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RESUMO 

 

Este artigo mostra como as indústrias jornalística e cultural criam estereótipos sobre os 

países latino-americanos, não só afastando-os dos ideais de unidade como os coloca em 

situação de subordinação aos EUA como alertou o cubano José Martí, já no final do 

século XIX. Serão analisados textos publicados nos jornais brasileiros Folha de S.Paulo 

e Estado de S.Paulo durante 2010 e a animação “Saludo, Amigos” dos estúdios Disney, 

de 1942, para mostrar como esses meios de comunicação mantém uma visão 

preconceituosa sobre a América Latina. 

 

PALAVRAS-CHAVE: indústria cultural na América Latina; indústria jornalística 

latino-americana; integração e unidade da América Latina;  

 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

 Primeiro com Bolívar no século XVIII, depois com José Martí no século XIX, e 

até a atualidade, os pensadores da América Latina se esforçam para alertar sobre as 

ofensivas das nações coloniais e neocoloniais para impedir, primeiro a independência, e 

depois a unidade latino-americana. 

 Essa ofensiva das nações européias e norte-americanas influenciou as elites 

autóctones que promoveram esforços de toda natureza para que cada país latino-

americano se tornasse uma cópia dos países centrais do capitalismo. Martí, no artigo 

“Agrupamento dos povos da América”, de 1883, dizia sobre essas elites: 

Como meninas em estação de amor voltam os olhos ansiosos pelo ar azul, em 

busca de galhardo noivo, assim vivemos suspensos de toda ideia e grandeza 

alheias, quer tragam o selo da França ou da América do Norte; e ao plantar 

astutamente, em solo de certo Estado e de certa história, idéias nascidas em outro 

Estado e em outra história, perdemos as forças de que necessitamos para 

apresentar-nos ao mundo – que nos vê carentes de amor e como entre nuvens – 
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compactos no espírito e unidos na marcha, oferecendo à terra o espetáculo jamais 

visto de uma família de povos que avança alegremente a passos iguais, em um 

continente livre. Lemos Homero: acaso foi mais pitoresca, mais ingênua, mais 

heróica a formação dos povos gregos que a de nossos povos americanos? (MARTÍ 

apud RODRÍGUEZ, 2006, p. 66) 

Martí critica nesse texto a influência do pensamento liberal importado da Europa 

e dos EUA. Ao ironizar o deslumbre pela história europeia, simbolizada na citação aos 

gregos, ele reflete nossa fraqueza latino-americana de nos olhar como uma só nação, de 

nos apoiarmos mutuamente.  

Maria Nazareth Ferreira, ao analisar a identidade e a resistência cultural na 

América Latina nos anos 1990, critica a “integração” vinda de cima para baixo por meio 

da homogeneização dos mercados e da cultura, praticada especialmente pelos meios de 

comunicação. 

Um dos efeitos dos media nas culturas chamadas populares é que todas as formas 

diretas de interação social são substituídas por formas mediadas por um amplo 

sistema de comunicação, na maioria das vezes, completamente estranho ou distante 

daquela realidade. Os mercados simbólicos são reorganizados de outra forma que 

não a tradicional; as culturas populares tradicionais são rearticuladas e 

refuncionalizadas de acordo com esta nova ótica. (FERREIRA, 2008, p.74) 

 

O século XXI caminha para sua segunda década e a batalha de Bolíviar eMartí, 

apesar de grandes avanços, continua com inimigos. Este artigo exemplifica dois deles: a 

criação da indústria cultural norte-americana e a cobertura da indústria jornalística 

brasileira sobre a América Latina. 

 

1. Visão da indústria cultural norte-americana sobre a América Latina 

 

Em 1942, os estúdios Disney lançaram a animação “Saludos, Amigos”, obra que 

se encaixava na prática da Política de Boa Vizinhança empreendida pelos EUA entre o 

final da década de 30 e a Segunda Guerra Mundial, como parte do esforço de guerra da 

nação norte-americana.  

O historiador Antônio Pedro Tota, no livro “O Imperialismo Sedutor” (2000) 

relata como as máquinas de guerra e de propaganda nazistas pareciam invencíveis aos 

olhos de homens como o milionário norte-americano, Nelson Rockefeller. Para ele, o 

avanço do nazismo para as regiões de influência norte-americanas, como a América 

Latina, dificilmente seria contido, já que o continente vivia uma onda de governos 

nacionalistas, originados do processo de quedas das repúblicas latino-americanas após a 
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crise de 1929. Governos, como o de Vargas, pareciam ora pendentes para o Eixo, ora 

pendentes para os aliados.  

O Brasil, por seu tamanho e posição geográfica, seria uma base importante para 

controle do Atlântico sul.  Além disso, o extremo leste do Brasil é o ponto da América 

Latina mais próximo do norte da África, por onde o Eixo conseguia avançar 

rapidamente sem que os aliados pudessem resistir. 

Era fundamental, portanto, que o Brasil se tornasse aliado dos Estados Unidos na 

luta contra o nazismo. Nelson Rockefeller vislumbrava que a tomada de posição do 

Brasil não se daria pela intervenção, mas pela sedução. De acordo com Tota, 

Rockefeller entendia que se o governo, a população e as instituições brasileiras 

considerassem que o modelo de desenvolvimento capitalista norte-americano era o 

ideal, o Brasil se tornaria um aliado natural dos EUA. 

Para levar a cabo esse projeto de convencimento e sedução do Brasil, 

Rockefeller criou uma verdadeira fábrica de ideologias, uma agência chamada Office of 

Inter-American Affairs (OCIAA). Por meio dessa agência, o presidente norte-americano 

Roosevelt conseguiu implantar a Política da Boa Vizinhança e trouxe o Brasil como 

aliado natural na guerra contra o Eixo. 

Rockefeller acreditava que o futuro dos negócios e empreendimentos norte-

americanos na América Latina dependia da venda não só de produtos americanos, mas 

também do modo de vida norte-americano. O sucesso no campo econômico dependia de 

uma base sólida no campo ideológico. Era necessário empregar todos os meios para 

consolidar a imagem do modelo a ser seguido, isto é, os Estados Unidos deveriam ser 

um paradigma.  

O plano da agência para seduzir o Brasil consistia no uso de rádio, do cinema e 

de revistas que difundissem no Brasil o desenvolvimento econômico e cultural norte-

americano, que mudassem a imagem do norte-americano entre os brasileiros e que, ao 

mesmo tempo, convencessem os empresários norte-americanos de que valeria a pena 

“investir” nos países latino-americanos depois que acabasse o esforço de guerra. 

As revistas que mostravam o esforço de guerra dos EUA eram produzidas em 

inglês, português e espanhol e retratavam como a tecnologia desenvolvida para ser 

usada nos campos de batalha chegava às donas-de-casa por meio de eletrodomésticos e 

alimentos enlatados.   

A estratégia propagandística do Office incluía a publicação de brochuras, 

panfletos e revistas. Dentre estas, a mais difundida foi “Em Guarda”, revista 
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no estilo da Life Magazine (1940) [...] A revista veiculava uma imagem dos 

Estados Unidos como fortaleza da democracia continental [...] A Divisão de 

Imprensa era uma das maiores do Office. Tinha cerca de duzentos 

funcionários trabalhando em tempo integral. [...] Exerciam quase todas as 

funções, desde o envio de radiofotos para os maiores jornais do Brasil até a 

colaboração na distribuição de documentos oficiais, discursos e panfletos 

(TOTA, 2000, p. 55-56). 

 

Os burocratas da OCIAA abasteciam as produtoras de Hollywood com 

informações sobre a América Latina para que os filmes exibidos aqui não ferissem as 

culturas locais. Produções que fossem ambientadas na América Latina eram 

incentivadas. Foi neste processo que surgiu “Saludos, Amigos”. 

O filme começa com uma “expedição” de desenhistas dos estúdios Disney em 

busca de personagens para desenhos animados. O roteiro passa pelo Rio de Janeiro, 

pelos pampas Argentinos, pelo Chile e pelo lago Titicaca, na fronteira entre Peru e 

Bolívia. O objetivo era implantar a política da boa vizinhança, mas mostram os EUA 

como uma potência diante de uma região exótica, praticamente recém saída do 

colonialismo. 
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Figura 1. Acima, à esquerda, o Pato Donald olha para o exotismo da América inca; à 

direita, o monte Aconcágua retratado como monstro. Abaixo, à esquerda o gaúcho com cara de 

bobalhão e à direita, o novo personagem Zé Carioca apresenta a cachaça 

 

Os personagens locais, como o Zé Carioca, recebem com deferência aos que 

vêm de fora, como o Pato Donald. O gaúcho é comparado de forma patética ao cowboy 

norte-americano. Desde o primeiro enredo, que mostra a relação do turista com o 

selvagem, a América Latina é retratada no lado mais exótico: o Lago Titicaca, as 

llamas, mercado de índios, o monte Aconcágua comparado a um monstro, o gaúcho 

com roupas e costumes exóticos, cachaça como uma bebida alucinógena, além de 

plantas e animais exóticos do Brasil.  

Zé Carioca usa expressões em inglês e traz o colega norte-americano para um 

passeio que mostraria o que o Brasil teria de bom a oferecer: belezas naturais, bebida, 

mulheres e jogos. Os norte-americanos não são mais os invasores, mas os de 

Hollywood, o cowboy se despede falando em espanhol. Todos são tratados como 

amigos. Apesar de existir cidades bonitas, o que interessa são as regiões exóticas.  

Como os norte-americanos parecem mais desenvolvidos, podem “explorar” e 

“invadir” uma região ainda atrasada com a capacidade de nos desenhar, que parece ser 

algo que nós ainda não tínhamos condições de fazer. As cidades não são desenvolvidas, 

não têm os recursos tecnológicos, os habitantes da Bolívia se comunicam por gestos, já 

que ainda não falam inglês.  O correio dos chilenos com os argentinos é fútil. 

Ao final da Segunda Guerra, com a vitória dos aliados, a América Latina deixou 

de ter interesse para os EUA. O OCIAA foi desativado e a região só voltou a despertar 

interesse norte-americano após a vitória da Revolução Cubana em 1959. 

Essa visão preconceituosa sobre a América Latina por parte de uma nação com 

projeto imperialista como foram os EUA durante a Segunda Guerra, apesar de triste, 

pode ser explicada pelo projeto hegemônico norte-americano. Porém, mais triste é 

quando preconceitos parecidos são colocados pelas próprias nações latino-americanas 

como é o caso da cobertura da indústria jornalística brasileira. 

 

2. Cobertura da indústria jornalística brasileira sobre a integração na 

América Latina. 

A indústria jornalística brasileira rejeita as tentativas de integração, como pode 

ser comprovado pela cobertura da semana de 22 a 26 de fevereiro de 2010, que marca a 
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cúpula da América Latina e Caribe em Cancún e a cobertura sobre as declarações do 

então pré-candidato da oposição à Presidência da República, José Serra, ao se referir à 

Bolívia como um “exportador de drogas”.  

José Martí, no artigo “Agrupamentos dos povos da América” alertava, em 1883, 

para os perigos consequentes da falta de unidade entre os povos da América Latina. Ao 

falar sobre as novas acomodações de forças, Martí já enxergava as pretensões 

imperialistas dos EUA, principalmente sobre os vizinhos do sul. 

Vemos colossais perigos; vemos maneira fácil e brilhante de evitá-los; 

adivinhamos, na nova acomodação das forças nacionais no mundo, sempre em 

movimento e agora aceleradas, o agrupamento necessário e majestoso de todos os 

membros da família nacional americana. Pensar é prever. É necessário ir 

aproximando o que há de acabar por estar junto. Se não, crescerão ódios; não 

haverá defesa adequada frente aos colossais perigos, vivendo-se em perpétua e 

infame batalha entre irmão, por apetite de terras. (MARTÍ apud RODRIGUEZ, 

2006, p.67) 

Um exemplo de ódio promovido entre os vizinhos da América Latina é o 

editorial do jornal O Estado de S.Paulo, “A retórica da integração”, de 25 de fevereiro 

de 2010, sobre a Cúpula da América Latina e Caribe (Calc) que propõe a criação de 

uma nova organização dos estados americanos, que seria chamada de Comunidade dos 

Estados Latino-americanos (Celac).   

 

A recém-nascida OEA do B, como inevitavelmente vem sendo chamada, barra a 

entrada dos Estados Unidos e do Canadá e abre as portas a Cuba, excluída da OEA 

original. Essa parece a sua única razão de ser, além, naturalmente, de servir de 

palco para canções diplomáticas de protesto e desfile de guayaberas - uniforme 

oficial da nova entidade. [...] Apresentadas como justificativas para o surgimento 

da Celac, a afirmação de soberania e a busca de integração dos seus 33 

heterogêneos membros (os 32 de Cancún e Honduras, quando for reabilitada) 

representam o triunfo da retórica sobre as realidades regionais. [...] A Celac espelha 

a desorientação dos governos da área em relação ao seu problemático entorno e à 

falta de rumos de suas políticas externas, travadas pela ilusão de que esnobar os 

Estados Unidos fará pela integração latino-americana o que 200 anos de história 

não fizeram. Embora não seja criatura brasileira, a Celac se encaixa no modelo 

lulista de diplomacia, com a sua obsessão por fustigar os "brancos de olhos azuis". 

(ESTADO DE S.PAULO, 2010, p.3) 

 

O trecho destacado mostra:  

a) descrença na possibilidade de integração, ao afirmar que os discursos não 

passam de retórica diante dos vários conflitos regionais. Um dos conflitos citados, entre 
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Colômbia e Venezuela, tem origem no fato da Colômbia aceitar bases norte-americanas 

no território como pretexto para combater o tráfico de drogas; 

b) menosprezo pelas características culturais das nações, ao ridicularizar o uso 

da guayabera, vestimenta comum do México e Caribe, e dizer que a reunião não passa 

de um desfile de protesto; 

c) que a política externa dos países da América Latina, e a do Brasil em especial, 

é apenas para criticar os EUA. 

 

O jornal Folha de S.Paulo, no artigo “Unidade atrasa 200 anos e chega atrasada”, 

assinado pelo colunista, Clóvis Rossi, faz críticas parecidas ao fato da comunidade 

planejar ações independentes dos EUA: 

Caberia ainda discutir a utilidade de um bloco “puramente latino-americano” como 

definiu o cubano Raul Castro. [...] O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamenta, 

constantemente, que é mais fácil voar de São Paulo a Quito, via Miami, do que 

diretamente. Se é assim – e não é o único exemplo – fazer de conta que os EUA 

não fazem parte das Américas e, portanto, não têm lugar entre os 33 vizinhos, é 

ficção ou, pior, antiamericanismo de fígado, não de cérebro. (ROSSI, 2010, 

p.A10). 

 

A fala do presidente brasileiro, criticada pelo colunista, é justamente o que a 

nova comunidade pretende transformar. O estabelecimento de relações sul-sul, que não 

sejam dependentes apenas dos países do centro do capitalismo é decisivo para o 

desenvolvimento das nações latino-americanas. No entanto, a indústria jornalística 

brasileira prefere desqualificar ações de países como Equador, Venezuela e Bolívia.  

Entre os vários exemplos que mostram o tratamento preconceituoso da indústria 

jornalística brasileira, para ficar em apenas um do ano de 2010, destaca-se a cobertura 

de 27 de maio, sobre as declarações do pré-candidato do PSDB, José Serra, que afirmou 

em uma entrevista que a “Bolívia é cúmplice de traficantes”. A Folha de S.Paulo deu 

destaque de capa: “Serra diz que Bolívia é cúmplice de traficantes” para a declaração e 

matéria de página inteira no caderno de política: “Governo de Evo é „cúmplice‟. do 

narcotráfico, diz Serra”. Nem na matéria, nem nos editoriais, o jornal sequer sinalizou 

que não seria uma forma adequada de se referir a outra nação. Ao manchetar a 

declaração sem críticas pela forma grosseira como foi feita, de certa forma, é endosso 

do veículo a essa postura. 
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Figura 2. Reprodução da capa do jornal Folha de S.Paulo de 27 de maio de 2010 

 

Não é a primeira vez que o presidente eleito da Bolívia, Evo Morales, é citado 

como bandido. Em 17 de maio de 2006, na reportagem de Diogo Schelp sobre o 

processo de nacionalização do gás boliviano, a legenda da foto diz que Morales é o 

“bandoleiro das Américas”. 
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Figura 3. Reprodução da matéria da revista Veja sobre Evo Morales. 

 

Octavio Ianni entende que essa visão da indústria jornalística brasileira reforça a 

tese que os vizinhos latino-americanos são vistos como “bárbaros”.  

[...] a idéia de barbárie está acompanhada do preconceito racial, darwinismo social, 

quando se criminalizam as reivindicações e os protestos de setores populares do campo e 

cidade, envolvendo o índio, mestiço, negro, mulato e branco, todos trabalhadores braçais, 

reforçado pela idéia de que o bárbaro é aquele que pertence a outra casta, a outra classe, aos 

setores subalternos do campo e da cidade. E mais bárbaros ainda, porque reivindicam, 

questionam, protestam, lutam. (IANNI, 1993, p.14-18) 

 

 De acordo com essa idéia, latino-americano é o outro. Bárbaros seriam, enfim, 

os movimentos populares, os guerrilheiros da América Central, os trabalhadores 
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bolivianos, os operários argentinos, os zapatistas do sul do México, os trabalhadores 

sem-terra do Brasil.  

Para Maria Nazareth Ferreira, (2008, p.59) “a destruição da identidade é o 

primeiro passo em qualquer tentativa de dominação: a colonização da personalidade”. 

Esse é um processo violento, ainda que dissimulado, pois acontece muito na atuação dos 

meios de comunicação.   

 

3. Resistências 

 

Há possibilidades de resistência por parte da cultura popular na América Latina. 

Maria Nazareth Ferreira (2008, p.61) entende que a constituição dos focos de resistência 

passa necessariamente pelo fortalecimento da presença dos novos patrimônios culturais 

nos quais os povos da América Latina buscam o suporte para a sua memória histórica.  

Desde 1994, por exemplo, no sul do México, o Exército Zapatista de Libertação 

Nacional (EZLN) cansado do silêncio dos meios de comunicação e da política oficial 

mexicanos, lança uma ação no mesmo dia em que era assinado o tratado de livre 

comércio entre EUA e México. A partir desta ação, o EZLN se coloca como 

contraponto à política mexicana. Nas palavras do líder Subcomandante Marcos: 

 

Nós, os habitantes primeiros destas terras, os indígenas, fomos sendo esquecidos em um 

canto, e o resto começou a crescer e a ficar forte, tínhamos apenas a nossa história para 

nos defender e a ela nos aferramos para não morrer. Assim chegou  esta parte da história 

que até parece engraçada, porque apenas um país, o país do dinheiro colocou-se acima 

de todas as bandeiras. [...] E nós? Cada vez mais esquecidos. A história não era mais 

suficiente para evitar que morrêssemos, esquecidos e humilhados. Porque morrer não 

dói, o que dói e o esquecimento. Descobrimos, assim, que não existíamos mais, que os 

governantes tinham se esquecido de nós na euforia de cifras e taxas de crescimento. Um 

país que se esquece de si mesmo é um país triste; um país que esquece do seu passado 

não pode ter futuro. Então tomamos as armas e penetramos nas cidades onde éramos 

animais. Fomos e dissemos ao poderoso „Aqui estamos!‟, e gritamos para todo o país 

„Aqui estamos!‟, e gritamos para todo o mundo „Aqui estamos! (MARCOS apud DI 

FELICE, 1998, p.76-77) . 
 

No Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) criou, além do site 

oficial – com presença nas redes sociais como o Twitter, uma revista mensal para 

apoiadores e um jornal para a base. Além disso, a integração da América Latina está 

presente entre as práticas do movimento, como pode ser visto nas duas músicas 

produzidas durante as oficinas de criação constituídas pelo MST. 

“Luz da América” 
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América Latina tem uma beleza 

que não foi a natureza só quem desenhou 

Foi a força da guerrilha nos braços do povo 

que no dia de ano novo enfim triunfou 

Ela é muito pequena mas muito elegante 

forte como um gigante se mantém por lá 

desafia o imperialismo e não tem receio 

ignorando o bloqueio desafia o mar. 

Somos desta terra 

Somos Companheiros 

Somos brasileiros 

e também somos latinos 

Pátria de Martí e de Che Guevara 

esta história não pára 

enquanto nascer um menino. 

É Cuba pequena que nos dá o exemplo 

é massa e fermento neste caminhar 

Mostrando que é possível dar um passo à frente 

Arrastando toda a gente para triunfar 

E aqueles que demonstram ser muito sabidos 

Certo que estão iludidos um dia vão chorar 

porque se a história não perdoa ninguém 

ficarão esperando o trem que jamais voltará. 

Nossa América é assim mas será diferente 

a não ser que não se tente o caminho fazer 

e esperar que a burguesia nos dê de presente 

quinhentos anos de história com as mãos no poder 

Não haverá o amanhã se não lutarmos hoje 

nem haverá novas Cubas se a gente parar 

somos os coveiros do imperialismo 

mesmo que a gente não queira tem que cavocar. 

(BOGO, 2009, faixa 12) 

 

“América Livre” 

América Latina de sangue e suor 

Eu quero pra ti um dia melhor 

Este povo que sofre pela mesma razão 

Grita por liberdade numa nova canção. 

América, América, sou teu filho e digo 

um dia quero ser livre contigo. 

América morena do velho e do novo 

Construindo a história na luta do povo 

Numa guerra de força contra o Imperialismo 

que dos povos da América é o grande inimigo. 

América minha quero te ver um dia 

Teu povo nas ruas com a mesma alegria 

Gritar a vitória no campo e cidade 

e empunhar a bandeira da liberdade. 

(STRAPAZZAN, 2009, faixa 11) 

 

No campo dos meios de comunicação a resistência acontece mais nos meios 

digitais. Destacam-se as agências Carta Maior e Frei Tito de Informação para a América 

Latina (Adital), a Agencia Latinoamericana de Informacion (ALAI) e a Rede Brasil 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 12 

Atual, além das redes sociais como o Twitter. Vale lembrar que a sobrevivência do 

EZLN nos anos 90 também ocorreu pela rede de apoio internacional que se formou a 

partir das mensagens vindas do México por meio da Internet. 

No entanto, ainda é preciso que essas redes se intensifiquem e que estreitem os 

laços com os movimentos sociais, como Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que 

efetivamente propõem alternativas de transformação da América Latina. 

 

Considerações finais 

 

José Martí enxergava a possibilidade real de união da América Latina.  

Povo, e não povos, dizemos de propósito, por não nos parecer que há mais de um, 

do Bravo à Patagônia. Uma há de ser, visto que o é, a América, mesmo que não o 

quisesse; e os irmãos que lutam juntos ao final em uma colossal nação espiritual, 

hão de amar-se depois. MARTÍ apud RODRIGUEZ, 2006, p.64) 

Tanto pelas ações diretas das elites latino-americanas, ao estabelecerem relações 

mais próximas com os países centrais do capitalismo, como por meio da indústria 

cultural, há uma espécie de “doutrinamento cultural” que tenta apagar a imagem de um 

continente que possa se unir, como foi visto nos exemplos citados nesse artigo. 

No entanto, como observa o pesquisador Marcelo Ridenti (2000, p. 360) há “a 

ocorrência do resgate pelo PT e pela oposição a governos neoliberais – de temas que 

muitos consideravam superados. Os velhos problemas da identidade nacional, das raízes 

populares, do Estado-nação, voltaram à tona na virada do século”. 

Esse resgate pode resultar em processos de resistência da identidade cultural da 

América Latina, pois, como afirma Maria Nazareth Ferreira: 

 

[...] o grau de resistência de um sujeito individual ou coletivo, é tão mais forte 

quanto maior for seu suporte histórico, fortalecido nas suas práticas cotidianas; da 

mesma forma, sua fragilidade estará baseada na ausência destes elementos. [...] 

Quanto mais forte for a identidade cultural, existirá maior resistência, portanto, 

menor dependência; quanto mais frágil for a identidade cultural, maior será a 

dependência, pois não haverá resistência cultural. (FERREIRA, 2008, p.61) 

 

Os movimentos sociais como o MST, no Brasil, e o EZLN do México, praticam 

essa resistência. Os sindicatos de trabalhadores urbanos, tendo o dos bancários à frente, 
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ao criarem a Rede Brasil Atual, também contribuem nesse processo de resistir à 

destruição da identidade latino-americana. 
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