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 Resumo:  

 

       Esse trabalho tem como foco o produto que está sendo desenvolvido pela 

Conspiração Filmes, “Rio, eu te amo”. Esse projeto dá continuidade à série “Cities of 

love”. A película em si tem sua estreia no circuito comercial marcada para setembro de 

2014. Além dessa realização, também está sendo produzido outros conteúdos ligados às 

mídias digitais compartilhado por produtores e usuários dessas plataformas 

comunicacionais. Assim, "Rio, eu te amo" se insere historicamente num contexto de 

realização de megaeventos e das suas repercussões sobre a reconstrução identitária da 

cidade. De forma majoritária, apresenta-se um Rio de Janeiro que é, acima de tudo, 

harmonioso e apaixonante. Ao mesmo tempo, outras vozes que dialogam no projeto 

mediam interpretações alternativas a essa imagem.      
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        Nesses últimos anos, o Rio de Janeiro parece estar no centro das atenções do 

mundo todo. Em 2013, foi sede da Jornada Mundial da Juventude (a JMJ) organizada 

pela Igreja Católica. Já em 2014 tornou-se um espaço chave para a realização dos jogos 

na Copa do Mundo de futebol, sendo escolhida para a sua tão esperada partida final. E 

para coroar essa chamada “era de megaeventos3”, está escalada para sediar os Jogos 

Olímpicos de Verão no ano de 2016.  

                                                           
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  

2 Doutorando do Programa de pós graduação de Comunicação na UERJ (PPGCOM/UERJ), email: 

gneiva10@gmail.com.   

3 Sobre a chamada “era dos megaeventos” e suas repercussões, ver FREITAS, Ricardo & LINS, Flávio & SANTOS, 

Maria Helena do Carmo. “Megaeventos: motores de transformações sociais”. XXII Encontro Anual do Compós, 

2014. Disponível em: 

http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT07_COMUNICACAO_EM_CONTEXTOS_ORGANIZACIONAI

S/freitaslinscarmocompos2014belemdoparai_2195.pdf. Acesso realizado em 17 de junho de 2014.  

mailto:gneiva10@gmail.com
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT07_COMUNICACAO_EM_CONTEXTOS_ORGANIZACIONAIS/freitaslinscarmocompos2014belemdoparai_2195.pdf
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT07_COMUNICACAO_EM_CONTEXTOS_ORGANIZACIONAIS/freitaslinscarmocompos2014belemdoparai_2195.pdf
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              Tendo em vista o atual momento da cidade, este estudo se debruça sobre a 

análise e a transcodificação de um texto midiático que tem o cenário do Rio de Janeiro 

como personagem principal. Trata-se do projeto de mídia convergente “Rio eu te amo” 

capitaneado pela “Conspiração Filmes”. Em meio a esses megaeventos, o “Rio, eu te 

amo constrói” uma narrativa imagética que nos leva a pensar a cidade maravilhosa 

como um ambiente harmônico e apaixonante. Sabemos, porém, que esse processo não 

tem sido tão tranquilo. 

            De qualquer forma, pretendo evitar a utilização de velhos automatismos que 

concluam que tais textos midiáticos são meras “reproduções” das relações materiais ou 

até sob influência da tradição da Escola de Frankfurt, que insistiu numa abordagem 

reificadora e apocalíptica dos produtos da chamada “indústria cultural” Autores como, 

Stuart Hall, Douglas Kellner, Raymond Williams e Fredric Jameson repensam, de 

forma dinâmica, os diversos sentidos que esses textos podem nos oferecer. Tais 

contribuições têm forte conexão com a influência do seminal livro “Marxismo e a 

filosofia da linguagem” escrito por Mikhail Bakhtin (2009) no começo da década de 

1930 mas que teve sua primeira publicação postergada até 1963.  A partir deste, pode-se 

compreender que as múltiplas leituras e transcodificações dos chamados “signos 

ideológicos” evidenciam que o campo midiático é espaço privilegiado para as arenas de 

disputa entre visões de mundo e posições de classe diferente. Bakhtin descreveu essas 

batalhas como sintomas da “luta de classe na linguagem”.   

                               Cidade, um signo em disputa. 

      

         Existem incontáveis contribuições para a análise das relações sociais a partir do 

sítio urbano, desde as interpretações marxistas aliadas à teoria geográfica, como as de 

Henri LeFebvre, Milton Santos e David Harvey, passando pelas análises mais urbanistas 

de Kevin Lynch, Jane Jacobs e Maurício de Abreu, até a importante contribuição da 

antropologia urbana norte americana fundada por Robert Ezra Park na Universidade de 

Chicago no começo do século XX. Mas para começar, utilizamos aqui a análise de 

cidades multiculturais realizada por Nestor Garcia Canclini (2010), onde este destaca a 

metrópole como lócus privilegiado de intercâmbio material e simbólico. Tal fenômeno é 

decorrente das múltiplas trajetórias que ali se encontram. O autor nos lembra que 
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existem muitas formas de experimentar culturamente a cidade, seja através de “contos, 

exposições, canções, livros, revistas4” 

           Acreditamos que, por vezes, Canclini tem uma visão muito otimista sobre o 

processo de privatização de certas cidades multiculturais na década de 1990. O autor 

tem como exemplo-chave a cidade de Barcelona que intensificou seus fluxos de trocas 

materiais e simbólicos nesses últimos vinte anos. No entanto, infelizmente, ignorou o 

processo de embelezamento e elitização que ocorreu na cidade. Mike Davis (2006) nos 

lembra que a preparação para os Jogos Olímpicos na cidade consolidou uma renovação 

urbana, mas foi seguida de uma ampla política de despejos da população mais pobre.  

            Porém, o trabalho de Canclini é importante, pois nos lembra que esses fluxos 

também revelam uma intensa disputa simbólica e material entre os diversos grupos que 

compõem as metrópoles. Dessa forma, essas trocas muitas vezes são desiguais e 

revelam o processo de exclusão social que faz parte do cotidiano de boa parte da 

população. As cidades multiculturais descritas por ele são divididas em dois tipos: 

cidades criativas e cidades de conhecimento. Talvez possamos descrever o Rio de 

Janeiro como uma metrópole criativa, cuja “reorganização da vida urbana converte as 

cidades em centros de espetáculo e também a transforma em cidade espetáculo. 

          Por outro lado, os estudos culturais ingleses podem nos apresentar outras formas 

de pensar a centralidade do conceito de identidade nos estudos urbanos. Stuart Hall 

(2005), um dos expoentes mais relevantes, nos apresenta um rico inventário sobre esse 

termo no campo das ciências sociais e comunicacionais. O teórico jamaicano nos 

apontou que, a partir da metade do século XX, a definição de identidade passou por 

severas modificações: o sujeito estável, fixo, individualista e de ideário racionalista, 

largamente inspirado pela teoria de Descartes, foi descentrado. A partir daí, autores 

como Michel Foucault, Judith Butler e Kobena Mercer defendiam construções 

identitárias que realçavam as “diferenças, fragmetações e contradições do sujeito pós 

moderno”       

        Diante dessas novas contribuições, Hall, querendo se livrar dos exageros de alguns 

proponentes da teoria do discurso, estava interessado em construir um campo de estudo 

                                                           
4 CANCLINI, Nestor Garcia. “Cidades multiculturales y contradicciones de la modernizácion” in: Imaginarios 

Urbanos. Buenos Aires: Eudeba, 2010, p. 95.  
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multidisciplinar. Stuart Hall recupera, então, o conceito de ideologia como um 

complexo campo discursivo de disputa onde distintos sistemas de representações e 

cadeias de significados se embatem. Diante de tais discursos ideológicos, é possível 

compreender que um só termo pode operar em múltiplas instâncias e apresentar 

conotações diferentes.  

         Assim, é preciso notar que essas identidades não são fixas e podem ganhar novas 

concepções. Em um outro artigo, Hall nos lembra que o conceito de democracia foi 

apropriado como um discurso de direita mas também pode ser ressignificado para uma 

esfera de maior participação popular.  

            Voltando à temática mais específica ligada à cidade, defendemos que o signo 

Rio de Janeiro também não é fixo e pode ser ressignificado de múltiplas formas. De 

maneira dinâmica, pretendemos seguir os ensinamentos de Stuart Hall e fugir do 

postulado defendido por um jovem Marx na Ideologia Alemã que nos dizia que “as 

ideias das classes dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes5”.  A análise 

dos textos midiáticos sobre o Rio de Janeiro, presente tanto em “Rio, eu te amo”, nos 

revela uma complexa leitura das disputas nos campos ideológicos.  

           No artigo seminal “Codificação/Decodificação”, Stuart Hall constrói um modelo 

de análise discursiva onde as codificações não passam apenas por leituras realizadas 

pelos signos controlados pela classe dominante, mas também ganham múltiplos 

significados por outros códigos em jogo. Livra-se, então, de uma concepção que 

“pressupõe um sentido hegemônico6” e ao mesmo tempo se propõe a compreender os 

sistemas de representação nos quais os discursos se posicionam. Pretendemos justificar 

a crítica dos discursos sobre o signo “Rio de Janeiro”, principalmente com relação ao 

projeto Rio eu te amo. Acreditamos, então, ser possível tirar proveito dessas sugestões 

metodológicas em plataformas como as redes sociais, os vídeos digitais e o cinema.  

          Douglas Kellner (2001), sob influência dos trabalhos de Stuart Hall e de 

importantes teóricos como Roland Barthes e David Harvey, redesenha o projeto de 

                                                           
5 MARX, Karl. A ideologia alemã. São Paulo: Editora Martin Claret, 2004, p. 78.  

6 HALL, Stuart. “Reflexões sobre o modelo codificação/decodificação” In: Da Diáspora: Identidade e mediações 

culturais. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2004, p. 372.  
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estudos culturais propondo que as sociedades se configuram como “campos de batalha” 

nos quais as mídias são forças motoras desses embates. Assim como Hall, o autor 

também critica o conceito de ideologia como “reflexo monolítico” dos interesses das 

classes dominantes. É necessário ressaltar que Kellner conseguiu ampliar o já citado 

“sistema de codificação/decodificação”, propondo a inclusão da ferramenta analítica 

“transcodificação”. Esta nos ajuda a revelar os campos ideológicos de múltiplas lutas 

políticas7. Cabe, então, realizar uma análise que abarque tanto a hermenêutica textual 

quanto a análise da conjuntura sociohistórica em que estes textos midiáticos estão sendo 

produzidos e consumidos. 

          A transcodificação pode ser concebida como uma ferramenta sociológica nos 

ajudando a entender quais são os significados possíveis de um texto midiático. Assim, 

esta leitura compreende tais textos como transcodificadores de discursos sociais e 

representativos de diversas posições políticas ligadas a um dado momento histórico. 8 

         No clássico livro “Marxismo e Literatura”, Raymond Williams (1977) se propôs a 

reoxigenar as conexões criativas entre os principais conceitos da teoria marxista e suas 

diversas ramificações no universo material. Williams construiu tais formulações tendo 

como base empírica textos literários, mas a repercussão destes escritos se deu em 

múltiplos campos de análise interpretativa. Distingue-se, então, uma importante 

redefinição de linguagem. Adotando o trabalho aqui já citado de Mikhail Bakhtin, 

Williams concebia a linguagem como uma criativa “atividade social”, em que seus 

diversos significados estariam em disputa. Esta caracterização ativa do conceito nos 

lembra que tais processos devem ser principalmente pensados de forma dinâmica. 

            A linguagem deve ser abordada principalmente como uma construção histórica e 

sua materialidade deve expressar sua consciência prática. Williams nos lembrou que a 

pioneira análise linguística de Bakhtin infelizmente não sinalizou claramente a 

importância desse componente histórico. Dessa forma, as tais batalhas dos chamados 

signos ideológicos são construídas num processo contínuo, mas não necessariamente 

                                                           
7 Douglas Kellner tem uma definição abrangente sobre política que foge da gramática marxista ortodoxa. Para este 

autor, política não se refere apenas à política com “P” maiúsculo, mas também a disputas de outras variáveis 

identitárias como classe, gênero, raça, família, preferência sexual, etnia, etc.  

8 KELLNER, Douglas. A cultura de mídia. Bauru:Editora EDUSC, 2001, p. 65. 
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linear, uma vez que os seres humanos “fazem linguagem” e constroem diversas 

significações possíveis. 

           Para aprimorar a compreensão da construção de significados a partir desses 

componentes históricos, Williams propõe a utilização do conceito de mediação. Para 

este autor, mediação é um termo que melhor expressa os processos dinâmicos nos quais 

os signos ideológicos se apresentam. Ou seja, mediação é uma “conexão indireta ou 

agência entre diferentes atos9”.  

          O processo de mediação se apresenta aqui como uma forma de compreender o 

destacado papel dos atores sociais e cibernéticos na construção de significados. Aqui, 

concebemos a mediação como uma ferramenta que nos auxilia a transcodificar os 

múltiplos discursos que estão presentes em “Rio eu te amo”. Apesar da construção de 

imagens consonantes às classes hegemônicas, esse projeto comporta vozes que têm 

visões antagônicas sobre a atual conjuntura da cidade. Disputa-se aqui a “verdadeira 

identidade” do Rio de Janeiro contemporâneo. 

                         Rio, eu te amo: “um movimento de amor à cidade”. 

         

        “Rio, eu te amo” é um produto midiático que dá continuidade à série de franquia de 

filmes “Cities of love”, a qual já realizou as películas “Paris, eu te amo” e “Nova York, 

eu te amo”. Esse projeto é capitaneado pela “Conspiração Filmes”, produtora 

independente fundada em 1991 e que atua de forma marcante e bem sucedida em 

diversos segmentos do mercado: publicidade, cinema, TV, conteúdo de branding 

publicitário e filmes para mídias digitais10. A “Conspiração Filmes” começou a ganhar 

força em meados dos anos 1990, mesma época em que o mercado audiovisual do Rio de 

Janeiro já tinha ganhado força a partir do período conhecido como “Retomada”, 

restabelecendo a produção audiovisual brasileira. A partir deste processo, algumas 

produtoras passaram a se beneficiar dos incentivos fiscais e das Leis Audiovisuais, 

reaquecendo os mecanismos de distribuição e circulação de filmes, seriados de televisão 

e peças publicitárias. 

                                                           
9 WILLIAMS, p. 98.  

10 Ver www.conspiraçao.com.br, acesso realizado em 21 de junho de 2013.  

http://www.conspiração.com.br/
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          A “Conspiração Filmes” conjuga mídias tradicionais (cinema, televisão) com as 

novas mídias (celular, aparelhos de áudio digital e principalmente a internet).  De 

acordo com a definição de Henry Jenkins (2009), podemos caracterizá-las como 

“produtoras de convergência” que “distribuem conteúdos de mídias11” em diversas 

plataformas. Assim, “Rio, eu te amo” pode ser caracterizado como uma plataforma de 

mídias convergentes, nas quais diversos conteúdos são criados para preparar o público 

até o lançamento do produto final, a película. Por sua vez, “Rio, eu te amo” se apresenta 

como um movimento12, se valendo de múltiplas vozes criativas para construir uma 

“declaração de amor à cidade”. 

          A película foi dividida em dez curtas metragens, tendo como diretores: Andrucha 

Waddington, Carlos Saldanha, José Padilha, Fernando Meireles, John Turturro, Vicente 

Amorim, Nadine Labaki, Im Sang Soo, Paolo Sorrentino Stephan Eliot e Guilhermo 

Arraiga. Com isso, o filme acabou se tornando um dos focos da “arquitetura do 

movimento”. O projeto segue à risca as atividades que a “Conspiração Filmes” pretende 

alcançar, produzindo conteúdo também para as redes sociais, branding publicitário e 

mídias digitais.   

        O filme “Rio, eu te amo” está marcado para estrear nos cinemas em setembro de 

2014, não nos permitindo ainda analisar o texto fílmico. No entanto, as redes sociais, 

por sua vez, acabaram se tornando uma mídia central para o projeto, tendo a página do 

Facebook como ponta de lança de criação e distribuição de conteúdo com mais de um 

milhão e trezentas mil “curtidas”13. E é principalmente a partir do Facebook que os 

usuários estabelecem contato com essas diversas ramificações de atuação desse 

movimento. 

        A partir do sucesso de divulgação na página do Facebook, o “movimento Rio eu te 

amo” tem conseguido expandir seu conteúdo para usuários de outros tipos de redes 

sociais. Tomemos, primeiramente, o exemplo da rede Instagram. Este é um amplo 

                                                           
11 Henry Jenkins possui uma visão demasiadamente positiva da atuação mercadológica da chamada “grande mídia”. 

Por outro lado, consideramos que o termo “convergência” pode ser útil para a compreensão do fenômeno “Rio, eu te 

amo”.  

12 Ver sobre o “movimento” em: https://www.facebook.com/riodejaneiroeuteamo, acesso realizado em 01 de julho 

de 2014.  

13 Acesso realizado em 02 de julho de 2014. 

https://www.facebook.com/riodejaneiroeuteamo
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serviço de compartilhamento de fotos e vídeos que também funciona como aplicativo de 

celular. Desde a sua criação em 2010, alcançou cerca de 150 milhões de usuários no 

mundo todo14. 

         Assim como a grande maioria de usuários do Instagram, fotos ligadas ao “Rio, eu 

te amo” são publicadas quase diariamente. Além desse expediente, observamos que, a 

partir dessa rede, foram construídas outras estratégias de divulgação de conteúdo. Uma 

delas são os instatours: passeios fotográficos percorrendo sítios turísticos da cidade. 

Essa empreitada foi organizada pela empresa de cosméticos “O Boticário” (um dos 

principais patrocinadores do movimento “Rio, eu te amo”) tomando como base uma 

enquete realizada na página do Facebook onde perguntava-se ao usuário: “quais são as 

essências (leia-se: lugares essenciais) do Rio de Janeiro?”  

          Dentre os quatro cenários escolhidos não houve surpresa na preferência dos 

tradicionais pontos turísticos da Praia de Ipanema e da trilha da Pedra Bonita, situada no 

Parque Nacional da Tijuca. Mas, as eleições dos bairros de Santa Teresa e da Lapa 

sinalizam um interesse renovado por essas áreas. Apesar das suas belas paisagens e de 

serem palcos privilegiados de diversas manifestações culturais, estes espaços foram, na 

década de 1990 e parte dos anos 2000, assolados pela violência e abandono da 

segurança pública. Observamos agora uma ampla divulgação de um processo de 

revitalização urbana que está recuperando o “charme turístico” dessas áreas. Porém, não 

podemos esquecer que tal processo é acelerado por uma licenciosa especulação 

imobiliária que expulsa as populações menos abastadas da região, “limpa” outros 

grupos que são considerados indesejados para o turismo15 e não consegue resolver 

problemas básicos de mobilidade infra estrutural16.  

           Além dos Instatours, também foram organizados os chamados “rolês 

fotográficos no Instagram”. Tal realização foi efetivada em parceria com o “Rolê 

carioca”, projeto de passeio educativo por diversos bairros da cidade, liderado por dois 

                                                           
14 Esse dado estatístico foi coletado no site http://instagram.com/press/. Acesso realizado em 02 de julho de 2014. 

15 Ver o artigo “MP constata higienização de moradores de rua do Rio de Janeiro” em: 

http://epocanegocios.globo.com/Essa-E-Nossa/noticia/2014/06/mp-constata-higienizacao-de-moradores-de-rua-no-

rio-de-janeiro.html. Acesso realizado em 03 de julho de 2014.  

16 Ver o artigo “Santa Teresa perde o bonde para a Copa do mundo” em: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-

janeiro/2014-05-19/santa-teresa-perde-o-bonde-da-copa-do-mundo.html. Acesso realizado em 03 de julho de 2014.  

http://instagram.com/press/
http://epocanegocios.globo.com/Essa-E-Nossa/noticia/2014/06/mp-constata-higienizacao-de-moradores-de-rua-no-rio-de-janeiro.html
http://epocanegocios.globo.com/Essa-E-Nossa/noticia/2014/06/mp-constata-higienizacao-de-moradores-de-rua-no-rio-de-janeiro.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-05-19/santa-teresa-perde-o-bonde-da-copa-do-mundo.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-05-19/santa-teresa-perde-o-bonde-da-copa-do-mundo.html
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professores do departamento de História da Universidade Estácio de Sá, Rodrigo 

Rainha e William Martins. Até o presente momento, foram realizados dois passeios. O 

primeiro, pela região central da cidade, percorreu os monumentos, igrejas e prédios 

históricos que remetem principalmente à época em que o Rio de Janeiro era sede do 

governo federal. Já a segunda incursão de campo deu-se no bairro de Vila Isabel. 

Podemos considerar que essa área sempre apresentou um grande potencial turístico por 

ser berço do sambista Noel Rosa e da escola de samba Unidos de Vila Isabel. 

Contabilizam-se também as famosas “calçadas musicais” e os milhares de bares que se 

espalham pela sua avenida principal, a Boulevard 28 de setembro. Além disso, ainda 

expõe o belíssimo desenho arquitetônico da Basílica de Lourdes, também situada na 28 

de setembro. 

          É preciso notar, porém, que até alguns anos atrás, o bairro de Vila Isabel era 

considerado um território inóspito para a prática turística. Fosse pelo fato de ser 

localizado na estigmatizada região da zona norte da cidade ou talvez pelos relatos de 

violência que eram principalmente atribuídos à região do Morro dos Macacos. A partir 

da instalação de uma UPP (Unidade de Polícia Pacificadora)17 nessa área em 2010, Vila 

Isabel também entrou no circuito de revitalização e especulação imobiliária18 e tenta se 

despedir de vez da sensação de insegurança que fazia parte do cotidiano dos seus 

moradores19. 

        A rede social Foursquare também foi acionada no movimento “Rio, eu te amo”. 

Este serviço permite ao seu usuário que se conecte, a partir do seu celular ou 

smartphone, com outros contatos que estão próximos dos lugares em que se encontram. 

Esse contato se dá principalmente a partir do check-in, em que o usuário identifica, 

através do GPS do seu aparelho móvel, a localização geográfica em que se encontra. Tal 

                                                           
17 A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) é um projeto do Governo Estadual do Rio de Janeiro que instala polícias 

comunitárias nas favelas da cidade com o intuito de desmantelar as facções de crime organizado que controlavam tais 

territórios. 

18 Ver o artigo “Vila Isabel bate o recorde de valorização no Rio em 2011” em: 

http://extra.globo.com/casa/compra/vila-isabel-bate-recorde-de-valorizacao-no-rio-2138621.html”. Acesso realizado 

em 03 de julho de 2014.   

19 Ver o artigo “Bala perdida atinge criança no Morro dos Macacos” em: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-

janeiro/2014-05-05/bala-perdida-atinge-crianca-no-morro-dos-macacos.html. Acesso realizado em 03/07/2014.  Esse 

acontecimento evidencia a limitação do projeto das UPPs nessa área, tanto no que diz a eliminação do tráfico de 

drogas quanto no relacionamento pessoal dos oficiais de polícia com os moradores do Morro.  

http://extra.globo.com/casa/compra/vila-isabel-bate-recorde-de-valorizacao-no-rio-2138621.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-05-05/bala-perdida-atinge-crianca-no-morro-dos-macacos.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-05-05/bala-perdida-atinge-crianca-no-morro-dos-macacos.html
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contato pode ser compartilhado por outras redes como o Facebook, o Twitter, o 

Linkedin  etc.  

            A partir da divulgação de sua página de Facebook, o “Rio, eu te amo” realizou o 

check-in das localizações que foram cenários da película. Trata-se de uma extensa lista 

de paisagens naturais e arquitetônicas. Dentre elas, encontramos a Lagoa Rodrigo de 

Freitas (acompanhada pela descrição: “a Lagoa vista de cima tem formato de um 

coração”) e o Teatro Municipal da cidade. Porém, chamamos a atenção para a inclusão 

de outros pontos turísticos menos tradicionais, como a Lagoa de Jacarepaguá, a ilha de 

Paquetá e do bairro do Vidigal. Os comentários nem sempre são tão amistosos quanto 

os exemplos anteriores. Sobre o primeiro, um usuário faz referência ao intenso estado 

de poluição na qual se encontra a Lagoa. Paquetá, por sua vez, é constantemente 

mencionada pela sua estonteante beleza natural, mas também é criticada por sua 

infraestrutura deficitária.  

          Já o Vidigal recebe uma enxurrada de elogios, tanto por conta da proximidade das 

praias do Leblon e São Conrado, quanto pela presença de grupos artísticos como o “Nós 

no Morro” que fincaram sua marca na história social dessa comunidade. Por outro lado, 

é necessário observar que o Vidigal não ficou alheio ao processo de mudança social que 

vem assolando a cidade. A partir da instalação de sua UPP em 2012, o turismo 

internacional se intensificou e gerou um “efeito cascata” nos preços dos serviços 

oferecidos no bairro20. Com a “pacificação” e a proximidade da realização dos 

megaeventos na cidade, a especulação imobiliária atingiu fortemente a região, 

expulsando alguns antigos moradores. Esse intenso processo fez com que outros 

residentes se organizassem para debater e tentar combater a elevação dos preços21.  

        De forma geral, o uso do Foursquare confirma a centralidade dos chamados 

cenários do Rio de Janeiro como personagens principais do projeto. Estes parecem ser 

mais mencionados do que os atores, diretores e roteiristas que farão parte da película 

final. Encontramos uma das forças motrizes para o sucesso do tal “movimento”: a 

                                                           
20 Ver o artigo “Pacificado, o Vidigal vira cenário de turismo” em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/71286-

pacificado-o-vidigal-vira-cenario-para-o-turismo.shtml. Acesso realizado em 03 de julho2014.  

21 Ver o artigo “Especulação imobiliária sobe o asfalto para a favela” em:  

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/03/18/especulacao-imobiliaria-sobe-do-asfalto-para-a-favela/. Acesso 

realizado em 03 de julho de 2014.  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/71286-pacificado-o-vidigal-vira-cenario-para-o-turismo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/71286-pacificado-o-vidigal-vira-cenario-para-o-turismo.shtml
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/03/18/especulacao-imobiliaria-sobe-do-asfalto-para-a-favela/
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identidade do carioca aqui apresentada é mediada por uma intensa relação de amor às 

maravilhas naturais e arquitetônicas da cidade. 

       As ações publicitárias dentro do “movimento” também se apresentam como uma 

estratégia bem sucedida para ajudar a “espalhar” o amor pela cidade. A primeira e mais 

utilizada conjuga a intervenção urbana, manifestação artística realizada em algum 

espaço da cidade, utilizando o branding publicitário ligado aos principais 

patrocinadores do projeto como o já citado “O Boticário” a empresa de telecomunicação 

móvel Nextel e o grupo bancário Santander S/A. Dentre os exemplos dessa empreitada, 

temos a feitura de uma escultura de areia com o dizer “Rio, eu te amo” na Praia de 

Copacabana e a distribuição de balões meteorológicos e de flores pela região da 

Cinelândia (área central da cidade). Mas uma dessas ações é ainda mais representativas 

do “Rio, eu te amo”. 

         Destacamos, então, a distribuição de mil corações em forma de origami pelo 

Parque do Aterro do Flamengo. Dentro de “corações”, os participantes eram 

encorajados a escrever mensagens de “amor” e “gentileza” para espalhar o amor pela 

cidade. Além dessa bem pensada estratégia executada num domingo ensolarado (dia em 

que o trânsito em torno do Aterro é fechado e, consequentemente, recebe um grande 

público), as mensagens parecem ter ecoado sentimentos “agradáveis” e “positivos” aos 

frequentadores que participaram dessa intervenção.  

          Ao mesmo tempo, o Parque do Aterro do Flamengo tem sido notícia por seus 

constantes relatos de violência e falta de segurança urbana22. Na tentativa de combater 

essas recorrências, alguns frequentadores do Aterro realizaram uma manifestação 

pedindo maior policiamento na região23. Políticos ligados ao bairro concatenam um 

projeto de revitalização do Parque do Aterro do Flamengo. Caso esse empreendimento 

realmente se concretize, fica a indagação quanto ao alinhamento do mesmo à elitização 

                                                           
22 Ver o artigo “Violência assusta frequentadores do Aterro do Flamengo” em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2014/01/violencia-assusta-frequentadores-do-aterro-do-flamengo-no-rio.html. Acesso realizado em 04 

de julho de 2014. 

23 Ver o artigo “Frequentadores do Aterro do Flamengo fazem ato contra a falta de segurança” em: 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-02-02/frequentadores-do-aterro-do-flamengo-fazem-ato-contra-falta-

de-seguranca.html. Acesso realizado em 05 de julho de 2014. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/01/violencia-assusta-frequentadores-do-aterro-do-flamengo-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/01/violencia-assusta-frequentadores-do-aterro-do-flamengo-no-rio.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-02-02/frequentadores-do-aterro-do-flamengo-fazem-ato-contra-falta-de-seguranca.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-02-02/frequentadores-do-aterro-do-flamengo-fazem-ato-contra-falta-de-seguranca.html
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e especulação imobiliária urbana que afeta a outras áreas citadinas mencionadas 

anteriormente.  

          Por outro lado, observa-se uma certa abertura do “movimento”, que vai além dos 

típicos cenários “cartões postais” e das áreas “pacificadas” pelo processo de elitização 

da cidade. Observamos também espaços para divulgação de manifestações culturais, 

tanto no blog quanto no Facebook, que se caracterizam por uma forte crítica às 

desigualdades sociais urbanas. Duas destas, nos chamaram mais a atenção: o Quilombo 

da Pedra do Sal e o Cineclube Buraco de Getúlio.  

         Tombado como patrimônio imaterial, o Quilombo da Pedra do Sal, localizada no 

Morro da Conceição (zona portuária da cidade) tem um papel histórico importante na 

cultura afro brasileira iniciado no século XVI e mantido até os dias atuais24. No seu 

próprio site do Facebook25, o Quilombo formado nesse local se apresenta como um 

lugar de resistência e de preservação de formas culturais como o samba. Ao mesmo 

tempo em que as diversas rodas de samba aumentaram o número de frequentadores, 

observa-se uma acirrada disputa dos quilombolas pelo reconhecimento da ocupação 

física do espaço. Esse embate é marcado principalmente pelo intenso processo de 

valorização imobiliária e revitalização da região portuária que já expulsou muitos 

moradores da área vizinha, o Morro da Providência. A Pedra do Sal resiste e ganha 

espaço enquanto força contrahegemônica em relação à lancinante elitização da cidade26. 

          O Cineclube Buraco do Getúlio é um projeto que transformou um bar no centro 

da cidade de Nova Iguaçu (região da Baixada Fluminense) em um espaço cultural, onde 

se realiza exibições gratuitas de curtas e longas metragens, além de intervenções 

artísticas de poetas e músicos. Inspirados pelo chamado “copyleft27”, essa iniciativa se 

empenha em divulgar filmes que geralmente passam ao largo do circuito comercial. 

Numa cidade em que padece de opções de lazer e tendo apenas três salas de cinemas, o 

                                                           
24 Ver http://iserj.net/morro-da-conceicao-uma-pagina-da-historia-do-rio-de-janeiro/, acesso realizado em 09 de julho 

de 2014. 

25 Ver https://www.facebook.com/quilombo.pedradosal.9?fref=ts, acesso realizado em 09 de julho de 2014. 

26 Ver o artigo “Aprovado projeto que reconhece valor cultural do Quilombo Pedra do Sal em: 

http://extra.globo.com/noticias/extra-extra/aprovado-projeto-que-reconhece-valor-cultural-do-quilombo-pedra-do-sal-

12612124.html, acesso realizado em 09/07/2014.  

27 “Ver a definição de “copyleft” em: LEMOS, Ronaldo & JÚNIOR, Sérgio Branco. “Copyleft, Software Livre e 

Creative Commons: A Nova Feição dos Direitos Autorais e as Obras Colaborativas” in: Revista do Centro de 

Tecnologia e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.   

http://iserj.net/morro-da-conceicao-uma-pagina-da-historia-do-rio-de-janeiro/
https://www.facebook.com/quilombo.pedradosal.9?fref=ts
http://extra.globo.com/noticias/extra-extra/aprovado-projeto-que-reconhece-valor-cultural-do-quilombo-pedra-do-sal-12612124.html
http://extra.globo.com/noticias/extra-extra/aprovado-projeto-que-reconhece-valor-cultural-do-quilombo-pedra-do-sal-12612124.html
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Cineclube também se tornou um ponto de encontro para grupos de cineastas locais 

como o Grupo Laranja e o Coletivo Difusão.  

             Um outro episódio curioso nos sinaliza que, mesmo entre os curtas escolhidos 

para o projeto principal, pode haver contestações àquele Rio de Janeiro harmônico e 

apaixonante. Na película “Rio eu te amo”, o curta metragem “Inútil paisagem” dirigido 

por José Padilha mostra o personagem de Wagner Moura num passeio de Asa Delta. Ao 

percorrer o monumento do Cristo Redentor Durante o percurso, ele desabafa com 

palavras rígidas sobre sua trajetória pessoal e os problemas que a cidade lhe oferece. 

Sendo proprietária dos direitos do Cristo, a Arquidiocese local não autorizou o uso das 

imagens do Cristo pois acreditou que o curta continha cenas ofensivas a suas crenças28.   

          A princípio, em resposta a esse episódio, a Conspiração Filmes decidiu excluir o 

curta de José Padilha da sua versão final. Diante da repercussão midiática desfavorável 

que esse episódio lhe rendeu, a Arquidiocese voltou atrás na sua decisão e decidiu 

autorizar a utilização daquela imagem29. De qualquer forma, independentemente do 

desfecho feliz e de não termos ainda acesso ao segmento, é conveniente observar que, 

até no mais importante produto do projeto, houve uma importante contraposição à 

redescrição da cidade como lócus harmônico. Contudo, o trailer oficial do filme30 

parece enfatizar que os outros curtas incluídos no projeto articularam múltiplas 

“declarações de amor” aos cenários do Rio de Janeiro.  

                                 Conclusão 

 

      Os textos midiáticos presentes no projeto “Rio, eu te amo” são aqui 

transcodificados, tanto pelas suas dinâmicas internas quanto pelo contexto histórico em 

que nos encontramos. Tomemos aqui uma importante sugestão metodológica de Fredric 

                                                           
28 Ver o artigo “Arquidiocese proíbe imagem de Cristo em episódio de “Rio, eu te amo” dirigido por José 

Padilha em: http://oglobo.globo.com/cultura/arquidiocese-proibe-imagem-do-cristo-em-episodio-de-rio-

eu-te-amo-dirigido-por-jose-padilha-13170671. Acesso realizado em 10/07/2014.  

29 Ver o artigo “Arquidiocese libera imagem do Cristo no episódio de José Padilha em Rio, eu te amo” 

em: http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/arquidiocese-libera-imagem-do-cristo-no-episodio-de-jose-

padilha-em-rio-eu-te-amo-13328611, acesso realizado em 22/07/2014.  

30 Ver https://www.youtube.com/watch?v=dAXt0VpLsnQ&hd=1. Acesso realizado em 10 de julho de 

2014.  

http://oglobo.globo.com/cultura/arquidiocese-proibe-imagem-do-cristo-em-episodio-de-rio-eu-te-amo-dirigido-por-jose-padilha-13170671
http://oglobo.globo.com/cultura/arquidiocese-proibe-imagem-do-cristo-em-episodio-de-rio-eu-te-amo-dirigido-por-jose-padilha-13170671
http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/arquidiocese-libera-imagem-do-cristo-no-episodio-de-jose-padilha-em-rio-eu-te-amo-13328611
http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/arquidiocese-libera-imagem-do-cristo-no-episodio-de-jose-padilha-em-rio-eu-te-amo-13328611
https://www.youtube.com/watch?v=dAXt0VpLsnQ&hd=1
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Jameson (1996): é necessária uma periodização para melhor analisar como se desenham 

as batalhas pelo signo ideológico “Rio de Janeiro”, podendo este ser apropriado por 

múltiplas vozes.  

          Por fim, acreditamos que o “movimento” liderado pela “Conspiração Filmes” é 

balizado pela construção de um discurso de Rio de Janeiro harmônico, imagem 

aparentemente propícia para a realização dos megaeventos. O recorrente apelo à paixão 

pela cidade está presente nos diversos focos do projeto. Ao mesmo tempo, tanto na 

participação de alguns usuários das redes sociais quanto na divulgação de espaços 

comunitários, como a Pedra do Sal e o Cineclube Buraco do Getúlio e possivelmente no 

curta metragem dirigido por José Padilha, houve espaços para manifestações que não 

coincidem com essa “cidade maravilhosa”. Desafia-se mais uma vez a ponderação de 

que os produtos midiáticos como instrumentos privilegiados das classes hegemônicas. 

As múltiplas ramificações do “Rio eu te amo” comportam significações contraditórias 

sobre a identidade da cidade. 
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