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RESUMO: O presente resumo tem por objetivo a análise da construção da 
identidade dos brasileiros e estadunidenses nos filmes. Partindo disso, foi analisado 
dois filmes, são eles De Pernas pro Ar 2 do Brasil e Velozes & Furiosos 5 - 
Operação Rio dos Estado Unidos a partir desses outros filmes foram citados de 
acordo com sua importância. Assim a partir da análise desses filmes pode-se 
perceber como um a grande diferença que um povo percebe e caracteriza o outro, 
muitas vezes sendo desrespeitoso com a cultura do outro país. A análise dos filmes 
foi feita a partir do roteiro e da identidade que cada filme mostra, pois se for pego o 
aspecto econômico o Brasil acaba em grande desvantagem, pois os filmes 
estadunidenses têm um investimento bem maior em comparação a filmes brasileiros. 
Além da identidade que cada nação caracteriza a outra também foi analisado o fato 
dos filmes estadunidenses serem mais populares no Brasil do que os filmes 
nacionais, como os EUA influencia a maneira de pensar das pessoas. Desta maneira 
mostrando a influência geral que cada filme passa para o seu povo e para outros 
povos. 
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INTRODUÇÃO  

 

Com grande frequência podemos verificar que os filmes estadunidenses são 

mais populares entre os brasileiros do que os filmes nacionais, o Estado Unidos 

começou a produzir filmes a partir de 1896, já o Brasil realizou sua primeira sessão 

de cinema em 1896, dois anos depois em 1898 o primeiro filme brasileiro é 

produzido, foram apenas dois anos de diferença do filme estadunidense para o 

brasileiro, começaram praticamente juntos, porem os Estados Unidos teve um 

avanço em termos de investimento nas produções cinematográficas. Filmes como de 
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Super-heróis e ficção cientifica são populares nos estúdios dos Estados 

Unidos, e popular entre os jovens, no Brasil existe pouquíssimas produções de 

ficção e nenhum de super-heróis, pois isso muitas vezes os jovens brasileiros 

preferem filmes estadunidenses.  

Quando o cinema se modernizou, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos 

começaram a fazer produções retratando outros países, inclusive um retratando o 

outro, e notasse uma grande diferença de como um representa o outro. 

Os brasileiros passaram a se inspiram e querer ser como os estadunidenses 

em vez de abraçarem a própria cultura.  

Um dos principais meios por onde acontece essa dissipação de cultura 

estadunidense aos brasileiros é nos filmes, onde eles mostram como são bons, e 

quando citam os brasileiros, falam como se fosse algo ruim de ser, mostram só 

festa, bebida e mulheres. E muito brasileiro acaba se influenciando por esses filmes 

e acabam querendo ser outra pessoa, ter outra cultura, etc. 

Acaba sendo que nos filmes brasileiros, o brasileiro quer dizer tanto que tem 

uma característica diferenciada que acaba deixando caricato e se torna de certa 

maneira piada, os próprios filmes não levam a sério a cultura brasileira. E se 

reafirma algo não levável a sério.  

Outro ponto observado é a bilheteria do cinema, os filmes estadunidenses 

disparam em vendas enquanto os filmes nacionais dificilmente lotam salas de 

cinema. 

Por isso foi analisado a construção da identidade dos brasileiros e 

estadunidenses nos filmes. Tendo como objeto de estudo os filmes: De Pernas pro 

Ar 2 e Velozes & Furiosos 5 - Operação Rio. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

No final da década de 60 a escola de Franckfurt começa a repercutir no 

Brasil, ganhando uma influência importante. Para os frankfurtianos a cultura é 

identificada como arte, filosofia, literatura, música. 

A partir do artigo "O fetichismo na música como regressão da audição", 

escrito em 1938, Adorno desenvolve a relação entre cultura e mercadoria. Ele 



 

 
 

 
 

conclui que cultura de massa não é arte e que a real função da indústria cultural 

seria narcotizante. 

Adorno e Horkheimer definem um traço característico a instruía cultural: a 

padronização.  

Distinções enfáticas como entre filmes de classe A e B, ou 
entre estórias em revistas a preços diversificados, não são 
fundadas na realidade, quanto antes, servem para classificar e 
organizar os consumidores a fim de padronizá-los. Para todos, 
alguma coisa é prevista a fim de que nenhum possa escapar; 
as diferenças vêm cunhadas e difundidas 
artificialmente. (Adorno & Horkheimer, 1969, p. 160).  

Eles afirmam que tudo que é feito na indústria cultural serve para classificar, 

inclusive os filmes, os filmes são feitos para determinadas classes especificas, e eles 

próprios influenciam e os pessoas que os assistem. Os filmes são classificados em 

categorias, cada categoria agrada um grupo especifico de pessoas e atingindo este 

grupo em questão.  

A partir desta distinção de grupos específicos, podemos selecionar assuntos 

e ideologias, sendo elas culturais ou políticas e inserir nos filmes destinados a 

determinadas classes, e influenciar de forma especifica determinado grupo de 

pessoas.  

Por isso o seguinte artigo seguira a linha de pensamento frankfurtiano, 

seguindo a teoria crítica. 

Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa 
mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma 
dimensão na qual estes possam, sem perder o fio, passear e 
divagar no quadro da obra fílmica permanecendo, no entanto, 
livres do controle de seus dados exatos, e é assim 
precisamente que o filme adestra o espectador entregue a ele 
para se identificar imediatamente com a realidade. Atualmente, 
a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor 
cultural não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos. 
Os próprios produtos (...) paralisam essas capacidades em 
virtude de sua própria constituição objetiva (ADORNO & 
HORKHEIMER, 1997:119). 

Adorno e Horkheimer criticam a forma como tudo que a indústria cultural 

produz é para influência de algum cheio o receptor, o que era para ser feito para a 

diversão e divagar nos filmes, na realidade é tudo pensado como influenciar as 

pessoas, e como isso deixa de ser considerado arte e passa a ser manipulação.  



 

 
 

 
 

Adorno critica o modo que os filmes são produzidos, chegando a analisar 

comportamento dos jovens, dizendo que se é possível ver os jovens se abraçando 

ou se beijando nas ruas da Alemanha, com certeza esses jovens aprenderam esses 

atos nos filmes, afirma que os filmes são meios de manipular a população, manipular 

pensamentos e fazer as pessoas a agir como nos filmes.   

Em meio a tanta influência e tentativa de manipulação, podemos perceber 

até outras culturas influenciando outras, um povo influenciando o outro ou até 

denegrindo o outro pelos filmes.  

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Como o artigo ainda está sendo analisado, não é possível ter resultados, 

pois para ver os resultados finais a pesquisa tem que estar concluída. Os dois filmes 

analisados são filmes populares e a partir de pesquisadores e teóricos vai ser feita 

uma análise geral de cada filme a partir da construção da identidade dos brasileiros 

e estadunidenses nos filmes, sendo assim como cada um representa o outro. 

Também uma pesquisa ainda está sendo desenvolvida para entender a 

opinião dos brasileiros a respeito dos filmes nacionais e dos filmes estadunidenses.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste trabalho foi o de apresentar e analisar dois filmes 

totalmente distintos, feitos por países diferentes, porém que falando de outro país, a 

partir desses filmes pode-se perceber diversas coisas, como países são 

inferiorizados por outro e vice-versa. 

Como o artigo ainda está em fase de análise, pode-se dizer que o que foi 

analisado até o momento pode considerar que o brasileiro subestima o 

estadunidense e inferioriza sua própria cultura, por diferentes razoes, e isso acaba o 

deixando com complexo de vira lata para sempre, e inferioriza tudo o que é feito no 

próprio país.  
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