiada à Carmen Miranda, cuja 

presença na trama era ainda mais intensa do que no filme anterior, embora 

houvesse uma distinção clara nas atribuições dos papéis: Carmen ficava com as 

cenas engraçadas e as músicas rítmicas, com a personagem mais extrovertida; 

enquanto com Alice Fay, as músicas românticas e cenas dramáticas. Ela mantinha 

seu sotaque peculiar enquanto alterna entre roupas normais e seus famosos trajes 

exóticos (mais de 10 combinações de vestidos e acessórios diferentes), que deste 

filme em diante perderiam as características baianas originais. 

O filme, que fora o mais caro produzido pela 20th Century Fox até então, foi 

um sucesso, se tornando um dos 10 filmes com maior bilheteria de 1943. Ainda foi 

indicado para o Oscar de 1944, na categoria “Melhor Direção de Arte” (CASTRO, 
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2005); embora não tenha ganhado esse prêmio, também foi selecionado em 2014 

para preservação na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. 

  

 Quatro Moças num Jipe (1944) 

 

Produzido pela 20th Century Fox. Dirigido por William A. Seiter; roteirizado 

por Robert Ellis, Helen Logan e Snag Werris; lançado originalmente em 1944 sob o 

título Four Jills in a Jeep, com 89 minutos de duração. 

 

Figura 14 - Pôster do filme Quatro Moças num Jipe (1944). 

 

Fonte: themoviedb.org.  

 

Neste filme preto e branco de 1944, Carmen Miranda faz uma pequena 

participação especial – assim como outras atrizes famosas da época – como ela 

mesma, cantando num show pelo rádio com o objetivo de apoiar as tropas lutando 

na guerra. 

Uma obra especialmente patriota para os Estados Unidos, o filme foi 

baseado numa história real de estrelas femininas viajando para entreter os soldados 

no exterior. Carmen gravou seu número musical em outubro de 1943, apenas três 

meses após ter sofrido uma infecção no fígado que a deixou no hospital e quase 

tirou sua vida. O musical da Fox era simples, as grandes estrelas não faziam parte 
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da trama, e o filme não fez real sucesso quando lançado (CASTRO, 2005). 

 

 Serenata Boêmia (1944) 

 

Produzido pela 20th Century Fox. Dirigido por Walter Lang; roteirizado por 

Earl Baldwin e Walter Bullock; lançado originalmente em 1944 sob o título 

Greenwich Village com 82 minutos de duração. 

 

Figura 15 - Pôster do filme Serenata Boêmia (1944). 

 

Fonte: themoviedb.org.  

 

Lançado em setembro de 1944 nos Estados Unidos, o nome Carmen 

Miranda desta vez figurava o primeiro lugar no cartaz, embora novamente não fosse 

a protagonista. Serenata Boêmia (1944) era um musical modesto e mais barato, se 

comparado aos outros filmes produzidos pela Fox até então. 

A Pequena Notável filmou suas cenas entre o final de 1943 e o começo de 

1944, seis meses após ter ficado seriamente doente. Seu personagem era a 

recepcionista, cartomante e cantora de nacionalidade indefinida Princess Querida. A 

trama se passava durante os anos da Lei Seca11 e girava em torno da vontade dos 

                                            
11

 Período de 1920 a 1933 no qual a fabricação, transporte e venda de bebidas alcoólicas foram 
proibidas nos Estados Unidos. 



74 
 

personagens de produzir um espetáculo na Broadway. 

Apesar da combinação do technicolor12 e Carmen Miranda ter sido elogiada 

pelos críticos, o filme foi um fracasso financeiramente. Mais tarde, ao estrear no 

Brasil, muitos críticos, continuando a incessante depreciação à cantora, falariam mal 

da sua atuação, além de dar a entender que estaria velha demais e sem voz. Quem 

mais se beneficiou dele foi a atriz Vivian Blaine, que foi elevada ao estrelato e ainda 

faria mais três filmes ao lado de Carmen Miranda (GIL-MONTERO, 1989). 

 

 Alegria, Rapazes (1944) 

 

Produzido pela 20th Century Fox. Dirigido por Lewis Seiler; roteirizado por 

Robert Ellis, Helen Logan e Frank Gabrielson; lançado originalmente em 1944 sob o 

título Something for the Boys com 87 minutos de duração. 

 

Figura 16 - Pôster do filme Alegria, rapazes (1944). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

 

Lançado nos Estados em novembro de 1944, o filme foi baseado em um 

                                            
12

 Processo de colorização de filmes especialmente popular em Hollywood na época da produção dos 
filmes de Carmen Miranda. 
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musical de sucesso que estreara na Broadway no ano anterior e a trama também se 

relacionava com a guerra, em um esforço patriótico dos Estados Unidos. Mais uma 

vez o nome da “Embaixadora do Samba” era o primeiro no cartaz.  

O personagem de Carmen era novamente o fruto da união do Brasil e 

Irlanda, uma jovem chamada Chiquita Hart, que junto de seus outros dois primos até 

então desconhecidos herda um casarão repleto de problemas na Georgia. Os três 

decidem reformá-lo e alugá-lo a esposas de soldados que estavam no front, além de 

montar um espetáculo musical. Foi dada especial atenção no roteiro à pronúncia 

forçosamente “latina” de Carmen, artifício comumente usado em seus filmes para 

acentuar a comédia. 

O filme estreou no Brasil meses mais tarde como de costume e foi recebido 

com a desaprovação usual da parte de alguns dos críticos de Carmen Miranda e 

com a incansável defesa de outros. Dentre seus dois números musicais solo, 

destaca-se a mistura de samba com boogie-woogie, que não fez sucesso com os 

conhecedores do ritmo brasileiro; o motivo era simples: a música havia sido feita por 

estrangeiros que não conheciam o samba. A produção era modesta e não tinha 

pretensões de ser um grande sucesso. Embora tampouco tenha sido um fracasso 

nas bilheterias, de acordo com grande parte das críticas, deixou a desejar.  

 

 Sonhos de Estrela (1945) 

 

Produzido pela 20th Century Fox. Dirigido por Lewis Seiler; roteirizado por 

Leonard Praskins e Harold Buchman; lançado originalmente em 1945 sob o título 

Doll Face com 80 minutos de duração. 
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Figura 17 - Pôster do filme Sonhos de Estrela (1945). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

 

Sonhos de Estrela foi um dos quatro filmes produzidos pela Fox em 1945, e 

comparado aos outros, que eram grandes produções em technicolor, foi também o 

mais insignificante. Em preto e branco, estreou em dezembro do mesmo ano nos 

Estados Unidos. Carmen Miranda era o quarto nome no cartaz e sua participação no 

filme foi motivada basicamente por causa de obrigações contratuais. 

Seu personagem desta vez era Chita Chula, uma artista porto-riquenha – 

que falava português – e amiga da protagonista. Seu personagem tinha pouquíssima 

relevância na história, que tratava de uma artista burlesca que desejava melhorar 

sua reputação com o lançamento de uma autobiografia, produzida por um escritor-

fantasma.  

Seu número musical era uma mistura de foxtrot, rumba e samba, porém, 

mais uma vez criado por músicos pouco familiares com todos os ritmos, resultando 

em certo desapontamento para os fãs dos três. Carmen ainda deveria ter mais uma 

música, porém esta foi cortada, uma vez que o adereço que utilizava – um chapéu 

em formato de farol que acendia no final do número – foi considerado um símbolo 

fálico. Houve também uma cena vetada pela Marinha dos Estados Unidos, onde a 

cantora deveria aparecer com uma fantasia de tema marítimo, acompanhada pelo 

Bando da Lua (GIL-MONTERO, 1989). 
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O figurino de Carmen era mais discreto neste filme, porém o público 

estrangeiro não apreciou o refinamento da sua imagem. Isso deixava a cantora 

numa posição difícil, uma vez que desejava fazer papéis diferentes e também 

agradar aos brasileiros que achavam que ela havia deixado Hollywood estereotipá-

la; ao mesmo tempo, o grande público que a levara ao estrelato estava 

perfeitamente satisfeito com a personagem exótica que conheciam e não queriam 

mudanças. 

O filme não fez sucesso, mas ajudou Carmen a tomar a decisão de desistir 

do seu contrato com a 20th Century Fox e se tornar autônoma, uma vez que o 

estúdio não parecia estar disposto a ajudá-la a alcançar suas ambições como atriz, 

visto que neste período em Hollywood os estúdios mantinham contratos de 

exclusividade com os artistas, limitando-os às vontades dos produtores (CASTRO, 

2005).  

 

 Se Eu Fosse Feliz (1946) 

 

Produzido pela 20th Century Fox. Dirigido por Lewis Seiler; roteirizado por 

Robert Ellis, Helen Logan, George Bricker e Snag Werris; lançado originalmente em 

1946 sob o título If I’m Lucky com 78 minutos de duração. 
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Figura 18 - Pôster do filme Se eu Fosse Feliz (1946). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

 

Carmen Miranda retornou para seu último filme na Fox como autônoma, e o 

quarto nome no cartaz. A refilmagem em preto e branco de outra obra 

cinematográfica – lançada em 1935 – estreou em setembro de 1946 nos Estados 

Unidos.  

A personagem de Carmen era uma harpista brasileira, chamada Michelle 

O’Toole, novamente nascida da união Brasil-Irlanda. A cantora fazia parte de um 

grupo de músicos que acabavam envolvidos em uma inesperada campanha política 

durante o filme. Carmen recebeu desta vez mais espaço do que no filme anterior, 

tanto no diálogo quanto em números musicais e suas falas em português não são 

escassas. O figurino que a cantora utilizou também foi muito inovador, com plástico 

sendo usado pela primeira vez como roupa no cinema (GIL-MONTERO, 1989). 

O filme não fez sucesso e também foi muito criticado em sua estreia no 

Brasil. No ano em que foi lançado Carmen já havia deixado de ser a mulher mais 

bem paga do país – façanha alcançada em 1945 – e não estava nem mesmo entre 

os 30 mais pagos ou mesmo com um filme entre os 60 mais rentáveis (GIL-

MONTERO, 1989).  

Com o fim da 2° Guerra Mundial e a saída de Carmen Miranda da 20th 

Century Fox, a Política da Boa-Vizinhança em Hollywood acabava oficialmente e 
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junto com ela a vontade de fazer filmes inspirados na América Latina, que foram 

consideravelmente reduzidos.  

 

 Copacabana (1947) 

  

Produzido pela Beacon Productions (III). Dirigido por Alfred E. Green; 

roteirizado por Allen Boretz, Howard Harris e László Vadnay; lançado originalmente 

em 1947 sob o título Copacabana com 92 minutos de duração. 

 

Figura 19 - Pôster do filme Copacabana (1947). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

 

O filme Copacabana, que estreou em maio de 1947 nos Estados Unidos, 

tinha no título uma referência ao maior nightclub13 de Nova York, muito inspirado na 

própria Carmen Miranda e que até mesmo contara com uma apresentação de sua 

                                            
13

 Ao longo das décadas o Copacabana de Nova York sofreu algumas mudanças e relocações. 
Atualmente está em funcionamento no endereço 268 West 47th Street, mas da temática brasileira 
original permanece apenas seu nome e símbolo, um rosto de mulher com características e 
adereços similares a Carmen Miranda. Foi cenário de muitos outros filmes como Touro Indomável 
(1980), Tootsie (1982) e Os Bons Companheiros (1990). Mais informações sobre o clube 
disponíveis em: http://copacabanany.com/ 
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irmã Aurora na inauguração. Também estava prestes a ser aberto mais um, desta 

vez em Hollywood, logo tanto o nightclub quanto o filme contavam com a publicidade 

um do outro. Carmen investiu seu próprio dinheiro na produção da película, que era 

a primeira em que trabalhava como atriz independente (CASTRO, 2005). 

A Pequena Notável interpretava o papel da protagonista Carmen Novarro, 

uma cantora brasileira com problemas financeiros, além de sua outra identidade: 

Mademoiselle Fifi, uma artista francesa de madeixas loiras e com parte do rosto 

coberto, criada por ela e seu namorado a fim de conseguir um emprego no nightclub 

Copacabana. Ambas acabam sendo contratadas e a trama do filme se desenrola a 

partir dos problemas que essa vida dupla gera. 

Alguns problemas prejudicaram o desempenho da artista: Groucho Marx, o 

par de Carmen no filme, insistiu na modificação do roteiro diversas vezes, de modo 

que o alívio cômico ficasse com seu personagem e não com Carmen; o filme foi 

rodado em preto e branco para acelerar sua finalização e por causa disso o figurino 

e o cenário que haviam sido idealizados para um filme technicolor não foram 

adaptados; os números musicais da Pequena Notável receberam vários cortes para 

mostrar a reação dos outros atores, tirando o foco da cantora. Além disso, boa parte 

das canções do filme tinha um tema predominantemente mexicano, embora a 

personagem principal fosse brasileira e falasse português.  

Copacabana acabou resultando em um fracasso, provavelmente por conta 

da produção precária do filme (CASTRO, 2005). 

 

 O Príncipe Encantado (1948) 

 

Produzido pela Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Dirigido por Richard Thorpe; 

roteirizado por Dorothy Cooper e Dorothy Kingsley; lançado originalmente em 1948 

sob o título A Date with Judy com 113 minutos de duração. 
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Figura 20 - Pôster do filme O Príncipe Encantado (1948). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

 

Carmen foi convidada a fazer um filme em technicolor de temática jovem 

pela MGM: O Príncipe Encantado. Foi filmado entre março e abril de 1948, e 

lançado nos Estados Unidos em julho do mesmo ano. O nome da artista era o 

quarto no cartaz e seu papel desta vez era de coadjuvante.  

A história era baseada numa série de rádio de mesmo nome, sobre uma 

jovem estudante e seus amigos se preparando para o grande baile da escola. Na 

obra cinematográfica Carmen interpretava Rosita Conchellas, uma instrutora de 

dança latina e de origem incerta, que dava secretamente aulas de rumba para o pai 

da protagonista. A cantora faz sua primeira aparição aos 40 minutos de filme e suas 

falas são poucas. Sua imagem também sofreu uma alteração: não é vista com 

turbantes ou baianas estilizadas em momento algum; além disso, seus dois pares no 

filme são homens bem mais velhos e é visível que está com aparência e disposição 

mais desgastadas – Carmen passava então por problemas em seu casamento e 

também com a dependência crescente em álcool, barbitúricos e estimulantes, 

iniciada por causa da sua rotina intensa de trabalho – principalmente em contraponto 

com as jovens protagonistas, que incluía uma Elizabeth Taylor adolescente 

(CASTRO, 2005). 

O filme foi um grande sucesso de bilheteria e de críticas (GIL-MONTERO, 
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1989), e ainda iniciou a transição de Elizabeth Taylor para papéis adultos, que 

também seria considerada uma bombshell no futuro.  

 

 Romance Carioca (1950) 

 

Produzido pela Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Dirigido por Robert Z. 

Leonard; roteirizado por Sidney Sheldon; lançado originalmente em 1950 sob o título 

Nancy goes to Rio com 100 minutos de duração. 

 

Figura 21 - Pôster do filme Romance Carioca (1950). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

 

Romance Carioca foi o segundo e último filme de Carmen Miranda passado 

no Rio de Janeiro, embora também não tenha sido filmado de fato no Brasil. 

Refilmagem de um musical de 1940 (chamado Rival Sublime), estreou em março de 

1950 em Nova York e em abril no resto dos Estados Unidos. Carmen repetiu o papel 

de coadjuvante com seu nome em quarto lugar no cartaz. 

Carmen interpretava a brasileira Marina Rodrigues, que durante uma viagem 

de navio ao Brasil se torna amiga da protagonista, uma jovem atriz que acaba 

competindo com sua mãe por um papel e pela atenção de um homem de negócios. 
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O filme se destaca pelo uso de várias músicas brasileiras – a maioria sem os 

devidos créditos – modificadas com letras em inglês. Entre elas estão “Baião”, de 

Luiz Gonzaga, misturada com uma rumba; Cai, cai (1939) de Roberto Martins; 

Carinhoso (1918) de Pixanguinha e João de Barro (CASTRO, 2005). 

O filme, que contava com roteiro do famoso escritor Sidney Sheldon, 

recebeu críticas mistas. No Brasil, apesar de sempre haverem críticos para elogiar 

Carmen, muitos outros passaram a considerá-la inadequada e a afirmar que aquele 

tipo de musical não agradava mais. Embora sua carreira cinematográfica estivesse 

em declínio, a Brazilian Bombshell continuava atraindo um público grande para seus 

shows em nightclubs, grandes hotéis e outros palcos. Embora nos anos seguintes 

não estrelasse em nenhum filme – por conta da crise que Hollywood enfrentava com 

a diminuição de frequência nos cinemas e dos problemas com seu empresário e 

marido Dave Sebastian – a artista ainda continuaria trabalhando intensamente com 

o Bando da Lua em suas apresentações. Por causa dessa rotina de trabalho 

constante sua dependência em estimulantes e barbitúricos também piorava 

(CASTRO, 2005). 

 

 Morrendo de Medo (1953) 

 

Produzido pela Paramount Studios. Dirigido por George Marshall; roteirizado 

por Herbert Baker e Walter DeLeon; lançado originalmente em 1953 sob o título 

Scared Stiff com 108 minutos de duração. 
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Figura 22 - Pôster do filme Morrendo de Medo (1953). 

 

Fonte: themoviedb.org. 

  

O último filme de Carmen Miranda, antes de sua precoce morte em 1955, 

estreou em abril de 1953 nos Estados Unidos enquanto no Brasil chegaria apenas 

um ano depois. A comédia musical tinha como protagonistas Jerry Lewis e Dean 

Martin, além da participação de Carmen, cujo nome era o quarto no cartaz do filme. 

A obra é uma refilmagem em preto e branco do filme Castelo Sinistro, de 1940. 

Carmen fazia o papel de Carmelita Castinha, artista de origem indefinida 

(embora falasse português), a atração musical no navio que os protagonistas tomam 

em direção a Cuba, rumo a uma mansão supostamente assombrada. Ela aparece 

pela primeira vez quase aos 50 minutos do filme, para ter sua última cena após 30 

minutos e seu personagem não tem ligação alguma com a trama – ela se apresenta 

e em seguida se ausenta do filme sem influenciar a história contada. Mesmo em 

seus números musicais ela dividia a atenção com Lewis ou Martin. Uma cena que se 

destaca no filme é a imitação de Carmen Miranda feita por Jerry Lewis, com direito a 

turbante, tamancos, baiana e o ator dublando Mamãe eu quero. 

Normalmente, os números musicais eram gravados antes de outras cenas, e 

por conta disso é visível a diferença física entre a Carmen Miranda cantante e a que 

aparece com roupas normais, aparentando muito mais idade do que tinha, refletindo 

os problemas familiares e de saúde pelos quais passava.  
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O estúdio utilizou da popularidade de Carmen na Europa – onde por causa 

da guerra seus primeiros musicais estavam sendo lançados, bem atrasados – e a 

mandou em excursões a diversos países, ajudando a propagandear o filme, que 

após a estreia foi muito bem nas bilheterias.  

 

2.4 O DESENLACE E O LEGADO 

 

As participações cinematográficas de Carmen Miranda foram minguando 

com os anos e em uma Hollywood – e mundo – em plena mudança com o cenário 

Pós-Guerra, o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, Carmen 

rapidamente perdeu seu posto como atriz mais bem paga de Hollywood. Entretanto, 

mesmo vivendo vários problemas pessoais oriundos da sua crescente dependência 

em barbitúricos e de seu casamento com o estadunidense David Sebastian, a artista 

jamais deixou de trabalhar. Ela continuou a fazer shows, participações em 

programas de rádio e até mesmo na televisão, que estava em plena ascensão nos 

Estados Unidos. 

Nesse período surgiram diversas ideias de projetos para a carreira de 

Carmen (incluindo o seu próprio programa na televisão), todos extinguidos 

prematuramente por causa de problemas de saúde e por seu marido – também seu 

empresário inábil (CASTRO, 2005). O auge do seu sofrimento foi no final de 1954, 

quando sofreu um colapso nervoso, tão severo que após recomendações médicas a 

família decidiu levá-la de volta ao Brasil, na tentativa de uma recuperação. Foi bem 

recepcionada em sua chegada (desta vez de avião), a primeira vez em que pisava 

no seu país em 14 anos.  

Após alguns meses, Carmen mostrou melhora em seu estado e retornou à 

sua vida e trabalho nos Estados Unidos. No dia 5 de agosto de 1955 ela passou mal 

durante as gravações de uma participação especial num programa televisivo. Na 

noite daquele mesmo dia ela sofreu um ataque cardíaco na sua casa em Beverly 

Hills e falece aos 46 anos. 

O funeral ocorreu no Rio de Janeiro e pode ser dito que em sua volta para 

casa (dessa vez definitiva), Carmen recebeu dos brasileiros a tão merecida 

recepção como uma das maiores intérpretes do país. A cidade se mobilizou em um 
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cortejo que durou horas até a chegada do corpo em seu lugar final de descanso, 

como pode ser visto na figura 23. A crítica se calou. Em contrapartida, suas canções 

tocavam em todas as rádios, além de serem entoadas pelos milhares de pessoas 

que acompanhavam o cortejo até Botafogo. 

 

Figura 23 - Cortejo do caixão de Carmen Miranda no Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Arquivo O Globo, 1955. 

 

Carmen Miranda repousa no cemitério de São João Batista, em Botafogo. 

Seu túmulo recebe visitantes com frequência e não é raro ver flores, fotos e outras 

lembranças cobrindo-o – amostra do potencial turístico da imagem da artista, 

atraindo pessoas até após seu falecimento. Sua contribuição para a cultura brasileira 

foi profunda, especialmente em se tratando da sua influência na cidade do Rio de 

Janeiro. Após deixar sua marca em terras estrangeiras, levando consigo o nome do 

Brasil e parte da nossa cultura, ela ainda nos fornece diversos registros históricos: 

entre filmes e canções, material essencial para a compreensão do período atribulado 

– cheio de acontecimentos importantes que definiriam as próximas décadas para o 

mundo inteiro – em que viveu.  

Mesmo após sua morte, Carmen Miranda continuou curiosamente presente. 

Em produções estrangeiras principalmente, suas músicas continuam sendo 

utilizadas com frequência, até recentemente14. Diversas imitações da artista foram 

feitas ao longo dos anos, além de milhares de novas personagens inspiradas em 

seu perfil. No filme de Woody Allen, A Era do Rádio (1987), por exemplo, uma das 

                                            
14

 Como pode ser observado em sua filmografia, disponível em: 
http://www.imdb.com/name/nm0000544/?ref_=fn_al_nm_1. Acesso em: 12 fev. 2016. 

 



87 
 

personagens dança e dubla a canção The South American Way como Carmen, 

enquanto em outra cena uma atriz brasileira canta Tico-Tico no Fubá; mais 

recentemente o filme Caça aos Gângsteres (2013) uma atriz porto-riquenha se 

apresenta caracterizada como Carmen Miranda em um nightclub e ainda canta a 

música Chica Chica Boom Chic; também em 2013, no filme Meu Malvado Favorito 2, 

um dos minions pode ser visto com um turbante de frutas, em uma simples 

homenagem à artista. 

Muitas de suas músicas foram regravadas por outros artistas ao longo dos 

anos e em 2014 uma banda portuguesa tomou a iniciativa de recriar as canções de 

Carmen Miranda em um disco chamado Saudade de Você (GOMES, 2014). Carmen 

ainda deixou sua marca na moda, influenciando várias tendências que podem ser 

percebidas até hoje: os acessórios e balangandãs volumosos, a plataforma, o 

turbante, a saia longa deixando alguns dedos da cintura à mostra, e até mesmo as 

estampas de frutas tropicais e mistura de cores vibrantes trazem à memória a 

imagem da artista. Ainda no mundo da moda, são comuns ensaios fotográficos e 

coleções inspiradas em Carmen Miranda. Em 2010, por exemplo, a atriz 

estadunidense Kristen Wiig fez parte de um tributo a mulheres famosas da V 

Magazine, na qual ela é caracterizada como a Pequena Notável (MATHESON, 

2010). Um pouco antes, em 2009, o São Paulo Fashion Week prestou uma 

homenagem ao centenário de Carmen, com uma exposição retratando os momentos 

mais importantes de sua carreira (BUENO, 2009). 

Sobre a vida da artista já foram feitos documentários, como Carmen 

Miranda: Banana is my Business (1995); livros como Carmen, a Grande Pequena 

Notável (SEIXAS; ROMEU, 2015) e Carmen Miranda (SHAW, 2013); peças de teatro 

como Miranda por Miranda (2014) e Carmen Miranda – na batucada da vida (2014). 

Essas iniciativas tão recentes demonstram como a memória da artista persiste em 

se manter viva, mesmo seis décadas após sua morte.  

Todas essas referências constantes à Pequena Notável são o motivo para 

que as gerações mais novas, que não viveram durante o estrelato de Carmen ou 

mesmo entraram em contato com seus filmes ou músicas consigam reconhecer a 

sua imagem. Carmen Miranda se tornou um mito: embora não conheçam sua 

carreira a fundo identificam seu nome e importância. Deveria ser o dever daqueles 

que o sabem deixar registrado para as gerações seguintes o quão importante 
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Carmen Miranda foi – e ainda é – para o Brasil e o Rio se Janeiro.  

Carmen ainda deixou muitos fã-clubes e admiradores fervorosos em 

diversos países. Curiosamente, grande parte das iniciativas em relação à 

manutenção da sua memória ocorre fora do país, mostrando o quão marcante sua 

imagem foi para os estrangeiros. Enquanto isso, no Rio de Janeiro – e no Brasil em 

geral – se veem poucas ações por parte do Governo para preservar a artista como 

um patrimônio. Mesmo na dimensão do turismo a figura de Carmen Miranda é pouco 

explorada, quando a cidade poderia oferecer diversos atrativos relacionados a este 

ícone do cinema, em um tipo de turismo cinematográfico também. O Rio de Janeiro 

deveria se apropriar da imagem de Carmen Miranda, como a própria se apropriou da 

imagem da cidade em que foi criada quando elaborou seu personagem. Cabe a nós 

explorar a importante herança cultural deixada por Carmen para cidade que tanto 

amou. 

Dentre o legado da artista para o público, os filmes Uma Noite no Rio (1941) 

e Romance Carioca (1950) são especialmente importantes, uma vez que suas 

histórias se passam em maior parte no Rio de Janeiro, mas foram gravados em 

estúdios nos Estados Unidos. Eles nos mostram sonora e visualmente, uma 

recriação da cidade pelos olhos de Hollywood. São uma janela para a mente de 

estrangeiros e seus pensamentos acerca do Brasil entre as décadas de 40 e 50; tais 

filmes ainda são capazes de influenciar o imaginário de seus expectadores.  

É importante estudá-los e analisar as imagens contidas nestas obras, com o 

objetivo de melhor entender a construção do imaginário carioca e os estereótipos 

que o compõem até hoje – conhecimento essencial para o bom planejamento 

turístico. A análise fílmica se mostra como um excelente meio para esse fim, como 

veremos no próximo capítulo. 
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3 REFLEXÕES ACERCA DO IMAGINÁRIO ESTRANGEIRO SOBRE O RIO DE 

JANEIRO E O TURISMO A PARTIR DOS FILMES UMA NOITE NO RIO (1941) E 

ROMANCE CARIOCA (1950) 

 

Uma vez apresentados o contexto histórico e os conceitos teóricos que 

compõem o tema deste trabalho, podemos aplicá-los na prática, utilizando-os para 

melhor compreender as imagens, estereótipos e clichês contidos nos filmes Uma 

Noite no Rio (1941) e Romance Carioca (1950), por meio de uma análise fílmica.  

Como o objetivo deste trabalho é refletir sobre o imaginário estrangeiro acerca do 

Rio de Janeiro, foram escolhidas produções estrangeiras sobre a cidade. Carmen 

Miranda foi escolhida como recorte visto que foi uma das maiores representantes da 

cidade – e do Brasil – no exterior, estrelando 14 filmes em Hollywood. Uma Noite no 

Rio (1941) e Romance Carioca (1950) foram escolhidos para a análise fílmica dentre 

os filmes estadunidenses de Carmen Miranda por serem os únicos cuja história se 

passa – ao menos parcialmente – no Rio de Janeiro, representando a cidade mais 

diretamente do que nos outros.  

Outra vantagem na escolha dos dois filmes é sua data de lançamento: 1941 

e 1950, um mais próximo do início da carreira de Carmen Miranda em Hollywood e 

outro do fim. O primeiro foi produzido durante a guerra, com as orientações da 

Política da Boa Vizinhança – momento em que as atenções dos Estados Unidos se 

voltaram para a América Latina (TOTA, 2000) – e o outro após o fim do conflito e 

destas diretrizes. Assim expandimos as possibilidades da análise fílmica, 

abrangendo um período maior da história. Estes filmes são exemplos ótimos da 

visão estrangeira sobre o Rio de Janeiro e o Brasil no cinema, e como eles podem 

ter contribuído para a construção do imaginário da cidade, questão especialmente 

importante para o turismo. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA A ANÁLISE FÍLMICA 

  

A abordagem utilizada neste trabalho é a da pesquisa qualitativa, uma vez 

que o interesse principal deste estudo é analisar a construção do imaginário sobre o 

Rio de Janeiro na visão estrangeira e as imagens contidas nos filmes produzidos em 
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Hollywood de Carmen Miranda: Uma Noite no Rio (1941) e Romance Carioca (1950) 

que também representavam não só a cidade, mas também o Brasil, em um período 

crítico para a construção e projeção da sua identidade nacional – quando a ditadura 

de Vargas realizava grandes transformações urbanas, popularizava fenômenos 

como o samba e o carnaval, elementos também apropriados pelo turismo local e 

nacional, além de buscar mais espaço para o país no cenário internacional. A 

pesquisa qualitativa foi escolhida por lidar melhor com temas como percepção da 

imagem e outros elementos mais subjetivos que não podem ser quantificados. 

Para tanto, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a análise fílmica. 

Livros, artigos, notícias, dissertações e filmes foram utilizados no embasamento 

teórico deste trabalho, essenciais para uma melhor compreensão durante a análise 

fílmica. Nesta, foram destacados diálogos, personagens, figurinos, cenários, letra e 

música, para em seguida serem explicados em função do contexto histórico, 

conceitos e outras informações previamente estudadas nos capítulos anteriores. 

Para analisar um filme é preciso primeiramente desconstruí-lo; separar, 

extrair, destacar e examinar cada um de seus elementos constitutivos a fim de 

perceber detalhes e relações que não são evidentes em um primeiro momento. 

Deste modo também se torna possível obter certo distanciamento do filme, 

necessário para o pesquisador ser capaz de descrever e compreendê-lo (VANOYE, 

GOLIOT-LÉTÉ, 2008, p. 15). 

Os dois eixos de interpretação propostos por Vanoye e Goliot-Lété (2008) 

são utilizados neste trabalho simultaneamente: a análise simbólica e análise sócio-

histórica. Ambas são pertinentes para a percepção das imagens apresentadas nos 

filmes e para a compreensão de como contribuem para a construção do imaginário 

do local representado, uma vez que como observado nos capítulos interiores, a obra 

cinematográfica não é livre da ideologia de seus produtores e é um retrato do 

período em que foi criado, principalmente ao representar lugares e culturas 

diferentes, numa época permeada por várias mudanças marcantes para a história da 

nossa sociedade. 

De acordo com Cordeiro (1996, p. 3) “Analisar um filme é também situá-lo 

num contexto, numa história”.  Ainda sobre a análise de filmes ela afirma que: 
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A interpretação da imagem consiste, em última instância, em tentar ler o seu 
significado. É, neste momento, que criador e destinatário irão se 
encontrar/conhecer. Contar um filme é fazer uma interpretação, uma 
decodificação por parte de quem o conta (CORDEIRO, 1996, p. 3).  
 

Cada filme foi separado em três partes, de acordo com os principais 

momentos da sua trama para fins de organização.  As partes foram nomeadas 

abertura, onde há a introdução da trama e um número musical apresentando o Rio 

de Janeiro de alguma forma; cenas significativas, que incluem outros momentos 

pertinentes à imagem da cidade; e desfecho, com o encerramento da história no Rio 

de Janeiro. Um quadro sintetizando as divisões e seu conteúdo foi incluído antes da 

análise em si, como pode ser visto na figura 24. 

 

Figura 24 – Divisão dos filmes para análise. 

Filmes / 
Divisões 

Uma Noite no Rio 
(1941) 

Romance Carioca 
(1950) 

Abertura Número musical de 
abertura sobre o 
samba, no Rio de 

Janeiro 

Introdução da trama do 
filme e número musical 
introduzindo a ida da 

personagem ao Rio de 
Janeiro 

Cenas significativas Cenas e número 
musical ambientados 

no cassino  

Cenas no cruzeiro a 
caminho do Brasil, 
número musical de 

Carmen 

Desfecho Cenas na mansão do 
barão, na bolsa de 

valores e a festa que 
culmina no fim da 
trama; números 

musicais de Carmen 
sozinha 

Cenas em diferentes 
locações no Rio de 

Janeiro, número 
musical de Carmen e 

encerramento do filme, 
com o número musical 

de Nancy 

Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

Todos os elementos em cena foram analisados, tendo em mente aquilo que 

era pertinente ao imaginário sobre o Rio de Janeiro ou Brasil, além do turismo. As 

cenas examinadas são brevemente descritas, as características relacionadas ao 

objeto de estudo destacadas, para em seguida serem relacionadas aos conceitos, 

estereótipos – estruturas conceituais cristalizadas, discursos já existentes, coletivos 

e pouco precisos que se tornam automatizados – e clichês – banalizações de 

unidades discursivas, repetições de ideias até se tornarem previsíveis (AMANCIO, 

2000) – além do contexto histórico estudado nos capítulos anteriores, em uma 

tentativa de elucidar sua presença no filme e possíveis interpretações. Enquanto 
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Vanoye e Goliot-Lété (2008) dão mais atenção aos aspectos técnicos dos filmes, 

como enquadramentos, planos-sequência e afins, mas embora a presente pesquisa 

também os leve em consideração, não é este o foco. O objetivo desta análise fílmica 

não é desvendar necessariamente como os filmes Uma Noite no Rio (1941) e 

Romance Carioca (1950) foram feitos – com a exceção dos pormenores da 

produção relevantes à construção do imaginário estrangeiro sobre o Rio de Janeiro 

– mas o resultado final: possíveis imagens com as quais o expectador comum entra 

em contato e as absorve. 

Ao fim do capítulo foi feita uma apresentação sucinta dos resultados obtidos 

durante a análise fílmica, com uma síntese das principais imagens e estereótipos 

percebidos nos filmes, além de um breve paralelo com a imagem turística do Brasil 

de acordo com Bignami (2002) e a apresentação das categorias que a compõem. 

Uma vez que o Rio de Janeiro e o Brasil costumam representar um ao outro na 

visão estrangeira, é de interesse deste trabalho fazer a comparação, a fim de avaliar 

esta relação e apurar como a imagem de Carmen Miranda e outros estereótipos 

contidos em seus filmes podem ter influenciado o imaginário estrangeiro sobre a 

cidade.  Com estes resultados foi criado um quadro comparativo (a figura 2) sobre 

os filmes e as categorias que compõem a imagem turística do Brasil -  O Brasil 

Paraíso, O Lugar do Sexo Fácil, O Brasil do Brasileiro, O País do Carnaval, O Lugar 

do Exótico e do Místico (BIGNAMI, 2002) – destacando sua presença ou ausência 

em cada uma das obras. 

 

3.2 UMA NOITE NO RIO (1941) 

 

Larry Martin (Don Ameche) é um artista americano vivendo no Rio de 

Janeiro que se mete em uma série de confusões após concordar em se passar por 

Manuel Duarte (Don Ameche), um barão que desaparece para resolver seus 

problemas financeiros, e que o artista consegue imitar com perfeição. Tudo se 

complica ainda mais quando suas respectivas parceiras se envolvem na farsa: a 

Baronesa Cecilia (Alice Faye) e a tempestuosa artista Carmen (Carmen Miranda). 
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 Abertura 

 

Imediatamente após os créditos iniciais surge a imagem do Rio de Janeiro 

logo após o anoitecer. Predominam nela os elementos naturais da cidade: 

bananeiras emolduram a paisagem, no centro pode-se ver a Lagoa Rodrigo de 

Freitas, rodeada ao longe por luzes e outros sinais de civilização, que parecem um 

pouco insignificantes quando comparados à cadeia de morros que os cercam. Estes 

ocupam boa parte da paisagem e entre eles, mais alto que os demais, está o morro 

do Corcovado. Na realidade apenas uma representação dele, já que as filmagens 

não foram de fato realizadas no Brasil e a paisagem trata-se apenas de uma pintura 

panorâmica, criada para ilustrar e dar profundidade à cena. Prova disso é que 

embora o filme tenha sido produzido entre 1940 e 1941, um pequeno erro pode ser 

notado no ciclorama: a falta da estátua do Cristo Redentor, que já repousava sobre o 

morro do Corcovado desde 1931. 

Fogos de artifício estouram no céu e a imagem é sobreposta por Carmen 

Miranda dançando ao som de um samba. Mulheres vestidas de baianas – saias 

rodadas coloridas, turbantes combinando, xales de Pano da Costa, e alguns 

balangandãs, como descritos na famosa O que é que a Baiana tem? – a cercam, 

segurando alguns diminutos fogos de artifício, aludindo aos anteriores. Atrás de 

Carmen estão os integrantes do Bando da Lua, trajados como sambistas com 

calças, blusas brancas e chapéu panamá, enquanto tocam seus instrumentos. Ao 

fundo podem ser vistos homens e mulheres vestidos com roupas comuns e 

acompanhando o ritmo da música, um grupo completamente normal, não fosse por 

um motivo: são todos obviamente caucasianos. Num país onde a miscigenação é 

parte da rotina, em um filme com referências visuais como as baianas, trilha sonora 

repleta de samba e a presença de Carmen Miranda, é no mínimo estranho não 

haver uma única pessoa negra em cena. 
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Figura 25 – Pintura panorâmica presente na abertura 

 

Fonte: filme Uma Noite no Rio (1941). 

 
 

Figura 26 – Início do número musical que apresenta o filme 

 

Fonte: filme Uma Noite no Rio (1941). 

 

Carmen usa um de seus trajes estilizados inspirados nas baianas, prateado 

e cheio de brilho; seu turbante também da cor prata está repleto de frutas 

empilhadas, que incluem até mesmo pequenos abacaxis; ela ainda conta com um 

par de altas plataformas, comumente usadas por ela para disfarçar sua baixa 

estatura. Ela faz seus movimentos usuais com os quadris e mãos, dançando ao som 

do samba. Para completar o cenário ainda se veem mais algumas bananeiras, uma 

igreja simpática ao fundo e outras plantas. 
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Figura 27 - Carmen e as ‘baianas’  

 

Fonte: filme Uma Noite no Rio (1941). 

 

Carmen começa a cantar a primeira música do filme, Chica Chica Boom 

Chic, criada como uma rumba e adequada para um samba por Aloysio Oliveira 

(CASTRO, 2005), o líder do Bando da Lua. Alguns trechos dessa canção merecem 

comentários, como: 

 

E vem a saudade da Bahia 
Onde o samba tem, canjerê também 
numa batucada 
Boom chic boom boom boom boom 
(GORDON; WARREN, 1941)

15
 

 

O personagem de Carmen Miranda sempre teve muita identificação com o 

samba e a Bahia (o que poder ser percebido já na abertura, com suas roupas 

estilizadas e a presença das baianas no cenário) e embora algo similar tenha 

acontecido ao Rio de Janeiro – que abrigava diversas culturas, muitas absorvidas 

pela artista na sua juventude –, vale a pena observar que tais menções ao estado 

nordestino, em um filme que apresentava especificamente o Rio de Janeiro ao resto 

do mundo, têm o potencial de induzir ao erro. O acesso à informação era muito mais 

complicado na época e dificilmente um estrangeiro teria conhecimento do número de 

regiões, estados e cidades do Brasil, muito menos das derradeiras características 

                                            
15

 Os trechos em português das canções escritas originalmente em inglês eram raramente creditados. 
Enquanto o site IMDB afirma que a autoria é de Pedro Berrios, Ruy Castro (2005) afirma que 
foram escritos por Zacharias Yaconelli. 
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que as diferem umas das outras; não era incomum que a crença de que a Bahia, a 

Floresta Amazônica e o Carnaval existissem todos na mesma cidade. Logo, deve-se 

considerar que tais estímulos visuais e auditivos podem facilmente influenciar o 

imaginário estrangeiro, principalmente quando há poucas fontes de informação para 

cruzar referências e fazer comparações.                                                                                          

 

É brasileiro o Chica Chica Boom Chic 
Com um pandeiro fazendo chica boom chic 
(GORDON; WARREN; 1941) 

 

A presença do samba é grande na abertura, demonstrando como o ritmo já 

fazia parte da identidade brasileira, e muito importante para o Rio de Janeiro. Não 

havia muito tempo desde que os estrangeiros haviam sido apresentados ao samba e 

Carmen Miranda teve um grande papel nesta divulgação internacional. Dificilmente 

músicos estrangeiros conseguiam reproduzir o ritmo, motivo pelo qual Carmen era 

sempre acompanhada por brasileiros em seus números (GIL-MONTERO, 1989). 

Não é de se estranhar que até hoje o gênero musical seja uma das primeiras 

associações feitas ao país, quando os estrangeiros pensam no Brasil (AMANCIO, 

2000). 

Assim que Carmen deixa de cantar, todos se viram para saudar o carro que 

surge no cenário, coberto de serpentinas e dirigido por um homem com roupas 

características de um carioca, rodeado por marujos norte-americanos. Entre eles 

está o personagem de Don Ameche, vestido como oficial da marinha. O veículo para 

e ele canta, com uma discreta música ao fundo, um recado muito interessante aos 

brasileiros: 

 

My friends, I extend felicitations  
To our South American relations  
May we never leave behind us  
All the common ties that bind us  
130 million people send regards to you  
(GORDON; WARREN, 1941) 
 

 

 
 
 
 



97 
 

Figura 28 – Estadunidense cumprimenta seus vizinhos sul-americanos 

 

Fonte: filme Uma Noite no Rio (1941). 

 

A mensagem é clara: os Estados Unidos desejam se aproximar dos seus 

vizinhos da América do Sul. A motivação por trás disso era a situação política da 

época, com a Segunda Guerra Mundial acontecendo e a preocupação do Eixo em 

conseguir aliados no continente americano (TOTA, 2000). Don Ameche representa a 

nação dos Estados Unidos – notadamente enquanto vestido como oficial da 

marinha, aludindo sutilmente à guerra, sua força e poderio militar –, todos 130 

milhões de cidadãos, como ele mesmo destaca e o filme sugere um convite de 

amizade, numa tentativa de mostrar que “nós vizinhos” teríamos muito em comum. 

Ironicamente, alguns dos estereótipos perpetrados neste filme contrariam tal 

afirmação, como por exemplo, a diferença entre a latina tempestuosa, hiperativa e 

extrovertida – evidente na figura de Carmen, que impaciente, tenta fazer cócegas no 

seu colega enquanto ele transmite sua mensagem – e a americana gentil e elegante, 

na figura de Alice Faye, que interpreta a outra personagem protagonista. 

Interessante notar que o convite, embora em um filme sobre o Brasil, se 

estende também aos outros países da América do Sul. Sabe-se que Carmen 

Miranda, em seu papel não oficial de Embaixadora da Boa Vizinhança, foi 

amplamente utilizada pelos Estados Unidos com esse objetivo (ela ainda teve papéis 

em filmes que se passavam na Argentina e em Cuba). Tal generalização da América 

do Sul é um problema sério, visto que induz as pessoas a acreditarem que somos 

todos muito parecidos, especialmente se tratando do Brasil, que nem compartilha o 

mesmo idioma com o restante do continente.  
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Ainda cantando, Don Ameche conclama as pessoas a cantar com ele – 

reiterando a noção das nações se unindo em amizade – e a música continua: 

 

Brazilians found the chica-chica-boom  
They like the sound 
of the chica-chica-boom-chic  
(GORDON; WARREN, 1941) 

 

Enquanto o chica chica boom representa o samba, novamente ele é 

explicitado como parte da identidade nacional, descoberto e amado pelos brasileiros: 

 

It came down the Amazon  
From the jungle  
Where the natives greet 
everyone they meet  
Beatin' on a tom-tom  
(GORDON; WARREN, 1941) 

 

O trecho acima é repleto de desinformações que contribuíram para o 

perpetuamento de alguns dos estereótipos acerca do Brasil: que o Brasil é uma 

grande floresta, com nativos hospitaleiros e musicais. A origem africana do samba é 

ignorada e a letra dá a entender que o ritmo veio da Floresta Amazônica. Ainda 

menciona os nativos brasileiros, generalizados como hospitaleiros, musicais e 

festivos (BIGNAMI, 2002), mas que na realidade não são especialmente simpáticos 

e até onde se sabe não costumam reproduzir o samba carioca com a ajuda de tom-

tons, como diz a canção.  

 

It don't make sense 
the chica-chica-boom-chic  
But it's immense 
the chica-chica-boom  
Chica, chica, chica-boom  
That's all you've got to say  
To chase the jinx away  
(GORDON; WARREN, 1941) 

 

A letra estimula a ideia de que apenas os brasileiros compreendem o samba 

completamente. De fato o gênero musical sempre pareceu ser algo exótico para os 
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estrangeiros e algo natural para os brasileiros, especialmente se tratando dos 

cariocas. Ao mesmo tempo a canção aponta o samba como sendo algo imenso, 

capaz de espantar o azar (AMANCIO, 2000). Provavelmente essa sensação de 

distância e mistério colabora para a reputação do samba, uma vez que é muito mais 

fácil idealizar aquilo que não se conhece ou entende bem.  

Após os últimos versos de Chica-chica-boom, a cena corta para os 

instrumentos sendo tocados pelo Bando da Lua em meio a diversas plantas. Vemos 

então um casal de dançarinos, envoltos ao ritmo da música. A mulher veste roupas 

que emulam as de Carmen Miranda, além de uma saia repleta de penas 

multicoloridas, enquanto o homem (embora um pouco mais discreto) está 

caracterizado em harmonia com a parceira, com roupas que não parecem inspiradas 

em qualquer ritmo brasileiro. A cena abre e podemos ver outros casais de bailarinos 

vestidos do mesmo modo conforme dançam coordenadamente. Fica visível então 

que toda a abertura ocorreu no palco de um cassino luxuoso, no qual o show está 

sendo assistido por diversas pessoas sentadas às mesas. Carmen e Don Ameche 

retornam ao centro do palco e após a artista dançar brevemente com alguns dos 

bailarinos, encerram o número musical, ao qual seguem os aplausos. 

 

Figura 29 – Os dançarinos e seu figurino exótico 

 

Fonte: filme Uma Noite no Rio (1941). 
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 Cenas significativas 

 

Larry Martin aparece com pressa em um corredor nos bastidores do cassino, 

onde um homem o ajuda a trocar de roupa. Carmen surge logo em seguida 

aparentemente agitada e em um português raivoso ela interroga Larry quanto a uma 

mulher que estaria numa das mesas em frente ao palco, o que inicia uma discussão 

bilíngue – tudo isso enquanto a música Mamãe eu Quero, pode ser ouvida ao fundo, 

sem letras. Enquanto Carmen despeja sua irritação em português, o estadunidense 

parece compreender, mas se defende em inglês. A cena já expõe a essência dos 

dois personagens: enquanto Larry Martin é um estrangeiro esperto e supostamente 

mulherengo, Carmen segue o estereótipo da latina destemperada, uma brasileira 

ciumenta e cheia de atitude.  

Após a breve discussão, Martin volta ao palco e se dirige à plateia. Ecoando 

seus versos na abertura, ele reforça sua gratidão e agradecimentos por ser tão bem 

recebido no Rio de Janeiro e até arrisca algumas palavras em português. Ele 

anuncia ainda o próximo número musical, no qual personificará o Barão Manuel 

Duarte, um magnata das companhias aéreas – a aviação comercial 16  no Brasil 

estava em pleno desenvolvimento na época e o detalhe nos oferece um vislumbre 

da evolução do turismo ao longo das décadas. 

Na próxima cena Martin já está com os trajes de Barão Duarte, e quando 

pergunta a um colega se Carmen ainda está brava, recebe um “Ela está sempre 

brava” em retorno. O comentário destaca a personalidade tempestuosa da 

personagem e a prova vem logo em seguida, na forma de um tamanco arremessado 

pela própria. Essa sua característica parece já ser bem conhecida pelos dois, que já 

são capazes de prever seus impulsos. Carmen veste outra roupa estilizada, com 

mangas bufantes brancas, algumas lantejoulas douradas, uma saia com detalhes 

em vermelho, verde e rosa, além de um turbante dourado cheio de flores e muitos 

balangandãs. Outra discussão bilíngue por conta de ciúmes está prestes a se 

desenrolar quando Martin a interrompe e a recorda que está tentando ensiná-la a 

falar inglês há seis meses, que ela deveria treinar e é impossível fazê-lo quando 

exaltada, porque de acordo com o personagem, o inglês não é esse tipo de 

                                            
16

 De acordo com Tota (2000), o controle da aviação comercial estava sob as mãos dos alemães, 
mas os desenrolamentos da guerra e a Política da Boa Vizinhança mudaram essa situação. 
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linguagem. Pode-se perceber com esta frase uma rápida e sutil demonstração do 

pensamento estrangeiro acerca da relação entre estadunidenses e latinos. Enquanto 

o inglês seria uma língua civilizada, falada apenas com estabilidade, a língua latina – 

sem a distinção entre o espanhol e português – seria mais apropriada para os 

apaixonados, exaltados, consequentemente não equilibrados. 

Carmen então passa a insultar Martin em inglês, apenas para ser corrigida e 

parabenizada em seguida. Ela já parece estar prestes a se esquecer do motivo da 

briga, quando uma encomenda chega para o estadunidense. Outro tamanco voa 

pela sala. Em outro acesso de raiva motivado por desconfiança, Carmen disputa o 

pacote com seu par, e entre palavras ríspidas em português e insultos em inglês 

acaba arranhando-o no pulso. Ao descobrir que o pacote na verdade era um 

presente de Larry para a brasileira, seu humor muda completamente: muito mais 

encantadora, pede perdão e reconhece que tem um temperamento terrível.  

Um mensageiro dá a deixa para a próxima cena, na qual o outro casal de 

protagonistas é apresentado, mas não antes de Carmen começar a se irritar e 

disparar ameaças em português novamente. Logo após reiterar o estereótipo da 

latina instável e destemperada na figura de Carmen, o filme apresenta a outra 

personagem, desta vez uma estadunidense, elegante e discreta: a Baronesa Cecilia, 

interpretada por Alice Fay. Seu par é o Barão Manuel Duarte, também interpretado 

por Don Ameche, e como o próximo número musical de Martin deixa evidente, é um 

conquistador famoso no Rio de Janeiro. O curioso no personagem é seu status de 

barão quando os títulos da realeza haviam sido abolidos no país desde a 

proclamação da república, no século anterior; mais peculiar ainda é o seu sotaque 

ao falar inglês, o mesmo que Don Ameche usava ao interpretar um argentino em 

Serenata Tropical, como se não houvesse diferenças relevantes entre a pronúncia 

do português e do espanhol. O mesmo acontece com a maioria dos personagens 

com falas em português – com a exceção de Carmen, é claro – e durante todo o 

filme são mostrados brasileiros conversando entre si em inglês, consequência do 

filme ter sido gravado nos Estados Unidos, sem quaisquer outros atores brasileiros 

contratados (CASTRO, 2005).  

O número musical de Martin imitando o barão reforça a ideia de que o 

brasileiro é um conquistador de mulheres e que é famoso por isso. Sua esposa 

Cecilia se mostra como o exemplo da esposa compreensiva, que mesmo não 
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gostando das tendências do marido aceita resignada a situação. O próprio 

personagem apela para o “generoso coração norte-americano” da mulher. A cena 

seguinte confirma o lado sedutor do barão, que vai atrás de uma das dançarinas do 

cassino, relembrando uma linda noite que teriam tido em Pernambuco, apenas para 

começar a flertar com Carmen em seguida, quando esta surge desconfiada, 

acreditando que o Barão é seu namorado, Larry Martin. O personagem aristocrata é 

um espelho perfeito do latin lover, um dos estereótipos masculinos mais populares 

em relação aos sul-americanos. Após uma breve conversa entre os dois brasileiros 

(em inglês), na qual Carmen se esquiva dos seus avanços habilmente, o Barão a 

convida a uma recepção em sua casa para um importante embaixador; tal festa terá 

importância mais tarde na trama do filme. Um detalhe interessante nesta cena é um 

quadro negro que pode ser visto ao fundo, com dizeres em português Ensaio geral 

amanhã às 2 horas. Atenção: Todas as ‘girls’ de bahiana. Pode-se especular que 

tenha sido escrito pela própria Carmen enquanto no estúdio, reproduzindo em cena 

a rotina das coristas em cassinos. 

 

Figura 30 – Uma Carmen desconfiada conversa com o Barão 

 

Fonte: filme Uma Noite no Rio (1941). 

 

O próximo número musical ocorre no bar do cassino, onde estão a esposa 

do Barão e um amigo. Um trio de músicos tocando violão começa a entoar a canção 

They met in Rio, supostamente em português, mas a origem hispânica dos cantores 

é tão evidente em sua fala – de fato, o trio de cantores se intitulava Los Hermanos 
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Flores17 – que em alguns momentos fica difícil discernir certas palavras. Larry Martin 

continua a canção, também em português, surpreendentemente com uma pronúncia 

melhor do que a do trio anterior; não é difícil supor que Don Ameche tenha tido ajuda 

para treinar sua pronúncia com o português, como Carmen teve com o seu inglês. É 

acompanhado pela Baronesa Cecilia, em inglês: 

 

This song of Love begins 
The night they met down in Rio 
In a café by the bay 
(GORDON; WARREN, 1941) 

 

Toda a letra da canção se baseia em um belo amor que começou no Rio de 

Janeiro, mas que logo se transforma em drama quando o casal tem que se separar, 

com o homem tendo que partir, deixando seu coração na cidade e levando apenas a 

saudade. A música reforça a noção de um lugar tropical, maravilhoso e cheio de 

romance, onde aventuras acontecem (BIGNAMI, 2002). A letra menciona uma noite 

ao luar, num café na baía e um encontro que inicia uma história de amor. Essa é 

uma clássica imagem de um paraíso sul americano qualquer, nesse caso o Rio de 

Janeiro. 

 

E teve que partir deste esplendor que é o Rio 
E desse amor só ficou a saudade 
Dessa doce canção 
(GORDON; WARREN, 1941)

18
 

 

O verso reforça a noção do Rio de Janeiro como a cidade maravilhosa, palco 

de grandes – embora possivelmente tristes – romances e encontros de culturas 

diferentes. 

Após o término da canção, Carmen aparece novamente, arremessando 

outro objeto em seu namorado, em mais um rompante de ciúmes e comentários 

incisivos em português. 

 

 

                                            
17

  Flores Brothers Trio, como creditado no site http://www.imdb.com/ 
18

 O autor deste trecho em português também não foi creditado. 
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 Desfecho 

  

O filme segue e embora continue se passando no Rio de Janeiro, não se 

arrisca muito mais em mostrar outras facetas da cidade. O Barão, que está 

passando por problemas financeiros desaparece, deixando apenas uma carta para 

seus associados Salles e Penna, que por sua vez ficam desesperados o suficiente 

para implorar ao seu sósia, Larry Martin, que o imite por certo período a fim de 

manter as aparências. Conforme os personagens seguem com seu plano nos 

deparamos com apenas mais duas locações, ambas em interiores fechados, sem a 

possibilidade de identificar algo relativo ao Rio de Janeiro em qualquer uma delas: 

os aposentos de uma luxuosa mansão e o pregão de uma bolsa de valores, cheio de 

investidores discutindo no que parece ser espanhol.  

Não há cenários reconhecíveis da cidade, sejam cenas panorâmicas – não 

há em nenhum momento do filme cenas filmadas no Rio de Janeiro, nem mesmo 

tomadas panorâmicas, apenas cenários em estúdios – ou mesmo sets de filmagem 

caracterizados. Na mansão ainda podem ser vistas estátuas negras com turbantes e 

o que parecem ser harpas; elas remetem a outras culturas, como as asiáticas ou 

africanas. 

 

Figura 31 – A mansão do Barão Duarte 

 

Fonte: filme Uma Noite no Rio (1941). 

 

Quando a noite da esperada festa chega, Carmen aparece brevemente em 

uma nova cena, destruindo seu camarim num ataque de ciúmes ao se dar conta do 
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sumiço de Larry; entre desabafos em inglês, decide comparecer à festa do Barão, 

que é mostrada logo em seguida. O filme apresenta o exterior da mansão do Barão, 

cenário inspirado nas casas de Laurinda Santos Lobo e Raymundo de Castro Maya, 

em Santa Teresa, os atuais Parque das Ruínas e Chácara do Céu (CASTRO, 2005). 

A mansão de Laurinda Santos Lobo de fato foi palco de diversas festas reunindo 

músicos, poetas e membros da alta sociedade durante a Belle Époque carioca, sinal 

de que a produção do filme buscou no mínimo algumas informações sobre a história 

do Rio de Janeiro. Apesar desse bem vindo toque de realidade, com a inspiração 

vinda da elite carioca é difícil para um brasileiro comum se identificar com o 

ambiente. A produção do filme escolheu um caminho mais seguro, mostrando o 

ambiente da classe alta, muito inspirada na moda europeia e frequentemente 

indiferente à cultura popular do seu país.  Mesmo o tipo de festa de gala que é 

mostrada – em honra de algum embaixador – é muito similar a outras ao redor do 

mundo.  

 

Figura 32 – Carmen destrói parte do camarim em ataque de ciúmes 

 

Fonte: filme Uma Noite no Rio (1941). 

 

As mulheres estão com belos vestidos longos e os homens podem ser vistos 

de fraque. Novamente nenhuma pessoa negra pode ser identificada em cena. O 

exterior da mansão é extremamente arborizado, com uma pista margeada por um 

belo lago, onde os convidados dançam enquanto alguns músicos e o Bando da Lua 

tocam seus instrumentos. 

Carmen aparece na festa com um elegante conjunto preto e branco, a saia 

com direito a lantejoulas e o turbante enfeitado de penas alvas. Planejando se vingar 
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de Larry, ela procede a flertar com o pretenso Barão, até que nota o arranhão no 

braço do homem, causado por ela mesma em um ataque anterior de ciúmes. Após a 

verdade ser revelada – não antes de no auge de sua frustração Larry levantar 

ameaçadoramente sua mão para Carmen – eles chegam a um acordo de manter o 

segredo até o retorno do verdadeiro Barão. A Baronesa os interrompe, Larry vai com 

Cecilia e Carmen lhe dá uma última instrução ameaçadoramente: de não exagerar 

no contato físico com a outra. 

Logo Carmen começa a cantar para entreter os convidados da festa. A 

cantora segue para a pista com confiança e faz todos os trejeitos – com as mãos, 

quadris e pés – característicos das suas apresentações. A primeira é a batucada 

Cai, Cai inteiramente em português – composta originalmente por Roberto Martins, 

não creditado no filme –, parte da trilha do filme Banana da Terra (1939), do qual 

Carmen Miranda também participou. A canção seguinte é I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You 

Very Much), criada para o filme por Harry Warren e Mack Gordon, cantada por 

Carmen em inglês; originalmente uma conga, foi adaptada pelo Bando da Lua para 

ser tornar uma marchinha (CASTRO, 2005). A letra da música descreve uma 

assertiva declaração de amor. 

 

Figura 33 – Carmen se apresenta durante a festa do Barão 

 

Fonte: filme Uma Noite no Rio (1941). 

  

Após aplausos dos convidados e beijos enviados à plateia por Carmen, a 

trama do filme segue, com a volta do Barão, uma nova troca de papéis entre ele e 

Larry e várias confusões geradas pela permuta. No fim, o Barão Manuel Duarte 

resolve seus problemas financeiros; decide dar mais atenção à sua esposa Cecília 
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(se livrando dos contatos de outras mulheres) enquanto Larry Martin decide seguir o 

mesmo exemplo com Carmen.  

A cena final remete ao número musical da abertura, no cassino, com as 

coloridas dançarinas, o Bando da Lua e Carmen no centro. Ela canta um dos versos 

em inglês de Chica Chica Boom, sobre como apesar de não fazer sentido, o ritmo do 

samba é incrível e pode até espantar os males. A cena corta para o bar, onde uma 

fileira de belas mulheres canta em uníssono; Don Ameche como Larry Martin surge 

cantando outra estrofe de They met in Rio, sobre como um homem apaixonado 

deixa seu coração no Rio de Janeiro e antes que ele consiga terminá-lo Carmen se 

junta a ele e começa a cantar parte de outra das músicas cantadas no filme: I, Yi, Yi, 

Yi, Yi (I Like You Very Much). Outra mulher continua a canção enquanto no colo de 

um dos associados do Barão, que junto de seu amigo exclamam um febril “Chica 

chica-boom chic!” – em uma  atitude de sexualização da mulher.  

 

Figura 34 – Personagens desorientados pelo flerte da jovem 

 

Fonte: filme Uma Noite no Rio (1941). 

 

Enfim surgem o Barão e a Baronesa, entoando o início da música Boa Noite: 

 
Boa Noite Moonlit Sky 
Say goodnight but not goodbye 
Soon every star will be an ember 
And this, another kiss 
That we’ll remember 
(GORDON; WARREN, 1941) 

 

No encerramento do filme os quatro protagonistas se juntam no bar e 
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alternam a cantar cada verso da canção. Carmen continua a arrematar os versos 

dos outros personagens com passagens pertinentes de I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You 

Very Much). A mensagem é de união, de um romance – como a música permite 

interpretar – que não pode ser esquecido, oriundo de uma cidade maravilhosa, o Rio 

de Janeiro, onde a trama do filme é iniciada e encerrada. 

A cena final é composta pelos dois casais pan-americanos, felizes e 

aparentemente satisfeitos, enquanto olham para a câmera e oferecem seus copos, 

como que em um brinde ao público. Eles usam como despedida uma expressão em 

português – boa noite – e destacam que o adeus é apenas temporário, através da 

canção. 

 

I’ll dream my way into your arms again 
So Boa Noite 
Boa Noite  
Until Then 
(GORDON; WARREN, 1941) 

 

O apelo final da Política da Boa Vizinhança se evidencia nesta cena, com o 

Brasil e os Estados Unidos – representados pelos personagens – brindando juntos 

em harmonia, incluindo os expectadores e deixando subtendido que logo se verão 

novamente, que aquela união é aprazível e duradoura. 

 

Figura 35 – Personagens principais brindam durante desfecho do filme 

 

Fonte: filme Uma Noite no Rio (1941). 

 
 

Nos créditos finais a melodia de I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You Very Much) pode 
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ser ouvida novamente enquanto na tela se estampa um “The End”, acompanhado 

por um simples desenho – que também pode se visto nos créditos iniciais – de 

bananeiras, morros e luzes à beira d’água, representando o Rio de Janeiro à noite. 

 

3.3 ROMANCE CARIOCA (1950) 

 

A jovem Nancy Barkley (Jane Powell) anseia pelo estrelato, mas se vê em 

um dilema durante sua estada no Rio de Janeiro, quando acaba disputando com sua 

mãe, a consagrada atriz Frances Elliot, (Ann Sothern) o mesmo papel e ainda o 

mesmo namorado, Paul Berten (Barry Sullivan), sócio da simpática brasileira Marina 

Rodrigues (Carmen Miranda). 

 

 Abertura 

 

A trama do filme gira em torno de Frances Elliot, uma atriz de renome, e sua 

filha Nancy Barklay, uma ambiciosa jovem cujo maior desejo é ser uma artista 

famosa, como sua mãe. Já na primeira cena temos um vislumbre de Carmen 

Miranda – loira e com roupas normais – enquanto ela assiste à peça de Frances 

(que se encerrará naquela noite) acompanhada por alguns cavalheiros. 

A primeira menção ao Brasil ocorre no camarim de Frances, durante uma 

conversa com seu pai. A artista deseja atuar na nova peça de Ricardo Domingos, 

um autor famoso que está vindo do Brasil apenas para encontrá-la. Quando o 

brasileiro – interpretado por um espanhol – aparece mais tarde numa festa na casa 

da atriz, ele está vestido elegantemente em um fraque. O empresário de Frances 

menciona a Domingos sobre como aquele ambiente deve ser bem diferente em 

comparação ao Brasil, provavelmente visualizando estereótipos de país sul-

americano, ao invés de um país comum e civilizado como qualquer outro; pode-se 

supor que após a guerra e o fechamento em 1946 da agência de relações 

interamericanas que coordenava as diretrizes da Política da Boa Vizinhança (TOTA, 

2000), a busca de características em comum entre o Brasil e os Estados Unidos no 

cinema deixou de ser prioridade, findada a urgência de se aproximar dos países da 
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América Latina. O brasileiro responde com a afirmação que aquele tipo de festa e 

convidados seriam igual em todos os lugares, como coincidentemente vislumbrado 

em Uma Noite no Rio (1941), onde os ambientes frequentados pela classe alta são 

muito impessoais e em seu elitismo não representam a cultura de seu país.  

Frances afirma que gostaria de visitar o Brasil para descansar e decorar o 

roteiro entre as pessoas sobre o qual ele foi escrito, quando o próprio Domingos 

afirma que ela adoraria o país. Esse diálogo identifica uma popular motivação – além 

do objetivo de trabalho buscado pela atriz – para os turistas estrangeiros em visita 

ao Brasil: o repouso, mudando de ambiente a fim de buscar o lazer, a fuga da rotina 

e do estresse. As termas, estâncias e balneários que serviam a esse propósito 

haviam se tornado especialmente populares durante a primeira metade do século 

XX no Brasil (PAIXÃO, 2005). 

No filme, Nancy impressiona tanto o autor da peça com seu talento, que este 

decide deixá-la interpretar a personagem que deveria ser de sua mãe. Logo, a jovem 

– que deve manter segredo sobre o papel e não sabe que este foi prometido à 

Frances – decide se juntar à sua família no Brasil, para pedir ajuda à mãe e também 

com o objetivo de “viver o papel”. 

Quando conta ao seu pretendente sobre sua ida ao Brasil, o jovem fica 

desapontado, argumentando que o país é muito longe. É interessante destacar que 

os personagens alternam entre “Brasil” e “Rio de Janeiro” ao se referir ao mesmo 

destino, em uma indicação de como a imagem da cidade representa o país – e vice 

versa – na mente dos estrangeiros. 

Ao anunciar a viagem aos colegas da companhia de atores, os jovens ficam 

muito animados e improvisam um número musical. A música é uma conga: 

  

Nancy is going to Rio 
Far across the sea-o 
 
Hey!  Nothing could be finer 
Than to sail a liner 
But if it’s heavy sailin’ 
Just lean upon the railin’ 
 
It’s awful far from to Rio 
A thousand miles by sea-o 
(BRENT; STOLL, 1950) 
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Os versos reforçam a ideia de distância entre Estados Unidos e Brasil, 

sendo este descrito como um lugar muito além do mar, expressão comumente 

associada a lugares de fato longínquos, exóticos e até inexplorados. É importante 

observar que a noção de espaço da época é muito diferente da atual, em tempos de 

globalização e novas tecnologias de transporte e comunicação. O modo mais 

comum de viagem durante a primeira metade do século XX eram os cruzeiros 

transatlânticos – citados na letra – que levavam dias para chegar a seus destinos. 

Quando Carmen partiu do Rio de Janeiro em direção à Nova York alguns anos 

antes, sua viagem durou cerca de 13 dias (CASTRO, 2005). A distância de 1000 

milhas citada nos versos da canção é na verdade inferior ao número real que 

separam os países, que é aproximadamente cinco vezes a distância já citada. 

A aviação comercial se popularizaria em breve, mas até lá, mesmo as 

viagens transatlânticas não eram tão acessíveis para a maior parte das pessoas. 

Além disso, informações sobre o Brasil, suas diferentes regiões e culturas também 

eram de difícil circulação, por conta dos meios de comunicação limitados da época. 

Logo, o Brasil e outros países da América do Sul pareciam mais enigmáticos para os 

estadunidenses então, mesmo dividindo o mesmo continente. 

 

If it strikes my fancy 
A-sailing  ‘south goes Nancy 
In my new sombrero 
Headin’ for Janeiro 
(BRENT; STOLL, 1950) 

 

Também não é estranho que os estrangeiros, diante desta falta de 

conhecimento sobre os outros países, acabassem se baseando em pequenas 

informações recebidas esporadicamente – e não necessariamente verídicas – para 

construir uma imagem de determinados lugares. Em especial quanto aos países da 

América Latina, a maioria falante do espanhol, diversas características famosas de 

culturas específicas acabaram se tornando exageradas no imaginário estrangeiro, 

ou mesmo associadas a países próximos geograficamente, superficialmente 

similares para não nativos. 

Especialmente no passado, para os estadunidenses, os outros países da 

América Latina – os “vizinhos do sul” – sempre foram percebidos como um grupo 
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homogêneo: os latinos. Como resultado, muitos enganos eram gerados a respeito 

das culturas de tais países. Não é difícil identificar essas confusões nos filmes de 

Carmen Miranda (e em muitos outros da época e desde então), onde ritmos 

musicais, idiomas, roupas tradicionais e outras características são frequentemente 

atribuídas a países muito diferentes (AMANCIO, 2000). O próprio verso anterior, que 

acompanha a cena onde Nancy experimenta um largo chapéu, demonstra essa 

confusão de culturas, uma vez que a menina anuncia sua ida para o sul, indo para o 

Rio de Janeiro com seu novo sombrero, que não só é a palavra espanhola para 

chapéu, mas também parte do vestuário típico do México. 

 

Eatin’ a banana 
Right off the plantation 
I’ll cement our Pan-American Relations 
(BRENT; STOLL, 1950) 

 

As bananas são fortemente associadas a países tropicais, e as frutas 

tropicais também acabaram muito vinculadas a Carmen e seu turbante quando a 

artista ganhou fama internacional – ainda no Brasil ela também havia gravado a 

marchinha Yes, nós temos bananas de 1938, e afirmava frequentemente em 

entrevistas que fazia seu dinheiro com bananas (CASTRO, 2005). O café e a 

banana são produtos comumente associados ao Brasil (AMANCIO, 2000) e até hoje 

é um dos maiores produtores da fruta (DIAS, 2015); a afirmação contida nos versos 

de que a jovem poderia comer bananas diretamente da lavoura soa como uma 

generalização ingênua de que bananas seriam cultivadas em todos os cantos do 

país, ignorando a extensão do Brasil e a urbanização do Rio de Janeiro. Enquanto 

cantam, Nancy e seu namorado Rudy se posicionam no palco – no qual pouco antes 

a peça da sua companhia havia acontecido – onde está uma bananeira e um cacho 

de bananas quase maior que a própria árvore, da qual o namorado de Nancy logo se 

serve.   

 

 
 
 
 
 
 



113 
 

Figura 36 – Nancy anuncia sua ida ao Rio de Janeiro em número musical 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 

Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos 

se empenharam em se aproximar dos países da América Latina. A construção e 

manutenção das relações Pan-americanas se tornaram um tema importante então, 

se manifestando em muitas mídias, incluindo o cinema. A Política da Boa-Vizinhança 

terminou oficialmente após o encerramento do conflito, mas algumas de suas ações 

prosseguiram. Tais ações nunca foram simétricas: para os vizinhos da América 

Latina os Estados Unidos se destacava pela democracia, liberdade e industrialismo, 

enquanto para os estadunidenses a principal propaganda difundida dos países 

latinos era sobre belezas naturais e sua exoticidade (TOTA, 2000). 

 

This bit of advice to our Nancy: 
Keep the latins guessing 
(BRENT; STOLL, 1950) 

 

Um dos colegas de Nancy a aconselha a deixar os latinos na incerteza, 

reforçando a generalização dos estadunidenses com os diferentes países das 

Américas Central e do Sul, usando um único rótulo para se referir a todas essas 

culturas. 

A música então muda seu ritmo e pode ser reconhecida como a batucada 

Cai, Cai, já interpretada por Carmen Miranda anteriormente. Nancy canta um adeus 

a seus colegas enquanto dança e imita os maneirismos com as mãos da brasileira; 

perto do fim da canção ainda brinca com a possibilidade de deixar seu namorado por 
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um brasileiro milionário, em mais uma alusão ao Rio de Janeiro como a cidade para 

encontrar uma paixão e o foco nos brasileiros da classe alta. 

 

 Cenas significativas 

 

Surge um imponente cruzeiro transatlântico navegando em alto mar e Nancy 

pode ser vista entre outros passageiros, sentada em uma cadeira reclinável 

enquanto pratica as falas para sua futura peça. Perto dela está Paul Berten, 

empresário que acaba se enganando ao acreditar que Nancy é uma futura mãe 

solteira – como na peça – e decide ajudá-la durante a viagem. Sua parceira de 

negócios é Marina Souza Lopez Castro Rodrigues (como Carmen vai se apresentar 

mais tarde), que aparece ensaiando com alguns músicos para uma apresentação no 

navio. Marina está novamente vestida elegantemente com roupas normais, e Paul 

surge pedindo por um favor.   

Seguindo o pedido de Paul – após provocá-lo com a solicitação envolvendo 

uma moça – Marina vai visitar Nancy em sua cabine para aconselhá-la. A brasileira 

inicia a conversa se confundindo com uma expressão em inglês e causando um 

estranhamento da parte de Nancy. Logo depois, após uma inicial recusa da jovem 

diante de um jantar, Marina argumenta com um animado “Você está indo ao Brasil e 

no Brasil nós nos divertimos”, e a outra tenta argumentar dizendo que vai a trabalho. 

Essa frase reforça a visão do país como uma espécie de paraíso, festivo, um lugar 

diferente do resto do mundo conhecido – além de civilizado – pelos estrangeiros; 

ainda fortalece a visão do país como “destino de férias”, que embora útil para o 

turismo, pode prejudicar a imagem de uma nação em longo prazo, com a imagem de 

que ela não funcionaria além das férias. A impressão que fica é que enquanto nos 

Estados Unidos as pessoas supostamente seriam sérias e saberiam separar 

trabalho de diversão, no Brasil o último seria a prioridade. 

Enquanto Marina tenta convencer Nancy a jantar com ela e Paul, ela revela 

que os dois são sócios em um negócio envolvendo café, herdado de seus pais; este 

ainda gera mais um equívoco entre as duas: Marina primeiramente fala que ele a 

ganhou em um jogo de craps – espécie de jogo de dados – para então se corrigir 

afirmando que na verdade o pai de Paul ganhou o pai dela em um jogo, e enquanto 
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Nancy exclama com surpresa que isso é escravidão, a brasileira responde 

tranquilamente que isto é café, e que isso os fez sócios por herança. A curta história 

evoca outra menção de um dos produtos mais associados ao Brasil pelos 

estrangeiros, em um comentário que dá a entender que assuntos de negócios 

envolvendo nossos produtos mais relevantes são decididos em jogos. Marina enfim 

convence a menina e as duas se despedem com um “até logo” em português; ao 

sair a brasileira ainda intercepta o médico do navio, a fim de informá-lo sobre o 

estado de Nancy, na tentativa de ajudar a jovem. 

Chega a hora do jantar e Paul conduz Nancy à mesa do capitão, onde seus 

amigos estão sentados. Marina está entre eles, destacando-se dos demais com uma 

combinação de blusa marrom, saia bronze cintilante, um turbante reluzente (sem 

frutas) em harmonia com um deslumbrante colar que cobre a maior parte de seus 

ombros e colo. É visível que neste filme foi feito algum esforço para desmistificar a 

figura de Carmen Miranda, deixando-a menos exótica e mais elegante. Até então ela 

aparece em roupas comuns e mesmo em seu número musical seguinte, seus trajes 

parecem bem mais discretos se comparados aos de filmes anteriores – na altura de 

seu último filme, a clássica imagem de Carmen, embora imortalizada, já estaria 

desgastada, e mesmo a brasileira desejava interpretar outros tipos de papéis como 

artista. Com o fim da Política da Boa Vizinhança e do interesse pelos países da 

América Latina, Carmen também perderia parte da sua utilidade em Hollywood 

(CASTRO, 2005). 

O doutor também está presente, e a maior parte da noite é passada 

mantendo o engano inicial de Paul, com as pessoas à mesa insistindo que Nancy – 

que não tem ideia do que está acontecendo – cuide melhor da sua saúde, diante da 

suposta gravidez. Quando o novo amigo lhe pergunta se é a sua primeira viagem 

oceânica, ela responde que sim, assim como quanto a ser sua primeira viagem ao 

Rio de Janeiro; Paul lhe garante que ela amará a cidade e quando a inquire sobre o 

motivo da viagem ao Brasil, ela acaba perpetuando o equívoco, comentando sobre 

como sua mãe está lá e de como precisa da sua ajuda por conta de algo que lhe 

aconteceu. 

Marina é convocada para sua apresentação e começa a cantar a rancheira 

Yipsee-i-o, rodeada pelo Bando da Lua: 
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I've been to Chicago and I like Chicago 
I've been to New Orleans 
And I like New Orleans 
I've been to New Hampshire 
And I like New Hampshire 
 
But the place I like most is the best: 
The west 
Ride along, singing a song 
 
I'm gonna be a cowboy girl 
(GILBERT, 1950) 

 

A escolha do tema da música pode ser considerada inesperada quando se 

observa que a trama do filme está literalmente navegando em direção ao Rio de 

Janeiro e que se trata do primeiro número musical da “brasileira oficial” da película. 

Ao invés de uma canção em português ou algo sobre a cidade onde cresceu, ou 

mesmo seu país, Carmen canta sobre os Estados Unidos. Após declarar seu amor 

por algumas cidades americanas, ela fala da sua preferência pelo Oeste americano, 

símbolo da história dos Estados Unidos, que comumente representa o 

expansionismo e ousadia dos norte-americanos e Carmen ainda anuncia que vai se 

tornar uma vaqueira. 

Tal escolha pode ser explicada pelo fim da Política da Boa Vizinhança e em 

consequência a diminuição do interesse em se aproximar dos países latinos como o 

Brasil. Ainda era comum usar o cinema como meio de propaganda e tais tentativas 

de “americanização” não eram difíceis de ser identificadas nos produtos exportados 

pelos Estados Unidos. O Brasil não era estranho a essas tentativas; muitos dos anos 

que antecederam e seguiram a Segunda Guerra Mundial foram repletos de ações 

com o objetivo de integrar parte da cultura americana à brasileira, que apesar de se 

deparado com certa resistência, pode-se dizer que foram bem sucedidas, ao menos 

em parte (TOTA, 2000).  

 

I wanna horse 
With some good-looking chaps 
I wanna chew up the dust like they say 
 
When I'm hipsee-i-o kiaying 
I'll put Annie Oakel to a shame 
Don't know who she is 
Or what I'm saying 
But I have lots of fun just the same 
(GILBERT, 1950) 
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Os versos reforçam a ideia de uma Carmen feliz e extrovertida, que embora 

não entenda a língua estrangeira ou mesmo o que está falando, ainda consegue se 

divertir. A artista aqui representa o estereótipo não só do brasileiro, mas também dos 

latinos em geral. Ela confunde expressões comuns da língua inglesa enquanto ri de 

si mesma, sem perder certo ar de malandragem, tão característico da cantora. 

 

Aqui se diz que eu não falo bem o inglês, obá! obá! 
Meu português para eles is the best 
Sempre que eu acho? 
Um despacho debaixo do meu capacho 
Se eu não me agacho eu acho que me esborracho 
(GILBERT, 1950)

19
 

 

Quando começa a cantar em português com o compasso rápido comum das 

suas músicas e Marina parece se empolgar com o ritmo do samba, um homem – o 

mesmo que já aparecera anteriormente importunando Nancy durante a viagem – na 

plateia a interrompe e pede para que ela volte ao Oeste. Ela para e ri por um 

instante, junto com a plateia. Em seguida volta ao inglês e homem interage com a 

cantora pelo resto do número, imitando e interpelando-a, numa inconveniência 

cômica. Ele tenta abraçá-la diversas vezes, mas a cantora continua rejeitando suas 

investidas em tom de brincadeira. Nesta cena se vê um estadunidense rejeitando a 

música da brasileira ao preferir aquela em inglês que enaltece os Estados Unidos, 

mais um sinal do fim do interesse pelos países vizinhos por parte dos norte-

americanos. A personagem de Carmen é levada a cantar a música “americanizada” 

e não o samba que ela interpreta tão instintivamente, conjuntura que ironicamente 

não era muito diferente da realidade vivida pela artista em Hollywood.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19

 De acordo com Ruy Castro (2005) a letra em português é de Aloysio de Oliveira, integrante do 
Bando da Lua. 
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Figura 37 – Marina se apresenta acompanhada por passageiro irrequieto 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 

A apresentação termina e Marina volta à mesa em meio a aplausos. Nancy 

se despede e Paul a acompanha até sua cabine, quando são interrompidos pelo 

mesmo passageiro inconveniente da cena anterior. Uma briga se segue e com ela 

mais um equívoco que vai moldar o resto do filme: a jovem acredita que Paul está 

pedindo sua mão em casamento, o rejeita dramaticamente e parte antes que o 

engano possa ser esclarecido. Paul fica para trás sem palavras, apenas para ser 

encontrado por uma Marina também surpresa pela situação. A brasileira vai 

aparecer novamente quando o navio finalmente chega ao Rio de Janeiro, com o 

intuito de se despedir da jovem norte-americana. Ela comenta sobre a rapidez da 

viagem, uma fala interessante que revela muito sobre a evolução dos meios de 

transporte e consequentemente do turismo, quando pensamos na mentalidade atual 

dos viajantes, na qual um deslocamento de mais de algumas horas – que dirá dias – 

muitas vezes é considerado incabível. Mesmo os atuais cruzeiros são muito mais 

rápidos e com muitas mais opções de entretenimento, com o próprio deslocamento 

como motivação. Marina se despede dizendo que verá a jovem na cidade e logo 

Paul aparece para dar adeus também. 

A chegada ao Rio de Janeiro é anunciada por uma buzina e Nancy corre 

para a escotilha, quando surgem em tela cenas panorâmicas da cidade: a paisagem 

da Baía de Guanabara com o Pão de Açúcar, seguida da orla carioca e finalmente 

uma rua da cidade com diversos prédios ao fundo. Há uma interessante transição: 

da paisagem predominantemente natural, para uma cena do encontro entre a 

natureza e a cidade, e então para uma imagem urbana, com o mar ao fundo. Não 
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são apenas os atributos naturais do Rio de Janeiro que são destacados: o aspecto 

urbano da cidade é mostrado como outra qualquer (ainda que com as características 

singulares da Cidade Maravilhosa), contando com prédios, casas, estradas e carros, 

todos emoldurados pela bela paisagem carioca. Pouco se vê dos habitantes, apenas 

na última tomada podem ser distinguidas algumas mulheres com sombrinhas e dois 

homens andando de paletó e chapéu, caminhando tranquilamente pela capital. 

 

Figura 38 – Parte da Baía de Guanabara 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 
 

Figura 39 – Vista de trecho da orla carioca 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 
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Figura 40 – Cena urbana do Rio de Janeiro 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 

É interessante destacar que embora a obra remeta ao Rio de Janeiro – o 

título original pode ser traduzido como “Nancy vai ao Rio” –, a cidade é mostrada 

pela primeira vez apenas após 45 minutos de filme (com aproximadamente 100 

minutos de duração) demonstrando que o Rio de Janeiro de fato é mais um pano de 

fundo do que o foco do filme. 

 

 Desfecho 

 

Nancy finalmente chega à casa onde sua família está hospedada. Um 

mordomo está varrendo a pitoresca entrada decorada com plantas, com paredes 

rústicas em alvenaria e uma porta dupla de madeira convidativamente aberta. 
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Figura 41 – Entrada da casa onde a família estadunidense se hospeda 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 

A jovem adentra a casa e reencontra a família. O lugar é muito espaçoso, 

cheio de colunas, móveis elegantes, vasos de plantas, e no fundo há um espaço 

aberto, pelo qual se avista uma bela visão panorâmica do Rio de Janeiro. Como em 

Uma Noite no Rio (1941), a paisagem não é real, é uma distorção geográfica 

(AMANCIO, 2000), uma vez que o filme foi gravado nos estúdios de Hollywood, 

sendo utilizado o recurso do ciclorama. Os morros e o mar são predominantes na 

paisagem, onde podem ser distinguidos o Corcovado e o Pão de Açúcar, enquanto 

ao longo da orla estão diversas edificações; novamente o aspecto urbano é 

emoldurado por uma intensa natureza.  

 

Figura 42 – Pintura panorâmica reproduz o cenário carioca 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 
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O avô e a mãe discutem o almoço enquanto se abanam com um leque; 

comentam sobre o calor enquanto decidem o que comer. Nancy conta sobre sua 

viagem e pouco tempo depois percebe o mal entendido que levou ambas ao Rio de 

Janeiro. Ao entender que seu papel na peça também foi oferecido à sua mãe, decide 

ficar quieta e inventa uma história envolvendo outra peça para desviar a atenção da 

família. O relato da jovem é interrompido pelo mordomo Alfredo, anunciando a 

chegada de um visitante, um maestro que veio ajudar Frances a ensaiar as músicas 

da peça. O músico, que atende por Professor Gama, curiosamente não é brasileiro 

já que se comunica em inglês e italiano. Nancy fica chateada com a ideia de 

competir com sua mãe após cantarem juntas e logo corre para seu quarto a fim de 

enviar um telegrama e desistir da peça. Durante esse trajeto temos um relance de 

outras partes da casa brasileira: uma varanda na qual podem ser vistas muitas 

árvores ao fundo (incluindo uma bananeira), assentos de madeira polida, além de 

uma imagem esculpida também em madeira em uma mesinha redonda; no quarto 

de Nancy também podem ser vistas plantas em vasos e na sacada, passando a 

impressão que a casa é cercada pela natureza. 

 

Figura 43 – Outro ambiente da casa caracterizada como uma habitação carioca  

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 

Na próxima cena Nancy vai visitar o escritório de Marina e Paul. Na porta de 

madeira está entalhado Rio-American Coffee Co. logo abaixo do número. A 

secretária com quem a jovem fala é aparentemente americana e um tanto severa, de 

início nega o pedido de Nancy de ver Paul, que está em uma reunião. Ela vai até a 

sala de Marina e temos uma visão diferente em comparação aos personagens 
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anteriores de Carmen no cinema: a brasileira está trabalhando diligentemente com 

um visual sóbrio – assim como o resto do escritório, cujas maiores cores estão nas 

plantas, presentes em todos os ambientes – mais uma mulher de negócios do que 

cantora, dando um ar de maior importância para o café e o trabalho que envolve sua 

exportação. Após ouvir a gravação da própria voz, ela brinca com a secretária 

falando que deveriam se livrar do gravador, pois ele tem um sotaque brasileiro. 

 

Figura 44 – Marina trabalha em sua empresa 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 

A companhia por si só é uma lembrança da importância do café para o 

Brasil, principalmente naquele período, quando o produto estava muito valorizado; o 

governo de Getúlio Vargas chegou a escolher a queima de parte do estoque do que 

ameaçar uma desvalorização após a crise de 1929 (HESPANHOL; NEVES NETO, 

2009). Os estadunidenses eram clientes muito importantes para os brasileiros e a 

sociedade Paul-Marina serve como alusão a esse relacionamento Estados Unidos-

Brasil, unidos pelo café. 

A menina aproveita a chance e pede ajuda a Marina, que continua 

acreditando que a Nancy está grávida e com problemas e se mostra muito solícita, 

indo buscar o sócio imediatamente. Marina o substitui na reunião – falando em 

português – e Paul vai até Nancy, que após uma mudança de ideia, tenta convencer 

o homem a casar com ela. Paul fica estarrecido e depois de mandar Nancy para 

casa conta a Marina o que se passou. Os dois acreditam que a jovem tem medo de 

contar à mãe sobre a sua suposta gravidez e a personagem de Carmen, se 
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mostrando muito decidida, toma as rédeas da situação e sai do escritório com o 

objetivo de contar à Frances pessoalmente; não sem antes pronunciar um enérgico 

“Isso vai dar uma bronca tremenda!” em português, lembrando melhor o estereótipo 

de latina apaixonada que a brasileira costumava interpretar. 

Marina chega à residência decidida e entra sem ser anunciada pela porta 

aberta. Ela encontra o avô de Nancy descansando, que se surpreende com a 

visitante um tanto quanto atrevida. A brasileira até mesmo encontra um instante para 

elogiar a aparência do avô, entre conselhos sérios. Este lado arrebatador de 

Carmen, interrompendo uma ação crítica apenas para um flerte, reforça o 

estereótipo da latina então, que não leva nada absolutamente a sério. Frances surge 

e Marina conta à família sobre a gravidez de Nancy. Frances, que inicialmente fica 

cética, acaba sendo levada a acreditar na história após uma conversa 

desencontrada com a filha. A mãe fica tão abalada que até mesmo culpa seu 

estresse no conhecido calor do Rio de Janeiro. Frances, agora também acreditando 

na gravidez imaginária e preocupada com o bem-estar da filha, procura por Paul, 

que ela crê estar envolvido com Nancy. 

Eles marcam um encontro no “Samba Club”, um ambiente elegante, cheio 

de pessoas vestidas a rigor, outras dançando (nada que pareça um samba), e que 

também tem janelas envidraçadas que permitem a visão para outra bela pintura 

panorâmica. A paisagem deste ciclorama é diferente, mostra a orla de uma praia 

(provavelmente da zona sul) ao anoitecer com um vasto morro ao fundo, em um 

ângulo muito improvável, em mais uma distorção geográfica (AMANCIO, 2000).  

 

Figura 45 – O Samba Club e mais um ciclorama representando o Rio de Janeiro 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 
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Paul fica surpreso ao descobrir que a mãe de Nancy é na verdade Frances 

Elliot, a atriz pela qual se encantara anteriormente ao assistir sua peça. Ele logo 

pergunta se é a primeira viagem da atriz ao Rio de Janeiro e sugere mostrar-lhe a 

cidade, que ele afirma ser a mais maravilhosa do mundo. Novamente a título de 

“Cidade Maravilhosa” é reforçado, embora sem ter mostrado em tela motivos que 

justificassem a afirmação. Ele ainda menciona a pequena Ilha de Paquetá, 

supostamente um local romântico a ser visitado; a menção à ilha 20  é muito 

interessante uma vez que esta também é um destino turístico familiar aos cariocas, 

mas não tão conhecida no cenário internacional, revelando algum tipo de consultoria 

ou pesquisa acerca da cidade durante a produção do filme. 

Frances, pensando o pior de Paul, vai embora no meio do jantar para a 

surpresa do homem, que não entende o que fez de errado. No dia seguinte, quando 

Paul visita a residência, é recebido com uma agressão pelo avô de Nancy, que 

estivera treinando boxe com o mordomo na noite anterior. Após considerável 

surpresa e diálogo – além de um parabéns e conselhos de boxe do mordomo 

Alfredo – finalmente o mal-entendido é resolvido. O avô percebe que Paul não tem 

nenhuma culpa e que conheceu sua neta durante a viagem há apenas alguns dias; 

que a gravidez é apenas parte do roteiro de uma peça na qual Nancy atuará. 

Aliviado, o pai de Frances vai contar para a filha as novidades, que também são 

muito bem recebidas por ela. Nesta cena também temos um vislumbre de outro 

quarto da casa: uma cama com um mosquiteiro alvo, entre outros móveis elegantes, 

uma varanda com vista para o Pão de Açúcar, a qual Frances se ocupa em observar 

no momento em que Gregory Elliot surge, cercada por mais plantas, incluindo – 

novamente – bananeiras.  

Quando pai e filha retornam ao salão principal – Frances se abanando com 

leque distraidamente – se deparam com Nancy tocando uma canção romântica ao 

piano, enquanto Paul a assiste. Ao final, a família decide sair para conhecer a cidade 

com a ajuda de Paul, uma vez que de acordo com Nancy ninguém poderia mostrar o 

Rio como ele. 

Em seguida surgem na tela o antigo Palácio Monroe e a Praça Marechal 

Floriano Peixoto, a Cinelândia; um dos principais pontos turísticos da cidade, o 

                                            
20

 Curiosamente a Ilha de Paquetá também é citada nominalmente no filme Alô, Amigos (1942), 
acompanhada de outros bairros e pontos turísticos no Rio de Janeiro. 
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teleférico do Pão de Açúcar também aparece seguindo seu trajeto usando o 

bondinho original, com capacidade para poucas pessoas então; ainda pode ser visto 

um operário em cima do bondinho, movimentando-se junto com o carro. 

 

Figura 46 – Teleférico do Pão de Açúcar 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 
 

Figura 47 – A Cinelândia e o Palácio Monroe ao fundo 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950) 

 

A cena muda para Nancy e a família dentro do teleférico, sentados entre 

outros passageiros (o avô de Nancy pode ser visto se abanando com seu chapéu, 

reforçando a ideia do constante calor da cidade) ansiosos para alcançar o topo da 

montanha. A próxima visita deles é a um show de dança, cuja protagonista é uma 

mulher com uma figura voluptuosa, um vestido coral no estilo tomara que caia e uma 
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fenda que lha dá mais liberdade em seus movimentos, além de mostrar a maior 

parte das suas pernas em seus movimentos sensuais; a exótica dança é 

perceptivelmente de origem latina, mas certamente não um estilo musical 

representante do Rio de Janeiro, a ser assistido por turistas em uma apresentação 

noturna; o local, rodeado por árvores com coloridas folhagens parece lotado e o 

show é recebido com aplausos.  

 

Figura 48 – A dançarina latina se apresenta 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950) 

 

A próxima parada no filme é o Samba Club, no qual Paul se alterna 

dançando – nada que pareça com samba – com mãe e filha, contribuindo para 

ciúmes de ambas. 

Ao fim da noite a família retorna feliz para casa, comentando sobre como a 

última semana fora divertida. Gregory se retira mencionando a intensidade do álcool 

brasileiro, e deixa Frances e Nancy sozinhas. A jovem aproveita a oportunidade para 

comentar com a mãe sobre como o Rio de Janeiro seria um destino muito romântico 

para sua lua de mel; a ideia – nada apreciada pela sua mãe, que se sente atraída 

por Paul – insiste na noção da cidade como um paraíso romântico, tropical e mágico. 

Na manhã seguinte Paul chega à residência e encontra Gregory com uma 

luneta, ocupado em observar a vista, que como ele deixa claro em seguida, é 

composta por mulheres em seus trajes de banho na praia. Pelo seu comentário 

incompleto, fica subentendido que ele está impressionado com as vestimentas. Esse 

trecho toca na questão da sexualização da mulher brasileira, frequentemente usada 
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como ferramenta de marketing turístico em décadas posteriores à produção do filme. 

O Rio de Janeiro em especial – por ter as praias como principais atrativos turísticos 

e ser o lar do carnaval – sofre com as consequências dessas propagandas 

impensadas até hoje. O turismo sexual ainda é uma grande motivação para os 

turistas estrangeiros no Rio de Janeiro e a sexualização da mulher brasileira pode 

ser vista em diversos filmes sobre o Brasil (BIGNAMI, 2002). Enquanto na década de 

40 e 50 essas situações ainda eram raras – o avô de Nancy pode ter sido um dos 

primeiros personagens estrangeiros a se empolgarem com os biquínis brasileiros no 

cinema -, na década de 70 e 80 esses temas eram vistos em um número 

considerável de obras cinematográficos. Até hoje o país se esforça para contornar 

os efeitos desse estereótipo reforçado por meios de comunicação (SOUZA, 2015). 

Outro tema comum em filmes sobre ou passados no Rio de Janeiro é o 

carnaval, também presente nas seguintes cenas do filme. Enquanto Nancy e sua 

mãe se aprontam, a jovem afirma que aquela noite seria a mais importante da sua 

vida, para logo em seguida se animar ainda mais com a “chegada do carnaval” e de 

Paul. Logo a família se acomoda em uma varanda emoldurada de serpentinas – ao 

lado de outras pessoas vestidas elegantemente – onde assistem à passagem do 

carnaval de rua à distância. Grandes carros alegóricos coloridos, representando 

diferentes formas e carregando foliões entre a multidão podem ser vistos em cenas 

que de fato mostram cenas reais do carnaval carioca. A família americana, porém, 

não é vista tomando parte da celebração nas ruas, junto com o povo.  

 

Figura 49 – Estadunidenses assistem ao carnaval de rua de uma varanda 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 
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Figura 50 – Carros alegóricos durante o carnaval 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 

Figura 51 – Outra cena mostrando parte do carnaval carioca 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 

O maior contato com o carnaval é visto na cena seguinte, em um salão 

refinado, com a introdução do segundo número musical de Carmen Miranda, no 

papel de Marina, a empresária brasileira cheia de talentos musicais. 

Três animados palhaços tocam pandeiros em cima de um instrumento 

musical ainda maior, do qual Carmen Miranda sai, numa baiana estilizada cheia de 

babados multicolorida e repleta de brilho; seu turbante é composto de 24 pequenas 

sombrinhas combinando com as roupas. Atrás dela, o Bando da Lua que a 

acompanha fantasiados também de palhaços, toca um misto de rumba e baião: Ca-

Room! Pa Pa, inspirada em Baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. A ideia de 

utilizar a música no filme veio do líder do Bando da Lua, que em uma recente 
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temporada no Rio de Janeiro entrara em contato com a canção, que fazia grande 

sucesso no Brasil. A presença da música no filme evidencia um problema 

envolvendo direitos autorais, uma vez que o ritmo da música foi utilizado com o 

acréscimo de uma letra em inglês e mesmo assim nem Gonzaga nem Teixeira são 

creditados na obra cinematográfica. As canções do filme são assinadas por Ray 

Gilbert; essa situação de se apropriar de músicas brasileiras, fazendo pequenas 

adaptações e ganhando direitos autorais por elas ainda aconteceria outras vezes no 

futuro (CASTRO, 2005).  

 

When you are out on the street 
Out in the tropical heat 
 
The heat of the sun maybe hundred and one 
But you'll make it hundred and nine 

(GILBERT, 1950) 

 

A letra cita mais de uma vez o calor tropical tão vinculado ao Rio de Janeiro, 

com suas praias e altas temperaturas (a canção fala em 101°F, ou seja 38°C, índice 

que não é estranho aos cariocas durante o verão). O calor ainda é associado à 

paixão – os latinos, e os brasileiros como consequência, sempre foram conhecidos 

pelos estrangeiros como um povo caliente (BIGNAMI, 2002) – e também à euforia 

pela música e dança. Carmen Miranda é a representação dessa ideia no número 

musical, onde ela rodopia em um show de cores, eufórica e descalça durante toda a 

apresentação. 

 

You'll fall in love with the song 
with the wonderful beat 
 
And what a wonderful feeling that feeling you feel 
Ca ca ca room pa pa 
Tic tic tic tic tic tic ta 
Ca ca ca room pa pa 
Tic tic tic tic tic tic ta 
(GILBERT, 1950) 

 

Os encantos da música também são muito mencionados, com a palavra 

“maravilhosa” sendo usada junto com “batida” e “sentimento” na letra da canção.  De 

fato, o Brasil (e outros países da América Latina) sempre foi comumente associado a 

talento musical; o samba e a bossa nova são muito reconhecidos fora do Brasil, e 
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dificilmente artistas estrangeiros conseguem reproduzir seus ritmos. 

 

He's got the kind of appeal 
That tumbs your hair like a wheel 
 
Your heart will beat like a bango 
Just like was beating in mine 
(GILBERT, 1950) 

 

O romance em um paraíso tropical também é recorrente em filmes sobre o 

Rio de Janeiro. A cidade (nas telas de cinema) é sempre palco de grandes paixões e 

aventuras; esse tema é constante durante o filme, sendo até mesmo lançado no 

Brasil com o título Romance Carioca. A canção ainda afirma que seu coração baterá 

como um bango, uma afirmação que confirma mais uma generalização da cultura da 

América Latina, uma vez que o bongô é um instrumento de origens cubanas, usado 

em ritmos como salsa, merengue e rumba (FERNANDEZ, 2006). O instrumento 

certamente não representa os ritmos populares do Rio de Janeiro, como o samba, 

ou mesmo o Baião, gênero musical nordestino que inspirou a apresentação de 

Carmen no filme. 

 

Here comes that vendor Manuel 
He has umbrellas to sell 
And everybody has fun 
When they hear that funny man yell 
A green umbrella 
Blue umbrella 
A red umbrella 
(GILBERT, 1950) 

 

Um dançarino surge com várias sombrinhas coloridas presas ao corpo, que 

Marina vai arrancando e entregando a outras dançarinas que vão entrando em cena, 

vestidas semelhantemente à brasileira. Seus passos e gestos com as sombrinhas 

coloridas lembram muito os movimentos do frevo, ritmo nascido em Pernambuco21 

(assim como Luiz Gonzaga) que mistura elementos de maxixe, marchas, capoeira e 

outros estilos. Fruto do Carnaval pernambucano, o frevo também influenciou a festa 

popular no Rio de Janeiro ao longo das décadas, mostrando a diversidade de 

                                            
21

 Informações sobre o frevo retiradas do IPHAN. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/62. Acesso em: 12 fev. 2016. 
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culturas no carnaval. A introdução instrumental do número musical também se trata 

de frevo: Evoé, Evoé, por Aníbal Portela e Marambá. 

 

You will sing and be gay twenty hours a day 
The other four hours you'd better dance 
(GILBERT, 1950) 

 

A canção se encerra com a afirmação implícita que no Rio de Janeiro há 

felicidade constante, com música e dança 24 horas por dia. Se por um lado essa 

imagem de felicidade constante parece positiva, quando se insinua que esta é a 

única faceta dos cariocas, tal noção acaba depreciando os habitantes. A impressão 

que fica é a de que eles são essencialmente diferentes dos estrangeiros, com 

emoções tão simples e até mesmo sem uma inclinação à seriedade. O reforço dessa 

ideia em tantos filmes, unida a outras generalizações, acaba por influenciar o 

imaginário estrangeiro acerca dos cariocas. 

 

Figura 52 – Marina, dançarinas e palhaços em seu número musical 

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 

Ao final da apresentação, Marina recebe uma ovação do público e se junta 

aos seus amigos à mesa. A festa continua, a banda toca e no salão podem ser 

vistas pessoas fantasiadas, algumas plantas e balões como decoração. Gregory 

está acendendo o cigarro de Marina, claramente interessado na brasileira, quando 

sua neta o chama para dançar, deixando-o claramente desapontado. Frances e 
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Paul, que também estavam na pista de dança, vão para um lugar mais reservado a 

fim de conversar. A varanda escolhida também possui uma bela vista para o Morro 

do Corcovado e de parte da cidade iluminada, além de muitas plantas, entre elas 

várias samambaias. Embora não seja a mostrada, a lua cheia daquela noite também 

é mencionada pelos personagens; sob ela e rodeados por outras belezas naturais, o 

casal declara seu amor um pelo outro e Paul ainda pede Frances em casamento. 

Na próxima cena Marina está apresentando à plateia a estadunidense 

Nancy, que é convidada a cantar para os convidados. A escolha da canção é 

curiosa, uma vez que a jovem interpreta Musetta’s Waltz em italiano, música 

originada de uma ópera sobre paixão e ciúmes; a apresentação é no mínimo 

destoante dos ritmos comuns de uma festa popular como o carnaval carioca. A 

apresentação de Nancy é recebida com palmas e logo em seguida Paul também a 

chama para a varanda reservada. Lá, com a ajuda de Frances, o empresário rejeita 

gentilmente a menina.  A dramática aspirante à atriz, porém, faz um discurso 

ofendido e o encerra com uma saída teatral, que a mãe reconhece como parte da 

peça para a qual estavam ensaiando. Frances fica tão impressionada que decide 

que a filha seria a escolha perfeita para seu papel, abrindo mão do personagem e 

consequentemente resolvendo todo o impasse que Nancy estivera vivendo desde 

que chegara ao Rio de Janeiro.  

Na próxima cena, há uma passagem de tempo, e de volta aos Estados 

Unidos, um grande anúncio da Broadway pode ser visto divulgando a 200ª 

apresentação da peça Romance in Rio, com Nancy Barclay no papel principal. 

Emulando a primeira cena do filme, Frances e Paul chegam atrasados nos 

bastidores do teatro, mas ainda a tempo de ver o último número musical: Nancy está 

abraçando outro ator em meio a uma ponte, em um cenário muito arborizado. Ela se 

move pelo palco enquanto interpreta a canção Love is Like This, uma adaptação de 

Carinhoso (1917), de Pixinguinha e João de Barro. A letra em inglês – embora não 

seja uma tradução da original – também fala sobre amor e Nancy executa uma bela 

coreografia ao lado de outros dançarinos. O avô da menina, seu namorado, Marina e 

o autor brasileiro da peça assistem tudo de um camarote e se entreolham 

aparentemente orgulhosos.  
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Figura 53 – Cena da peça estrelada por Nancy, Romance in Rio  

 

Fonte: filme Romance Carioca (1950). 

 

O filme termina junto com a peça fictícia, com a última imagem antes dos 

créditos sendo Nancy no centro, cercado de dançarinos e pelo verde do cenário 

reproduzindo a natureza carioca. 

 

3.4 AS IMAGENS, ESTEREÓTIPOS E CLICHÊS ENCONTRADOS 

 

Após analisar Uma Noite no Rio (1941) e Romance Carioca (1950), 

primeiramente percebemos que o Rio de Janeiro ou mesmo os cariocas não são 

personagens principais de nenhum dos filmes. A cidade é mais um cenário exótico, 

enquanto os personagens brasileiros nas obras citadas mal afetam a trama de fato. 

Mesmo Carmen assume o papel de coadjuvante, um alívio cômico e musical, que 

em termos de roteiro poderia ser substituída por um personagem de uma 

nacionalidade qualquer sem afetar a história dos filmes. Os personagens principais 

são estadunidenses, que saem de seu país por algum motivo e acabam por 

encontrar no Rio de Janeiro o amor – o caso de Romance Carioca (1950) é 

especialmente interessante, visto que o casal do filme é da mesma nacionalidade, 

haviam tido a chance de se encontrar nos Estados Unidos, mas apenas ao se 

conhecer por um acaso no Rio de Janeiro é que se apaixonam de fato; os filmes em 

si mostram principalmente o olhar estrangeiro sobre a cidade por meio destes 

personagens centrais, que por sua vez não são brasileiros. 

Uma das imagens mais evidentes nos filmes é a ideia da cidade como um 
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paraíso, que se iguala com a categoria de O Brasil Paraíso, apresentada por 

Bignami (2002, p. 109):  

 
O Brasil Paraíso – relacionam-se à essa categoria as ideias de ambiente 
selvagem, Éden, Eldorado, as Amazonas, os recursos e atrativos naturais e 
paisagísticos, as origens da descoberta que se pontuam pelo enunciado da 
Carta de Pero Vaz de Caminha “dar-se-á nela tudo”. 
 

A imagem do Brasil como paraíso natural também se destaca pela 

representação do Rio de Janeiro. Em todos os cenários e tomadas reais da cidade 

são vistas belas paisagens naturais que parecem englobar sua parte urbana. Praia e 

sol são temas muito associados ao Rio de Janeiro, também presentes nos filmes, 

mesmo que de modo artificial. Essa imagem também se origina da época da 

colonização e atualmente é um dos componentes mais marcantes da imagem 

turística da cidade (BIGNAMI, 2002). A constante menção ao calor em Romance 

Carioca (1950) também remete à essa noção de país tropical e ao tema praia e sol. 

A fauna e a flora exóticas são outro lado deste estereótipo de paraíso 

tropical. Os dois filmes não mostram animais silvestres na cidade, mas a fauna está 

representada nos filmes em diversas formas. Os cenários estão repletos de plantas; 

a Amazônia e seus nativos são citados em um número musical numa associação 

com o samba, muito embora o ritmo tenha uma origem completamente diferente da 

subtendida. As diversas cores presentes tanto nos figurinos das dançarinas, quanto 

nos cenários – e até mesmo na figura de Carmen Miranda – são uma representação 

dessa imagem de exoticidade, fruto do deslumbramento dos europeus com a 

diversidade do Novo Mundo. 

Os produtos de exportação mais associados ao país também estão 

presentes nos filmes: o café e a banana. Enquanto o Brasil permanece como maior 

exportador de café até hoje, o mesmo não acontece com a banana, mas ambos 

podem ser observados nos filmes, seja em uma empresa exportadora de café, nas 

bananeiras espalhadas pelos cenários ou mesmo no turbante de Carmen Miranda. 

Outro estereótipo presente é o da cidade do romance, lugar paraíso. As 

pessoas parecem encontrar o amor naturalmente no Rio de Janeiro, como 

apresentado nos filmes, principalmente se tratando de turistas estrangeiros na 

Cidade Maravilhosa. Este tipo de tema romântico é comumente associado aos 

países latinos, não só na forma das latinas sedutoras, mas também dos latin lovers – 
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os amantes latinos. Este estereótipo cabe ao personagem do Barão Manuel em Uma 

Noite no Rio (1941), o brasileiro sedutor que encontra sua esposa em uma noite 

romântica no Rio de Janeiro, ideia também aludida na canção They met in Rio. 

A categoria seguinte, O País do Carnaval, também é uma das mais 

associadas simultaneamente com o Rio de Janeiro e o Brasil: 

 
O País do Carnaval – encontraram-se relacionadas às manifestações 
veiculadas pelos meios de comunicação, para fins essencialmente turísticos 
como as grandes manifestações folclóricas, desportivas, artísticas e 
culturais, gastronomia, os próprios meios de comunicação de massa, as 
atualidades e eventos ligados às artes, ao cinema e à literatura nacional, à 
promoção turística em si e ao marketing (BIGNAMI, 2002, p. 110). 
 

Entre os principais temas percebidos nos filmes estão o carnaval e o samba, 

presentes em ambos os filmes. Ambos apresentam festas, números musicais e 

apresentações em nightclubs. Toda a apresentação de Uma Noite no Rio (1941) é 

uma alusão ao carnaval, embora não mencionem seu nome, e este é representado 

pelo samba e elementos de festividade presentes. Já em Romance Carioca (1950), 

o carnaval está mais claramente apresentado, com comemorações em salões e 

cenas com carros alegóricos, do carnaval de rua no Rio de Janeiro. O samba pode 

ser percebido em ambos, representado principalmente por Carmen Miranda e o 

Bando da Lua – frequentemente misturados a outros ritmos, não necessariamente 

brasileiros. A presença destes temas é justificada, visto que na época da produção 

dos filmes a ditadura de Vargas investia intensamente na popularização do samba e 

do carnaval, com o objetivo de criar uma identidade nacional e produto cultural de 

exportação. Mesmo antes o Brasil já era associado a festividades, alegria e danças, 

uma vez que tal imagem já era conferida aos nativos na época do descobrimento 

(BIGNAMI, 2002). 

A terceira categoria que compõe a imagem turística do país, o Brasil do 

Brasileiro, também concerne ao Rio de Janeiro e à imagem de seus habitantes: 

 
O Brasil do Brasileiro – incluem-se aí todas as características atribuídas ao 
povo brasileiro ou ao modo se ser do brasileiro, tais como a musicalidade, a 
hospitalidade, a malandragem, a doçura, a alegria, a felicidade, a falta de 
racismo ou preconceito e a cordialidade (BIGNAMI, 2002, p. 110). 
 

Essa categoria é representada nos filmes principalmente pela imagem da 

própria Carmen Miranda e do Bando da Lua, uma vez que praticamente não há 
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brasileiros ou cariocas com destaque em nenhuma das histórias. As exceções são 

Manuel Duarte, o barão rico, cordial e sedutor, anfitrião da festa presente no 

desfecho de Uma Noite no Rio (1941); e claro, as personagens de Carmen Miranda, 

que sempre interpreta a cantora esperta e extrovertida, que alterna entre a doçura e 

tempestuosidade. O Bando da Lua não tem falas nos filmes, mas seus integrantes 

estão sempre presentes nos números musicais de Carmen, acompanhando a artista 

ao fundo e também representando a faceta musical do brasileiro. 

Embora ambos os filmes se passem no Rio de Janeiro, cidade conhecida 

pela diversidade cultural e miscigenação, não é possível ver nenhum personagem 

negro na tela. Há presença de alguns latinos, além de Carmen e o Bando da Lua, 

mas a predominância no elenco é de atores brancos. Enquanto ambos os filmes 

eram feitos o racismo e o preconceito eram muito fortes nos Estados Unidos e em 

Hollywood. O movimento pelos direitos civis dos afro-americanos se intensificaria 

nos anos seguintes, mas a presença de atores negros no cinema então ainda era 

rara. O resultado é uma representação inverossímil da cidade, tão ligada à cultura 

afro-brasileira, mas não reconhecível no cinema. 

Os filmes ainda se focam na dimensão da classe alta brasileira – ignorando 

a imagem do Brasil como país pobre ou emergente –, com festas de gala, cassinos 

e salões, com apenas um vislumbre do carnaval de rua. Também não são 

apresentados personagens cariocas críveis, com exceção daqueles representados 

pela própria Carmen. Talvez por medo de ofender o país representado – como 

ocorrera em filmes anteriores – os produtores optaram por ignorar aspectos da 

cidade menos glamourosos – essenciais para a sua identidade – e escolher uma 

imagem mais refinada. 

Outra categoria da imagem turística referente ao Brasil, e consequentemente 

ao Rio de Janeiro, presente em diferentes formas nos filmes é: “O Lugar do Sexo 

Fácil: relacionam-se a isso ideias de beleza, sensualidade, libertinagem, o símbolo 

de mulher brasileira, a concepção da vida nos trópicos (mar, praia, sol)” (BIGNAMI, 

2002, p. 110). 

A imagem do Brasil como reduto de mulheres sensuais é um pouco mais 

discreta em Uma Noite no Rio (1941), percebida apenas vagamente na figura das 

dançarinas do cassino, na atração exercida por Carmen Miranda e nas fileiras de 

mulheres no cassino, culminando em uma delas sentada no colo de um dos sócios 
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do Barão e deixando-o atordoado com seu flerte. Já em Romance Carioca (1950) a 

situação muda: a insistência inconveniente do passageiro estadunidense no cruzeiro 

– com direção ao Rio de Janeiro – em relação à Nancy e Carmen; o interesse do 

personagem americano em observar as brasileiras de biquíni na praia e depois em 

Carmen, a dançarina latina sensual que se apresenta para a família de Nancy e um 

vislumbre de mulheres em carros alegóricos no carnaval. Essa imagem se 

intensificaria muito mais nas próximas décadas – com as propagandas focadas nas 

belas figuras das mulheres brasileiras em trajes de banho – mas já existia desde o 

descobrimento do Brasil, com a percepção dos europeus acerca das nativas nuas, 

muito diferentes das mulheres e cultura conhecidas. Posteriormente as latinas em 

geral também seriam associadas à sensualidade por muitos estrangeiros (BIGNAMI, 

2002). 

A visão do Brasil, e mais especificamente do Rio de Janeiro como o destino 

dos fora da lei também é muito frequente no cinema. Amancio (2000) menciona a 

origem deste clichê também na época do descobrimento, quando os degredados 

vinham ao país por opção ou fuga. A associação dos cariocas à malandragem 

também colabora com este estereótipo, e nos filmes analisados temos apenas um 

vislumbre disso, nas figuras de Carmen e Larry, em Uma Noite no Rio (1941), 

artistas muito espertos, que não pestanejam em perpetrar a troca de papéis entre os 

protagonistas em troca de dinheiro. 

A última categoria que compõe a imagem turística do Brasil, de acordo com 

Bignami (2002, p. 110) é: “O Lugar do Exótico e do Místico – estão aí relacionadas 

as ideias bizarras, a religiosidade, o mistério, a cultura indígena pelo seu aspecto 

exótico, os ritos e rituais de um modo geral.”  

Carmen sempre foi a representação do exótico para os estrangeiros: suas 

roupas, cores, maneirismos,  estilo de cantar acelerado em português e jeito 

exuberante atraía atenções fora do país. Os indígenas são citados em Uma Noite no 

Rio (1941) e relacionados à criação do samba e em ambos os filmes podem ser 

vistos alguns símbolos religiosos: a igreja no cenário do cassino e algumas estátuas 

que compõem diferentes cenários, que lembram imagens religiosas. 

 Além das categorias de Bignami (2002), Amancio (2000) cita o futebol como 

parte da imagem do país, mas não há em nenhum dos filmes menção sobre o 

esporte. Essa ausência é justificada pelo fato de que o futebol só começou a se 



139 
 

popularizar na década de 50, após a realização da Copa do Mundo no país, a 

construção do Maracanã e o esforço do governo de alavancar o esporte no Brasil. 

Tampouco há menções ao problema da violência que hoje é tão associado ao país 

(BIGNAMI, 2002) e ao Rio de Janeiro em especial, o que é compreensível, uma vez 

que então o crime organizado ainda não havia se tornado um problema de grandes 

proporções na cidade, tão noticiado na imprensa atualmente.  

Por outro lado é bem perceptível nos filmes a união entre os Estados Unidos 

e o Brasil em suas diferentes formas. Seja em um número musical clamando pela 

aproximação dos países em Uma Noite no Rio (1941); na combinação dos casais – 

os brasileiros Carmen e Barão Manuel formando casais com os estadunidenses 

Larry e Cecilia; na sociedade envolvendo café de Carmen e Paul em Romance 

Carioca (1950), a Rio-American Coffee Co., entre outros. Consequência direta da 

Política da Boa Vizinhança, que iniciou uma tentativa dos Estados Unidos de maior 

aproximação do Brasil e outros países latinos (TOTA, 2000), em plena atividade 

durante a produção de Uma Noite no Rio (1941). Com o tempo e a perda da 

urgência de se aproximar destes países, essa imagem de união feneceu e deixou de 

ser constante nos filmes. 

Algo recorrente tanto em Uma Noite no Rio (1941) e Romance Carioca 

(1950) quanto nos outros filmes de Carmen Miranda e tantos outros que se 

passavam no Rio de Janeiro é a confusão acerca da cultura, tanto em nível regional 

quanto internacional. Em um filme que se passa na cidade do Rio de Janeiro há 

frequentemente a referência a costumes de outras regiões, como as menções à 

Bahia e a Amazônia. Ainda mais comuns são os equívocos com as culturas diversas 

dos países latinos, visto que Hollywood tem um histórico de desinformação quanto à 

diferença dos costumes de seus vizinhos, frequentemente misturando as diferentes 

tradições dos países da América Latina no cinema, como Amancio (2000) demonstra 

ao citar diversos filmes que reproduzem o olhar estrangeiro sobre o Brasil. A mistura 

de ritmos musicais diversos com os de fato brasileiros é constante nos filmes 

analisados; muitos dos artistas coadjuvantes neles são latinos – como percebido por 

seus sotaques em canções e vozerio ao fundo das cenas; muitos figurinos são 

estranhos aos cariocas, como as roupas do Bando da Lua e de alguns dançarinos; 

ainda existem menções à cultura de outros países, como a menção de sombreros 

em Romance Carioca (1950). 
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Abaixo segue a figura 54, citada nos procedimentos metodológicos, que se 

trata de um quadro sintetizando o resultado da análise fílmica de ambas as obras: 

 

Figura 54 - Principais estereótipos e imagens percebidas 

Filmes / 
Estereótipos 

Uma Noite no Rio 
(1941) 

Romance Carioca 
(1950) 

O Brasil Paraíso X X 

O Lugar do Sexo Fácil X X 

O Brasil do Brasileiro X X 

O País do Carnaval X X 

O Lugar do Exótico e 
do Místico 

X X 

Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

Podemos obsevar pela figura 54 todas as categorias que compõem a 

imagem turística do Brasil de acordo com Bignami (2002) estão presentes nos 

filmes, na forma das imagens, estereótipos e clichês observados, e que todos têm 

um motivo de existir – mesmo os equívocos têm uma origem específica, muitas 

vezes remontando à época do descobrimento do Brasil. É perceptível também que 

embora as imagens analisadas devessem ser exclusivas ao Rio de Janeiro, elas 

englobam o resto Brasil também, resultado de a cidade representar o país e o país 

representar a cidade na visão estrangeira, como já mencionado anteriormente. Em 

contrapartida, muitos dos que estão ausentes no filme, ainda estavam em processo 

de formação, visto que as décadas em que os filmes foram produzidos e as que se 

seguiram foram cruciais para a construção da identidade do Rio de Janeiro. 

A maior parte das imagens transmitidas pelos filmes não são 

necessariamente negativas – já que era desejo dos Estados Unidos então se 

aproximar do Brasil e não ofendê-lo – mas muito unidimensionais, focando em 

elementos específicos com demasiada intensidade e ignoram outros que também 

compõem a realidade da cidade. Por outro lado, outras imagens transmitidas são 

equivocadas e perpetuam a miopia de muitos estrangeiros quanto às diferenças 

culturais entre os países da América Latina.  

Todas as categorias que compõem a imagem turística do Brasil (BIGNAMI, 

2002) estão representadas nos filmes analisados sobre o Rio de Janeiro, 

demonstrando que de fato o imaginário estrangeiro sobre a cidade se confunde com 

o imaginário acerca do país. Enquanto alguns dos estereótipos contidos nos filmes 
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pertencem a outras regiões do Brasil – como a menção à Amazônia e aos indígenas 

– várias características irradiadas do Rio de Janeiro acabam conferidas ao país 

como um todo – como o carnaval e o samba, que não eram tão populares na região 

sul do país, por exemplo.     

Os filmes Uma Noite no Rio (1941) e Romance Carioca (1950) – aliados a 

outros fatores como a falta de informação – e os outros que vieram antes e depois 

ajudaram a perpetuar estes estereótipos já conhecidos no imaginário estrangeiro 

acerca do Rio de Janeiro ao longo das décadas. 

 

3.5 CARMEN MIRANDA E O TURISMO NO RIO DE JANEIRO 

 

Dentre as imagens percebidas nos filmes Uma Noite no Rio (1941) e 

Romance Carioca (1950) estão estereótipos comuns ao Rio de Janeiro e ao Brasil 

até hoje, clichês fílmicos e alguns equívocos, como a atribuição de elementos da 

cultura de outros países da América Latina ao Brasil. Os problemas de 

representação nos filmes de Carmen Miranda não incluem a artista – parte mais 

autêntica em relação ao Brasil na tela – mas sim as outras imagens transmitidas que 

não correspondem à realidade, produzidas sem uma consultoria específica ou 

embasamento na realidade, mas sim no imaginário já existente dos responsáveis 

pelo produto audiovisual. Estes são sintomas de um problema maior: a falta de 

informação. 

Seja por falta de interesse de conhecer outras culturas; seja por insuficiente 

disseminação de informação por parte do Brasil e do Rio de Janeiro – ou há 

décadas atrás por conta da limitação dos meios de transporte e de comunicação – a 

desinformação pode ser muito prejudicial para a imagem turística da cidade e por 

associação, do país que ela representa. 

Para modificar a imagem turística da cidade e mantê-la favorável é 

necessário – além de esforços para melhorar o produto turístico em geral – um 

diálogo melhor entre os gestores do turismo, outras dimensões do governo e os 

produtores de audiovisual. Essencialmente, também é necessária uma maior 

inclusão e investimentos nas comissões fílmicas, já que um de seus propósitos é 

servir como ponte entre estes agentes. A comissão fílmica responsável pelo Rio de 
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Janeiro – ou comissões, se necessária criação de outras para maior eficiência – 

deveria expandir suas ações: melhorar seu catálogo de locações e outras 

informações sobre a cidade; revisar roteiros relacionados ao Rio de Janeiro. Buscar 

mais ativamente o contato com os produtores da indústria audiovisual, além de 

oferecer a assistência necessária para fomentar o turismo cinematográfico. O 

governo também tem a sua parte nesta questão, que é criar incentivos para que 

produções estrangeiras escolham o Rio de Janeiro como local de filmagem – além 

de outros lugares diversos no Brasil – e aumentar as ações para disseminar 

informações sobre a nossa cultura internacionalmente. 

Quanto à imagem de Carmen Miranda, o Rio de Janeiro faria bem em 

associá-la à imagem turística da cidade, como mencionado no capítulo anterior. 

Carmen ainda evoca admiração em um público considerável, e mesmo décadas 

após a sua morte – em um momento em que os meios de transporte e de 

comunicação que seriam característicos de um mundo globalizado ainda estavam 

em seu início – é um sinal do potencial de atração da artista, que deveria ser 

aproveitado pelo turismo. 

As iniciativas atuais para manter a memória de Carmen Miranda viva – e 

esta se entrelaça com a do Rio de Janeiro intensamente, como destacado neste 

trabalho – deixam a desejar. Marco de Canaveses, município português onde 

Carmen nasceu, conta com um museu dedicado ao nome da artista, com parte de 

seu espólio, um busto em sua homenagem e exposições de arte variadas22. Já nos 

Estados Unidos ela possui a impressão das suas mãos e sapatos no Teatro Chinês, 

um dos maiores pontos turísticos em Hollywood, uma estrela na calçada da fama, 

além de uma praça com seu nome na Hollywood Boulevard (CASTRO, 2005).  

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, nota-se pouquíssimas referências à artista 

ao circular pela cidade. O Museu Carmen Miranda foi inaugurado em uma edificação 

simples localizada no Parque do Flamengo, em 1976, e operava com pouca 

divulgação, certa precariedade e abandono com um acervo vasto composto por 

trajes de cena e sociais, acessórios, discos, filmes, coleção iconográfica, entre 

outros (MACEDO, 2014). Entretanto, este permanece fechado desde 2013, quando 

                                            
22

Mais informações sobre o Museu Municipal Carmen Miranda disponíveis em: 

http://www.lifecooler.com/artigo/passear/museu-municipal-carmen-miranda/327445/ e 
http://www.marcodecanaveses.pt/turismo/index.php. Acesso em: 12 fev. 2016. 
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foi planejada sua transferência para a nova sede do Museu da Imagem e Som em 

Copacabana, ainda em construção e sem data de inauguração23.  Ainda em 2012 

houve também um abaixo-assinado pedindo uma estátua de Carmen Miranda na 

cidade, apoiado pelo biógrafo da artista, Ruy Castro, dentre outros. Em 2013, foi 

anunciado que a escultora havia sido definida24 e que a previsão de inauguração em 

julho do mesmo ano, no bairro do Catete. Não houve mais notícias sobre a estátua 

de Carmen Miranda e tampouco ela foi inaugurada na data prometida ou até a 

conclusão do presente trabalho (NOBILE, 2013). Um busto da artista, com a bata 

baiana, colares e turbante, – doado pelo empresário Abraham Medina, dono da loja 

O Rei da Voz – foi inaugurado em 1960, no Largo da Carioca, mas com a reforma e 

as obras do metrô no local foi transferido em 1970 para a Ilha do Governador, onde 

se encontra até hoje, ao lado da Rua Carmen Miranda. Esta rua teve seu nome 

modificado em homenagem à artista pouco tempo após sua morte, sendo que a 

proposta inicial era dar o nome da cantora à Travessa do Comércio, onde Carmen e 

sua família viveram. A proposta não foi aceita e assim, tanto o nome, quando o 

busto de Carmen foram parar na Ilha do Governador, local que pouco teve a ver com 

a história de Carmen Miranda no Rio de Janeiro e ainda é relativamente isolado dos 

centros turísticos da cidade e de outros lugares de interesse relacionados à artista 

(GARCIA, 2004). 

Entrementes o túmulo de Carmen continua atraindo pessoas, funcionando 

como a coisa mais próxima de um monumento em homenagem à artista disponível 

para os visitantes. O Cemitério São João Batista, onde se localiza seu jazigo, 

oferece mapa virtual, visitas guiadas e até mesmo códigos QR em diversos túmulos 

das personalidades ali enterradas, que com o aplicativo correto fornece ao visitante 

mais informações sobre quem está sepultado ali25. Percebe-se que este caso, ao 

menos, o potencial turístico do local está sendo explorado, enquanto se trabalha a 

vertente histórica e cultural do cemitério, a memória daqueles ali enterrados também 

é mantida. 

                                            
23

 Durante a produção deste trabalho, a abertura do museu foi adiada algumas vezes desde a sua 

previsão original para o final de 2014. O governo estadual não dá mais um prazo para o término 
da obra, que recentemente foi interrompida (REZENDE, 2016). 

24
 Christina Motta, a autora da estátua de Brigitte Bardot em Búzios, que ironicamente ganhou esta 

homenagem antes de Carmen Miranda, uma artista muito mais significativa para os brasileiros. 
25

 Mais informações sobre o Cemitério São João Batista disponíveis em: http://cemiteriosjb.com.br/. 
Acesso em: 12 fev. 2016. 
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Seu jazigo é apenas o último lugar na trilha de lugares no Rio de Janeiro que 

Carmen deixou sua marca. Dentre estes locais estão as diversas casas onde a 

família Miranda viveu, as ruas onde ela trabalhou antes de começar a carreira 

artística, os cassinos onde se apresentou até sua partida do Brasil. Um passeio por 

estes e outros lugares que fizeram parte da rotina de Carmen nos permite um 

vislumbre da sua vida e de um Rio de Janeiro mais antigo, tão histórico, mas já 

desbotado pela modernidade. O potencial para um roteiro turístico baseado na 

Pequena Notável é grande, ainda mais considerando a recente popularidade dos 

walking tours e as diversas possibilidades e caminhos interessantes que podem ser 

organizados a partir da vida de Carmen Miranda, entretanto houve até agora poucas 

iniciativas de realizar passeios com esta temática. Algumas das residências da 

artista exibem uma placa informando sobre a ilustre moradora, mas não há 

quaisquer tipos de projeto nestes locais.  

Alguns locais de interesse são: A residência na Rua Senhor dos Passos, 59; 

a residência na Rua da Candelária, 94 (antigamente 50); o endereço Rua Joaquim 

Silva, 45 (antigo 53), a casa de vila onde os Mirandas viveram, que já não existe 

mais; as Ruas do Passeio, Ouvidor e Gonçalves Dias, onde ela trabalhou em lojas 

de artigos femininos, chapéus e artigos masculinos, enquanto já cantava 

amadoramente em bistrôs nesse entorno; a residência na Travessa do Comércio, 

13; a residência em Santa Teresa, na Rua André Calvancanti, 229; a residência na 

Rua Silveira Martins, 20 (antigo 12), em frente ao Museu da República, que hoje 

abriga o Hotel Inglês; a última residência de Carmen no Brasil, na  Avenida São 

Sebastião, 131, localizada na Urca; O antigo Cassino da Urca, na Avenida João Luiz 

Alves, parcialmente reformado para abrigar o Istituto Europeo di Design, permanece 

com uma das alas em Ruínas; o antigo Cassino Atlântico, na Avenida Atlântica 

4.264, onde atualmente se localiza um shopping e o Hotel Sofitel; o Cocabana 

Palace, na Avenida Atlântica 1.702, que permanece em funcionamento até hoje, 

embora não mais como cassino. 

Podemos perceber com estes exemplos uma lacuna de possibilidades 

ignoradas pelo setor turístico. Nos locais relacionados à Carmen ou em outros, 

vários projetos poderiam ser feitos, seja pela iniciativa pública ou privada: centros 

culturais, casas de show, bares e restaurantes, e outros empreendimentos 

temáticos. O museu e a estátua são um passo importante na preservação da 
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memória da artista e na criação de atrativos turísticos, mas se encontram na 

incerteza das decisões financeiras e políticas. É possível que após finalmente 

inauguradas funcionem como catalisador para novas iniciativas culturais envolvendo 

Carmen Miranda. Especialmente durante o carnaval, ocasião tão associada à artista, 

quando a cidade recebe um número grande de turistas, é difícil acreditar que não 

haveria demanda para esses empreendimentos – em especial de estrangeiros26, que 

têm um interesse notável por este ícone de Hollywood. 

Logo, percebemos que as possibilidades para o turismo cinematográfico no 

Rio de Janeiro são diversas se bem planejadas pelos responsáveis. Principalmente 

ao nos apropriarmos da imagem de Carmen Miranda, há o potencial para atrair o 

público estrangeiro com este ícone do cinema hollywoodiano, e ainda devolver aos 

cariocas e ao resto Brasil parte da sua memória, por meio de uma das maiores 

intérpretes do país. 

                                            
26

 A própria apresentação no site do Museu Carmen Miranda afirma que a “[...] criação do museu foi 
uma resposta aos milhares de admiradores de Carmen Miranda, sobretudo estrangeiros, que 
desejavam um espaço para a preservação da memória da Pequena Notável [...]” (RIO DE 
JANEIRO, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retornando à questão motivadora deste trabalho – como os filmes 

hollywoodianos de Carmen Miranda que representaram o Rio de Janeiro podem ter 

influenciado o imaginário sobre a cidade? – podemos agora concluir que os filmes 

Uma Noite no Rio (1941) e Romance Carioca (1950) não inventaram novos 

estereótipos sobre o Rio de Janeiro ou o Brasil, porém, se apropriaram daqueles já 

existentes e ajudaram com sua perpetuação não só no cinema, mas também no 

imaginário estrangeiro.  

Logo, confirma-se a hipótese inicial, de que graças ao forte poder de 

influência do cinema, os filmes estadunidenses de Carmen Miranda que 

representavam o Rio de Janeiro reproduziram muitas imagens estereotipadas, 

caricatas e até mesmo equivocadas na mente estrangeira, consequentemente 

afetando o imaginário da cidade, ao continuar transmitindo determinadas 

informações aos expectadores. Essas imagens não foram criadas pelos filmes, pois 

já faziam parte do imaginário acerca do Brasil e algumas ideias remontam até 

mesmo ao descobrimento do país e à colonização pelos europeus; o que as duas 

obras fazem é reproduzir certas ideologias, auxiliando sua consolidação na visão 

estrangeira.  

As imagens e estereótipos sobre o Rio de Janeiro percebidos nos filmes 

durante a análise são compatíveis com as 5 categorias que compõem a imagem 

turística do Brasil, de acordo com Bignami (2002): O Brasil Paraíso; O Lugar do 

Sexo Fácil; O Brasil do Brasileiro; O País do Carnaval; O Lugar do Exótico e do 

Místico. Isso demonstra que o de fato a cidade e o país representam um ao outro no 

imaginário estrangeiro. 

Ainda percebemos algumas características nas duas obras: o fato de o Rio 

de Janeiro não ser um dos elementos principais na história, servindo mais como um 

cenário exótico para a os romances musicais. A presença da cidade no filme é 

superficial; generalização acerca dos diferentes países da América Latina, com as 

mistura de ritmos, idiomas e culturas em geral; há a presença do tema do pan-

americanismo, principalmente em Uma Noite no Rio (1941), quando a Política da 

Boa Vizinhança estava mais presente em Hollywood. Esse tipo de ideologia está 

inserida no filme em uma tentativa de transmiti-la ao público por meio do cinema. 

Como observado nos capítulos anteriores, o cinema, que é pura imagem, 
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tem a capacidade de influenciar a visão das pessoas, podendo até mesmo modificar 

imaginários. Como obras de arte e produtos de entretenimento também refletem a 

visão de seus produtores – neste caso, estrangeiros – e, portanto nos dá uma 

melhor compreensão da época sobre as imagens acerca da cidade e do 

desenvolvimento do turismo. Já foi usado como ferramenta de propaganda em 

diferentes momentos da história; já serviu como meio de notícias por meio dos 

cinejornais e fonte de diversão e escapismo com seus filmes; no turismo 

cinematográfico – segmento do turismo moderno – mostra sua força de influência 

sobre as pessoas, criando novas atrações, mudando sentidos de lugares já 

existentes e levando turistas a lugares diferentes por causa das produções 

audiovisuais. 

Muitas das imagens percebidas nos filmes são unidimensionais ou 

equivocadas, também justificadas por diferentes razões históricas, como aquelas 

que remontam ao descobrimento. Estes estereótipos frequentemente associados ao 

Rio de Janeiro têm origens antigas, se iniciando com a colonização europeia do 

Brasil, passando pela chegada da Família Real Portuguesa no Rio de Janeiro e 

pelas transformações vividas pela cidade na primeira metade do século XX. Foram 

fixados na mente das pessoas por diferentes meios ao longo das décadas, quando 

apenas nas últimas os meios de comunicação e de transporte evoluíram o suficiente 

para que informações sobre a nossa cultura pudessem se espalhar eficientemente. 

Antes da globalização, a desinformação era muito comum, com as pessoas se 

apoiando nos parcos meios de comunicação disponíveis – entre eles o rádio e o 

cinema – e nas informações obtidas por eles, assim, essas imagens repetidas 

continuamente em diferentes mídias continuam a fazer parte do imaginário 

estrangeiro sobre a cidade. O fato é que os filmes analisados não fazem justiça ao 

Rio de Janeiro real – antigo ou atual –, visto que há pouquíssimas cenas reais da 

cidade e tampouco o Rio de Janeiro tem um papel maior que o de pano de fundo 

pitoresco em ambos os filmes. 

Uma Noite no Rio (1941) e Romance Carioca (1950), quando analisados 

cuidadosamente, são uma janela para a visão estrangeira sobre o Brasil. São 

também prova da capacidade do cinema de transmitir diversas imagens, que ajudam 

a construir o imaginário de determinados locais, e, consequentemente afetam o 

modo como as pessoas reagem a ele. Sendo a imagem turística tão determinante 

para a aquisição e avaliação do produto turístico, deveríamos voltar nossas 
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atenções para os efeitos das imagens, estereótipos e clichês na produção 

audiovisual. 

Os filmes estadunidenses de Carmen Miranda são um registro de momentos 

derradeiros para o Brasil e o Rio de Janeiro: a construção de uma identidade 

nacional e o processo de urbanização do país – que acarretaram em diversas outras 

mudanças importantes para a cidade; e a projeção internacional, com a construção 

de um imaginário próprio dos estrangeiros. Carmen Miranda foi especialmente 

importante para tais momentos. Assim como o Rio de Janeiro representava o Brasil 

na visão estrangeira, a artista representava ambos fora do país, demonstrando com 

seu personagem a visão estilizada da sua própria cultura. 

O impasse é que para os estrangeiros, sem maiores informações sobre o 

nosso país tendiam a tomar as partes pelo todo, o abstrato da personagem pela 

realidade de toda uma nação. Carmen em seu papel de artista cumpriu seu objetivo: 

entreter. A maior parte do Brasil depositou suas esperanças na brasileira, para que 

esta representasse o país no cenário internacional favoravelmente, enquanto o 

governo dos Estados Unidos esperava utilizá-la como ferramenta para se aproximar 

dos países da América Latina. Considerando essas responsabilidades e 

expectativas absurdas, já é impressionante o sucesso da artista em sua carreira 

relativamente curta, mas estelar. 

Ao estudar o potencial turístico da imagem de Carmen Miranda para o Rio 

de Janeiro, notamos que a artista e seu legado são muito pouco explorados pelo 

turismo na cidade, enquanto em outros países é dada à Carmen Miranda mais 

atenção. Considerando sua popularidade, que resiste décadas após sua morte, seu 

status como ícone do cinema, a importância da atriz como intérprete brasileira e sua 

identificação com a história do Rio de Janeiro, acreditamos que a cidade se 

beneficiaria muito da apropriação da imagem de Carmen Miranda no turismo. Para 

isso os projetos já existentes devem ser apoiados e novas atividades culturais 

criadas não só pela gestão turística, mas também pela iniciativa privada, que pode 

também explorar – prudentemente – a imagem de Carmen Miranda enquanto 

mantém sua memória viva. 

Nenhuma outra pessoa representou o país tão ativamente no imaginário 

estrangeiro e por isso já lhe é devida deferência. Seus filmes são uma janela para a 

visão estrangeira acerca do Rio de Janeiro e sua construção no cinema, além de 

nos mostrar um momento da nossa história e do turismo diferentes de como os 
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conhecemos hoje.  

O poder de influência do cinema e sua capacidade de transmitir certas 

ideologias para as grandes massas – aliados a outros elementos, como a escassez 

de informação – afeta também a visão das pessoas acerca de determinados tópicos, 

e consequentemente, determinados imaginários, incluindo de lugares diversos, 

destinos turísticos. O Rio de Janeiro em especial já é associado a certos 

estereótipos originados nas origens da cidade – e até mesmo da cidade – e que 

apesar das diversas mudanças ocorridas no Rio de Janeiro, se mantém ao longo 

dos anos. O cinema também continua reproduzindo certos clichês acerca da cidade 

e do país, convenientes para a indústria cinematográfica, ajudando a perpetuar o 

imaginário já existente sobre a cidade, principalmente se tratando dos estrangeiros, 

cujas principais informações sobre o Rio de Janeiro são aquelas que os meios de 

comunicação disponibilizam. 

O turismo, que depende da imagem, também é afetado pelo cinema e o Rio 

de Janeiro, que representa o Brasil – e é representado pelo país – no imaginário 

estrangeiro é especialmente dependente da sua imagem turística. Carmen Miranda 

é parte importante dessa imagem e seria benéfico para o Rio de Janeiro explorar 

mais a sua memória enquanto a preserva. Este trabalho explicita o fato de que o 

turismo, a imagem e o cinema afetam o outro em uma relação de interdependência, 

criando influências diretas e indiretas entre si. 
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