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Resumo:  

 

Pensar em cidades, assim como em cultura é pensar em movimentos, em fluxos, em 

dinâmicas, em articulações. As cidades também são locais de disputas e de tensões. 

Pensar em cidades é pensar em comunicação, em discursos, em significados, em 

construção de sentidos.  Nesta fase do capitalismo onde prevalece a “era da cultura” as 

cidades passam a ser cada vez mais encaradas como um repertório de símbolos.  Nesta 

comunicação investigaremos a presença do Festival do Rio na cidade do Rio de Janeiro 

buscando compreender o seu papel na construção de um imaginário de cidade. 

 

 

Palavras-chave: Culturas urbanas; consumo cultural; imaginário urbano; marketing 

urbano; festival de cinema. 

 

Considerações iniciais: as cidades como repertório de símbolos 

Pensar em cidades, assim como em cultura é pensar em movimentos, em fluxos, 

em dinâmicas, em articulações. As cidades também são locais de disputas e de tensões. 

Pensar em cidades é pensar em comunicação, em discursos, em significados, em 

construção de sentidos.  Nesta fase do capitalismo onde prevalece a “era da cultura” as 

cidades passam a ser cada vez mais encaradas como um repertório de símbolos.  

Partindo do Festival do Rio como nosso objeto de estudo, buscaremos nesta 

comunicação traçar alguns apontamentos sobre a presença do Festival na cidade do Rio 

de Janeiro.  Investigaremos de que forma o Festival imprime leituras e interpretações, 

reforçando símbolos e significados que remetem ao imaginário de cidade. Não é possível 

pensar os festivais de cinema dissociados com os territórios onde estes eventos são 

realizados. E neste sentido, observaremos que há um forte entrelaçamento do Festival do 

Rio com as estratégias de planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro inserida na 

lógica da cidade global. 

Se estamos falando da era do capitalismo cultural, chamado de “cultura-mundo” 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2011), cuja caraterística é a predominância de um mundo de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação da UERJ, e-mail tetemattos13@gmail.com 
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símbolos, de imaginários, de significações dadas numa esfera global, como se dá a relação 

destes eventos com as cidades?  

Otília Arantes, com um olhar bastante crítico em relação ao pensamento 

contemporâneo sobre as gestões urbanas, irá destrinchar a estratégia – segundo ela “fatal” 

da esquerda urbanística.  Arantes demonstra que nesta fase do capitalismo, há algo de 

novo nas cidades: elas passam a ser geridas e consumidas como mercadorias. O solo passa 

a ser alvo da especulação imobiliária e assim a cidade é vista como um negócio. Este 

novo modelo de cidade – a cidade-mercadoria -  é adotado por aquelas que desejam 

competir no mercado internacional, tornarem-se “cidades globais”. Sob a égide do 

planejamento urbano, estas cidades adotam estratégias empresarias tomando como 

protótipo a empresa privada e buscando atrair investimentos e tecnologia. (VAINER, 

2002).  

Para Carlos Vainer, esta nova lógica redefine o conceito de cidade, de poder 

público e de governo trazendo novos significados na transformação das cidades que 

acabam por “legitimar a apropriação direta dos instrumentos de poder público por grupos 

empresariais privados.“ (VAINER, 2000, p.89). Ora, se existe uma cidade-mercadoria, o 

que se vende, quando se põe a venda uma cidade em termos globais? (VAINER, 2000, 

p.78). Por um lado, os atributos necessários para a entrada do capital transnacional – um 

centro urbano de gestão e serviços avançados, de inovação e alta tecnologia; por outro 

lado, vende-se uma imagem dos atributos desta cidade.  A cidade ganha então uma nova 

identidade. A de “cidade-empresa” (op.cit., p. 83). 

Podemos afirmar que a noção de cultura se expandiu abarcando todas as 

dimensões da vida social, tornando-se “peça central na máquina reprodutiva do 

capitalismo, a sua nova mola propulsora” (ARANTES, 1996, P. 233).  O que consumimos 

agora são estilos de vida, são experiências. Nunca a arte e a estética estiveram tão 

presentes nas sociedades. É o chamado “capitalismo artista”, termo cunhado por 

Lipovetsky e Serroy: 

Assim, o mesmo capitalismo que caminha no sentido da racionalização das 

atividades desenvolvendo técnicas tecnocientíficas e uma lógica contábil é 

também aquele que trouxe consigo um processo de artealização generalizada, 

uma espécie de excrescência estética que se manifesta como uma fato social 

total, a tal ponto implica os lazeres e a comunicação, os interesses econômicos 

e nacionais, a relação com os objetos, com o hábitat, consigo mesmo e com o 

corpo.  (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.63) 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

As cidades passam a ser cada vez mais encaradas como um repertório de símbolos, 

além de reunirem um enorme acervo de “bens culturais”. São eles, os valores, o 

patrimônio, as identidades, as tradições. Assim a cultura torna-se um ingrediente 

indispensável para os governos exercerem o seu poder, e para a imagem a ser vendida das 

cidades.  

Segundo Arantes: 

Não há experiência ou artefato que não se apresente investido de um 

significado cultural qualquer, que por isso mesmo passa por instância 

definidoras de sua natureza. Tudo é passível de associações simbólicas, possui 

referências à práticas e tradições locais - valores esquecidos e reativados por 

essa nova voga cultural, que parece querer a todo custo devolver aos cidadãos 

cada vez mais diminuídos nos seus direitos, materialmente aviltados, e 

socialmente divididos, sua “identidade” (ou algo similar que o console de um 

esbulho cotidiano), mediante o reconhecimento de suas diferenças 

“materiais”. (ARANTES, 1996, p.232-233) 

 

Para Otília Arantes há uma “fabricação de consenso” de um entendimento por 

parte do “território, da comunidade, do civismo” que a cidade deve ser encarada como 

máquina de crescimento, com o objetivo de expandir a economia local e aumentar a 

riqueza. Desta forma participam desta fabulação junto com os “incorporadores, 

corretores, banqueiros”, “a mídia, os políticos, universidades, empresas esportivas, 

câmaras de comércio e, enfim, (...) os planejadores e os promotores culturais.“ 

(ARANTES, 2000a, p.27) 

Nos interessa aqui destacar o surgimento desta nova classe profissional de 

planejadores e promotores culturais, nominada por outros autores de “novos 

intermediários culturais” (Bourdieu, 1984; Featherstone, 1995, p.69-74), ou 

“manipuladores de símbolos” (Lipovetsky e Serroy, 2015, p.318). Ela terá uma 

participação ativa na construção dos discursos sobre a cidade. Este grupo, que poderá se 

aliar a outros grupos que anteriormente tinham interesses opostos (governantes, 

empresários, investidores, etc.), “retêm as disposições e sensibilidades necessárias que os 

fazem mais abertos à exploração emocional, à experiência estética e à estetização da 

vida”. (FEATHERSTONE, 1995, p. 72)  Estamos falando de arquitetos, planejadores 

urbanos, profissionais de marketing, designers, produtores culturais que contribuirão para 

a produção e disseminação de valores simbólicos que serão consumidos por um público 

“dentro da nova classe média e potencialmente além desta”. (op.cit) 

Neste sentido, enquadram-se nesta classe os organizadores do Festival do Rio que 

irão colocar em circulação “bens culturais” que disseminarão representações /imagens 
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simbólicas sobre a cidade do Rio de Janeiro. Veremos a seguir como Festival do Rio se 

insere dentro de uma lógica estratégica do planejamento urbano ao contribuir/ reforçar a 

produção de sentido sobre um imaginário de cidade. Nesta comunicação destacaremos a 

presença do Festival nos territórios da cidade. Traçaremos apontamentos sobre os espaços 

que o festival ocupa, assim como a forte presença da comunicação visual do evento na 

cidade.   

 

O Festival do Rio e sua presença na cidade 

Se estamos diante de uma “cidade-mercadoria”, de uma “cidade-empresa”, haverá 

toda uma estratégia para, não só no campo do planejamento urbano, mas de todos os 

agentes que estão envolvidos com o chamado “fazer cidades”,  práticas que seguem a 

cartilha do vocabulário empresarial sejam adotadas3. Entra em cena o marketing urbano 

(ou city marketing), a cidade-produto, a cidade-marca (ou branding). E nesta lógica a 

centralidade da cultura e a centralidade da comunicação terão forte impacto na promoção 

destas cidades desenvolvendo uma imagem forte, prestigiosa e positiva ao explorar o seu 

capital simbólico. 

Otília Arantes  afirma que no Planejamento Urbano Estratégico há uma fórmula 

para se “fazer cidades”, denominada de cidade-empresa-cultural.  São projetos urbanos 

com grande visibilidade midiática.  Assim o “visual” da cidade ganha uma forte 

dimensão, muitas vezes espetacular. Além do mais, decide-se o que e quem deve ser visto, 

da mesma forma do que não deve estar aparente na promoção das cidades. 

 Uma característica apontada diz respeito aos deslocamentos de populações mais 

pobres de certas áreas urbanas degradadas para regiões mais periféricas da cidade com o 

intuito de valorizar economicamente áreas de interesse comercial. Arantes crítica o 

emprego de palavras como “revitalização, reabilitação, revalorização, reciclagem, 

promoção, requalificação, e até mesmo renascença” (ARANTES, 2000a, p. 31) para 

caracterizar este processo, conhecido como gentrificação. Para a autora o que na verdade 

acontece é uma reconquista de certos espaços urbanos pelas camadas afluentes da 

sociedade.  Com a parceria de um capital público/privado, redesenha-se o local com a 

                                                 
3 Fernanda Sánchez afirma: “Figuras de linguagem como “orientação para a demanda”, “atrativos da oferta 

urbana”, “posicionamento competitivo”, “ações de marketing”, “produção de imagem” e “planejamento 

estratégico”, que até pouco tempo eram restritas ao âmbito empresarial, hoje são recorrentes  no discurso e 

nos instrumentos utilizads para o planejamento urbano e gestão das cidades por parte das administrações 

locais”. (SÁNCHEZ, 2010, p. 358) 
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construção de projetos arquitetônicos em grandes estilos.  Para Lipovetsky e Serroy, a 

gentrificação da cidade não pode ser separada da gentrificação comercial transestética:  

E a gentrificação contemporânea dos centros das cidades não significa apenas 

um processo de reabilitação de habitações e bairros populares, e de 

“aburguesamento” destes, mas também de novas paisagens urbanas que 

florescem bares, restaurantes, galerias de arte, lojas de moda, discotecas, 

criando novas imagens de bairros, novas práticas, novas populações que vêm 

consumir numa ambiência atraente e deslocada. (LIPOVETSKY: SERROY; 

2015, p.318) 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, as ações de “requalificação” da Região que envolve 

os bairros de Santo Cristo, Gamboa e Saúde, chamado de “Porto Maravilha”, podem ser 

consideradas um ótimo exemplo de gentrificação4.  

Desde a sua criação no ano de 1999 o Festival do Rio possui fortes vínculos com 

a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. A partir do ano de 2003, a marca da Prefeitura 

ganha destaque nas peças gráficas do evento assumindo a posição de principal 

patrocinadora. Além da dimensão das suas marcas, há um enorme destaque também nos 

textos de apresentação dos Catálogos do Evento. Textos assinados pelo Prefeito, 

Secretário de Cultura e Presidente da RioFilme constam das primeiras páginas destas 

peças, que podem ser consideradas como memória do evento. Desta forma podemos 

afirmar que o  Festival do Rio se insere neste processo de transformações urbanas visíveis 

em diversos aspectos. No que tange as ações de “requalificação” da Região Portuária, nas 

últimas edições do Festival constatamos a presença do evento nesta localidade. Espaços 

como o Centro Cultural da Ação da Cidadania e o Armazém da Utopia,  ambos  

localizados no Porto Maravilha, são usados como importantes espaços de ações do 

Festival. No ano de 2016 o Festival realizou durante 3 dias sessões gratuitas no Boulevard 

Olímpico, considerado pela Prefeitura como um dos legados dos Jogos Olímpicos. 

Observamos que estas sessões gratuitas, que antes aconteciam na Praia de Copacabana, 

ajudam a consolidar novos territórios gentrificados da cidade. 

Este processo de gentrificação tem como discurso alterar o perfil sócio-econômico 

das cidades, melhorando a qualidade de vida da população, e assim suprir as necessidades 

de “bens culturais”. Na fórmula de “fazer cidades” “entre os quesitos imprescindíveis 

para a “requalificação” de áreas urbanas ou cidades tem papel de destaque os 

                                                 
4 A pesquisadora Maria Helena Carmo dos Santos, defendeu tese de doutoramento recentemente junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ, cujo objeto de sua pesquisa trata do Porto 

Maravilha.  Junto com Ricardo Benevides, assinam o artigo “Porto Maravilha: uma proposta de reinvenção 

do centro do Rio pela ótica da requalificação do espaço urbano” sobre o mesmo assunto.  
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equipamentos culturais”. (ARANTES, 1999, p.92) Dentro desta lógica, a proliferação de 

museus aumenta a importância e o prestígio das cidades. Alguns casos emblemáticos, 

como o do museu Guggenheim de Bilbao, ou até mesmo o Museu de Arte Contemporânea 

de Niterói, tornam-se ícones arquitetônicos que irão contribuir para transformar a própria 

imagem da cidade, não só inserindo-as nas redes globais, mas também elevando a 

autoestima dos habitantes daquelas cidades. (BRUNO, 2002, p.94) No Rio de Janeiro, a 

construção do MAR [Museu de Arte do Rio de Janeiro] e do Museu do Amanhã, ambos 

localizados na Praça Mauá, Região Portuária, fazem parte do projeto de promoção da 

cidade em uma escala global. A monumentalidade do Museu do Amanhã, projetado pelo 

arquiteto espanhol Santiago Calatrava, está inserido em uma lógica de estrelato da 

arquitetura mundial, onde o star-system conquista o domínio dos museus5. 

A forte atenção dada ao patrimônio histórico faz parte da fórmula de intervenção 

nas cidades mediante o trabalho de reabilitação e de estetização da paisagem urbana. Ao 

contrário da geração de urbanistas modernistas que procuravam dotar a cidade de um uso 

mais racional, e assim derrubavam prédios para a funcionalidade das cidades, a chamada 

terceira geração do urbanismo6 atribui valor memorial e estético aos prédios e bairros 

antigos.  São feitas ações de conservação, preservação e reconversões: “velhas instalações 

industriais, cais do porto, galpões, quartéis recebem nova função, ligada à cultura, ao 

espetáculo, ao lazer”7. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.323) Este é o caso do 

Armazém da Utopia, citado acima, como uma das sedes do Festival. O antigo Armazém 

6 do Cais do Porto é reconvertido em um espaço cultural que irá abrigar ações do Festival 

do Rio. 

Ainda sobre este aspecto da forte atenção dada ao patrimônio histórico, podemos 

afirmar que a história do Festival do Rio está entrelaçada com a restauração e 

modernização do Cinema Odeon, inaugurado em 1926 na Praça da Cinelândia, no Centro 

do Rio de Janeiro. Este imponente espaço de exibição cinematográfica, se caracteriza 

                                                 
5 Com o desenvolvimento das indústrias culturais, assistimos ao surgimento do star-system. Inicialmente 

ligado ao setor do cinema,  aos poucos foi se expandindo para outros setores como os de espetáculo, 

televisão e show business. Lipovetsky e Serroy afirmam que o que caracteriza o star-system da era 

hipermoderna é a expansão para todas as outras  atividades: “a política, a religião, a ciência, o business, a 

arte, o design, a moda, a imprensa, a literatura, a filosofia, o esporte, até a cozinha”. (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011, p.81) 
6 Muitas vezes é dada uma maior importância à atração arquitetônica espetacular, do que às obras artísticas 

em exposição. 
7 Para citarmos alguns exemplos, a antiga fábrica de chocolates Bhering, localizada no bairro de Santo 

Cristo, região central do Rio de Janeiro, hoje abriga ateliês, estúdios e oficinas de artistas da área cultural, 

ressignificando a função inicial do espaço. O Armazém 6, da Zona Portuária, sedia eventos culturais como 

a ArteRio, feira internacional de artes. 
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como um palácio cinematográfico. Na definição de Marcia Bessa, estes templos 

“primam por apresentar  construções arquiteturais com planejamento de luxo e requinte, 

gigantescos templos (...) e presença marcante na paisagem urbana.” (BESSA; 2013 , p.18)  

este imponente espaço de exibição cinematográfica  

A reinauguração do Odeon – “cinema símbolo da cidade e importante patrimônio 

arquitetônico”8 - em 1999, durante a  abertura do Festival do Rio, possui importante 

significação na relação do Festival com a imagem e o discurso sobre a cidade. O Cine 

Odeon, construído na década de 20, no bairro da Cinelândia, é uma imponente e luxuosa 

sala de exibição cinematográfica, que como bem define Márcia Bessa prima por 

apresentar  “construções arquiteturais com planejamento de luxo e requinte, gigantescos 

templos (...) e presença marcante na paisagem urbana.” (BESSA; 2013 , p.18) A sua 

reinauguração em 1999 para abrigar e ser a principal sede do Festival do Rio, é celebrada 

no próprio Catálogo do Festival em texto do pesquisador João Luiz Vieira como “um 

primeiro passo para a concretização efetiva do tão sonhado projeto do Corredor Cultural” 

e como um “deslanche para o resgate dessa área que já foi o maior centro político e 

cultural do país”. (VIEIRA; 1999, p.20-21).  

A repaginação do patrimônio, inserido numa “cultura da memória” (HUYSSEN, 

2000), transforma as cidades em “cidades-museus”, voltada para o consumo de obras do 

passado. As cidades tornam-se cenário baseadas numa mesma matriz que constrói 

paisagens-clichês, ao combinar “o falseamento do passado com o domínio privado dos 

yuppies”. (BARBOSA, 2006, p. 129) A preservação destas áreas históricas segue um 

modelo de gestão  patrimonial mundial que deixa as cidades cada vez mais semelhantes 

entre si. “A memória da cultura local – que a princípio deveria ser preservada pelos 

projetos ditos de revitalização – se perde, e em seu lugar são criados grandes cenários, 

simulacros culturas para turistas”. (JACQUES, 2008, p.125)  

O geógrafo Jorge Luiz Barbosa irá denominar este processo de reestruturação 

urbana de “urbanismo décor”. Para o autor não é raro o resgate do patrimônio histórico e 

cultural ser transformado em um álibi para a remoção de populações locais: 

A recomposição de fachada de casas e prédios consideradas tradicionais, a 

organização de corredores culturais e bairros estilizados com cores e formas 

do passado emprestam à paisagem um certo sentido bucólico (e retrô). No 

entanto, a pretensa recuperação da “memória histórica” revela-se como um 

processo de museificação estético-mecantil de ruas, praças e bairros, cujo 

propósito maior é servir mais como playground cultural para expansão da 

                                                 
8 Retirado do texto de apresentação de Luiz Paulo Conde, prefeito do Rio de Janeiro, publicado no Catálogo 

do primeiro Festival do Rio, em 1999. 
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indústria do turismo do que propriamente revitalizar ou consagrar tradições 

populares. (BARBOSA, 2006, p.129-130) 

 

A realização de megaprojetos como os festivais culturais e os eventos esportivos 

também devem ser considerados como instrumentos de visibilidade urbana para atrair os 

investimentos financeiros globais. Assim os chamados megaeventos inserem-se na 

fórmula cidade-empresa-cultural. A “força midiática” (SÁNCHEZ, 2010, p. 360) das 

intervenções urbanas realizadas na cidade de Barcelona, devido à realização dos Jogos 

Olímpicos na cidade catalã em 1992, foram tidas como um modelo paradigmático no 

planejamento urbano. A reurbanização da cidade foi feita numa escala jamais vista, cujas 

ações de renovação do Bairro Antigo e a construção da Vila e do Porto Olímpicos foram 

analisadas com destaque por diversos autores9.  

Ricardo Freitas irá definir os megaeventos a partir das reverberações destes 

eventos na mídia. A partir do conceito de “fato social”, de Emilie Durkein, Freitas vê os 

megaeventos como “fenômeno social midiático”. A vocação da cidade do Rio de Janeiro 

para receber os megaeventos, objeto de estudos do autor, remonta à época das exposições 

universais, considerada por Walter Benjamin, como espaços de fetiche da mercadoria.  

Para Beatriz Jaguaribe, ao analisar a cidade do Rio de Janeiro no Centenário de 

1922 e os preparativos para a Olimpíada de 2016, parte da hipótese de que estes 

megaeventos “revelam um ideário da cidade que se quer cosmopolita, nacional ou global” 

(JAGUARIBE, 2011, p.329) 

Se estamos falando de cidade-mercadoria, devemos pensar em uma marca. Na 

lógica do planejamento urbano para que as cidades possam se situar no mapa do mundo, 

e concorrer entre si, é necessário que elas produzam uma imagem singular de seus lugares, 

isto é, uma personalidade. Mesmo que haja uma contradição em que as cidades fiquem 

cada vez mais parecidas diante do projeto homogeneizador da globalização, a busca desta 

marca será fruto de uma identidade cultural da cidade. Para Beatriz Sarlo “a cidade como 

mercadoria turística é obrigada a oferecer não suas semelhanças com outras cidades, mas 

suas diferenças geográficas, demográficas, culturais”. (SARLO, 2014, p. 183) 

Philip Kotler e David Gertner afirmam que as marcas diferenciam produtos e 

representam uma promessa de valor. De forma mais geral “As marcas incitam crenças, 

evocam emoções e solicitam comportamentos”. (KOTLER; GERTNER, 2002, p.249) 

                                                 
9 Ver o ensaio de Otília Beatriz Fiori Arantes, intitulado “Barcelona Revisitada”, publicado em Berlim e 

Barcelona – duas imagens estratégicas. São Paulo: Annablume, 2012.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

Podemos comparar os mecanismos das marcas corporativas com as marcas dos países - e 

por sua vez das cidades -, já que estas hoje se posicionam no mercado internacional. Para 

Kotler e Gertner  a imagem de um país resulta da geografia, da história, da arte, da música, 

das celebridades, assim como da indústria cultural que possui um importante papel na 

percepção dos lugares. (Op. Cit., p.251).  

Na contemporaneidade, os investimentos publicitários que tornam uma cidade 

visível e identificável no mundo global é conhecido como branding. Para Jaguaribe as 

estratégias de branding são “autoconscientes, instrumentais e pragmáticas”. Para a autora: 

(...) o branding urbano não depende meramente da reciclagem de antigos 

repertórios, mas também se manifesta na invenção e ação conjunta entre 

autoridades administrativas e políticas, empresários do setor privado, 

arquitetos, urbanistas e agências de publicidade. (...) o branding urbano é uma 

invenção deliberada que faz uso de uma variedade de repertórios e 

representações para maximizar lucros e recursos. (JAGUARIBE, 2011, p. 

330) 

 

A construção da marca de uma cidade em geral é sintetizada em uma identidade 

com forte impacto no senso-comum. Esta marca, imposta como dominante, representará 

o discurso oficial da cidade. Para Fernanda Sánchez Garcia as marcas são “sínteses 

expressivas” que organizam seletivamente a realidade urbana deformando a 

materialidade da cidade, transformando-a em espetáculo e ostentando uma cidade sem 

contradições. (GARCIA, 1998)  

Para Beatriz Sarlo o logotipo [marca] de uma cidade é elaborado num 

“entrecruzamento simbólico entre o real urbano e o imaginário urbano”: 

Numa época em que a identidade é tudo (direito e dever de ter uma identidade 

ou várias, antes várias no mundo globalizado), a cidade multiplica o ícone 

identitário comunicando-o com as técnicas do design. A verdade não está em 

jogo na identidade, que é, por definição, a máscara daquilo que não se pode 

definir. A verdade não é um substrato, mas um efeito de superfície. (SARLO, 

2014, p. 184).  

 

Na cidade do Rio de Janeiro, podemos identificar diferentes temporalidades ao 

longo de sua história na construção da marca da cidade. A paisagem natural – ícone 

primeiro - se sobressai como discurso dominante. Representada pelas “belezas naturais” 

– como o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado, a Praia de Copacabana, este ícones, 

através de um processo de “invenção” da cidade (HOBSBAWN & RANGER, 2014) 

conferiram ao Rio de Janeiro a alcunha de “cidade maravilhosa”. Mas não são só as 

belezas naturais que fazem parte deste jogo de representações.  O Rio de Janeiro, segundo 
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Beatriz Jaguaribe, passa por momentos de reinvenção da sua imagem10, onde seus 

repertórios culturais são reciclados: 

Numa cidade povoada por tantos deuses e deidades, num cenário urbano 

híbrido de imaginação carnavalesca e numa cidade de violência, contraste 

social e instabilidade, as narrativas e imagens do maravilhoso clichê são 

continuamente testadas e metamorfoseadas. (JAGUARIBE, 2011, p. 332) 

 

As cidades que antes eram espaços da mercadoria, hoje passam a ser vendidas 

como mercadoria. Necessitam de uma marca para que possam ser vistas e identificadas: 

tornam-se imagem, tornam-se espetáculos. O espetáculo, em Guy Debord, deve ser 

compreendido não “como um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 

mediadas por imagens”. (DEBORD, 1997, P.14) Na era da informação e da globalização, 

qual o papel das imagens e do espetáculo na decifração das cidades11? Para Jorge Barbosa 

existe um novo sentido atribuído às cidades. Elas não são mais lugares para se habitar, 

mas para exibir (BARBOSA, 2006, p.126) 

Neste sentido é importante percebermos o papel do Festival do Rio e suas 

conexões simbólicas estabelecidas com o senso de lugar e de identidade, e integrante de 

uma economia do espaço global. Para Stringer, para que as cidades não fiquem fora do 

jogo global, é necessário que elas criem uma “aura” de excepcionalidade e de 

singularidade (STRINGER, 2001, p.137) Neste sentido, para o autor, há uma fusão entre 

a imagem do festival e a autoimagem da cidade onde o evento é realizado. 

Um outro aspecto que gostaríamos de destacar nesta comunicação refere-se à 

presença do Festival na cidade através de sua identidade visual. Como vimos em 

pesquisas anteriores apresentadas neste PG12 a cidade do Rio de Janeiro “no” Festival do 

Rio é representada através de sua comunicação visual de forma estetizada, voltada para 

uma utopia de cidade maravilhosa. A forte presença do Festival na cidade se dá não só 

pelos espaços que ele ocupa, mas também pela presença de inúmeras peças de identidade 

visual, gráficas e eletrônicas, como os cartazes, cartões-postais, jornais, banners, imensos 

                                                 
10 “Global”, “espetáculo”, “cenário”, “cosmopolita”, “partida”, “multicultural”, “tecnológica”. 
11 David Harvey irá falar sobre a “substituição pós-moderna do espetáculo como forma de resistência ou de 

festa popular revolucionária pelo espetáculo como forma de controle social”. (HARVEY, op. Cit 

ARANTES, 2012, p.16).   
12 “A cidade imaginada – Uma análise da iconografia do Festival do Rio” e “A cidade do Rio de Janeiro 

nas vinhetas do Festival do Rio”, trabalhos apresentados por mim ao GP Comunicação e Culturas Urbanas 

nos anos de 2015 e 2016, respectivamente. 
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outdoors, e “clear channels”13 espalhados pela Zona Sul e regiões do Centro e Região 

Portuária. 

A importância de interpretação das peças gráficas do festival para a nossa análise, 

se dá na medida em que podemos atribuir à identidade visual de um evento algumas 

funções que produzirão sentido sobre o objeto em questão: identificar, qualificar, 

persuadir, etc...  O filósofo Jean-François Lyotard em um pequeno texto que trata de 

questões que envolvem o trabalho do artista gráfico, afirma que este profissional se depara 

com uma série de coerções na sua atividade de promover um objeto – no nosso caso, um 

evento. Ele deve ser agradável, persuasivo, e fiel ao objeto respeitando a “verdade” da 

coisa, ao mesmo tempo em que deve intrigar no sentido de “deter o olhar” de quem se 

desloca frente a um cartaz, frente a uma marca. 

Para Lyotard: 

Promovida a verdade da coisa, o objeto gráfico adquire valor de testemunho, 

pertence à arte de provar, à pesquisa, à história, ao estabelecimento do saber. (...) 

[os artistas gráficos] são também intérpretes. O que seria da fidelidade à coisa à 

qual o objeto se refere, se essa referência não fosse sustentada por uma 

interpretação? Só existe fidelidade porque a infidelidade é possível. O que seria 

representar a coisa pelo objeto, literalmente (...) Ora, o artista gráfico deve 

mostrar o que ela é ou o que ela pensa que é, mesmo quando transfere o título da 

coisa para o objeto. LYOTARD, 1996, p. 38). 

 

Para Lyotard, a arte gráfica não é uma propaganda. Porém, ela deve intrigar, 

imobilizar e fazer o espectador refletir. Ela também aposta numa comunicação incerta, 

que prospecta um futuro. É uma arte, mas está subordinada ao evento que promove. Desta 

forma, deverá ser fiel ao discurso de cidade veiculado pelo Festival do Rio.   

Para Abraham Moles, “o cartaz comporta um conteúdo semântico e funcional – 

promover a venda de alguma coisa – e um conteúdo estético puro que não se liga 

diretamente ao precedente” (p.230) Essencialmente múltiplos, os cartazes repetidos em 

ambientes diferentes das cidades se constituirão como fluxos de estímulos que irão 

compor uma imagem da cidade.  

O filósofo tcheco naturalizado brasileiro Vilém Flusser que vai dedicar boa parte 

da sua reflexão às imagens e aos artefatos, e desta forma elaborar a base de uma filosofia 

do design e da comunicação visual. (CARDOSO, 2007). Um aspecto interessante do 

                                                 
13 Clear Channel é uma empresa de comunicação visual especializada em outdoors, painéis e mobiliário 

urbano. No Rio de Janeiro os serviços publicitários são difundidos através de abrigos de ônibus, totens 

rotativos, relógios, colunas de internet, entre outros. Todos eles estão localizados na Zona Sul e centro da 

cidade. O nome da empresa consta como apoiadora  
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pensamento de Flusser  é mostrar que a revolução no mundo da comunicação influência 

as nossas vidas com mais intensidade do que imaginamos, e por consequência aceitamos. 

Para o autor “o significado geral do mundo e da vida em si mudou sob o impacto da 

revolução na comunicação”. (FLUSSER, 2007, p. 127). Se esta afirmação num primeiro 

momento parece simples, Flusser irá nos surpreender com uma análise aprofundada que 

relaciona comunicação e tecnologias. O filósofo compara a importância das imagens no 

mundo pré-moderno, onde estas eram obras de artífices, e o mundo o pós-moderno, onde 

as imagens são obras da tecnologia. Se antes o homem pré-moderno vivia num mundo 

imagético que tentava interpretar o mundo, hoje “nós vivemos em um mundo imagético 

que interpreta as teorias referentes ao ‘mundo’”. (FLUSSER, 2007, p. 130) O design então 

terá um papel fundamental como uma base interpretativa e filosófica para um novo 

sentido existencial e interpretativo da configuração do mundo.  

Para  Rafael Cardoso o mundo atual é um sistema de redes interligadas  e a maior 

rede de todas é a da informação onde quase nada existe fora do domínio do artificial. 

(CARDOSO, 2012, p.23) Para o autor a complexidade do mundo está ligada ao grau de 

dificuldades de prever inter-relações potenciais entre as suas partes. A cidade é um 

microcosmo de um mundo complexo, onde Cardoso centra a sua análise. Assim como o 

olhar, que é sujeito a transformações no tempo, a forma também é fruto de uma 

transformação.  Elas são passíveis de mudanças, e adquirem novos significados: 

As formas dos artefatos não possuem um significado fixo, mas antes são 

expressivas de um processo de significação - ou seja, a troca entre aquilo que 

está embutido em sua materialidade é aquilo que pode ser depreendido delas 

por nossa experiência. (CARDOSO, 2012, p. 35-36). 

 

 Partindo da premissa de que a significação é um processo dinâmico, Rafael 

Cardoso nos traz uma questão fundamental para pensar a identidade visual do Festival do 

Rio, e consequentemente a presença de sua imagem na cidade. Como se opera o processo 

de transpor qualidades perceptíveis visualmente para juízos conceituais de valor? De que 

modo as formas expressam significados? Os cenários do Rio de Janeiro, em especial a 

Zona Sul e as suas paisagens naturais aparecem de forma estilizada como representações 

de um ideário de cidade em toda a comunicação visual do Festival. As imagens de 

Coqueiros da Praia de Copacabana, do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, da Baía de 

Guanabara, imprimem uma narrativa de cidade que é compartilhada com os habitantes e 

turistas do Rio de Janeiro. Assim, podemos concluir que os festivais de cinema, não só 

contribuem para a imagem das cidades onde são realizados, mas também são referências 
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simbólicas de identidades geográficas e territoriais. É bem possível que o Festival não 

tenha sido idealizado para criar uma imagem da cidade (como o Festival de Cannes, por 

exemplo), mas certamente contribui para o reforço de sua imagem. 
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