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RESUMO
Este trabalho aborda a convergência entre o turismo e o cinema e o
desenvolvimento de um novo segmento que é o turismo cinematográfico. Trata de
seus efeitos como atividade econômica e como a indústria cultural e o turismo estão
entrelaçados. O cinema possui influência significativa no imaginário turístico do
público que assiste às produções audiovisuais em que são retratadas paisagens
naturais, comportamento humano e diversidade cultural. O imaginário turístico e
social é construído a partir do que as pessoas acessam nos meios de comunicação
até o que permeia na sociedade por meio das escolas, empresas e até na família. A
relação entre o turismo e os imaginários se estabelece a partir do que é divulgado
dos destinos turísticos no qual influencia na decisão do turista em escolher aquele
lugar para visitar. O objeto de estudo deste trabalho é a franquia da animação Rio,
com os filmes Rio (2011) e Rio 2 (2014) sobre os quais foram realizadas análises
fílmicas, observando os aspectos retratados como: a biodiversidade, morfologia,
ações dos personagens, conteúdo, cultura local e estereótipos e clichês. Realizou-se
ainda, uma entrevista com o gestor de uma agência de turismo receptivo, bem como
entrevistas informais e observações como cliente oculta em quatro agências de
viagens e turismo. Foram aplicados também questionário online, em português, para
brasileiros que residem fora do estado do Rio de Janeiro e em inglês para
estrangeiros que assistiram aos filmes. Os resultados indicam que os aspectos
observados na análise fílmica estão relacionados com o contexto histórico e social
da cidade no qual os filmes se construíram. A entrevista e as observações a respeito
das agências e os questionários permitem afirmar que os filmes Rio contribuem para
o desenvolvimento de city tours e pode influenciar o público ao escolher o Rio de
Janeiro como destino turístico.

Palavras chave: Cinema. Turismo. Imagem. Imaginário. Rio de Janeiro.

ABSTRACT
This paper addresses the convergence between tourism and the film and the
development of a new segment that is the cinematographic tourism. It’s about its
effects as an economic activity and how the cultural industry and tourism are
intertwined. The cinema has significant influence in the tourist imaginary audience
that watches the audiovisual productions that are portrayed natural landscapes,
human behavior and cultural diversity. The tourist and social imaginary is built from
what people access on the media which permeates society through schools,
businesses and even the family. The relationship between tourism and the imaginary
is established from what is disclosed of tourist destinations in which influences the
customer's decision to choose one place to visit. The study object of this paper is the
Rio animation franchise, with movies Rio (2011) and Rio 2 (2014) on which filmic
analysis were performed, observing the aspects portrayed as: biodiversity,
morphology, actions of the characters, content, local culture and stereotypes and
clichés. It was held, also, an interview with the manager of a receptive tourism
agency, as well informal interviews and observations as a hidden customer in four
travel agencies and tourism. It was also applied online questionnaire in Portuguese
for Brazilians who live outside the state of Rio de Janeiro and in English for
foreigners who watched the movies. The results indicate that the features observed
the movie analysis is related to the historical and social context of the city in which
the films were constructed. The interview and the observations about the agencies
and the questionnaires allow to state that the Rio movies contribute to the
development of city tours and can influence the public to choose Rio de Janeiro
as a tourist destination.

Keywords: Cinema. Tourism. Image. Imaginary. Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO

Os filmes estrangeiros produzidos na cidade do Rio de Janeiro estão cada
vez mais ganhando destaque no mundo por retratar um lugar com belezas naturais e
hospitaleiro e, também por identificar o cinema como meio de comunicação de
massa para promover e divulgar destinos turísticos, por conseqüência fomentar o
turismo, portanto, observa-se a relevância desta pesquisa científica ao abordar os
filmes Rio (2011) e Rio 2 (2014) que são animações do brasileiro Carlos Saldanha,
cujo cenário das duas produções é a cidade do Rio de Janeiro.
As imagens da cidade que são retratadas pelas produções cinematográficas
aguçam a percepção e a curiosidade do público, mas observa-se que essas
apresentam uma irrelevância à adequação as características físicas e sociais do
lugar. O que é apresentado para o público acaba sendo algo artificial e ilusório e
estimulando as pessoas a acreditarem que a cidade é desta forma como é retratada,
ao mesmo tempo em que interfere na escolha de um destino turístico.

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 as suas tramas favoritas – ou seja, em filmes, em
produções de televisão, entre outros. O cinema, portanto, funciona como
reforço de poderosos símbolos que podem influenciar a escolha do destino
de turistas – individual ou coletivamente (BRASIL, 2007, p.8).

Os filmes acabam determinando o olhar e contribuindo para formar opiniões
sobre aquele destino instigando o público a visitá-lo, mesmo tendo uma imagem
preconcebida da cidade construída pelo filme. A partir disso, levantou-se a seguinte
questão: em que medida a imagem retratada da cidade do Rio de Janeiro nos filmes
Rio e Rio 2 interfere na percepção do turista quanto à realidade da cidade,
contribuindo para construção do imaginário turístico?
Segundo o Ministério do Turismo, no ano da Copa do Mundo, em 2014, o
Rio de Janeiro ficou em segundo lugar na lista de receptores 1.597.153, registrando
o maior aumento absoluto na entrada de estrangeiros, com 389.353 a mais de
pessoas que 2013. Já São Paulo por onde entraram 2.219.917 visitantes,
permanece como a principal porta de entrada do país (BRASIL, 2016). As belezas
naturais e culturais do Rio de Janeiro se tornam também atrativos, sendo o
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município preferencial para a indústria audiovisual que utiliza a cidade como pano de
fundo para desenvolver suas tramas e retratar ou reafirmar clichês e estereótipos do
lugar e da população.
Com isso, o objetivo geral desta pesquisa é realizar um estudo sobre as
imagens retratadas nos filmes Rio que interferem na interpretação do turista quanto
à realidade do Rio de Janeiro e, conseqüentemente, na construção do imaginário
turístico da cidade. Assim, os objetivos específicos são: discutir a relação do cinema
e o turismo e a importância deste no âmbito da indústria cultural, retratar a influência
do cinema no imaginário turístico sobre o Rio de Janeiro, identificar os elementos
constituintes dos filmes Rio e Rio 2 que retratam turisticamente a cidade e realizar
um estudo sobre a experiência do público ao assistir os filmes Rio e o impacto
destes nas agências de turismo receptivo.
O

material

utilizado

nesta

pesquisa

é

o

Estudo

de

Sinergia

e

Desenvolvimento entre as Indústrias do Turismo e Audiovisual Brasileiras (BRASIL,
2007) que tem como anexo a Cartilha do Turismo Cinematográfico que aborda as
políticas de incentivo ao turismo cinematográfico aplicadas no mundo que
contribuem para a divulgação dos destinos turísticos e orientações para o
desenvolvimento do segmento. Foram acessadas reportagens em sites de jornais e
revistas como o jornal O Globo, Exame, Folha de S.Paulo, entre outros. Também
foram utilizadas informações do site do Ministério do Turismo (MTUR), da Rio Film
Comissions entre outros.
Algumas bibliografias e artigos científicos foram utilizados para realização da
pesquisa. Alguns dos autores utilizados são: Flávio Martins e Nascimento (2009),
com sua obra Cineturismo; Tunico Amancio (2000), com sua obra Brasil dos
Gringos: imagens no cinema; Sue Beeton (2005), com sua obra Film – induced
tourism; Susana Gastal (2005), com sua obra Turismo, imagens e imaginários;
Bianca Freire Medeiros (2005), com sua obra O Rio de Janeiro que Hollywood
inventou, entre outros.
Na pesquisa foram utilizados métodos qualitativos e quantitativos com
objetivos descritivos e exploratórios. No tipo qualitativo se encaixam a entrevista
realizada em uma agência de receptivo, as observações como cliente oculto em
outras quatro agências e a análise fílmica dos filmes Rio e Rio 2 que preenchem os
requisitos da pesquisa descritiva, que segundo Gil (2002, p. 42) “[...] tem como
objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou

12

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.” Por outro lado,
os questionários enquadram-se na pesquisa quantitativa, do tipo exploratória, que
tem como objetivo, como explica Gil (2002, 41): “[...] o aprimoramento de idéias ou a
descoberta de intuições.”
Este trabalho está estruturado em quatro capítulos: O primeiro capítulo
aborda a relação entre o turismo e o cinema e atividade turística no âmbito da
indústria cultural; O segundo capítulo diz respeito às imagens retratadas no filme Rio
e Rio 2 no imaginário social e turístico e a relação dos imaginários com o turismo;O
terceiro capítulo trata do enredo do filme Rio e Rio 2, a metodologia aplicada nas
análises fílmicas das animações e a análise fílmica dos filmes; O quarto capítulo
contém o estudo das respostas da entrevista e as observações nas agências e os
resultados dos questionários.
Esta pesquisa apresenta a importância da relação entre o turismo e o
cinema e a influência que as produções cinematográficas causam no público à
medida que estimulam a tomar decisões sobre a escolha de destinos turísticos
mediante as características físicas e sociais que são apresentadas nos filmes.
Discute-se ainda as imagens do Rio de Janeiro, retratadas nos filmes Rio e Rio 2,
que apresentam e reafirmam clichês e estereótipos sobre a cidade e a população.
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1. TURISMO CINEMATOGRÁFICO

Nesta seção será retratada a relação entre o turismo e o cinema, abordando
as definições de autores importantes que explicam a sinergia entre as duas áreas,
com destaque para o Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias do
Turismo e Audiovisual Brasileiras, cujo anexo possui a Cartilha do Turismo
Cinematográfico Brasileiro, material este que visa orientar os interessados em
desenvolver o segmento nos municípios das diversas regiões brasileiras.

1.1 A CONVERGÊNCIA ENTRE O TURISMO E O CINEMA

A convergência entre o turismo e o cinema tem se revelado muito importante
para o mercado, pois o cinema possui uma ampla cobertura de divulgação para com
o público, o que torna viável a promoção e divulgação de destinos turísticos. De
acordo com Nascimento (2009, p. 10) “[...] hoje, trata-se de um bem elaborado
processo sinérgico em que amplos segmentos do entretenimento, numa estratégia
de suporte mútuo, organizam-se para promover e explorar o mercado em escalas
nunca vistas.”
O cinema é usufruído como instrumento para retratar a imagem daquele
destino e explanar todas as informações que são apresentadas de forma
subentendidas ou não. Desta maneira o turismo acaba se beneficiando do cinema já
que o público é instigado pela curiosidade e pela emoção de conhecer o lugar.
Beeton (2005) refere-se ao turismo induzido por filmes (film – induced
tourism) como a influência do cinema em promover e divulgar os destinos turísticos,
o que sugere o sucesso das visitações a esses lugares retratados nos filmes e, por
conseguinte, este conceito adere a outros meios de comunicação como televisão,
internet, DVD e entre outros que utiliza o marketing para promover estes destinos,
entretanto, o termo turismo induzido pelo cinema (movie – induced tourism) está
relacionado aos filmes produzidos nos famosos estúdios de filmagens.
A partir dos estudos da autora entende-se que o turismo é favorecido tanto
pelo cinema, a televisão, a internet e outros meios de comunicação como
instrumentos de marketing para realizar promoções e divulgações de lugares que
podem ou não ser conhecidos pela grande massa da população. Sendo assim,
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muitos destinos turísticos entram na lista dos turistas para serem visitados devido à
cobertura que o cinema e outros veículos de informação lhes proporcionam.
A partir do surgimento deste fenômeno, turismo induzido pelo cinema
(movie-induced tourism) ou turismo induzido por filmes (film-induced tourism),
destacam-se estudos realizados por autores como Simon Hudson e J. R. Brent
Ritchie; Flávio Martins e Nascimento, dentre outros.
Os autores que mencionam esse fenômeno são Hudson e Ritchie (2006) ao
observarem que o turismo induzido por filmes está diretamente relacionado ao que
está sendo retratado nas telas do cinema, pela televisão e nos vídeos, estimulando
as visitações turísticas aos destinos retratados. Sendo assim, esse fenômeno
provoca um crescimento da indústria do entretenimento e o aumento das viagens
internacionais.
Hudson e Richie (2006) ainda se referem ao entrelace entre o turismo e o
cinema e os outros meios de comunicação, como provedores da difusão e
reafirmação de destinos turísticos, proporcionando destaque ao turismo por meio
das visitações e como os dois segmentos do entretenimento servem de suporte
mútuo para o desenvolvimento econômico de cada área.
Em outros países também há referências a respeito da influência do cinema
sobre o turismo. Como por exemplo, Nascimento (2009, p.12) “[...] o Cineturismo,
como foi cunhado pelos italianos – movietourism para os americanos ou ainda
screentourism como usam os ingleses.” Estas expressões adaptadas nos
respectivos países referem-se à relação entre o turismo e o cinema.
A convergência entes os dois segmentos atraiu os intelectuais da academia
no sentido de analisar o potencial dessa relação. Na literatura específica são
observadas as causas e os efeitos deste fenômeno e as oportunidades que essa
atividade promove para os destinos.
No Brasil, o Ministério do Turismo desenvolveu em 2007 um estudo que
aborda, por meio de resultados, a relação entre as indústrias do turismo e as
produções audiovisuais. Esta produção tem como título Estudo de Sinergia e
Desenvolvimento entre as Indústrias do Turismo e Audiovisual Brasileiras, este
material foi produzido com intuito de apresentar estudos de caso do turismo
cinematográfico que trouxeram benefícios para alguns países, bem como apresentar
oportunidades e orientações para o desenvolvimento do segmento.
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Nesse

aspecto

se

encontra,

também,

a

“Cartilha

do

Turismo

Cinematográfico Brasileiro”, que orienta os autores envolvidos com o trade turístico
sobre a importância de se planejar e desenvolver o turismo cinematográfico nos
destinos para que, então, possa promover e divulgar os lugares.

Além disso,

apresenta algumas classificações, como por exemplo, o tipo de turista deste
segmento que é conhecido como set-jetters. De acordo com a cartilha:
[...] o desejo do expectador de viver as emoções e de se transportar para os
cenários retratados na tela grande é tanto que já existe até um segmento de
turistas que viajam para as paisagens que servem de pano de fundo de
filmes: são os chamados set-jetters (BRASIL, 2007b, p.3).

O turista desse segmento também se encontra retratado na obra de
Nascimento (2009, p.15) “São, na verdade, fãs de filmes e programas de TV, assim
como de livros famosos – o leque continua crescendo – que cruzam o planeta
visitando locações onde foram realizadas filmagens.” Contudo entende-se que, além
das pessoas que visitam os lugares influenciados pelos filmes e séries, há os fãs
literários que são estimulados a viajar por meio do conteúdo que é divulgado nos
livros. Como também há livros que tiveram suas histórias se tornando filmes e,
conseqüentemente, atraindo turistas para as suas locações.
No Rio de Janeiro há a Rio Film Commission que é o escritório oficial da
cidade para apoio à produção de conteúdo audiovisual (cinema, programa de TV,
documentários, filmes publicitários e web). O objetivo principal da instituição é o
atendimento a produtores para questões logísticas e a promoção da cidade e do
estado como destinos privilegiados para filmagens que proporciona geração de
emprego e desenvolvimento econômico (RIOFILMCOMISSION, 2016). A Rio Film
Commission é uma plataforma que oferece informações só que, não são completas
e, às vezes, são incorretas, a instituição ainda precisa se organizar para oferecer um
suporte completo para a realização de produções no estado do Rio e para a
população que se interessa em saber sobre as locações das produções audiovisuais
que são realizadas no Rio de Janeiro.
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Para ser palco de um filme ou produção de TV, incentive e crie fóruns de
diálogo: entre órgãos governamentais locais (secretarias, agências ou
órgãos de turismo e cultura); os Convention Bureaux (birôs de promoção
dos destinos turísticos); as FilmCommissions (birôs de promoção dos
destinos audiovisuais) o trade turístico (empresas privadas e associações);
e a comunidade audiovisual (produtoras, locadoras de equipamentos,
associações de classe, sindicatos, entre outros) (BRASIL, 2007b, p. 10).

Atualmente, para que haja um desenvolvimento eficaz e eficiente do turismo
cinematográfico necessita-se que todos os autores estejam comprometidos para que
o segmento seja algo palpável tanto para os turistas quanto para a população local.
Portanto, a instituições públicas e privadas precisam dialogar e interagir para chegar
a um consenso de que ambas as partes necessitam se unir para que as ideias
possam ser colocadas em prática de forma sustentável e pensando no bem estar da
população.
O Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias do Turismo e
Audiovisual Brasileiras aborda países que souberam planejar e desenvolver o
turismo cinematográfico fazendo deste segmento uma das principais atividades
econômicas da região. Dentre os exemplos estão: África do Sul, Argentina, Austrália,
Canadá, Estados Unidos, França, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.
Conforme publicação de Brasil (2007), a África do Sul é muito procurada por
produções audiovisuais por ter um conjunto diversificado de locações, o que
estimula o governo local a investir em estratégias de marketing para inserir essas de
forma competitiva, viabilizando a cadeia produtiva das produções cinematográficas
e, também, a implantação de políticas públicas para oferecer suporte e estrutura às
equipes de produção e ao trade turístico, assim sendo, tanto os turistas quanto a
população local pode aproveitar os benefícios que o turismo cinematográfico
proporciona. Alguns filmes que foram produzidos na África do Sul, ex.: Zulu (1964);
Um Grito de Liberdade (Cry Freedom, 1987); Hotel Ruanda (Hotel Rwanda, 2004);
Infância Roubada (Tsotsi, 2005); O Senhor das Armas (Lord of War, 2005);
Diamante de Sangue (Blood Diamond, 2006); Invictus (2009); Distrito 9 (District 9,
2009) e entre outros (IMDB, 2016).
Segundo Brasil (2007), a Argentina fomentou nas últimas décadas o seu
mercado de produção audiovisual durante um período conturbado da sua economia,
e isso fortaleceu o setor e estimulou ainda mais a população a valorizar a sua
própria cultura. O país passou por um desenvolvimento significativo no trade turístico
por causa da indústria audiovisual nos últimos anos. Muitas produções estrangeiras
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escolhem a Argentina como destino para realizar as filmagens por fatores
econômicos e logísticos e, conseqüentemente, atrai muitos turistas também que
desejam ver a belas paisagens que o país oferece. A partir disso pode citar alguns
filmes produzidos na Argentina, ex.: Apartamento Zero (Apartment Zero, 1988);
Highlander II – A Ressurreição (Highlander II – The Quickening, 1991); O Erro Fatal
(Hostage, 1992); Evita (1996); Sete anos no Tibet (Seven years in Tibet, 1997);
Felizes Juntos (1997); O Tango e o Assassino (Assassination Tango, 2002); Diários
de Motocicleta (The Motorcycle Diaries, 2004); O Segredo dos seus Olhos (El
secreto de sus ojos, 2009) e entre outros (IMDB, 2016).
De acordo com Brasil (2007) a Austrália explora com inteligência suas
locações, utilizando suas belezas naturais como potenciais atrativos para atrair
produções cinematográficas. Além das locações, existem alguns fatores que
contribuem para captação de produções que são: incentivos fiscais agressivos,
oferta de um parque industrial de equipamentos, língua nativa inglesa, câmbio da
moeda favorável e uma mão – de – obra competente. A Austrália tem obtido
sucesso com produções que exaltam a história, a cultura e os atrativos naturais do
país, exportando para o mundo e atraindo turistas. Alguns filmes produzidos no país,
ex.: Crocodilo Dundee (Crocodile Dundee, 1986); Crocodilo Dundee II (Crocodile
Dundee II, 1988); Missão Impossível II (Mission Impossible II, 2000); O longa
metragem Matrix (The Matrix, 1999); Matrix Reloaded (The Matrix Reloaded, 2003);
Matrix Revolutions (The Matrix Revolutions, 2003); Canguru Jack (Kangaroo Jack,
2003); Austrália (Australia, 2008); X – MEN Origens: Wolverine (X – MEN Origins:
Wolverine, 2009); As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada (The
Chronicles of Narnia: The Voyage of the DawnTreader, 2010) e entre outros (IMDB,
2016).
Conforme publicação de Brasil (2007), o Canadá é um país muito cogitado
por produtoras internacionais, principalmente, as norte-americanas, que observam o
país como uma oportunidade para reduzir custos de produção e obter mão de obra
qualificada de baixo custo. A questão geográfica facilita devido à proximidade com
os EUA, a facilidade com as línguas oficiais no país que são a inglesa e a francesa e
a oferta de equipamentos modernos. É um país muito organizado e que oferece um
pólo de produção audiovisual. Algumas dessas produções são dos Estados Unidos,
porém foram gravadas em outros países também. Ex.: X – MEN (2000); Chicago
(2002); Casamento Grego (My Big Fat Greek Wedding, 2002); O Segredo de
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Brokeback Mountain (Brokeback Mountain, 2005); X – MEN: O Confronto Final (X –
MEN: The Last Stand, 2006); O Incrível Hulk (The Incredible Hulk, 2008); X – MEN:
Primeira Classe (X- MEN: First Class, 2011); Robocop (2014); X – MEN: Dias de um
Futuro Esquecido (X - MEN: Days of Future Past, 2014); Pixels (2015); O Regresso
(The Revenant, 2015); X – MEN: Apocalipse (X – MEN: Apocalypse, 2016);
Esquadrão Suicida (Suicide Squad, 2016) e entre outros (IMDB, 2016).
Conforme informações obtidas em Brasil (2007), o mercado norte americano
de produção audiovisual é um dos maiores do mundo, apresentando filmes de longa
metragem de sucesso e programas de televisão valorizados pela nação. Os Estados
Unidos é o maior centro de produções audiovisual e financeiro e difusor principal da
atividade. A indústria audiovisual é vista como estratégia para difusão da cultura e o
estilo de vida norte-americano pelo mundo. A partir disso alguns filmes serão
destacados pela cidade em que foi retratado.
Nova York: A cidade foi palco de um dos filmes mais célebres que foi Os
Embalos de Sábado à Noite (Saturday Night Fever, 1977) (IMDB, 2016).
De acordo com o site do jornal o globo, no bairro do Brooklyn há roteiro com
as locações do filme Embalos de Sábado à Noite. Os lugares freqüentados por Tony
Manero (interpretado pelo ator John Travolta), o personagem principal da trama, são
os mais visitados pelos fãs do filme. Entre as locações tem a Lenny’s Pizza, pizzaria
fundada em 1953 e a Phillips School of Dancing, a boate, que hoje é um restaurante
chinês. Há profissionais que conduzem os adoradores de “Os embalos de sábado à
noite” pelas locações. Entre as opções há duas para grupos de brasileiros: os guias
Andy Anderson e Gustavo Dantas que cobram 100 dólares por toda a jornada,
partindo do Brooklyn (ABBADE, 2016).
Há também outros filmes que utilizaram a cidade de Nova York como pano
de fundo como: Bonequinha de luxo (Breakfastat Tiffany’s, 1961); Outono em Nova
York (Autumn in New York, 2000); Sex and City: O Filme (2008); Nova York, Eu te
amo (New York, I Love You, 2008) (IMDB, 2016).
Kansas: No estado do Kansas, na cidade de Wamego, encontram-se as
locações do filme O Mágico de Oz (The Wizard of Oz, 1939) (IMDB, 2016).
A cidade pretende atrair turistas de todo o mundo para as comemorações
dos 70 anos do filme que foi lançado em 12 de agosto de 1939. Os visitantes
poderão participar da “Festa do OZtobre”, comer “TacOZ” nos restaurantes, além de
ir a museus, cabeleireiros, livrarias e outros comércios temáticos inspirados no filme.
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A cidade se aproveita da localização no coração rural do Kansas, local escolhido
pelo escritor L. Frank Baum para ambientar seu romance que se tornou
mundialmente famoso após a adaptação cinematográfica com Judy Garland
(TERRA.COM, 2016).
Califórnia: A cidade foi cenário da mais famosa trilogia que possuem fãs pelo
mundo inteiro é o filme De volta para o futuro (Back to the Future) (1985), (1989),
(1990) (IMDB, 2016).
As locações da Califórnia atraem fãs da série de filmes estrelada por Michael
J. Fox. É realizado um roteiro pelos cenários reais do filme. O dia 21 de outubro de
2015 foi uma data que motivou homenagens à trilogia em todo mundo, pois foi
quando o protagonista Marty McFly (Michael J. Fox) viaja 30 anos no tempo, de 21
de outubro de 1985 a 21 de outubro de 2015, em De volta para o Futuro - parte II
(1989). Para os fãs que quiserem ver de perto os lugares por onde passaram McFly
e outros personagens, a maioria destes se encontra nos arredores de Los Angeles,
onde os filmes foram gravados. Há ainda o cenário preservado no parque do
Universal Studios Hollywood (OGLOBO.COM, 2016).
Outro filme que fez muito sucesso na Califórnia foi Sideways (2004) (IMDB,
2016). O filme fez com que o Santa Barbara Convention e Visitors Bureau, o
escritório de turismo da cidade elaborasse um mapa para que enoturistas, cinéfilos
ou simples turistas curiosos pudessem percorrer os rastros dos dois personagens de
“Sideways”, os amigos Miles e Jack. No mapa estão listados endereços de 18
locações do filme. Com o êxito do filme, os comerciantes estão oferecendo pacotes
“Sideways”. Os hóspedes do Wine Valley Inn e Cottages, em Solvang, recebem um
certificado por terem comido no restaurante dinamarquês e por tomar vinho da
vinícola Firestone, dois lugares pelos quais a dupla passou (MAGALHÃES, 2016).
De acordo com Brasil (2007), a França é um dos países mais filmados e
retratados na tela do cinema. Uma das principais barreiras do país para a captação
de produções internacionais é o idioma, o governo francês mantém o mercado
interno robusto, mas a língua nacional é protegida, um exemplo, são as dublagens
obrigatórias de filmes estrangeiros por meio da Film France, umas das principais
organizadoras do setor, financiada pelo estado. Ex.: O Fabuloso Destino de Amélie
Poulain (2001); A Identidade Bourne (The Bourne Identity, 2002); Alguém Tem que
Ceder (Something’s Gotta Give, 2003); Antes do Pôr – do - Sol (Before Sunset,
2004); Bonecas Russas (2005); O Código da Vinci (The Da Vinci Code, 2006);
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Paris,Te amo (Paris, je t’aime, 2006); A Pantera Cor de Rosa (The Pink Panther,
2006); Maria Antonieta (Marie Antoinette, 2006); Piaf – Um Hino ao Amor (2007); As
Férias de Mr. Bean (Mr. Bean’s Holiday, 2007); Busca Implacável (Taken, 2008); A
Pantera Cor de Rosa II (The Pink Panther, 2009); Meia - Noite em Paris (Midnight in
Paris, 2011); Monte Carlo (2011); A Invenção de Hugo Cabret (2011); A Delicadeza
do Amor (2011) e entre outros (IMDB, 2016).
Segundo Brasil (2007), a Irlanda figura no ranking dos 10 países que mais
abrigam produções norte-americanas. O órgão responsável pela produção de filmes
no país é o Irish Film Board que oferece empréstimos e fundos para produtores
irlandeses promoverem filmes nacionais. Muitas adaptações audiovisuais levaram às
telas a lendária cultura irlandesa e os maravilhosos cenários da Irlanda. Ex.: Em
Nome do Pai (In the Name of the Father, 1993); Coração Valente (Braveheart,
1995); O Resgate do Soldado Ryan (Saving Private Ryan, 1998); Rei Arthur (King
Arthur, 2004); Ventos da Liberdade (The Wind That Shakesthe Barley, 2006); Amor
e Inocência (Becoming Jane, 2007); P.S. Eu Te amo (P.S. I Love You, 2007);
Apenas Uma Vez (Once, 2007); Casa Comigo? (LeapYear, 2010); O Guarda (The
Guard, 2011); Philomena (2013) e entre outros (IMDB, 2016).
Conforme informações divulgadas em Brasil (2007), a Nova Zelândia possui a
New Zealand Film Commission (NZFC) que é a responsável pelos incentivos e
regulamentos da indústria do audiovisual do país. Desde 1978, quando a NZFC foi
criada, a Nova Zelândia vem ganhado espaço e confiança do mercado audiovisual
mundial, atraindo grandes produções e credibilidade para as empresas e a mão de
obra local. Ex.: A respeito da franquia O Senhor dos Anéis (2001 a 2003) (IMDB,
2016) de acordo com o site 100% Pure New Zealand (site oficial do turismo na Nova
Zelândia), os fãs da saga ao visitar a Nova Zelândia podem conhecer os locais
filmados na trilogia O Senhor dos Anéis, neste caso, passear pelas montanhas até
Mordor, saltar de uma ponte com vista para os Pilares dos Reis ou sentar e apreciar
o rico vinho das terras como um elfo da floresta. São diversos passeios turísticos
realizados nas locações dos filmes que proporcionam experiências inesquecíveis
(PURENEWZEALAND, 2016).

Também no site 100% Pure New Zealand há as

locações da trilogia O Hobbit (2012 a 2014) (IMDB, 2016) para serem visitadas pelos
fãs dos filmes. As Colinas Shire que apareceram no filme O Senhor dos Anéis foram
novamente trazidas à vida no filme, O Hobbit, essas Colinas ficam próximas de
Hobbiton que foi construída especialmente para esta nova trilogia. São oferecidos
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passeios pelas formações de rochas calcárias e a floresta pré-histórica de
Mangaotacki, Rocks, em Piopio, locais que fica na Ilha Norte até Pelorus River, em
Malrborough, local que fica na Ilha Sul e entre outros. Lugares que chamam muita
atenção dos turistas pela sua beleza natural (PURENEWZEALAND, 2016).
A Nova Zelândia serviu de locações para outros filmes, como por exemplo, O
Último Samurai (The Last Samurai, 2003); King Kong (2005); As Crônicas de Nárnia:
O Leão, a Feiticeira e o Guarda – Roupa (The Chronicles of Narnia: The Lion, the
Witch and the Wardrobe, 2005); As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (The
Chronicles of Narnia: Prince Caspian, 2008) e entre outros (IMDB, 2016).
Conforme a publicação de Brasil (2007), o Reino Unido tem tradição na
produção audiovisual da Europa, mesmo sendo o país com um dos mais altos
custos de produção do continente. A UK Film Council tem como principal função
promover e investir em produções audiovisuais e divulgar a cultura do povo britânico
por meio dos filmes para o mundo. Ex.: Razão e Sensibilidade (Sense and
Sensibility, 1995); Elizabeth (1998); Shakespeare Apaixonado (Shakespeare in Love,
1998); Um Lugar Chamado Nothing Hill (1999); A franquia Harry Potter (2001 a
2011); Simplesmente Amor (Love Actually, 2003); V de Vingança (V for Vendetta,
2005); Orgulho e Preconceito (Pride and Prejudice, 2005); A Rainha (The Queen,
2006); Desejo e Reparação (Atonement, 2007); Elizabeth: A Era de Ouro (Elizabeth:
The Golden Age, 2007); A Duquesa (The Duchess, 2008); A Outra (The Other
Boleyn Girl, 2008); A Jovem Rainha Vitória (The Young Victoria, 2009); O Discurso
do Rei (The King’s Speech, 2010); Robin Hood (2010); A Dama de Ferro (The Iron
Lady, 2011), entre outros (IMDB, 2016).
O Rio de Janeiro ainda carece de uma estrutura que se assemelhe a de
outros países no sentido de possuir Instituições públicas e privadas estruturadas,
com possibilidades de investir de forma significativa neste segmento. No entanto, a
cidade não deixa de ser alvo de produções cinematográficas e de atrair turistas do
mundo inteiro. Segundo Nascimento (2009), o Rio de Janeiro serviu de locação para
os filmes Voando para o Rio (1933), a animação Alô Amigos (1942), Interlúdio
(1946), O Homem do Rio (1964), 007 Contra o Foguete da Morte (1979), o Feitiço no
Rio (1984), entre outros. Esses filmes contribuíram para construir a fama do Rio de
Janeiro como Cidade Maravilhosa, sendo que também formatou muitos estereótipos
que rotulam o lugar como um cenário apenas de praia, sol e sexo. Atualmente o foco
principal de muitos filmes produzidos na cidade são as favelas cariocas, como por
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exemplo: Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles, Tropa de Elite (2007) e
Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro (2010) , de José Padilha, O Incrível Hulk
(2008), mas esta locação já foi explorada há algum tempo pelo francês Marcel
Camus no filme Orfeu Negro (1959), ganhador do Oscar de Filme Estrangeiro, que
rendeu outro filme realizado por Cacá Diegues, Orfeu (1999). Os filmes da franquia,
Rio (2011) e Rio 2 (2014) também, buscaram a cidade do Rio de Janeiro como
inspiração, sendo que estas duas produções serão objeto de estudo nesta
monografia. Para contextualizar, o termo franquia significa exploração de um
produto, marca comercial ou serviço feito através de um contrato entre quem detém
os direitos comerciais ou industriais e quem irá explorar esse produto, marca ou
serviço, que implica geralmente um sistema de negócio fixo e pagamento de direitos
(DICIONÁRIODOAURÉLIO.COM, 2016). Foi lançado também, em 2014, o filme Rio,
Eu Te Amo, da franquia Cidades do Amor (Cities of Love) que retrata a cidade do
Rio de Janeiro de forma dinâmica e sendo palco de diversas histórias de
relacionamento humano.
Por meio desses filmes, destacaram-se diversas características físicas e
sociais do Rio de Janeiro que impregnaram o imaginário do público que assistiu a
esses filmes. Assim sendo, o que se vê na tela do cinema não é uma imagem
realista, tal como se vê na vida real ao conhecer a cidade. A proposta do cinema é
divulgar filmes e por meio deles vender produtos que podem se tornar um fenômeno
no mundo e atrair pessoas que se interessam em realizar uma experiência diferente
e conhecer uma nova cultura.
Há dois pontos de sinergia entre o turismo e o cinema, o primeiro é
considerável tangível, neste caso, se refere à montagem do set nas locações com os
equipamentos e as equipes (cinegrafistas, atores, técnicos, produtores, diretores).
Isso gera uma grande demanda de receptivo, deste modo, são necessárias uma
logística e uma estrutura a ser montada com profissionais capacitados. Os destinos
que são escolhidos pelas produções cinematográficas devem ter uma estrutura para
atender as equipes de filmagem: meios de hospedagem, restaurantes, transportes,
entre outros. Ao chegar à região, a produção tem necessidades especiais que
podem ser atendidas, gerando empregos e movimentando a economia local
(BRASIL, 2007).
O segundo ponto de sinergia é considerável indireto e intangível, porque a
equipe de produção quando chega à região tem contato direto com a cultura local,
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com valores culturais e históricos que ali se encontram e que são exportadas para
vários lugares do mundo por meio das telas do cinema, televisão, internet e outras
mídias e isso atrai turistas que são influenciados pelas imagens das locações
retratadas nas produções audiovisuais (BRASIL, 2007).
O cinema se tornou um instrumento de marketing para promover e divulgar
vários destinos, muitos destes nem eram conhecidos pelo público e alcançaram
visibilidade por conta da capacidade da indústria cinematográfica de influenciar a
população mundial. Assim sendo, muitas locações retratadas nas telas do cinema
que antes eram desconhecidas, atualmente, por conseqüência da amplitude do
cinema no mundo, se tornas palco de visitações de turistas que se identificaram com
os personagens, o vestuário, os cenários, a estória e muitos outros elementos que
influenciam na decisão de um turista em escolher o seu destino.
Nesse sentido alguns turistas ao escolher um destino e visitá-lo têm a
propensão de expor os seus sentimentos ao se deparar com um lugar e uma cultura
diferente, mas, às vezes, esses visitantes ultrapassam os limites diante de uma
sociedade a qual não pertence para poder conhecê-la de forma mais aprofundada.

Prontos para decolar, trazendo para perto de si o que lhe é distante, esses
viajantes assumem uma postura de vouyer ao se incrustar sem maiores
cerimônias nas intimidades alheias, papel delicioso e central do cinema, e
que se potencializa quando alcançamos histórias, vidas, famílias, conflitos,
festas, rituais, emoções que não nos pertencem, na arte de recortar o
espaço e o tempo para que possamos domesticá-los (BERABA, 2015,
[s.p.]).

Observa-se que por meio da citação de Ana Paula Beraba que o viajante
tem a liberdade de conhecer o lugar e a população local sem se importar de
expressar o mínimo de respeito que deve ter quando vai viajar para qualquer país.
Por mais que o cinema nos enalteça e nos faça derrubar barreiras para conhecer o
mundo, é necessário que tenhamos consciência que vivemos em sociedade e que
há regras de conduta e leis em todos os países, as quais nos impõem limites que
precisam ser respeitados para que não aconteçam problemas entre visitantes e
anfitriões.
O cinema, a televisão, DVD e a internet são os meios de veiculação de
imagens mais populares que contribuem para a construção do imaginário social e
turístico do homem, de modo que se pode ter acesso a imagens e informações de
determinados destinos. Os imaginários são construídos a partir do que é assistido
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pelo público por meio das mídias sociais. Segundo Gastal (2005, p.13) “[...]
Imaginários porque as pessoas terão sentimentos, alimentados por amplas e
diversificadas redes de informação, que as levarão a achar um local ‘romântico’
outro ‘perigoso’, outro ‘bonito’, outro ‘civilizado’.” A busca por novas experiências, em
conhecer novas culturas e lugares exóticos, atrai muitos turistas que, observando as
imagens dos destinos que são vendidas pelos filmes, acabam sendo influenciados,
por mais que não sejam condizentes com a realidade.
A partir daí, entende-se que a produção cinematográfica ao chegar ao
destino, envolve alguns ou todos os autores do trade turístico (meios de
hospedagem, restaurantes, locadoras de automóveis, agências de turismo receptivo,
entre outros), porém no Brasil há uma deficiência na comunicação entre as
empresas, o que torna difícil o trabalho deles em conjunto e também há pouca
comunicação com setor de cinema no país. O cenário ainda é precário e precisa de
mais atenção e estudo por parte dos representantes das empresas públicas e
privadas de turismo. Em outros países, como os citados anteriormente, esse cenário
aconteceria de forma eficiente e eficaz podendo envolver todos os setores do
turismo e até da economia, proporcionando um desenvolvimento econômico na
região e, ao mesmo tempo, a produção do filme se torna um “chamariz” para
possíveis investidores estrangeiros e turistas que queiram investir na cidade e
visitar.
Cada vez que um destino é retratado na tela, as regiões ganham
visibilidade, atraem divisas e alavancam o desenvolvimento sustentável do
turismo, do audiovisual e de segmentos econômicos derivados como
transporte, alimentação, mão-de-obra de construção civil, entre outros
(BRASIL, 2007, p.8).

Por meio das atividades que fazem parte da rotina do homem como ir ao
cinema, ler um livro, ver Blu Ray, filmes e séries na TV a cabo (sistema on demand),
Netflix na televisão ou via serviço streaming (internet), Amazon Prime e entre outros,
alguns destinos chamam a atenção do expectador pela visibilidade que tem nas
mídias sociais e na literatura, sendo assim, isso possibilita o desenvolvimento de
desejos e sentimentos no público que está consumindo estes produtos. As imagens
dos lugares geram expectativa, pois o novo e o desconhecido proporcionam o
anseio de explorar algo que não está próximo e conhecer o que não faz parte do seu
cotidiano.
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Os lugares são escolhidos para ser contemplados porque existe uma
expectativa, sobretudo através dos devaneios e da fantasia em relação a
prazeres intensos, seja em escala diferente, seja envolvendo sentidos
diferentes daqueles com que habitualmente nos deparamos. Tal expectativa
é construída e mantida por uma variedade de práticas não – turísticas, tais
como o cinema, a televisão, a literatura, as revistas, os discos e os vídeos,
que constroem e reforçam o olhar (URRY, 2001, p.18).

Essas práticas não-turísticas reforçam as imagens que são retratadas pelos
meios de comunicação, contribuindo para o anseio e a expectativa do turista em
conhecer um lugar novo, por meio do olhar do espectador, o audiovisual compõe o
imaginário dos lugares. De acordo Urry (2001, p. 30) “O turismo envolve
necessariamente o devaneio e a expectativa de novas e diferentes experiências, que
divergem daquelas normalmente encontradas na vida cotidiana.” As atividades
cotidianas corroboram para o desenvolvimento de ideias e sentimentos que
influenciam na decisão de escolher um destino a ser visitado, principalmente, no
intuito de realizar novas experiências.
Segundo Connell (2012) o turismo cinematográfico não tem apenas como
perspectiva o lado da demanda, portanto, o seu desenvolvimento é a partir de uma
idéia de abastecimento que surgiu como um fio dentro da literatura observando que
uma indústria substancial está se desenvolvendo em torno das oportunidades
apresentadas por filmes como um agente indutor de viagens. Por este lado, observase o quanto é importante os diversos meios de comunicação que não é apenas o
cinema, mas a televisão, a internet, o DVD entre outros, que se tornam agentes que
propagam as imagens dos destinos para vários lugares do mundo de modo a
influenciar o pensamento, o comportamento, neste caso o estilo de vida das
pessoas. O cinema foi o precursor desta idéia e, agora, acoplado ao turismo
desenvolve uma indústria significativa que faz parte do entretenimento e da cultura.
Entende-se que a cultura é dinâmica, mas o processo de dinamização que
esta mais rápido devido ao avanço da comunicação em especial a virtual. As
imagens dos destinos, o conteúdo, a estética, o comportamento dos personagens, o
vestuário entre outros são elementos que, atualmente, são muito mais observados e
estudados pelas pessoas. A imagem que é projetada na tela do cinema é muito
importante para aquele que a observa, porque ele vai decidir se está convencido
com o que está sendo retratado ou não, pois, é o público que absorve todos os
sentimentos e forma as opiniões a respeito do que esta sendo passado para ele. De
acordo com Albernaz (2009, p.19) “O audiovisual exerce importante papel neste
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sentido, disseminando informações e influenciando as decisões dos consumidores
por locais que possam ofertar tais experiências.” O cinema é a grande máquina que
transporta a pessoa, mentalmente, para outro universo, basta querer ou não estar
neste lugar fisicamente.
Contudo, entende-se que há esta convergência entre o turismo e o cinema e
que estes dois segmentos culturais proporcionam um suporte um para o outro. O
cinema na função de promover e divulgar destinos turísticos e o turismo fortalecendo
estes filmes realizando o marketing no próprio lugar que os turistas estão visitando.
Sendo assim, por meio do entrelace entre o turismo e o cinema, pode – se discutir a
importância da indústria cultural e a sua relação com o turismo, já que o segmento
além de ser um entretenimento, proporciona o conhecimento para o turista por meio
do contato com uma cultura diferente da sua.

1.2 A INDÚSTRIA CULTURAL E O TURISMO

A indústria cultural tem uma relação muito próxima com o turismo, pois o
fenômeno é também uma das faces do entretenimento que aproxima pessoas de
diferentes culturas a se conhecerem e realizar um intercâmbio de conhecimento.
Portanto, o turismo é um segmento do entretenimento que atende um público de
massa.
Ao explanar a respeito da indústria cultural vem muitas expressões
relacionadas a esta área como os meios de comunicação de massa e a cultura de
massa. De acordo com Coelho, Teixeira (1981, p. 8) comenta:
Á primeira vista, essas expressões tendem a colocar-se como sinônimas, ou
parecem apresentar-se de tal modo que, quando uma é mencionada, as
duas outras se seguem automaticamente. Não é assim. Vejamos as
relações entre “meios de comunicação de massa” e “cultura de massa”. Tal
como esta é hoje entendida, para que ela exista é necessária a presença
daqueles meios; mas a existência destes não acarreta a daquela cultura. A
invenção dos tipos móveis de imprensa, feita por Gutenberg no século XV,
marca o surgimento desses meios – ou, pelo menos, do protótipo desses
meios. Isso não significa, porém, que de imediato passe a existir uma
cultura de massa: embora o meio inventado pudesse reproduzir
ilimitadamente os textos da época, o consumo por ele permitido era baixo e
restrito a uma elite de letrados.

Sendo assim, estas expressões “meios de comunicação de massa” e
“cultura de massa” que tendem a ser colocadas como sinônimas e que são
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relacionadas à indústria cultural, entende-se que, o que as faz vigorar são os
veículos de imprensa, mas não definem a cultura que é apresentada. A partir do
momento que um meio de comunicação passa a existir, isso não quer dizer que
todas as pessoas terão acesso, assim sendo, a cultura de massa é moldada a partir
da idéia da dinamização e inclusão por parte dos meios de comunicação.
Os meios de comunicação de massa possuem uma tecnologia avançada, no
sentido do emprego da máquina, proporcionando a enganosa concepção de que a
comunicação é uma atividade atual que utiliza tecnologia contemporânea. Mas, na
verdade, ao longo da história as características técnicas da comunicação evoluíram
e a produção de conteúdo ficou estagnada (PINTO, 1993).
Entretanto, a indústria cultural ao passar dos anos foi se adequando à
realidade de uma sociedade que vive em constante mudança em relação a gosto,
comportamento, opinião, estilo de vida, entre outros, sendo que, estes fatores
interferem na decisão da indústria de criar produtos que atendem os desejos e
necessidades de uma população contemporânea e exigente. De acordo com Adorno
(2002, p. 5) “A cultura contemporânea a tudo confere um ar de semelhança. Filmes,
rádios e semanários constituem um sistema. Cada setor se harmoniza em si e todos
entre si.” O autor diz respeito à cultura ser homogeneizada, como por exemplo, à
importação de produções audiovisuais como filmes, séries, programas de TV, entre
outros que são disseminados pelo mundo e que influenciam a vida das pessoas,
assim os destinos turísticos que são retratados nessas produções estimulam nos
espectadores sentimentos e opiniões sobre esses lugares e o desejo de conhecêlos, deste modo, tanto os estúdios de filmagens quanto o turismo se beneficiam
desse sistema que é estabelecido no mundo, devido à quantidade de pessoas que
assistem aos programas e visitam os destinos. Mas esta harmonia entre todos os
setores da indústria proporciona ás empresas a tentativa e o desejo de personalizar
produtos e fazer com que eles sejam exclusivos para atender a demanda de
consumidores.
A indústria cultural não se refere apenas ao processo de produção, que é a
introdução das máquinas, divisão do trabalho, número de funcionários, entre outros.
Mas, nem tudo que é criado pela indústria é hegemônico, os objetos podem
apresentar algumas características individuais que ao serem consumidos pelos
indivíduos, acabam interferindo no contexto cultural estabelecido na sociedade.
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E se tal objeto, ao portar algum traço característico que o faz distinguir-se
dos demais, permite ao sujeito alguma forma de intervenção na sociedade,
fazendo crer que a hegemonia da indústria sobre a cultura não seja tão
determinante, a ilusão se esfacela quando as particularidades engendradas
nada mais são do que mercadorias padronizadas que podem ser trocadas e
que cobram seus dividendos na consolidação de sua individualidade
danificada. (ZUIN, 2001, p. 11)

Portanto, observa-se que há um processo de ilusão que a indústria implanta
na mente das pessoas para convencê-las de que o objeto que estão consumindo é
diferente dos demais, porém segue o mesmo esquema de padronização com
objetos que apresentam características diferentes, mas têm um preço elevado pelo
custo da sua individualidade.
Segundo Zuin (2001, p. 11) “Tal debilitação da individualidade é o resultado
de um processo social que tem como principal característica a universalização do
princípio da lógica da mercadoria, tanto na dimensão objetiva como na subjetiva.”
Isso mostra a manipulação que a indústria cultural tem sobre os pensamentos das
pessoas, tudo se reduz ao poder de compra e da ideia de que isso lhe traz
felicidade. O poder crítico da sociedade e a intervenção que causa neste sistema
estabelecido acabam sendo abatidos pela mensagem que a indústria cultural passa
de integração da população e de bem estar por meio do consumo de produtos
padronizados, sem ter a crítica social a respeito do papel da indústria cultural na
sociedade, principalmente, nos problemas sociais que corroem a nossa população.
[...] também a cultura – feita em série, industrialmente, para o grande
número – passa a ser vista não como instrumento de crítica e
conhecimento, mas como produto trocável por dinheiro e que deve ser
consumido como se consome qualquer outra coisa (COELHO, 1981, p. 11).

Atualmente, muitos produtos culturais passam a ser vistos como objeto de
troca a ser consumido, mas não como algo que estimule a reflexão, o senso crítico e
a formação de opinião sobre assuntos que envolvem a sociedade, que podem ser no
campo político, econômico, social e cultural. A falta de questionamento da população
brasileira não deixa de ser um problema que advém da educação que não ensina a
refletir e a ser crítico aos assuntos abordados em sala de aula, mas concordar com
tudo que está nos livros, utilizando até o típico esquema da “decoreba”, como forma
de aprendizagem, assim sendo, o que é feito é um processo de regressão com os
jovens que acabam não obtendo o conhecimento e não são estimulados a ter um
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senso crítico sobre as coisas. Sendo assim, acabam se tornando pessoas alienadas
e que vivem dentro de uma bolha cultural em que tudo é normal e passível de
integração com a sociedade.
No entanto, a cultura por meio das suas manifestações acaba atraindo as
pessoas e estimulando-as à reflexão e à crítica. O cinema, por exemplo, não deixa
de ser um meio de comunicação de massa que leva várias pessoas a todas as salas
do país, não apenas, para promover o entretenimento, mas abordar assuntos sociais
e importantes para a sociedade que os leva ao questionamento.
Sendo assim, além do cinema ser um componente da indústria cultural e
uma ferramenta social importante para a sociedade é, também, um instrumento de
marketing para destinos turísticos, que divulga cidades de várias partes do mundo
que são muito conhecidas e outras nem tanto. Isso estimula o público a conhecer
estes lugares e a interagir com a cultura local. Contudo, percebe-se que o turismo e
a cultura acabam se unindo mutuamente e ultrapassando fronteiras para oferecer ao
público o conhecimento e mostrar-lhe o diferente. Assim sendo o Ministério do
Turismo fez um estudo a respeito do segmento turismo cultural e apresentou a sua
conceituação.
Turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e
cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens
materiais e imateriais da cultura (BRASIL, 2006, p. 15).

Diante do exposto, entende-se que as atividades turísticas, inclusive aquelas
que são estimuladas por meio de filmes, são compreendidas como turismo cultural,
pois os turistas têm contato e vivência uma cultura diferente proporcionando um
intercâmbio de conhecimento e explorando o patrimônio histórico do local. “O MTur
entende o Turismo Cinematográfico como um tipo de turismo relacionado ao
segmento de Turismo Cultural, por considerar em sua essência recursos
audiovisuais intrínsecos à área da cultura” (BRASIL, 2008, p. 22).
O turismo cultural possui os bens materiais e imateriais da cultura que
revelam a memória e a identidade das comunidades. São bens culturais de valor
artístico, científico, histórico, simbólico que podem se tornar atrações turísticas:
conjuntos urbanísticos, ruínas, museus, sítios arqueológicos, edificações, arquivos e
outros espaços identificados como bens matérias. Os bens imateriais são as
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manifestações culturais como música, festas, artes visuais e cênicas, celebrações,
gastronomia. Os eventos culturais são manifestações temporárias que podem ser
definidas ou não como patrimônio, neste caso, são os eventos musicais, religiosos,
gastronômicos, de teatro, de cinema, de dança, exposições de arte, de artesanato e
outros (BRASIL, 2010).
Sendo assim, a cultura pode ser expressa de diversas maneiras e o cinema
é um dos meios de apresentar as manifestações artísticas e inclusive promover e
divulgar destinos turísticos. O segmento turismo cinematográfico inclui os turistas
que são estimulados pelos filmes a visitar lugares que serviram de locações para as
filmagens. Este fenômeno não deixa de ser um movimento que contribui para o
desenvolvimento econômico, social e cultural de muitos países. Principalmente, no
trade turístico que são os meios de hospedagens, restaurantes, locadores de
automóveis e outros serviços locais que são contemplados financeiramente e,
também, através da publicidade quando as equipes de filmagens chegam aos locais
para realizar a produção do filme e, depois vêm os turistas, os chamados, set jetters,
que influenciados pelo filme, visitam os lugares para ter a sensação de fazer parte
daquela história e ser um dos personagens.
O cinema e a televisão podem ser instrumentos para ampliar a viabilidade
de destinos de Turismo Cultural. A utilização de locais de expressivo valor
histórico – cultural em cenários e ambientes para as gravações de um filme
ou minisséries e novelas, pode despertar o interesse turístico de novos
públicos. Essas oportunidades podem ser aproveitadas para o
desenvolvimento de outros conteúdos e temas da cultura local, otimizando a
ocasião para diversificar a oferta turística existente (BRASIL, 2008, p. 21).

Isso indica o quanto são importantes os meios de comunicação, inclusive o
cinema, para viabilizar o marketing de destinos turísticos, principalmente, aqueles de
importância histórica e cultural. A realização de gravações de filmes nestes lugares
impulsiona a visitação de turistas e diversifica a oferta turística no destino,
apresentando novas opções de atrativos turísticos para os visitantes.
O turismo além de ser um segmento de entretenimento e cultura é também
uma atividade de lazer. Este fenômeno pode suprir as necessidades do homem que
sente a ausência de realizar uma viagem para visitar um lugar diferente, obter
conhecimento e poder relaxar. É uma forma de não reduzir a vida, apenas ao
trabalho,
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O homem procura romper com as barreiras que há na vida, para não ser um
ser humano alienado que se divide entre o trabalho e a família. O lazer faz parte da
vida do indivíduo que precisa, não apenas de repouso para abastecer suas energias,
mas de divertimento e entretenimento para enriquecê-lo culturalmente.
Daí a busca de uma vida de complementação, de compensação e de fuga
por meio de divertimento e evasão para um mundo diferente, e mesmo
diverso, do enfrentado todos os dias. A ruptura poderá levar, ainda a
atividades reais, baseadas em mudanças de lugar, ritmo e estilo (viagem,
jogos e esportes), ou então a recorrer a atividades fictícias, com base na
identificação ou na projeção (cinema, teatro e romance...) (DUMAZEDIER,
2008, p. 33).

Com isso, o homem busca no seu tempo livre uma forma de romper com o
cotidiano e traçar novos rumos com atividades fictícias como o cinema que o
estimulam a realizar atividades reais como fazer viagens inspiradas nos filmes que
assistam e que retratam lugares que podem vir a se tornar possíveis destinos
turísticos. Portanto, o lazer é um fenômeno que está vinculado a diversas atividades
que promove o entretenimento e o conhecimento que o homem precisa na sua vida.
Portanto, entende-se que o turismo além de ser uma atividade cultural e de
entretenimento que atende um público de massa, é visto como lazer para as
pessoas que querem reservar um tempo para relaxar, conhecer novos lugares e
culturas diferentes.
Assim, no capítulo seguinte será abordado como o cinema influencia ao
retratar o Rio de Janeiro no imaginário turístico e a construção deste e do imaginário
social e, também a relação do turismo com o imaginário.
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2. A INFLUÊNCIA DO CINEMA AO RETRATAR O RIO DE JANEIRO NO
IMAGINÁRIO TURÍSTICO

O cinema é relevante como meio difusor de informação que influencia na
formação de opinião e no imaginário das pessoas. Aqueles que utilizam esse meio
de comunicação podem ser subestimados em sua imaginação ao assimilarem
imagens de destinos turísticos retratados em filmes que, por conseqüência, podem
influenciar na decisão da pessoa ao escolher um lugar para conhecer.
Porventura essas imagens possuem muitos estereótipos e clichês que
reforçam ou criam uma ideia a respeito da identidade de uma cidade, estado, região
ou até uma nação. Os filmes, geralmente, trabalham cenas de manifestações
culturais e artísticas, a estrutura e a estética do local, a linguagem informal entre os
personagens e os problemas sociais que afligem a população. Pressupõe-se que
essas imagens não são retratadas de acordo com a realidade, pois são distorcidas e
desvalorizam as características sociais e físicas da cidade. Deste modo o público
assimila algo fictício a respeito de uma determinada região.
Igualmente aborrecido estava o público brasileiro diante da primeira película
hollywoodiana a ter o Rio de Janeiro como cenário – The Girl from Rio
(1927). As personagens cariocas tinham nomes hispânicos e o Rio era
apresentado como uma vila esquálida (MEDEIROS, 2005, p. 8).

Percebe-se, então que os estúdios estrangeiros estão mais interessados em
retratar o que lhes é conveniente do que a realidade do lugar em que está se
passando a história dos personagens. Muitas equipes de produção não se
preocupam em pesquisar sobre a história de uma determinada região, descuidandose, neste caso, de seu patrimônio histórico e cultural, das suas belezas naturais, do
estilo de vida da população, dos problemas sociais, de infraestrutura urbana entre
outros. Simplesmente, as produtoras chegam à cidade e escolhem algumas
locações e introduzem uma determinada trama para que a história deslanche, sem
se preocupar com o significado e os símbolos que esses lugares carregam. De
acordo com Barbosa (2009, p.81) “O cinema nasce para a vida social juntamente
com a grande cidade. A arte cinematográfica nasce com a metrópole, tem a sua
história mergulhada e confundida com a historicidade da metrópole.” Deste modo,
percebe-se que o cinema é uma arte social que nasceu nas grandes cidades para
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entreter o público, só que as equipes de produções que utilizam as locações
urbanas para introduzir suas tramas históricas acabam entrando em conflito com a
própria história do lugar, já que esta acaba sendo deixada de lado para que o
cinema seja vangloriado da forma que lhe convém e que seja apreciado pelo público
que compra o que lhe agrada, não se importando com a autenticidade da indústria
cinematográfica.
Com o crescimento da tecnologia da informação e técnicas computacionais
para a produção de realidade com bases gráficas, vem à tona a noção de
hiper – realidade e pós – modernismo, por simular acontecimentos até
então irreais e por mesclar aspectos, distorcer significados e usar
simbologias, respostas e exposições ambíguas (PEREIRA; SCHMIDLIN,
2013, p.14).

Atualmente, com a tecnologia da informação avançada, o cinema pode
usufruir desses meios para aprimorar o visual e a estética dos filmes, como também
utilizar a técnica da edição para distorcer imagens, criar cenas irreais, unir aspectos
físicos ou sociais que não possuem significado algum, usar símbolos que não têm
representação naquele contexto histórico, entre outros. Isso contribui para que os
estereótipos e os clichês apareçam nos filmes, pois o cinema é o grande propulsor
do imaginário turístico do público, portanto o que está sendo retratado no filme, por
mais fictício que seja, pode se tornar real na mente daquele que está assistindo.
Deste modo, quando uma pessoa decide escolher aquele destino retratado no filme
para visitar, ela vai com aquelas ideias que foram assimiladas, por mais distorcidas
que sejam, pois é a informação que tem daquele lugar.
As tecnologias que levaram à fotografia, ao cinema, ao vídeo e aos
computadores permitiram diferentes formas de reproduções audiovisuais,
impondo uma presença da imagem e um recuo nas formas de comunicação
marcados pela escrita, que altera o cotidiano das pessoas (GASTAL, 2005,
p. 23).

Com isso, a tecnologia transformou os meios de comunicação estabelecidos
na nossa sociedade, sendo que com essas mudanças ocasionaram alterações no
comportamento, na opinião, no gosto, no estilo de vida entre outros fatores sociais
do ser humano. Como por exemplo, o cinema, que por meio das técnicas
computacionais gráficas e da tecnologia da informação, revolucionou a forma de
produzir os filmes, apresentando para o público algo muito mais realista
esteticamente, mas ao mesmo tempo fantasioso no conteúdo.
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Portanto, entende-se que o cinema como os outros meios de comunicação
contribuem de forma significativa para a construção do imaginário turístico
retratando as belezas naturais e os atrativos turísticos do Rio de Janeiro, como
também os estereótipos e clichês por abordar nas produções a temática da violência
e o tráfico nas favelas mostrando outro olhar sobre a cidade. Assim, na seção
seguinte será realizado um estudo sobre a construção do imaginário social e
turístico.

2.1 A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO SOCIAL E TURÍSTICO

O imaginário é construído na sociedade por meio dos meios de comunicação
que transportam o homem da vida real para a fictícia. De acordo com Aumont (2006,
p. 118) “[...] o imaginário é o domínio da imaginação, compreendida como faculdade
criativa, produtora de imagens interiores eventualmente exteriorizáveis.” Neste caso,
o imaginário é um conjunto de imagens que o homem interioriza para que em
momentos oportunos possam ser expostas de acordo com a representatividade de
cada imagem. O que mobiliza o imaginário vem de fora para dentro, já que este não
se ativa sozinho, precisa de algo para estimulá-lo, pressupondo-se que o homem é
influenciado por algum contexto criado no cinema, na televisão e na sociedade que o
faz querer ir ao lugar que está sendo retratado ou vivenciar algum momento histórico
do país.
O imaginário não é um potencial que ativa a si mesmo, mas uma instância
que precisa ser mobilizada por algo que lhe é “externo”, seja pelo sujeito
(Coleridge), a consciência (Sartre), a psique (Freud), ou pelo social –
histórico (Castoriadis) e, acrescentaríamos, pelo fictício, que desenvolve as
potencialidades do imaginário, pois é invenção que transgride os limites do
factível (BARBOSA, 2009, p.75).

Entende-se que a construção do imaginário é envolta por diversos
elementos externos que o potencializam para que o homem possa se transportar do
mundo real para o universo criado por imagens que são retratadas constantemente
pelos meios de comunicação. Barbosa (2009, p. 75) chama atenção para o fato que
“[...] esta ausência de uma ‘intencionalidade exclusiva’ do imaginário não esgota as
possibilidades de sua mobilização, manifestação e realização através das práticas
sociais.” As sociedades por meio das suas relações sociais criam imagens que as
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permeiam, como por exemplo, os grafites nos muros dos prédios, os outdoors e as
grandes telas de publicidade que iluminam a cidade como a Times Square em Nova
York – EUA, as manifestações artísticas realizadas nas ruas (exposições de
pinturas, fotografias, objetos que são pintados e retratam lugares). As práticas
sociais também contribuem para o desenvolvimento dos imaginários sociais ou
turísticos. Conforme Montenegro et al. (2007) o imaginário social se constrói pelo
que é exercido nas escolas, nos clubes, nas academias, assim sendo, aflora uma
expectativa de ascensão social que influencia no comportamento social das
pessoas. As imagens e as informações que são passadas por essas instituições de
relações sociais contribuem na formação de opinião, no comportamento do indivíduo
perante a sociedade e na concretização de um imaginário social. Já o imaginário
turístico é constituído na mente das pessoas por meio do cinema, da televisão e da
própria sociedade que condiciona essas imagens na mente do indivíduo e o estimula
a realizar viagens para lugares que são retratados nesses veículos para poder
vivenciar uma nova experiência e se projetar como os personagens dos filmes e
séries como, também, ter um contato com uma cultura diferente.
A viagem, portanto, faz parte do repertório simbólico de muitas referências
humanas, assim como, privilegiadamente, tem seu próprio imaginário, pois
os indivíduos, na expectativa de descobrir o desconhecido, desvendar seus
mistérios, sua cultura, alcançar suas recompensas, se transportam para tais
lugares por meio de sua imaginação (NASCIMENTO, 2009, p. 21).

Portanto, o que o homem carrega de referências históricas, culturais,
lingüísticas e sociais contribui para a construção do imaginário e quando ele se
depara com lugares que não conhece, a sua imaginação aflora para estes novos
locais que possui características físicas e sociais diferentes do seu local de origem.
Com isso o turista é estimulado a explorar este destino e ter um contato direto com a
sociedade e a cultura local. O que se vê é que nas imagens que o público assimila
no cotidiano possui muitos símbolos que carregam significados presentes em
diversas sociedades. Gastal (2005, p. 69) comenta que “[...] a criação simbólica está
presente em grandes nomes das artes plásticas, da literatura, do cinema e de outras
formas de expressão artística.” Deste modo, o ser humano ao longo da vida teve a
história da civilização marcada por simbologias e signos que são retratados em
momentos artísticos, culturais e históricos que são encontrados nos teatros, museus,
bibliotecas e cinema.
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Assim sendo, o turismo é um fenômeno embarcado por imagens carregadas
de significados que constroem o imaginário turístico do público que anseia por novas
experiências. O que as pessoas adquirem durante as suas atividades não turísticas,
neste caso, no seu cotidiano, formara a consciência do indivíduo que irá determinar
os diferentes olhares que ele terá para tais lugares que ele for visitar. Com as
palavras de Urry (2001, p. 16) “[...] o olhar do turista, em qualquer período histórico,
é construído em relacionamento com seu oposto, com formas não-turísticas de
experiência e de consciência social.” Deste modo, em cada momento da vida do
homem, ele terá uma percepção diferente de cada lugar que for conhecer devido a
sua formação social e intelectual e a experiência que foi adquirida durante a vida.
O que contribui para uma difusão das imagens que o homem assimila
diariamente são as tecnologias da informação que revolucionaram a forma como as
imagens são retratadas nos diversos meios de comunicação e como o indivíduo as
recebe. De acordo com Gastal (2005, p. 24) “Os meios de comunicação audiovisuais
fartamente disseminados, mostrando tudo o tempo todo – do canal de televisão 24
horas no ar transmitindo informações jornalísticas ao reality show [...]”
Atualmente a sociedade tem diversas opções de programas jornalísticos e
de entretenimento que estão disponíveis nos veículos de informação. Mas o excesso
de possibilidades ao invés de servir como filtros seletivos acabam resultando no
acúmulo de informações sendo transmitidas a todo o momento e assimiladas pelo
público, que as recebe sem senso crítico, acreditando naquilo que é veiculado e
formando imagens que são intencionalmente colocadas para serem apropriadas.
Bourdieu (1997, p. 23) comenta que “[...] se minutos tão preciosos são empregados
para dizer coisas tão fúteis, é que essas coisas tão fúteis são de fato muito
importantes na medida em que ocultam coisas preciosas.” Nesse sentido os
programas que têm mais índice de audiência, por mais que não tenham conteúdo,
são os mais aclamados pelo público e priorizados pela mídia como estratégia
comercial de venda.
A partir das palavras de Debord (2006, p. 13) “Toda a vida das sociedades
nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma
imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se
uma representação.” Observa-se que na sociedade do espetáculo há muito glamour
e aparência; a imagem da pessoa e do programa que estão sendo retratados na
mídia é o que importa, o conteúdo é deixado de lado. As pessoas não se preocupam
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mais em querer ser alguém, mas em querer ter algo, o sujeito é sobreposto pelo
objeto. Debord (2006, p.16) comenta que “[...] o espetáculo é a afirmação da
aparência e a afirmação de toda vida humana – isto é, social – como simples
aparência.” Deste modo, a sociedade do espetáculo se traduz em uma cortina de
imagens que são disseminadas para o público para participar de um universo visual
e artificial.
Entende-se, então, que a construção do imaginário social e turístico é
formada a partir das relações sociais e os meios de comunicação que permeiam a
sociedade e produzem as imagens que constrói o imaginário do público. Seguindo
esse contexto, na próxima seção apresenta-se a relação dos imaginários com o
turismo.

2.2 A RELAÇÃO ENTRE O TURISMO E OS IMAGINÁRIOS

O turismo tem como seu principal produto os destinos turísticos que estão
diretamente ligados aos imaginários, pois a imagem do lugar que esta sendo
retratada estabelece um vínculo com a pessoa, a partir disso que se constrói o
imaginário turístico na mente do individuo, estimulando o exercício da imaginação de
como deve ser esse lugar.
Atualmente, o turista não compra apenas o objeto, mas o imaginário que lhe
é agregado e que transmite os mais variados sentimentos e idealizações que são
guardados dentro dele. Por isso, é importante que os imaginários atendam aos
desejos e aos anseios dos turistas para que eles possam ficar satisfeitos com o que
estão consumindo (GASTAL, 2005).
As agências de turismo devem estar preparadas para atender os mais
variados perfis de turistas que procuram destinos turísticos que sejam de acordo
com os seus desejos e necessidades, mas o imaginário pode influenciar na decisão
da escolha de um produto, pois as imagens desse destino retratadas nos sites,
folhetos, banners, catálogos e videoclipes contribuem de forma significativa para
aflorar a imaginação e os diversos sentimentos que a pessoa possui e que foram
adquiridos durante a sua experiência de vida. Assim sendo, Bignami (2002, p. 52)
afirma que:
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[...] a imagem não pode se distanciar muita da realidade local. Em outras
palavras, quanto melhor o produto, melhor pode vir a se tornar a sua
imagem. Além disso, uma imagem construída sem bases sólidas somente
irá trazer clientes infiéis que, com o tempo, irão influenciar negativamente os
clientes em potencial.

Então, a imagem que é divulgada do destino turístico não pode se distanciar
da realidade em que se encontra o lugar que está sendo vendido. O turista quando
vai a uma agência de turismo pode já possuir uma imagem visual do que procura,
que vai se concretizar ou não quando a visita realmente acontecer. Deste modo, a
fidelidade das imagens é importante para que o cliente não se decepcione quando
chegar ao lugar e observar que a cidade não possui infraestrutura turística, os
atrativos turísticos não são tão fiéis ao que estava sendo retratado nas imagens, há
relatos de violência urbana, o trânsito é caótico entre outros fatores. Isso faz com
que os clientes fiquem frustrados e critiquem a agência para outras pessoas,
deixando uma imagem negativa da empresa no mercado e afastando potenciais
clientes. Deste modo utilizam-se estratégias de marketing para que a imagem de um
determinado produto seja coerente e atenda aos anseios e às necessidades do seu
público. Em outras palavras:
[...] a imagem é o elemento que, em termos de marketing, irá servir para
criar um vínculo entre o público e o produto, na medida em que o público
identifica um determinado lugar como aquele que pode vir a satisfazer suas
necessidades, por meio da imagem que tem dele (do produto). A imagem é
o que, em termos de marketing, vem a refletir o posicionamento adotado
para um produto (BIGNAMI, 2002, p.52).

O marketing é uma ferramenta que constrói e reforça a imagem de um
produto de acordo com o perfil de um determinado público consumidor. A imagem é
o reflexo de todos os elementos que compõem um determinado destino turístico e
isso é assimilado pelo turista construindo assim o seu imaginário a respeito de tal
lugar. No turismo o cliente precisa se identificar com o destino que é oferecido para
ele, já que o seu prazer em estar naquele lugar esta diretamente ligado a imagem
que ele assimilou antes de ele estar no local. A imagem por ser um dos elementos
do marketing contribui para o posicionamento do produto no mercado. Quanto mais
ela refletir a veracidade de um destino ou um objeto e exaltar suas belezas e
qualidades, proporcionará um diferencial do produto no mercado perante os demais
concorrentes. Por isso, a importância dos agentes de viagens em saber planejar,
administrar e vender um pacote turístico tendo conhecimento das características do
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produto que estão vendendo para o seu público, sendo que as imagens do destino
que são passadas para o cliente são retratos do lugar que ele deseja visitar. Gastal
(2005, p. 85) comenta que: “O imaginário deve ser incorporado ao produto muito
antes, já na sua fase de planejamento: os planejadores, hoje, devem conhecer muito
bem o que vai no coração das pessoas, seus desejos e anseios.” A importância de
pesquisar o gosto e as necessidades das pessoas é crucial para construção do perfil
de um público que irá relacioná-lo com um destino turístico ou algum produto que
proporcionará a satisfação que lhe é desejável.
Ao finalizar esta parte sobre como se procede à construção do imaginário
social e turístico e a relação dos imaginários com o turismo. No capítulo seguinte
serão apresentadas as descrições dos filmes Rio e Rio 2, a metodologia a ser
aplicada para à análise dos dois filmes foi a análise fílmica.
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3. DESCRIÇÃO DOS FILMES RIO E RIO 2
Os filmes a serem analisados são as animações Rio (2011) e o Rio 2 (2014)
do diretor e produtor brasileiro Carlos Saldanha. Ele é um profissional aclamado por
trabalhar na direção de outras produções, como: A Era do Gelo (2002), A Era do
Gelo 2 (2006) e a A Era do Gelo 3 (2009) todas produções da Blue Sky Studios e
realização da Twentieth Century Fox Film Animation (IMDB, 2016).
A história do filme de animação Rio (2011) é de Carlos Saldanha, Earl
Richey Jones e Todd Jones e os roteiristas são Don Rhymer, Joshua Sternin, Jeffrey
Ventimilia e Sam Harper. Os produtores são Bruce Anderson e John C. Donkin e
como produtor executivo Chris Wedge e a música é de John Powell. No longa
encontram-se os brasileiros Renato Falcão como diretor de fotografia, Sergio
Mendes como produtor musical executivo e Carlinhos Brown como compositor da
música - tema do filme e a direção é de Carlos Saldanha. A realização do filme foi da
Twentieth Century Fox Film Animation e a produção da Blue Sky Studios e a
empresa distribuidora responsável no Brasil foi a Fox Filmes (IMDB, 2016).
O primeiro filme conta a história da arara azul Blu (Jesse Eisenberg) que
nasceu na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro e foi capturada por contrabandistas
e levada para os Estados Unidos. Ao longo do caminho a espécie acaba sendo
deixada na cidade de Moose Lake, no estado de Minnesota. A arara acaba sendo
encontrada e criada por Linda (Leslie Mann) que constrói uma grande amizade e é
domesticada. Um dia, um ornitólogo chamado Túlio (Rodrigo Santoro) encontra os
dois e fala para a Linda que o Blu é o último macho da espécie e deseja que ele
acasale com a única fêmea viva, que está no Brasil, no município do Rio de Janeiro.
Com isso, o grupo vai para a Cidade Maravilhosa, onde conhecem Jade (Anne
Hathaway), sendo que ela é um espírito livre e detesta estar presa em uma gaiola.
Ao conhecer Blu, as diferenças entre ambos, acabam causando problemas. Após
ele chegar, os dois são seqüestrados por um grupo de atrapalhados contrabandistas
de animais, eles ficam presos por uma corrente nas patas, sendo assim, eles
precisam unir forças para sair desta situação. Blu conta com a ajuda da experiente
Jade e de um grupo de pássaros da cidade que são muito faladores. Neste caso,
são o Pedro (Will.I.Am), Nico (Jamie Foxx), Rafael (George Lopez) e o Luiz (Tracy
Morgan). Com seus novos amigos ao seu lado, Blu precisa ter coragem para
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aprender voar, enganar os sequestradores e se reencontrar com Linda de novo
(ADOROCINEMA.COM, 2016).

Figura 1: Poster do Filme Rio

Fonte: Google imagens (2016).

O segundo filme de animação é o Rio 2 (2014) a história e a direção são de
Carlos Saldanha e os roteiristas são Don Rhymer, Carlos Kotkin, Jenny Bicks e Yoni
Brenner. Os produtores são Bruce Anderson e John C. Donkin e como produtor
executivo Chris Wedge. No longa encontram-se os brasileiros Renato Falcão como
diretor de fotografia e Sergio Mendes como produtor musical executivo, já a música
é de John Powell. A realização do filme foi da Twentieth Century Fox Film Animation
e a produção da Blue Sky Studios e a empresa distribuidora responsável no Brasil
foi a Fox Filmes (IMDB, 2016).
A história do Rio 2 conta com o elenco do primeiro filme, o Blu (Jesse
Eisenberg e a Jade (Anne Hathaway) vivem felizes na Floresta da Tijuca, no Rio de
Janeiro com os seus três filhotes, Carla (Rachel Crow), Bia (Amandla Stenberg) e
Tiago (Pierce Gagnon). Enquanto Linda (Leslie Mann) e Túlio (Rodrigo Santoro)
estão viajando pela floresta Amazônica fazendo pesquisas. O casal Blu e Jade
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aproveitam para festejar o Reveillon e passear pelos atrativos turísticos que foram
apresentados na produção anterior, que foram a Praia de Copacabana onde ocorre
uma das mais famosas queimas de fogos de artifício do mundo; o Cristo Redentor; o
Pão de Açúcar; os Arcos da Lapa, entre outros lugares, e se encontram com seus
velhos amigos Pedro (Will.I.Am), Nico (Jamie Foxx), Rafael (George Lopez), Luiz
(Tracy Morgan). Durante a viagem pela Floresta Amazônica, Túlio e Linda
encontram a pena de uma ararinha azul, o que significa que a família de Blu e Jade
não sejam os últimos da espécie. Após Jade ver Túlio e Linda em uma reportagem
na TV contando sobre a descoberta, ela insiste para que toda a família vá para a
Amazônia para se encontrar com os outros. Blu, desde o início, não gosta muito da
ideia, mas acaba sendo convencido por Jade, assim toda a família e amigos migram
pelo interior do Brasil, conhecendo várias cidades brasileiras e seus principais
atrativos turísticos, rumo ao Norte (ADOROCINEMA.COM, 2016).
Figura 2: Poster do filme Rio 2

Fonte: Google imagens.com (2016).
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A partir das descrições dos filmes Rio (2011) (Figura 1) e Rio 2 (2014)
(Figura 2) foram destacados os estúdios responsáveis pela produção e distribuição
dos filmes, a equipe técnica e os produtores, os artistas que emprestaram sua voz
para fazer os personagens e a história de cada filme. É importante ressaltar que no
filme Rio 2 (2014) (Figura 2) apenas as cenas que retratam o Rio de Janeiro serão o
enfoque da análise. Na próxima seção será abordada a metodologia aplicada à
análise fílmica dos dois filmes.

3.1 METODOLOGIA APLICADA A ANÁLISE
Segundo Bonat (2009, p. 12) a pesquisa qualitativa “[...] analisa o exame da
natureza, do alcance e das interpretações possíveis para o fenômeno estudado; não
restringe a uma contagem ou a uma descrição, mas busca-se a essência do
fenômeno ou teoria.” A partir das palavras de Gil (2002, p. 42):
As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de
dados, tais como o questionário e a observação sistemática.

Para análise é realizada uma abordagem qualitativa de cenas escolhidas
dos filmes que são objetos deste estudo. Esses filmes da franquia Rio retratam
turisticamente a cidade do Rio de Janeiro. Para elaborar a análise fílmica será
utilizado o livro Ensaio sobre a análise fílmica de Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété
(2012), que explica como uma obra de arte que, no caso é o filme, pode ser
analisada e interpretada.
As duas produções retratam os cenários e os elementos que o compõem, a
forma como as pessoas vivem na cidade, a sua cultura local e os estereótipos e
clichês que são reforçados nesses filmes. De acordo com Vanoye; Goliot-Lété
(2012, p. 56):
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Em um filme, qualquer que seja seu projeto (descrever, distrair, criticar,
denunciar, militar), a sociedade não é propriamente mostrada, é encenada.
Em outras palavras, o filme opera escolhas, organiza elementos entre si,
decupa no real e no imaginário, constrói um mundo possível que mantém
relações complexas com o mundo real: pode ser em parte seu reflexo, mas
também pode ser sua recusa (ocultando aspectos importantes do mundo
real, idealizando, amplificando certos defeitos, propondo um “contramundo”
etc.). Reflexo ou recusa, o filme constitui um ponto de vista sobre este ou
aquele aspecto do mundo que lhe é contemporâneo.

Seguindo os modelos de análises apresentadas no livro para realizar a
interpretação e a descrição das cenas escolhidas dos filmes de animação Rio, será
estruturada a análise a partir dos seguintes aspectos: a biodiversidade, a morfologia,
os erros geográficos, o conteúdo, as ações dos personagens, a cultura local e os
estereótipos e clichês. Assim sendo, a partir da próxima seção será realizada a
análise fílmica dos respectivos filmes.

3.2 AS ANÁLISES FÍLMICAS

A motivação para realizar a descrição e a análise de cenas escolhidas nos
filmes Rio (2011) e Rio 2 (2014) é o contexto que foi criado nessas produções que
difere da veracidade que permeia a cidade do Rio de Janeiro. O cinema é um
instrumento utilizado pela sociedade para retratar um conjunto de representações
indissociáveis da realidade em que se encontra. De acordo com as palavras de
Barbosa (2009, p. 81):
A escritura cinematográfica se exprime como um pedaço do mundo que nos
olha e nos representa. Construindo ficções visíveis, o cinema se apropria de
modo particular do espaço e do tempo através das texturas de cenário,
montagem, luz, som e edição. Nesse sentido, representações são
construídas através da escritura cinematográfica como arquivos e narrativas
da diversidade do espaço social.

Entende-se que o cinema é utilizado para representar determinados lugares
e culturas a partir do olhar e da interpretação daquele que está construindo aquela
narrativa cinematográfica utilizando da infraestrutura e da tecnologia que a indústria
cinematográfica disponibiliza. Deste modo, o cinema usufrui dos diversos espaços
sociais para construir suas histórias que nem sempre condizem com a realidade do
local e da sociedade que está sendo representada.
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Assim sendo, o primeiro filme Rio (2011) tem como objetivo divulgar os
atrativos turísticos e a beleza natural da Cidade Maravilhosa, como é conhecida
internacionalmente. De acordo com o site da ANDRAVIRTUAL, cada vez mais
turistas estão se inspirando no filme e fazendo o mesmo caminho da arara Blu e
indo em direção à “Cidade Maravilhosa”. Segundo a Rio Convention Visitors Bureau
(RCVB), instituição responsável para captação de eventos e promoção do Rio como
destino turístico, a cidade, em 2011, já começa a sentir o “efeito Rio”: as agências
que trabalham com o órgão já receberam propostas de turistas pedindo pacotes
para os locais visitados por Blu. Nos pacotes propostos pelos turistas, além do
clássico roteiro Cristo Redentor – Pão de Açúcar, foram citados outros lugares
presentes na animação, como a Lapa, Santa Teresa, a Vista Chinesa – na Floresta
da Tijuca e as praias cariocas. “As agências de viagens norte – americanas estão
levando clientes para ver o filme ‘Rio’ e estimular a venda de pacotes para a cidade”,
conta Paulo Senise, superintendente do RCVB, que já consegue perceber um
retorno financeiro proporcionado pela animação Rio (2011) do diretor Carlos
Saldanha. “A atração, além de encher a bola dos cariocas, atraiu mais de 80 marcas
mundiais que aliaram suas campanhas, com apoio de marketing de 100 milhões. O
mundo começou a entender o poder da marca ‘Rio de Janeiro’”, diz Senise
(EBAND.COM, 2016).
Outro exemplo que aponta o cinema como instrumento na divulgação
turística de uma cidade e as alianças de marketing que podem ser realizadas, pode
ser visto no site da revista Exame, segundo a reportagem com o título “Arara Blu, do
filme Rio, pousa em Aeronaves da TAM”. A TAM resolveu caracterizar o Airbus A320
com o adesivo da arara Blu, personagem do filme Rio (2011). A ação é um resultado
de uma parceria entre a companhia aérea e a 20th Century Fox. Durante 14 meses,
a frota temática estará disponível para os consumidores que poderão ver as
aeronaves em vôos domésticos na rota Rio de Janeiro e São Paulo, além de vôos
para Buenos Aires e Santiago (EXAME.COM, 2016).
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Figura 3: Aeronave da Tam de arara blu

Fonte: exame.com.br (2016).

O Brasil, em 2011, já estava em foco no mundo por causa dos eventos
esportivos que sediaria como, a Copa das Confederações (2013) e a Copa do
Mundo (2014), cujos jogos foram realizados em diversas cidades brasileiras e que
tiveram as respectivas finais no Maracanã, no Rio de Janeiro. As Olimpíadas com
programação prevista para agosto de 2016 têm o município do Rio de Janeiro como
sede deste megaevento. Com isso os filmes Rio e Rio 2 de certo modo serviram
para divulgar mais ainda a cidade, destacando as belezas naturais e as
manifestações artísticas.
O primeiro filme a ser descrito e analisado é o filme Rio (2011) as duas
cenas em sequência retratam a biodiversidade, neste caso, a fauna e a flora do Rio
de Janeiro, que são muito idealizadas pela produção do filme.
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Figura 4: Cena do Filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

A figura 4 faz parte da sequência inicial do filme Rio que retrata a fauna da
Floresta da Tijuca com uma diversidade de espécies de aves muito coloridas. Ao
longo da produção é observado que os animais silvestres são retratados de forma
idealizada com cores vibrantes e traços marcantes, cantarolando e fazendo
coreografias por meio da floresta e da cidade.
Figura 5: Cena do Filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

A figura 5 também faz parte da sequência inicial do filme que retrata a flora
de forma idealizada e com uma presença significativa na cidade. A cor verde das
árvores é de um tom muito forte e marcante e o volume da floresta na cidade é
desproporcional em comparação com a realidade.
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Na figura 6 pode-se observar o enfoque do filme em retratar o contrabando
de animais silvestres como uma forma de denunciar um crime ambiental.

Figura 6: Cena do Filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Na imagem a arara azul com as demais espécies de aves foram capturadas
na Floresta da Tijuca e colocadas dentro de um avião para serem contrabandeadas
para o exterior.

Figura 7: Cena do Filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Nesta cena (Figura 7) Blu e Linda estão chegando à cidade do Rio de
Janeiro, quando Blu conhece os pássaros Nico e Pedro, a arara azul tenta falar
português com eles, mas ao perceberem que Blu não consegue falar direito a língua,
mesmo sendo de uma espécie de pássaro brasileiro, iniciam a conversa em inglês e
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perguntam o que ele veio fazer na cidade e Blu disse que veio para conhecer uma
garota e que o nome dela é Jade. Assim, eles falam que as brasileiras são difíceis e
dão

dicas

de

como

“conquistá-la”,

essa

expressão

faz

uma

alusão

a

hipersexualização do turismo brasileiro, reafirmando a imagem da mulher brasileira
como símbolo sexual. Uma característica peculiar da população brasileira que não
aconteça em todos os lugares do mundo é a hospitalidade e a cordialidade dos
brasileiros para com os turistas. De acordo com Martins; Oliveira (2009, p. 199) “[...]
um atrativo turístico que não diz respeito a nenhuma de ordem natural e cultural
material do Brasil, mas um bem imaterial e inerente ao povo brasileiro: a
hospitalidade.” Assim, o brasileiro tem essa característica marcante que chama
atenção dos turistas e acaba se tornando um atrativo para aqueles que estão
visitando a cidade. Ao ser observado o tratamento afetivo dos brasileiros com os
turistas, isso se tornou um clichê em muitas produções nacionais e internacionais
que têm a concepção de que o brasileiro trata muito bem todas as pessoas que
chegam à cidade.
Figura 8: Cena do Filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Esta cena (figura 8) do filme é quando Túlio e Linda estão chegando ao Rio
de Janeiro na época da preparação do carnaval e o ornitólogo acaba avistando e
cumprimentando sua dentista fantasiada e sambando pelas ruas de Copacabana.
Túlio comenta durante esta cena: “Que todo mundo se veste assim no carnaval” e a
Linda diz: “Menos eu”. Neste momento ocorre um choque cultural entre as duas
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personagens, já que para Linda é algo novo ver mulheres se vestindo assim, mesmo
que seja para uma festa cultural. Deste modo, ela acaba assimilando imagens da
mulher brasileira e da população em geral que tem o hábito de se vestir dessa
maneira, sendo assim, isso contribui para construção do seu imaginário e para
reafirmar estereótipos estabelecidos da mulher brasileira. A partir das palavras de
Amancio (2000, p.139):
Cenários, encenações, frames, o discurso sobre o estereótipo tangencia o
universo do espetáculo e das representações artísticas do mundo, e o
cinema, inevitavelmente, se transforma no palco de uma contenda
movimentada entre a sua criação e denúncia.

O cinema é uma ferramenta utilizada para representar uma cultura por meio
dos olhos daquele que está construindo a obra cinematográfica, sendo assim, o
conjunto de imagens que são retratadas na tela do cinema serve como porta de
entrada para criação e reafirmação de estereótipos e clichês, deste modo, o filme de
animação Rio ao retratar os aspectos culturais da população brasileira proporciona
brechas para aflorar estereótipos que estão impregnados na sociedade há muito
tempo.

Figura 9: Cena do filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Esta cena (Figura 9) retrata o ornitólogo Túlio vivenciando um momento
aprazível com as aves, a qual elas mostram uma relação de afeto e carinho para
com o doutor. O que na vida real seria inviável, pois são aves resgatadas por
contrabandistas que sofreram danos físicos e psicológicos e que precisam de um
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tratamento especial para se recuperar, sendo assim, essas espécies não estariam
tendo esse comportamento e muito menos estariam voando pela clínica. Estariam
em um local isolado para serem tratadas. Deste modo, observa-se que o filme
reforça um antigo clichê de que os brasileiros estão acostumados a conviver com os
animais silvestres como se fossem domésticos. Um documentário que retratou esse
clichê foi Olhar Estrangeiro (2006) com a direção de Lúcia Murat e baseado no livro
O Brasil dos Gringos: imagens no cinema, de Tunico Amancio, que apresenta os
filmes internacionais que retratam as fantasias e clichês dos brasileiros, mesmo
aqueles que são criados no Brasil. Para relacionar com a imagem do Túlio
segurando os animais silvestres, no documentário é passado trechos do filme
estrangeiro Feitiço do Rio (Blame It on Rio) (1984) no qual uma das cenas do filme
retrata uma mulher na praia segurando um macaquinho como se fosse um animal de
estimação (IMDB, 2016). Percebe-se, então, a utilização deste clichê pelos filmes
estrangeiros a respeito do contato dos brasileiros com os animais silvestres como se
estes pudessem perambular pelas ruas do Rio e as pessoas tivessem o livre contato
com esses animais.
Figura 10: Cena do filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Esta cena (figura 10) retrata os contrabandistas brasileiros e pode-se
observar que os personagens têm características típicas atreladas à imagem do
brasileiro que é divulgada no exterior. Neste caso, são pessoas malandras,
atrapalhadas, egoístas e alienadas. Amancio (2000, p. 137) comenta que:
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O pensamento estereotipado se define aqui por ser uma imagem ou opinião
aceita sem reflexão por uma pessoa ou um grupo e exprime um julgamento
simplificado, não verificável e às vezes falso sobre tal grupo ou sobre algum
acontecimento.

Entende-se que o estereótipo é criado para definir algo que não conhece ou
pelo menos não houve uma pesquisa prévia e aprofundada para saber de
determinado assunto. O cinema é uma obra de arte que é realizada por profissionais
que possuem olhares e interpretações diferentes que culminam na criação de
representações precipitadas e errôneas sobre determinada sociedade e cultura,
visto que, o que é produzido de estereótipos no próprio país também é utilizado
pelas produções estrangeiras. Neste caso, a sociedade brasileira contribui para
criação de imagens e referências distorcidas do brasileiro no cinema. Sendo assim,
esses estereótipos já se tornaram uma verdade criada pela sociedade, são clichês
retratados por várias produções.

Figura 11: Cena do Filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

A Figura 11 retrata a morfologia (espaço físico) da cidade do Rio de Janeiro.
Nesta imagem Jade e Blu, após ter escapado do cativeiro na favela Santa Marta, se
escondem na Floresta da Tijuca para escapar dos contrabandistas. Observa-se que
em primeiro plano se encontra a Vista Chinesa, que é um atrativo turístico localizado
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no alto da Floresta da Tijuca que proporciona uma vista privilegiada da cidade do
Rio de Janeiro. No segundo plano encontra-se a Lagoa Rodrigo de Freitas, em
seguida em terceiro plano tem-se o Cristo Redentor que está de braços abertos para
receber pessoas de várias partes do mundo, apresentando a hospitalidade da
população brasileira, além de ser um símbolo religioso que atrai pessoas de diversas
crenças. Em quarto plano se encontra a Enseada de Botafogo umas das principais
praias da orla do Rio, e em quinto plano esta o Pão de Açúcar e seu famoso
bondinho, que atrai turistas de vários lugares que desejam andar nele e ter uma
vista da cidade.

Figura 12: Cena do Filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Na figura 12, os macaquinhos da Floresta da Tijuca são retratados de forma
pejorativa, já que eles atuam como ladrões no filme roubando os objetos pessoais
dos turistas no Pão de Açúcar, um dos principais atrativos turísticos da cidade. Esse
é mais um clichê que é passado no filme, que reforça o pensamento de que o
brasileiro é malandro, ladrão e traidor, estereótipos que foram construídos no
passado que se consolidaram como uma verdade a respeito da integridade moral
dos brasileiros se tornou um clichê que é retratado nos filmes estrangeiros e
nacionais.
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Figura 13: Cena do Filme Rio

Fonte: acritica.uol.com.br (2016).

Nesta imagem (Figura 13) observa-se um erro geográfico que acontece no
filme: Blu e Jade estão voando de asa-delta, próximo ao Cristo Redentor, porém eles
pousam na Praia de Copacabana, sendo que, os vôos de asa-delta no Rio
acontecem entre a Pedra Bonita e a Pedra da Gávea e o pouso ocorre na Praia de
São Conrado. Neste caso, se for analisar a geografia da cidade, seria impossível
eles pousarem na Praia de Copacabana, por causa da distância entre o salto de
asa-delta e o pouso, já que necessita ocorrer na praia mais próxima do ponto de
partida, neste caso a Praia de São Conrado.

Figura 14: Cena do filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).
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Na figura 14, os novos amigos de Blu e Jade que são Nico, Pedro e Rafael
incentivam os dois a se divertirem e os levam para uma festa na Lapa, apesar de
Nico falar que é uma festa em Ipanema, onde estão reunidos vários pássaros. Ao
ouvir a música “Eu quero festa, eu quero samba” sendo cantado por Nico e Pedro,
Blu vai se contagiando pelo ritmo musical e começa a dançar com Jade e os outros,
enquanto esperam o bonde de Santa Teresa passar pelo Arco da Lapa para
poderem ir para a casa de Luiz, que fica no Bairro Santa Teresa.
Neste caso o filme retrata como o ritmo musical e a energia dos brasileiros
contagiam aqueles que não estão acostumados com a cultura local. A hospitalidade
e animação da população brasileira estimulam aqueles que não estão familiarizados
com as manifestações artísticas da cidade a participar dos grupos que integram
estes eventos.
Figura 15: Cena do Filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Nesta cena (figura 15), após a festa na Lapa, o casal Bu e Jade e seus
amigos pegam o bonde que estava passando no Arco da Lapa e prosseguem pelo
Bairro de Santa Teresa para se encontrar com o Luiz, um buldogue que pode ajudálos a quebrar a corrente que prende a pata deles. Percebe-se como o filme retrata
de forma idealizada o bairro, com muitas flores nas árvores, as casas antigas e
conservadas e as ruas limpas e completamente desertas, o que é muito difícil de
acontecer no dia que se comemora o carnaval. Nesta imagem, Nico está utilizando
uma tampa de lata como pandeiro, um instrumento musical utilizado no samba, e
cantando a música “Fly Love”, cujo título em português é Ararinha, composição de
Carlinhos Brown. Os amigos embalam neste ritmo musical para proporcionar um
clima romântico para Blu poder conversar com Jade e expressar os seus
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sentimentos por ela, assim sendo, é apresentado à hospitalidade e à cortesia dos
brasileiros em querer proporcionarem ao casal um momento de romance em um
lugar bonito.

Figura 16: Cena do Filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Esta cena (figura 16) retrata o cachorro (buldogue) Luiz indo para o carnaval
caracterizado como Carmem Miranda, fazendo uma alusão à primeira artista latinoamericana que fez sucesso em Hollywood e que foi reconhecida como “Embaixatriz
da Política Boa Vizinhança”, política norte-americana que teve finalidade de se
aproximar dos países latino-americanos para conhecer a cultura da América Latina,
mas o objetivo era influenciar e mobilizar a população da América do Sul para lutar
contra o nazi-facismo durante a Segunda Guerra Mundial (MEDEIROS, 2005).
Porém, os Estados Unidos por meio dessa política não estavam pensando muito na
relação diplomática entre os países, mas tinham interesse comercial e territorial.
Eles queriam conhecer o Brasil para poder melhor conquistar o território para
implantar o modo de vida americano no país.
Carmem Miranda foi uma das atrizes que fez mais sucesso nos Estados
Unidos com seu estilo exótico e uma performance extrovertida que encantava a
todos e atraía muitas produções de Hollywood que a desejava em cenas de filmes.
Portanto, muitos filmes estrangeiros até hoje prestam-lhe homenagens pelo seu
talento e importância no cenário artístico por ser a primeira artista a abrir portas no
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exterior para que atrizes e atores latino-americanos possam apresentar seu talento e
retratar a cultura dos seus respectivos países.

Figura 17: Cena do Filme Rio

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Na figura 17 é retratado no filme Rio (2011) um dos eventos turísticos mais
importantes da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil que é o carnaval. Observa-se na
cena que a manifestação artística atrai um público significativo que deseja assistir
este evento que são a população local e os turistas nacionais e internacionais. Pode
ser vista também a diversidade de cores que são apresentadas nos desfiles, a
exuberância dos carros alegóricos e a estrutura do sambódromo que é muito
semelhante com a da realidade.
A próxima análise são de cenas selecionadas do filme Rio 2 que retratam o
Rio de Janeiro em pleno Reveillon, estão de acordo com os aspectos que foram
estruturados no primeiro filme Rio: a biodiversidade, a morfologia (espaço físico), as
ações dos personagens, a cultura local e os estereótipos e clichês.
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Figura 18: Cena do Filme Rio 2

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Esta cena (Figura 18) retrata as pessoas vestidas de branco que têm como
significado o desejo de paz e prosperidade para o próximo ano. Elas estão
dançando e comemorando na Praia de Copacabana o Reveillon. Observa-se que a
maioria das pessoas são negras e pardas. Na verdade reflete uma face real do Rio
marcado historicamente pelo tráfico de pessoas oriundas do continente africano.

Figura 19: Cena do Filme Rio 2

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Na figura 19 é retratada a crença dos brasileiros que é explícita na festa de
Ano Novo. As pessoas têm o costume de presentear Iemanjá, elas compram um
barco de madeira ou plástico e colocam as suas oferendas que podem ser velas,
frutas, sabonetes e, também jogam flores no mar na virada do ano. Este ritual
significa, na interpretação de muitas pessoas, que os seus problemas são levados
ao fundo do mar e devolvidos em forma de ondas proporcionando sorte para o
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próximo ano (OBAOBA.COM, 2016). No Brasil, principalmente, na virada do ano são
observadas na praia as mais diversas manifestações religiosas, que retratam a
herança que o país recebeu dos seus antepassados, os africanos, portugueses e
índios que possuem seus cultos e rituais e isso vem sendo passado para as novas
gerações.
Figura 20: Cena do Filme Rio 2

Fonte: rio.wikia.com (2016).

Na figura 20 retrata o momento que Jade e Blu estão dançando e festejando
o Reveillon no Cristo Redentor, ao lado dos seus amigos e as outras espécies de
pássaros, ao som da música de Janelle Monáe - “What is Love”, que realiza a
abertura do filme Rio 2. Mais uma vez a franquia Rio retrata como o ritmo do samba
contagia as pessoas e a hospitalidade dos brasileiros proporciona a união de
diversos grupos em um só movimento, que é se divertir e festejar para celebrar a
paz e o amor e levar boas energias para o próximo ano.
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Figura 21: Cena do Filme Rio 2

Fonte: rio.wikia.com (2016).

A figura 21 retrata a queima de fogos de artifício coloridos na virada do Ano
Novo na cidade do Rio de Janeiro. Pode-se observar a morfologia da cidade nesta
imagem: Em primeiro plano temos o Cristo Redentor, em segundo plano a enseada
de Botafogo, em terceiro plano o Pão de Açúcar e em quarto plano a Praia de
Copacabana onde ocorre uma das maiores festas de Reveillon do mundo.
Esta cena reflete o clichê da repetição de imagens com os principais pontos
turísticos da cidade do Rio de Janeiro, principalmente, em épocas importantes de
festa como o Reveillon. De acordo com Amancio (2000, p. 134):
A repetição mecânica e os lugares-comuns são como que noções de que
nos servimos para começar a demarcar o campo específico de moldagem
do estereótipo. Antes de mais nada, porque a consciência do psitacismo e
do chavão se inscreve no momento histórico da consolidação do estereótipo
no universo das técnicas, das letras e das artes, como conceito corrente,
ainda no século XIX.

Portanto, o que se observa por meio dos meios de comunicação é uma
repetição constante de imagens de atrativos turísticos da cidade que acabam se
tornando banais e propiciando a criação de estereótipos. Isso acontece devido às
pessoas visualizarem os mesmos lugares por diversos veículos de informação e de
tanto assimilar a mesma coisa propicia a criação de ideias sem um estudo prévio e
acaba se estabelecendo como a verdade no mundo do entretenimento e das artes e,
assim, construindo clichês.
Ao finalizar a análise fílmica observa-se que os filmes, considerando o
gênero, não são tão fiéis a realidade da cidade do Rio de Janeiro. A biodiversidade,
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a morfologia, a cultura local, o comportamento dos personagens diferem do que
realmente se vê de concreto na cidade. Mas, por outro lado, as produções dos filmes
de animação possuem a licença poética e a liberdade de expressão para exercer a
sua arte da maneira como interpretam o Rio de Janeiro. Basta aqueles que
assistiram os filmes assimilarem da maneira que lhe convêm ou é interpretado.
No próximo capítulo, serão estudadas as respostas da entrevista realizada
com o gestor da Agência de Turismo Receptivo e as observações realizadas em
outras quatro agências e os resultados dos questionários sobre os filmes Rio e Rio 2
disponibilizados via plataforma Google forms na rede social facebook.
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4. OS FILMES RIO E RIO 2 E A IMAGEM TURISTICA DO RIO DE JANEIRO
Esta pesquisa é de caráter exploratório “[...] com objetivo de proporcionar
maior familiaridade com o problema” Gil (2002, p. 41), realizando levantamentos
bibliográficos para contribuir com o trabalho. Foram utilizadas técnicas de pesquisa
qualitativa e quantitativa para analisar o objeto de estudo: entrevista e observações
com as agências de turismo receptivo da cidade do Rio de Janeiro e os
questionários online aplicados em brasileiros e estrangeiros.
A pesquisa qualitativa foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada com perguntas abertas e semi - abertas com um gestor de uma agência
de turismo receptivo para obter informações a respeito do impacto dos filmes Rio e
Rio 2 no mercado de turismo do Rio de Janeiro. Além da entrevista foram feitas
observações como cliente oculta em quatro agências de turismo receptivo para
saber sobre a venda de roteiros turísticos específicos dos filmes Rio. Sobre o
conceito de cliente oculto, entende-se que “É uma técnica qualitativa, uma forma de
observação participante no qual o pesquisador (o cliente oculto, o mysteryshopper),
interage com o sujeito sendo observado” (HUDSON, 2001 apudFURNIVAL et al., p.
30, 2012). É uma técnica de pesquisa utilizada para obter informações se
apresentando como uma cliente para o vendedor da agência de viagem é um meio
de facilitar a realização de uma pesquisa. Sendo assim, tanto o vendedor quanto a
agência é observado pelo cliente, já que ele é um pesquisador.
Com relação às agências de receptivo foram selecionadas 20 agências
cadastradas e reconhecidas no mercado de turismo para obter contato, porém foi
observado em alguns sites destas empresas não foram encontrados endereço do
local da loja física e números de telefone, apenas e-mail. Portanto, foram enviadas
mensagens para todas as agências de viagens com o objetivo de explicar a proposta
do trabalho e solicitar uma entrevista com os responsáveis de cada empresa. No
entanto, as respostas das agências foram que não tinham tempo disponível e não
era do interesse da empresa conceder uma entrevista. Apenas um proprietário de
uma agência se disponibilizou para realizar a entrevista com a pesquisadora. Diante
das limitações para conseguir estabelecer uma comunicação com as empresas foi
utilizada uma estratégia para obter dados que foi a de cliente oculto, neste caso,
foram feitas observações e perguntas para os funcionários das agências como se eu
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fosse uma cliente, assim foi possível obter informações relevantes para o
desenvolvimento do trabalho.
A respeito da pesquisa quantitativa, conforme Bonat (2009, p. 11). “[...] vai
aferir aquilo que pode ser mensurado, medido ou contato”. Portanto, foi realizado um
levantamento de espectadores que assistiram os filmes Rio, por meio do
questionário online da plataforma googleforms, disponibilizado para respostas nos
meses de maio e junho de 2016. O objetivo do questionário era coletar dados sobre
o perfil de pessoas que assistiram os filmes e as suas percepções a respeito da
produção.
Para conseguir respondente, o link do questionário em português foi
disponibilizado nas fanpages (página de fãs) do filme Rio no facebook e foi enviado
para os contatos desta pesquisadora na rede social que assistiram o filme Rio
(2011) e Rio 2 (2014). A palavra fanpage ou pagina de fãs é uma página específica
dentro do facebook direcionada para empresas, marcas ou produtos, associações,
sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou sem fins lucrativos
que desejem interagir com seus clientes no facebook (ALDABRA, 2016). Já o
questionário em inglês foi enviado para os contatos do facebook que possuíam
amigos e parentes no exterior que assistiram os filmes.
A respeito do questionário online em português, houve dificuldades para
conseguir respondentes por meio das fanpages dos filmes Rio (2011) e Rio 2 (2014),
porque os fãs dos filmes não se interessavam em preencher o questionário, por mais
que estivesse disponibilizado nas páginas dos filmes. Então, foi utilizada outra
estratégia que foi enviar mensagens para o facebook dessas pessoas que curtiram
as fanpages dos filmes para que elas pudessem responder o questionário, só que
também não houve um retorno significativo. Sendo assim, os contatos da rede social
desta pesquisadora que residem fora do estado do Rio de Janeiro foram acionados
para que eles pudessem preencher o questionário em português. O link do
questionário em inglês também foi enviado para os contatos na rede social que
tinham parentes e amigos no exterior que assistiram os filmes Rio, porém nem todas
as pessoas que se estabeleceu contato viram a animação, apenas algumas que
aparecem no resultado desta pesquisa.
Assim, o objetivo dessas pesquisas foi de analisar como os filmes Rio (2011)
e Rio 2 (2014) influenciaram no mercado de turismo e na percepção dos brasileiros
e estrangeiros a respeito da cidade do Rio de Janeiro.
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4.1 A PERCEPÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO

A partir de uma entrevista realizada no dia, 09 de abril de 2016, com o gestor
formado em Turismo, de uma Agência de Turismo Receptivo, que se localiza em
Copacabana, pode-se obter informações pertinentes ao trabalho. Além desta
entrevista, outras quatro agências foram contactadas na forma de cliente oculto para
saber se elaboram roteiros específicos inspirados no filme Rio.
De acordo com as respostas do gestor da Agência, observa-se a percepção
que ele tem sobre o impacto do cinema sobre a atividade turística na cidade do Rio
de Janeiro.
A respeito da primeira pergunta sobre o cinema contribuir para o
desenvolvimento do turismo na cidade, o gestor argumentou que o cinema tem dois
lados, um positivo e um negativo. O lado positivo é que o filme Rio 3D foi bastante
produtivo para o mercado de turismo do Rio de Janeiro, porque ele exalta as belezas
do Rio como a Floresta da Tijuca e as praias, foi um filme que teve divulgação
internacional e atraiu muitos turistas para a agência e muitos deles comentavam
sobre o filme, principalmente, aqueles que estavam acompanhados por crianças que
se admiraram com a beleza da cidade que foi retratada no filme. Por outro lado a
parte negativa é que há filme como Tropa de Elite que retrata os problemas sociais e
de segurança pública da cidade que prejudica a imagem do Rio de Janeiro no
exterior.
A respeito do Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias do
Turismo e Audiovisual Brasileiras, o gestor da agência diz não ter conhecimento
sobre este estudo e nunca ouviu ninguém do setor de turismo falar sobre este
documento. Ele atribui este desconhecimento à falta de comunicação entre o
Ministério do Turismo e as agências de viagens, pois ele relata que é uma pessoa
que tem formação específica no turismo por fazer parte da Associação Brasileira das
Agências de Viagens (ABAV) e já ter sido candidato à diretoria da Associação e por
ter lutado por algumas causas do turismo receptivo no Ministério do Turismo
(MTUR). O Gestor mostrou descontentamento com alguns órgãos públicos e
privados do setor de turismo e ressaltou que o site do MTUR é frágil e com pouca
informação.
A respeito da percepção da cidade do Rio de Janeiro sendo retratada nos
filmes Rio e Rio 2, para ele foi positiva, porque o filme retrata as belezas naturais da
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cidade, a Floresta da Tijuca, o Cristo Redentor e as praias, assim os filmes
contribuem para o marketing da cidade e há a possibilidade de desenvolver city
tours para atrair turistas. O Gestor citou alguns passeios turísticos que ele oferece
para os turistas baseados nos filmes Rio, como: o City Tour Rio de Janeiro Completo
(Inclui visitas ao Pão de açúcar, Cristo Redentor, Maracanã, Pedra do Arpoador,
Sambódromo e a Catedral de São Sebastião);City Tour Passeio Cristo Redentor
(Inclui visitas ao Cristo Redentor, Maracanã, Sambódromo e Catedral de São
Sebastião);City Tour Passeio Floresta da Tijuca (Inclui Vista Chinesa, Mesa do
Imperador, Capela Mayrink e Cascata Taunay). O gestor abordou que durante os
city tours os guias de turismo fazem referência aos filmes, pois os turistas
acompanhados por crianças que viram os filmes perguntam sobre os atrativos
turísticos que a arara azul passou. Entretanto ao perguntá-lo se os guias fazem
referência aos filmes quando realizam o passeio turístico, poderia está influenciando
ao questionar a sua resposta, pois não houve a oportunidade de conhecer os
roteiros e os guias. Assim, o gestor quis dizer que a sua agência está atenta à
demanda de turistas que visitam a cidade por influência de filmes que retratam os
atrativos turísticos do Rio, o que não deixa de ser uma forma de estratégia comercial
por ele ser o proprietário da empresa, então, ele quer promover o seu negócio.
Ao ser questionado se ele participa de eventos ou festivais de cinema que
divulgam filmes que retratam turisticamente a cidade do Rio de Janeiro, o
entrevistado disse que “sim” e mencionou alguns eventos como o Festival do Rio, o
Animamundi e eventos no CCBB, no Moreira Sales, entre outros. Porém, estes
eventos não necessariamente divulgam o turismo na cidade, então, por questioná-lo
se ele participa de eventos que promovem o turismo no Rio, pode ser que ele
respondeu por influencia da minha pergunta e para mostrar que de alguma forma
procura saber a respeito do assunto.
No que diz respeito ao tempo que a agência de receptivo está atuando no
mercado de turismo, ele disse que está no mercado de turismo há seis anos. É uma
agência que transporta mais de 30 mil passageiros anuais e realizam passeios para
14 destinos diferentes no Estado do Rio de Janeiro.
A partir destes dados obtidos por meio do entrevistado, observa-se que os
filmes da franquia Rio contribuíram de forma significativa para divulgação turística da
cidade do Rio de Janeiro, assim, atraindo turistas de forma que para atender a esta
demanda foi preciso desenvolver city tours com os atrativos turísticos dos filmes no
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itinerário do passeio. Na entrevista, o gestor lembrou que o cinema pode exercer
influência positiva ou negativa, dependendo do conteúdo que o filme está retratando,
porque, muitas vezes, a imagem que está sendo passada da cidade é de violência e
tráfico e isso não favorece as atividades turísticas, de forma que as pessoas
assistem apenas o lado negativo do Rio de Janeiro. O entrevistado também
demonstrou descontentamento com os órgãos públicos e privados que representam
o turismo no Brasil, afirmando que precisa haver mais comunicação entre o trade
turístico e o Ministério do Turismo (MTUR) para que o turismo possa se desenvolver
de forma eficaz no país.
Foram realizadas também observações em quatro agências na cidade do
Rio de Janeiro como cliente oculto para obter informações a respeito de roteiros
turísticos específicos, baseados nos filmes Rio, neste caso, o que foi percebido é
que as agências não possuem roteiros prontos inspirados nestes filmes, há apenas
pacotes Rio com os principais atrativos turísticos da cidade. Assim, as agências
montam o roteiro com os atrativos dos filmes de acordo com as necessidades e o
desejo do cliente. Geralmente, esses passeios turísticos ocorrem durante dois ou
três dias e são realizados em micro ônibus ou ônibus, de acordo com a quantidade
de pessoas para poder visitar todos os pontos turísticos retratados nos filmes e,
também está incluído no city tour almoço em um restaurante da cidade.
A respeito dos roteiros turísticos apresentados pelas agências de viagens e
turismo observa-se uma pobreza na construção desses pacotes turísticos e um
comodismo por parte das empresas em não querer inovar em roteiros já
consolidados pelas agências.

4.2 A PERCEPÇÃO DOS ESPECTADORES DOS FILMES

Os brasileiros que preencheram o questionário correspondem ao total de 18
espectadores. Neste questionário foram elaboradas duas perguntas filtros para
selecionar os respondentes: a primeira pergunta questionava de qual estado a
pessoa era, sendo assim, as pessoas que residem no estado do Rio de Janeiro não
seriam consideradas e a segunda pergunta era se assistiram ao filme de animação
Rio, caso não tivessem assistido não continuariam a preencher o questionário.
Neste sentido, apenas 18 respondentes finalizaram o questionário.
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Os brasileiros que responderam ao questionário são de alguns estados
como Pará, São Paulo, Bahia, Maranhão, Paraná, Piauí, Santa Catarina, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
Verifica-se que há mais respondentes do sexo feminino no total de 12
pessoas (66,7%) do que o sexo masculino no total de 6 pessoas (33,3%). A respeito
da faixa etária, entre 21 a 25 anos foram 5 pessoas (27,8%), dos 15 a 20 anos e 26
a 30 anos foram 4 pessoas (22,2%), acima de 41 anos foram 3 pessoas (16,7%) e
dos 36 a 40 anos foram 2 pessoas (11.1%). Segundo o nível de escolaridade, nível
superior foram 6 pessoas (33.3%), nível superior incompleto foram 5 pessoas
(27.8%), nível médio completo foram 4 pessoas (22.2%), nível médio incompleto
foram 2 pessoas (5,6%) e nível médio/técnico completo foi 1 pessoa (5.6%).
De acordo com o estado civil dos respondentes, solteiros são 14 pessoas
(77,8%) e casados são 4 pessoas (22,2%). A questão seguinte está relacionada aos
respondentes possuírem filhos e a idade deles, no total foram 14 respondentes, só
que esta questão não era obrigatória, assim as pessoas não precisavam responder
se não quisessem e poderiam continuar a preencher o questionário, deste modo, 10
pessoas disseram “não” e 4 pessoas disseram que possuem filhos, são crianças de
1, 4 , 5 , 7 e 8 anos.
A respeito da percepção dos espectadores em relação aos atrativos
turísticos retratados no filme Rio, destacam – se algumas respostas que exaltam as
paisagens naturais e os atrativos turísticos como, por exemplo: “A cidade do Rio de
Janeiro é rica em belezas naturais. E o filme mostra exatamente isso. E por meio
dele pude conhecer lindos atrativos como a Vista Chinesa, antes desconhecido.”
“Que são bonitos e que vale a pena visitar quando se viaja ao Rio de Janeiro”. Por
outro lado, houve espectadores que ao verem o filme tiveram outra percepção ao
comparar o filme de animação com a realidade da cidade como, por exemplo:
“Tentou ser fiel à realidade dentro do possível de um desenho animado.” “Me
parecem meio caricatos.” “Desenho muito bonito, mas retrata o Brasil de forma
errada.” Observa - se também em algumas respostas dos espectadores a respeito
da morfologia da cidade como ela foi retratada como, por exemplo: “Lindos,
organizados e próximo um dos outros.” “A paisagem em alguns lugares é de tirar o
fôlego o concreto e a natureza disputando seus espaços e alguns pontos se tornam
um, pequenas coisas que se tornam extraordinárias.”
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Mediante os atrativos turísticos retratados no filme que pretende visitar, os
respondentes poderiam escolher quantos atrativos que quisessem dentre as opções
que foram expostas da seguinte maneira:

Tabela 1: Atrativos turísticos retratados nos Filmes Rio e pretensão de visita
Atrativos Turísticos

Nº de Respondentes

Porcentagem

Floresta da Tijuca

12

66.7%

Praia do Flamengo

1

5.6%

Praia de Copacabana

9

50%

Favela Santa Marta

5

27.8%

Estádio Mário Filho – Maracanã

5

27.8%

Praia de Botafogo

2

11.1%

Vista Chinesa

4

22.2%

Pedra Bonita

4

22.2%

Pedra da Gávea

10

55.6%

Cristo Redentor

14

77.8%

Pão de Açúcar

13

72.2%

Lagoa Rodrigo de Freitas

6

33.3%

Praia de São Conrado

2

11.1%

Arcos da Lapa

6

33.3%

Bonde do Bairro Santa Teresa

4

22.2%

Sambódromo da Marquês de Sapucaí

7

38.9%

Morro da Urca

7

38.9%

1

Fonte: Elaboração própria (2016).

A partir destes dados, os atrativos turísticos mais escolhidos pelos
brasileiros foram Cristo Redentor com 14 pessoas (77,8%), Pão de Açúcar com 13
pessoas (72,2%), Floresta da Tijuca com 12 pessoas (66,7%) e Praia de
Copacabana com 9 pessoas (50%). Assim, os brasileiros que residem em outros
estados seguem os atrativos turísticos de referência da cidade do Rio de Janeiro e
que tem mais destaque na mídia como programas e filmes em geral que retratam a
cidade. Já os atrativos menos escolhidos pelos respondentes foram Praia do
Flamengo com 1 pessoa (5,6%); Praia de São Conrado com 2 pessoas (11,1%) e
Praia de Botafogo com 2 pessoas (11,1%). São pontos turísticos, que talvez,
possam ser menos relevante para o brasileiro que for visitar o Rio e queira conhecer
1

Como havia mais de uma opção, o total não corresponde a 100%
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os atrativos de mais destaque na cidade ou por não terem tanta divulgação a
respeito dessas localidades nos veículos de comunicação e nas agências de
viagens como acontece com outros atrativos turísticos, sendo assim, não
apresentam interesse pelos lugares.
Em relação à motivação que leva os turistas a visitar a cidade do Rio de
Janeiro observa-se os seguintes motivos: a beleza natural, a cultura local, a
hospitalidade, o carisma das pessoas e os atrativos turísticos como principais fatores
que influenciam na decisão de escolher o Rio para se visitar.
Sobre os espectadores brasileiros terem assistido ao filme Rio 2, 14
respondentes disseram que “sim” e 4 disseram que “não”, a respeito desta pergunta
as pessoas que falaram que não assistiram o filme tinham que justificar a sua
resposta, assim as seguintes justificativas foram: que não é o gênero de filme que
desperta interesse ou curiosidade em acompanhar.
Em relação à percepção das pessoas aos atrativos turísticos da cidade
retratados no filme Rio 2, foram 12 respondentes no total, só que na questão anterior
foram 14 espectadores que falaram que assistiram o filme, porém esta questão não
é obrigatória no questionário, assim os respondentes podem continuar a preencher e
finalizar o questionário sem responder a questão. Deste modo, destacam-se as
seguintes repostas: as belezas naturais e os atrativos turísticos que são encontrados
nos dois filmes.
Em relação à imagem da cidade do Rio de Janeiro sendo retratada nos
filmes de animação, se estimula na escolha da cidade como destino turístico: 14
respondentes falaram que “sim” e 7 falaram que “não”. Destacam-se algumas
justificativas para as respostas positivas quanto para as negativas como, por
exemplo: O Rio é um lugar que me atrai; Já havia visitado esses locais antes.
Pressupõem-se que a imagem que é divulgada da cidade influencia no imaginário do
público na decisão de escolher um lugar para se visitar.
Ao abordar se o cinema é visto como uma ferramenta de divulgação
turística, os respondentes afirmaram de forma positiva, apenas uma pessoa disse
que “não” e justificou sua resposta. As respostas das pessoas foram que por meio
do cinema podem-se conhecer lugares desconhecidos e culturas diferentes e isso
estimula a curiosidade e o imaginário do público em ter desejo de visitar estes
destinos que estão sendo retratados na tela do cinema, porém depende da imagem
que está sendo passada para o espectador, pois se não for positiva, a pessoa não
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vai querer visitar o lugar. Entretanto, há uma pessoa que disse que não vê o cinema
como um meio para divulgar turisticamente um destino explanando, que é uma
ferramenta que ajuda na imagem da cidade, mas não influência na escolha do
roteiro. Assim, observa-se o quanto o cinema é importante na formação de opinião e
no estimulo a emoções e à imaginação dos espectadores que percebem uma
ferramenta que os transportam por meio de uma tela para lugares desconhecidos
com culturas totalmente diferentes.
Os estrangeiros que preencheram o questionário em inglês correspondem
ao total de 12 espectadores, sendo que, apenas 11 respondentes finalizaram o
questionário, já que 1 respondente não foi considerado devido às perguntas filtros.
No questionário foram elaboradas duas perguntas que selecionavam o
público que poderia respondê-lo: a primeira pergunta questionava de qual país a
pessoa era. Deste modo, os brasileiros que residem no Brasil e no exterior não
seriam considerados, neste caso, apenas 1 respondente não passou no primeiro
filtro e os outros 11 passaram. A segunda pergunta questionava se as pessoas
assistiram ao filme de animação Rio. Todos os 11 respondentes conseguiram passar
pela questão filtro.
Os estrangeiros respondentes são dos seguintes continentes e respectivos
países: América do Norte, representada pelo Canadá e Estados Unidos; Europa,
pela Espanha, França, Bélgica e Estônia; Ásia, pela Índia, Japão e Malásia.
De acordo com os resultados pode-se verificar um equilíbrio entre os
respondentes do sexo masculino são 6 pessoas (54,5%) e do sexo feminino são 5
pessoas (45,5%). Com relação à faixa etária, dos 26 – 30 anos são 6 pessoas
(54,5%); acima de 41 anos são 2 pessoas (18,2%). E as outras faixas etárias que
são 21 a 25; 31 a 35 e 36 a 40 é representado por um único respondente cada que
correspondem a 9,1%.
A respeito do nível de escolaridade, nível superior completo são 8 pessoas
(72,7%); nível superior incompleto são 2 pessoas (18,2%) e nível médio incompleto
é 1 pessoa (9,1%). Os outros níveis de escolaridade não tiveram respondentes. Com
relação ao estado civil dos respondentes, solteiros são 10 pessoas (90,9%) e
casado é 1 pessoa (9,1%). Acerca da questão dos respondentes terem filhos e a
respeito da idade deles, 9 pessoas responderam que não possuem filhos e apenas 1
pessoa disse que tem um filho com a idade de 1 ano. Sendo assim, uma pessoa
deixou de responder esta pergunta, pois os respondentes que finalizaram este
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questionário são 11 no total, porém esta pergunta não era considerada obrigatória.
Deste modo, o estrangeiro tinha a possibilidade de finalizar o questionário sem
responder esta questão.
Quanto à percepção dos respondentes ao observar os atrativos turísticos no
filme Rio, os espectadores disseram que são muito bem retratadas as belezas
naturais, as praias e os atrativos turísticos da cidade, principalmente, o carnaval que
acontece todo ano e que estimula os turistas a participar do evento e, também os
nativos da cidade que são agradáveis e acessíveis, porém houve espectadores que
abordaram sobre os aspectos negativos do filme como os macacos que roubam os
pertences dos turistas no Pão de Açúcar. Isso foi visto como um alerta para o
estrangeiro sobre a possibilidade de haver “batedor de carteiras” na cidade e sobre a
iminência da violência, já outro aspecto que foi levantado por um respondente foi o
fato da animação apenas se limitar à zona sul do Rio e à favela Santa Marta e não
explorar outros lugares que o Rio de Janeiro tem a oferecer.
A respeito dos atrativos turísticos, retratados no filme que pretendem visitar,
os respondentes poderiam escolher quantos atrativos quisessem, sendo assim, as
opções foram distribuídas da seguinte forma:
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Tabela 2 : Atrativos turísticos retratados nos Filmes Rio e pretensão de visita
Atrativos Turísticos

Nº de Respondentes

Porcentagem

Floresta da Tijuca

7

63.6%

Praia do Flamengo

4

36.4%

Praia de Copacabana

7

63.6%

Favela Santa Marta

3

27.3%

Estádio Mário Filho – Maracanã

4

36.4%

Praia de Botafogo

2

18.2%

Vista Chinesa

1

9.1%

Pedra Bonita

3

27.3%

Pedra da Gávea

3

27.3%

Cristo Redentor

8

72.7%

Pão de Açúcar

7

63.6%

Lagoa Rodrigo de Freitas

4

36.4%

Praia de São Conrado

1

9.1%

Arcos da Lapa

5

45.5%

Bonde do Bairro Santa Teresa

5

45.5%

Sambódromo da Marquês de Sapucaí

2

18.2%

Morro da Urca

1

9.1%

2

Fonte: Elaboração própria (2016).

A partir da tabela 2, nota-se que os atrativos turísticos mais escolhidos pelos
estrangeiros foram o Cristo Redentor com 8 pessoas (72,7%), Pão de Açúcar com 7
pessoas (63,6%), Floresta da Tijuca com 7 pessoas (63,6%) e Praia de Copacabana
com 7 pessoas (63,6%). Observa-se a partir destes dados que os respondentes
estrangeiros são mais influenciados pelos pontos turísticos de referência da cidade
do Rio de Janeiro, os quais são mais divulgados em filmes estrangeiros e nacionais,
programas de televisão, novelas, séries de TV entre outros.
Os atrativos menos escolhidos pelos estrangeiros foram: Vista Chinesa
(9,1%); Praia de São Conrado (9,1%) e Morro da Urca (9,1%) que teve apenas 1
respondente cada. Percebe-se, então, por meio destes dados que estes atrativos
turísticos são mais desconhecidos pelos respondentes por não haver mais
divulgação, em comparação com os outros que foram citados, por isso não são tão
conhecidos e se tornam novidade e estimulam a curiosidade do público quando são
retratados em um filme.
2

Como havia mais de uma opção, o total não corresponde a 100%
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De acordo com a motivação que leva o espectador a visitar os atrativos
turísticos do filme Rio destacam-se a questão das belas paisagens e o encanto da
cidade, as praias e as pessoas e o carnaval que chama atenção e estimulam muitos
turistas a querer participar do evento. A respeito destas respostas entende-se que o
expectador do filme foi influenciado pelos aspectos mais idealizados pela produção,
além do motivo escolhido, como “pessoas” carregarem os estereótipos e clichês que
caracterizam seus personagens, deixando-os mais caricatos.
A respeito dos respondentes que assistiram ao filme Rio 2, pode-se dizer
que 9 pessoas assistiram o filme e 2 pessoas não assistiram. Os espectadores que
responderam que não assistiram o filme Rio tinham que justificar a sua resposta,
deste modo, apenas 1 pessoa justificou, a justificativa foi que espera ver o filme o
mais rápido possível.
Com relação à percepção do expectador estrangeiro a respeito dos atrativos
turísticos da cidade no filme Rio 2, destacam-se algumas respostas como: o filme
estimula mais ainda o espectador a querer visitar o lugar, porque parece muito legal
e exótico, mas o filme Rio fez o seu papel em estimular as pessoas a querer visitar a
cidade, então o filme Rio 2 não faz tanta diferença; O lugar ser romântico e ser a
mesma coisa que o primeiro filme e muito interessante. Portanto, percebe-se que a
continuação do filme Rio não ocasionou tanta surpresa no expectador estrangeiro
em relação ao que foi retratado no primeiro filme, já que os atrativos turísticos eram
os mesmos e o ambiente do local também.
Sobre a imagem do Rio de Janeiro retratada nos filmes Rio e Rio 2 ter
estimulado o espectador na escolha da cidade como destino turístico, pode-se dizer
que do total de 11 respondentes, 10 responderam que “sim”

e apenas 1

respondente disse que “não”. Os 10 espectadores que afirmaram “sim”, apenas 1
justificou sua resposta dizendo que “O Rio é um destino turístico, mas que notícias
recentes de violência causam um receio nas pessoas em querer visitar a cidade.” Já
o único respondente que disse “não” justificou sua resposta dizendo que “Eu sempre
quis visitar o Rio, mesmo antes de ver os filmes.” Entende-se, então, que os
espectadores estrangeiros levam em consideração o que o cinema proporciona de
informações e imagens de um destino turístico e o quanto podem influenciar no seu
imaginário na decisão de escolher um lugar para visitar.
No que diz respeito ao cinema ser uma ferramenta de divulgação turística,
do total de 11 respondentes, 10 responderam que “sim” e apenas 1 respondente
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disse que “não”. Deste modo, destacam – se algumas justificativas daqueles que
concordam que o cinema pode ser uma ferramenta de divulgação turística como:
Filmes criam emoções. No Rio e Rio 2, por exemplo, eles criaram muitas emoções
positivas que as pessoas subconscientemente começam a conectar com a cidade
do Rio. Funciona de uma forma semelhante à de um anúncio publicitário; Os
atrativos turísticos apresentados no cenário romântico em um filme são para atrair
turistas. O filme Rio fez isso nos dois filmes e com certeza conseguiu atrair alguns
visitantes; O que se vê no cinema traz conhecimento de novos lugares. Para muitas
pessoas o que vêem na televisão e nos filmes é que vai determinar como é o lugar e
para onde devem ir. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu gosto de vivenciar e
conhecer o lugar. Eu acho que o cinema pode ser positivo ou negativo, depende de
quem está assistindo. Por outro lado, o único respondente que disse que não
concorda que o cinema pode ser uma ferramenta de divulgação turística não
justificou sua resposta. Contudo, observa-se que os espectadores consideram o
cinema como um veículo para divulgar não só as belas imagens, mas as emoções e
as informações que aquele lugar que está sendo retratado pode proporcionar ao
público e estimulá-lo a conhecer essas cidades, sendo que, cada um tem uma
interpretação diferente a respeito de um filme, assim quando for visitar um lugar e
vivenciar sua cultura local, conhecerá melhor a cidade.

4.3

ANÁLISE

DA

VISÃO

DOS

ESPECTADORES

BRASILEIROS

E

ESTRANGEIROS

A partir dos resultados obtidos na aplicação dos questionários aos
espectadores brasileiros e estrangeiros, observa-se que há pontos similares e
diferentes que podem ser analisados no respectivo trabalho.
Com relação à idade, percebe-se que no questionário voltado para os
espectadores brasileiros houve mais jovens respondentes, dos 21 a 25 anos são 5
pessoas (27,8%) e dos 15 a 20 anos e 26 a 30 anos são 4 pessoas (22,2%) em
comparação com os respondentes estrangeiros que são mais velhos, dos 26 a 30
anos são 6 pessoas (54,5%) e acima de 41 anos são 2 pessoas (18,2%).
A respeito do nível de escolaridade, nos dois questionários houve mais
respondentes com nível superior completo e nível superior incompleto. Assim, os
espectadores brasileiros, nível superior completo são 6 pessoas (33,3%) e nível
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superior incompleto são 5 pessoas (27.8%) e os espectadores estrangeiros, nível
superior completo são 8 pessoas (72,2%) e nível superior incompleto são 2 pessoas
(18,2%).
De acordo com o estado civil, o número de respondentes solteiros brasileiros
e estrangeiros é maior do que de casados, neste caso, os espectadores estrangeiros
solteiros são 10 (90,9%) e casado é 1 (9,1%). Apenas um estrangeiro disse que tem
um filho com a idade de 1 ano. Já os espectadores brasileiros solteiros são 14
pessoas (77,8%) e casados são 4 pessoas (22,2%). E 4 brasileiros disseram que
possuem filhos, são crianças de 1, 4 , 5 , 7 e 8 anos.
Quanto à percepção dos respondentes brasileiros e estrangeiros com
relação aos atrativos turísticos no filme Rio, observam-se respostas similares entres
os espectadores brasileiros e estrangeiros ao exaltar as belezas naturais e os
atrativos turísticos da cidade, sendo que, os espectadores brasileiros abordaram
sobre a animação se aproximar da realidade da cidade considerando o gênero do
filme e, também a respeito da morfologia do cenário, como se os atrativos turísticos
fossem muito próximos um dos outros e a Floresta da Tijuca e a cidade estivessem
no mesmo terreno disputando espaço. No entanto, os espectadores estrangeiros
explanaram sobre o carnaval como uma festa convidativa para os turistas e a
respeito das pessoas que moram na cidade que são receptivas e agradáveis. Porém
foram abordados pontos negativos que foram retratados no filme como os macacos
que roubam os bens pessoais dos turistas no Pão de Açúcar, mas observa - se que
essa cena de utilizar os macaquinhos que são animais silvestres para fazerem
personagens de caráter maldoso e hostil foi ao menos proposital, pelo fato dos
macacos já possuírem um rótulo de animais malandros e encrenqueiros. Outro
aspecto negativo que também foi levantado pelo espectador estrangeiro foi o fato da
animação apenas retratar a Zona Sul e a Favela Santa Marta como se a produção
não estivesse interessada em retratar outros lugares da cidade, visto que, apenas se
limitou nesta região de interesse turístico e comercial.
A respeito dos atrativos turísticos do filme que os espectadores pretendem
visitar, os brasileiros e os estrangeiros optaram mais pelos pontos turísticos de
referência da cidade: o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Floresta da Tijuca e a
Praia de Copacabana. No entanto, há atrativos que não foram muito selecionados
pelos espectadores brasileiros como, por exemplo, as praias da cidade: Praia do
Flamengo, Praia de Botafogo e Praia de São Conrado, enquanto, os estrangeiros

76

não escolheram muito a Vista Chinesa, a Praia de São Conrado e o Morro da Urca.
Percebe-se que tanto os brasileiros quantos os estrangeiros seguiram a cartilha de
atrativos turísticos da cidade mais conhecidos pelo mundo, deixando de lado os
outros lugares que não são tão explorados pela mídia, portanto, não têm os
holofotes que outros pontos turísticos possuem, assim acabam não sendo tão
conhecidos. Em outras palavras: “A imagem atrativa que tenta vender o Brasil para
turistas é claramente limitada e circunscrita no discurso da imprensa ou no
conhecimento histórico que se tem a respeito da nação” (BIGNAMI, 2002, p.123).
Isso evidencia o quão pouco que os atrativos turísticos de uma cidade ou até de
uma nação são explorados em suas potencialidades turísticas e que a imprensa tem
um papel norteador de manipular as imagens e o conteúdo que é divulgado a
respeito das riquezas culturais e naturais de um lugar. Isso remete ao que um
respondente estrangeiro escreveu sobre o filme Rio ter apenas retratado da cidade a
Zona Sul e a Favela Santa Marta e não outras localidades turísticas limitando, assim
o olhar do turista para com o Rio.
Com relação à motivação para visitar a cidade do Rio, os espectadores
brasileiros e estrangeiros possuem motivos parecidos para querer visitar o Rio de
Janeiro, como: as belezas naturais, os atrativos turísticos, a receptividade e a
simpatia da população e a cultura local. Assim, percebe-se que os filmes Rio
proporcionou um efeito positivo no público ao destacar na produção cinematográfica
os principais atributos que a cidade possui e tem a oferecer para os turistas.
No que diz respeito aos espectadores terem assistido o filme Rio 2, no total
de 11 foram 9 estrangeiros que assistiram o filme e os brasileiros no total de 18
foram 14 que assistiram. Percebe-se, então, o sucesso da franquia ao destacar os
atributos da cidade do Rio de Janeiro de uma forma exagerada com cenários
coloridos e uma farta biodiversidade, acompanhado por atrativos turísticos e
personagens caricatos.
Com relação à percepção dos espectadores brasileiros e estrangeiros a
respeito dos atrativos turísticos retratados no filme Rio 2, entende-se que o que eles
observaram são os mesmos aspectos que são destacados no filme que são as
belezas naturais, os atrativos turísticos e o fato dos dois filmes retratarem a mesma
coisa e terem a função de divulgar a cidade e atrair turistas.
Sobre a imagem da cidade retratada nos filmes Rio ter estimulado o público
a escolher o Rio de Janeiro como destino turístico, tanto os espectadores brasileiros
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quanto os estrangeiros em sua maioria afirmaram que sofreram influencia da
produção para escolher um lugar para visitar, pois o cenário que o filme constrói da
cidade destacando todos os aspectos físicos e sociais é muito convidativo para os
turistas.
Em relação ao cinema ser considerado uma ferramenta de divulgação
turística, os respondentes brasileiros e estrangeiros concordam de forma
significativa que o cinema pode ser visto como um veículo de publicidade para
divulgar os diversos lugares que estão espalhados pelo mundo e que muitas
pessoas até não conhecem e passam a conhecer. Então, é um meio de
comunicação

que

proporciona

entretenimento

e

conhecimento

para

os

espectadores.
Portanto, percebe-se que a visão dos brasileiros e estrangeiros da cidade do
Rio de Janeiro enfoca o que foi mais destacado pela franquia Rio que são as
belezas naturais e os principais atrativos turísticos da cidade, com algumas
ressalvas que foram feitas a respeito da violência que existe no Rio, que é muito
divulgado pela imprensa nacional e estrangeira, sendo que, é uma imagem negativa
que foi construída há muito tempo pelo jornalismo e pelas produções culturais. Outro
fator importante que pode ser destacado é os filmes estrangeiros focarem apenas
nos principais atrativos turísticos da cidade e não divulgar outros lugares que são até
desconhecidos pelo público e que poderiam passar a serem conhecidos por meio do
cinema e futuramente visitados por turistas. Sendo assim, Bignami (2002, p. 129)
ressalta que:
A imagem do País se forma com a reiteração de inúmeros discursos e por
processos de conhecimento os mais variados. Ela se estabelece por
intermédio da arte, dos relatos dos viajantes que se encontram incorporados
na reportagem turística, na produção cultural do próprio povo que é
exportada, na nítida aceitação do exótico como elemento caracterizador da
nação, presente na auto-imagem e incorporada na identidade do brasileiro.

Entende-se então que o que forma a imagem de uma nação é o que é
produzido pela sua própria população e exportado por meio da arte, do jornalismo e
os turistas que visitam os lugares e fazem relatos de suas viagens nos meios de
comunicação divulgando a sua experiência para com o público. Assim, o ideal sobre
um determinado país é formado por meio das informações que são assimiladas
através das atividades culturais e sociais que acontecem nos locais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cinema é uma ferramenta que propaga imagens, símbolos e informações
em um alcance global, influenciando o imaginário do público que tem acesso a este
meio de comunicação. Na sociedade há várias imagens com significados que são
assimilados pelo homem constantemente. O turismo é uma atividade que trabalha
com a imagem de destinos turísticos, portanto, o cinema é o melhor meio difusor
para retratar estas imagens e fomentar o turismo cinematográfico nos principais
destinos turísticos.
O objetivo geral desta pesquisa foi realizar um estudo sobre as imagens
retratadas nos filmes Rio e Rio 2 que interferem na interpretação do turista quanto à
realidade do Rio de Janeiro e, conseqüentemente, na construção do imaginário
turístico da cidade. Assim, por meio das análises fílmicas das duas animações e as
pesquisas realizadas, foi constatado que o turista acaba assimilando aquilo que lhe
é passado por mais que tenha estereótipos e clichês, então, os filmes da franquia
Rio, por terem realçado as belezas naturais e os atrativos turísticos da cidade de
forma idealizada, contribuíram para formação do imaginário turístico do público
sobre o Rio de Janeiro. Sendo assim, nos próximos parágrafos serão abordados os
objetivos específicos que foram desenvolvidos em cada capítulo.
No primeiro capítulo foi abordado o objetivo específico que é a convergência
do cinema e o turismo e como ocorreu a sinergia entre os dois segmentos do
entretenimento pautado nos estudos de autores da academia e de documentos de
Instituições públicas que são responsáveis pelo desenvolvimento do turismo no país.
Com relação ao turismo e à indústria cultural, o fenômeno proporciona ao visitante a
possibilidade de conhecer a história e a cultura de um país. Deste modo, há uma
relação entre a indústria cultural e o turismo por proporcionar o conhecimento e o
lazer aos turistas que visitam os destinos.
O segundo capítulo teve como objetivo abordar a influência do cinema ao
retratar o Rio de Janeiro no imaginário turístico, deste modo, este meio de
comunicação por meio dos seus estúdios que dissemina imagens e informações
através das produções cinematográficas influencia o imaginário do público e
contribui para a formação de opiniões de um determinado lugar e uma sociedade.
Assim, o turismo é um fenômeno que trabalha com a imagem dos destinos turísticos,
sendo que, esta imagem é veiculada em várias mídias sociais contribuindo para a
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construção do imaginário turístico do indivíduo. A decisão de escolha das pessoas a
respeito de um lugar que deseja visitar vai ser realizada através de informações
prévias adquiridas pelos meios de comunicação e da sua experiência de vida, pois o
imaginário social já foi construído na sua mente por meio das instituições sociais
como as escolas, a faculdade, a família e a sociedade que contribuíram para sua
formação intelectual e social. No que diz respeito à relação dos imaginários com o
turismo é a forma como os destinos turísticos são promovidos e divulgados pelos
meios de comunicação e pelas agências de viagens que vai estimular o imaginário
do público e contribui para uma decisão preconcebida a respeito de um lugar que
poderá ser o destino para sua viagem.
O objetivo do terceiro capítulo foi realizar uma descrição dos Filmes Rio
(2011) e Rio 2 (2014) abordando sobre a produção e a história de cada filme e, por
conseguinte, estabelecer a metodologia aplicada à análise fílmica, que foi uma
abordagem qualitativa de cenas escolhidas dos filmes que são os objetos de estudo.
Sendo assim, foi estruturada a análise a partir dos seguintes aspectos: a
biodiversidade, a morfologia, os erros geográficos, o conteúdo, as ações dos
personagens e a cultura local. Através das cenas dos filmes que foram analisados
esses aspectos, foram observados estereótipos e clichês da cidade e da população
que são retratados por filmes estrangeiros, há muito tempo, e a cada dia mais
reafirmados pelas produções audiovisuais e, também a conjuntura histórica e social
do Rio de Janeiro que contribuíram para a construção desses filmes.
O último capítulo teve como objetivo realizar uma pesquisa a respeito da
percepção das agências de viagens sobre o impacto dos filmes Rio e Rio 2 no
mercado de turismo. Portanto, foi realizada uma entrevista com o gestor de uma
Agência de Turismo Receptivo, entrevistas informais e observações como cliente
oculta em outras quatro agências. Os dados obtidos na entrevista com o gestor da
agência foram que o cinema pode ser positivo ou negativo, depende do que está
sendo retratado no filme que irá influenciar no turismo da cidade, a respeito dos
órgãos públicos e privados do setor de turismo, o empresário demonstrou
descontentamento e relatou que não há comunicação entre o Ministério de Turismo
e o trade turístico, e sobre a franquia Rio ele disse que contribuiu de forma
significativa para a divulgação turística da cidade do Rio de Janeiro, assim atraindo
turistas de forma que para atender esta demanda foi preciso desenvolver city tours
com os atrativos turísticos dos filmes. No entanto as outras quatro agências que
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foram consultadas e realizadas entrevistas informais. Ficou claro que não há roteiros
turísticos prontos baseados no filme, neste caso, quando um cliente solicita este tipo
de passeio, à agência monta de acordo com os seus desejos.
A respeito do processo de comunicação com as agências de receptivo foram
selecionadas 20 agências reconhecidas no mercado de turismo, na qual foram
enviadas mensagens por e-mail com o intuito de explicar a proposta do trabalho e
solicitar uma entrevista com os responsáveis de cada agência. No entanto, as
respostas das agências foram que não tinham tempo disponível e que não era do
interesse da empresa conceder uma entrevista, visto que, apenas um proprietário de
uma agência se disponibilizou para realizar a entrevista com a pesquisadora. Por
isso, devido a essas limitações, foi utilizada uma estratégia para obter dados que foi
a de cliente oculta, neste caso, foram feitas entrevistas informais e observações,
utilizando-se de perguntas para os funcionários das agências, como se a presente
pesquisadora fosse uma cliente interessada em comprar um pacote com a temática
do objeto deste trabalho. Este processo foi positivo por ter conseguido se comunicar
com os funcionários das quatro agências, na qual foram categóricos em dizer que
não possuem roteiros turísticos prontos baseados no filme e que se disponibilizam
em elaborar os passeios de acordo com o que os clientes solicitam e desejam.
Ainda no último capítulo foram observados e estudados os resultados dos
questionários online em português e em inglês que foram aplicados por meio da
plataforma google forms no facebook para as pessoas que assistiram os filmes Rio e
Rio 2, com o intuito de saber se os filmes influenciam na escolha do Rio de Janeiro
como destino turístico. Na percepção dos espectadores brasileiros e estrangeiros, o
que mais chamou atenção nos filmes foram as belezas naturais e os atrativos
turísticos da cidade, como por exemplo, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a
Floresta da Tijuca e a Praia de Copacabana, que foram os atrativos mais indicados
com pretensão para visitar. Por outro lado, alguns espectadores fizeram outras
observações ao assistirem os filmes e destacar sobre a violência que foi retratada
através dos macacos que assaltaram os turistas, uma imagem negativa que já está
estabelecida pela imprensa e as produções audiovisuais e que vem sendo reforçada
até os dias atuais. Outra característica que também foi ressaltado pelo respondente
foi os filmes retratarem apenas os principais atrativos turísticos da cidade e não
divulgarem outras localidades que possam ter potencialidades turísticas. Outro fator
importante que foi questionado aos respondentes é se o cinema pode ser
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considerado uma ferramenta de divulgação turística. Tanto os espectadores
brasileiros quanto os estrangeiros, afirmaram que o cinema é um potencial meio de
comunicação para divulgar as belezas naturais e os atrativos turísticos de uma
cidade para as pessoas que não conhecem e que por meio dos filmes possam ter o
desejo de visitá-la.
No que diz respeito à aplicação do questionário online em português, houve
dificuldades para conseguir respondentes por meio das fanpages da franquia Rio,
porque as pessoas que curtiram as páginas não se interessavam em preencher o
questionário. Neste caso, os contatos que residiam fora do estado do Rio de Janeiro
da rede social desta pesquisadora foram comunicados para que pudessem
responder o questionário. O questionário em inglês foi disponibilizado para os
contatos desta pesquisadora no facebook que tinham parentes e amigos
estrangeiros que assistiram os filmes Rio.
Contudo, apesar da imagem idealizada e com estereótipos e clichês que são
retratados pelos filmes Rio, a animação influenciou no imaginário turístico dos
espectadores proporcionando-os a observar a cidade da forma como está sendo
retratada pela animação e a escolher o Rio de Janeiro como destino turístico. Sendo
assim, a imagem de um destino retratado no cinema é a porta de entrada para
vários turistas que queiram visitar este lugar, basta somente saber trabalhar com
esta imagem de forma lúdica e que expire o imaginário do turista. O turismo e o
cinema são dois fenômenos que, juntos, contribuem de maneira significativa no
mercado em vários destinos turísticos, sendo percebido no primeiro capítulo ao
ressaltar alguns países que o turismo cinematográfico é consolidado. No Brasil ainda
precisa ser mais estudado sobre este segmento para que possa ser planejado de
maneira eficaz e eficiente, pois é uma atividade com potencial para enriquecer o
turismo no Brasil.
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APÊNDICE A
ENTREVISTA COM A AGÊNCIA DE TURISMO RECEPTIVO

Data da entrevista:
Empresa:
Localidade:
Nome:
Escolaridade:
Função na empresa:

1 – Na sua opinião, o cinema contribui para o desenvolvimento do turismo na cidade
do Rio de Janeiro ?

2 – Você tem conhecimento sobre o Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as
Indústrias do Turismo e Audiovisual Brasileiras a qual tem como anexo, a Cartilha do
Turismo Cinematográfico Brasileiro desenvolvidas pelo Ministério do Turismo em
2007 e 2008 ?

2.1 - Em caso afirmativo:


Como tomou conhecimento sobre o estudo?



Qual a sua opinião sobre o estudo?



Qual a sua opinião sobre a maneira como foi realizada a divulgação do
estudo?

2.2 – Em caso negativo:


A que atribui seu desconhecimento sobre o estudo?



Qual a sua opinião em relação à comunicação entre o Ministério do Turismo e
as empresas de turismo?



Você poderia apontar as falhas existentes na comunicação?
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3 – Qual foi a sua percepção da cidade do Rio de Janeiro sendo retratada nos filmes
Rio e Rio 2 ? Para você ela foi positiva ou negativa? Explique por quê?

4 - Os filmes Rio e Rio 2 contribuíram para o marketing da cidade e o
desenvolvimento de City Tours e outros passeios turísticos organizados pelas
agências para atrair mais turistas?

5 – Poderia citar esses City Tours e outros passeios turísticos que a agência oferece
aos turistas?

6 - Durante os City Tours, o Guia de Turismo ao apresentar os atrativos turísticos
para os turistas faz referência aos filmes de animação Rio e Rio 2?

7 - Você participa de eventos ou festivais de cinema que divulgam filmes que
retratam turisticamente a cidade do Rio de Janeiro?

8 – Há quanto tempo à agência de receptivo está atuando no mercado de turismo?
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APÊNDICE B
QUESTIONÁRIO ONLINE EM PORTUGUÊS
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Apêndice B : <https://docs.google.com/forms/d/1BF4JgBkbzmWD3A8zUNQSh6GKMUa1uXa02jR9nTivks/edit>
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APÊNDICE C
QUESTIONÁRIO ONLINE EM INGLÊS
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Apêndice C :< https://docs.google.com/forms/d/1QUfG55oW4AoNXGgDahGibu3EXLqsuj8zuABc-vS0A0/edit>

