
TURISMO

"Turistas", filme de terror que estréia em dezembro nos
EUA, é tudo o que a Embratur não queria para vender
as maravilhas do Brasil para o mercado internacional.
Por Jean Cario Martins, para o Valor, de São Paulo

Yes, nós temos
bananas!

20 l

O
filme "Turistas", primeira realiza-

ção da Fox Atomic, vem causando
polêmica antes mesmo de estrear
nos cinemas. Dirigido pelo inex-

pressivo John Stockwell, o trailer da produ-
ção apresenta uma visão preconceituosa e,
digamos, distorcida do Brasil. Com previsão
de estréia nos EUA para o dia 1º, longa de
terror conta a história de um grupo de uni-
versitários americanos que decide passar as
férias na terra do futebol.

No trailer, os jovens jogam pelada, dançam
com mulatas e bebem caipirinha. É o clichê do
clichê. Mas o problema reside na ressaca pós-
noitada de samba, suor e cerveja, quando a ju-
venília gringa é entorpecida por traficantes de
órgãos e acordam numa praia sem documen-
tos e sem dinheiro. No fim do trailer, uma sin-
gela frase: "parece o paraíso. Mas em um país
em que tudo vale... tudo pode acontecer", re-
sume o ambiente dos pobres coitados.

Já que não será possível impedir a exibição
do filme, o governo brasileiro pensa numa te-
rapia paliativa para os males da propaganda
negativa. De acordo com a presidente da Em-
bratur, Jeanine Pires, ações para minimizar o
impacto serão adotadas. Ela tomou a decisão
após assistir ao trailer e avaliar seu conteúdo.
A primeira atitude, já em andamento, foi acio-
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nar duas agências de relações públicas para
fazer o monitoramento do filme, acompa-
nhando sua repercussão nos EUA.

"Realizamos esse tipo de monitoramento
da imagem do Brasil constantemente na
mídia internacional e agora devemos fazer
um trabalho para reforçar nossos pontos
positivos, como forma de contrapor os con-
ceitos negativos propostos pelo filme", afir-
ma. Após a estréia, e dependendo da reper-
cussão do filme, a Embratur tomará outro
posicionamento, ainda não definido.

Jeanine Pires reconhece que os estereótipos
que "Turistas" apresenta podem contribuir
para a cristalização da imagem negativa do
país. Contudo, ela acredita que a construção
da imagem de qualquer nação é cercada de
diversas variáveis, formada por anos de tradi-
ção e história, e não somente por uma produ-
ção cinematográfica. "Trata-se de uma obra de
ficção, um filme de terror, e os espectadores
devem ter o discernimento disso", defende.

Por outro lado, no fim do mês passado,
nos EUA, a Rede Pública de Rádio e a CNN
decidiram não transmitir comerciais do fil-
me britânico "Death of a President" (Morte
de um Presidente), de Gabriel Range, "devi-
do à natureza extrema de seu conteúdo". A
polêmica produção relata, em linguagem

documental e com o uso de imagens reais e
montagens, o assassinato do atual presi-
dente americano George W. Bush.

Apesar de ter ganho destaque com o prê-
mio de crítica no Festival de Cinema de Toron-
to, o filme teve desempenho fraco em seu pri-
meiro fim de semana em cartaz nos EUA e Ca-
nadá, em virtude da baixa divulgação.

Imagem negativa
A força do cinema, tanto para influen-

ciar negativamente quanto positivamente,
parece inegável. Como indicação desse vi-
gor, o Ministério do Turismo brasileiro, em
parceria com o Instituto Dharma, desen-
volve projeto de aproximação com a indús-
tria do audiovisual para fomentar a indús-
tria do turismo.

A idéia é que os locais das produções ci-
nematográficas, por se tornarem conheci-
dos do grande público, transformem-se em
atrativos turísticos. "É o que faz a China,
que, como potência mundial em ascensão,
utiliza o audiovisual, como nos filmes 'O
Tigre e o Dragão' e 'O Clã das Adagas Voa-
doras', da mesma forma que os Estados
Unidos fazem há décadas", explica Pedro
Wendler, secretário de Relações Internacio-
nais do Ministério do Turismo.



Segundo Wendler, o projeto, intitulado
"Estudo Preliminar de Sinergia e Desenvol-
vimento entre as Indústrias do Turismo e
do Audiovisual Brasileiro", está em fase ini-
cial e é dividido em três etapas. A primeira
é um planejamento estratégico, no qual fo-
ram estudados os casos internacionais de
maior sucesso. A segunda consiste em um
planejamento tático, em que serão indica-
dos os pontos de interatividade prioritária
das esferas pública e privada.

Nessa fase também será desenvolvida
uma proposta de um pacote de incentivos e
orientações para a aproximação das duas
indústrias. Por fim, Wendler destaca a ela-
boração de cartilha educacional para clien-
tes internos, cujo objetivo é orientar empre-
sas do setor turístico nacional e as secreta-
rias estaduais e municipais de turismo.

De acordo com o secretário de Relações
Internacionais do Ministério do Turismo,
não apenas o cinema, mas toda produção
audiovisual (com exceção dos documentá-
rios), implica diretamente a percepção da
imagem de um país ou região em escala glo-
bal. Para ele, a indústria cinematográfica
tem a capacidade de interferência em três
esferas bem definidas de um pais: na afirma-
ção da imagem de uma nação; na dissemina-

cão da imagem de destinos turísticos e no
desenvolvimento local e entrada de divisas.

Já é notório o ideário criado sobre o Brasil
na indústria cultural, baseado em superfi-
cialidades e se resumindo à tríade carnaval,
futebol e samba. O filme "Turistas" vem inte-
grar uma lista extensa de produções que
trabalham com os clichês do país tropical.
Isso é o que mostra o documentário "O
Olhar Estrangeiro", de Lúcia Murat, que par-
ticipou da 29- Mostra Internacional de Ci-
nema de São Paulo no ano passado e entra
em cartaz, em circuito aberto, no dia 24.

Samba, suor e cerveja
Baseado no livro "O Brasil dos Gringos",

de Tunico Amâncio, a produção mostra o
olhar do cinema mundial sobre o Brasil. Fil-
mado na França (Lyon e Paris), Suécia (Esto-
colmo) e Estados Unidos (Nova York e Los
Angeles), o filme desvenda os mecanismos
que produzem os clichês e fantasias que
compõem a imagem do país.

Um olhar que explora à exaustão o pa-
raíso ou a pobreza e se apresenta como
uma variante da "Carta de Caminha". "Nós,
brasileiros, lá fora, muitas vezes ajudamos
a construir, pois é mais fácil se submeter a
um desejo do que enfrentá-lo apresentan-

do realidades mais complexas", explica Lú-
cia no site do fume.

O objetivo de "O Olhar Estrangeiro" é mos-
trar, sob o ponto de vista brasileiro, como esse
olhar estrangeiro observa o país. A partir de
pesquisas sobre filmes estrangeiros que tra-
tam ou foram filmados no Brasil, a produção
entrevistou diretores, roteiristas e atores. Nas
entrevistas realizadas em Nova York e Los An-
geles, o poder de Hollywood se mostra impo-
nente em filmes como "Lambada" ou "Orquí-
dea Selvagem", que apontam o completo des-
conhecimento americano da realidade brasi-
leira. Entrevistas e filmes mostram ainda a
criação de um tipo único "latino", inventando
uma nacionalidade e negando as existentes.

Foram realizadas também cerca de cem pe-
quenas entrevistas com espectadores france-
ses, suecos e americanos em que foi proposta
uma lista de palavras que deveriam ser refe-
renciadas ao que eles imaginam que fosse o
Brasil. As respostas foram as de sempre (carna-
val, samba etc.) e em alguns casos agressivas,
como prostituição infantil e cirurgia plástica.

Dessa forma, evidencia-se a construção
imposta pelo cinema no imaginário do pú-
blico sobre o Brasil. Essa prática, que pode
parecer inocente por algumas vezes, pode
fazer parte de projetos inconfessáveis. •

Carmen Miranda é
um dos estereótipos
brasileiras mais
difundidos
no exterior,
contribuindo para a
desinformação geral
(na foto, "Entre a
Loura e a Morena")
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Text Box
Fonte: Eu & Fim de Semana, ano 7, n. 320, p. 20-21, 10, 11 e 12 nov. 2006.




