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Resumo: O trabalho traz à luz uma análise comparativa das imagens do Brasil divulgadas através de artigos da 

revista Travel in Brazil, um escrito por um autor estrangeiro, Paulo Rónai, e o outro pela brasileira e também 

editora da revista, Cecília Meireles. Como base teórica do trabalho serão utilizados os apontamentos de Machado 

e Pageaux (2000) e Cristóvão (2002); além de uma breve análise comparativa entre os artigos e o filme Diário de 

Motocicleta, de Walter Salles (2004), e o conto “Restos de Carnaval”, de Clarice Lispector (1998). Resultados 

apontam que os artigos analisados divulgam uma imagem intimista do Brasil e conseguem fugir da abordagem 

comum, apresentando uma nova perspectiva sobre a cidade do Rio de Janeiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é o recorte de um projeto de Iniciação Científica realizado na 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), financiado com bolsa Pibic-

CNPq, no período de 2017 a 2018, que envolveu estudos sobre a revista Travel in Brazil 

(1941-1942). Dentre os textos da revista, foram selecionados dois artigos para análise: 

“Carnival in Rio1”, da escritora Cecília Meireles, publicado no volume 1, número 2, 1941 e 

“A European’s impression of Rio in 19412”, do escritor húngaro Paulo Rónai, publicado no 

volume 1, número 4, de 1941, da revista. Considera-se que, dadas as diferentes nacionalidades 

dos autores, possibilita-se a abordagem de perspectivas distintas acerca do país e, em especial, 

da cidade do Rio de Janeiro: o olhar de uma escritora carioca, com laços íntimos e 

sentimentais em relação ao que está sendo apresentado e, a visão de um autor estrangeiro, 

através de suas impressões sobre a terra em que havia se estabelecido, como refugiado das 

perseguições nazistas, há cerca de dois meses apenas. 

O trabalho justifica-se na medida em que pretende compreender como a imagem do 

Brasil estava sendo divulgada nesses textos de cunho turístico, para o público estrangeiro, na 

década de 1940. Os textos publicados na revista tinham o propósito de atrair turistas 

estrangeiros para o Brasil, através de temáticas que incluíam as tradições brasileiras, a música, 

as paisagens, a modernidade dos meios de transporte, a vida urbana, o artesanato, a 

arquitetura urbana e rural, o desenvolvimento científico, a religião, os novos costumes 

urbanos e os tradicionais etc.  

A partir dos estudos de Romano (2016) sobre os textos da Travel in Brazil, entende-se 

que essa revista, de cunho turístico, tinha em mente um determinado perfil de viajante, que se 

distingue dos turistas de massa usuais, e possui maiores possibilidades de se interessar pelos 

temas abordados ao longo dos textos, que vão além dos estereótipos e, assim, justificaria a 

seleção temática realizada para a revista. Segundo Romano (2016, p. 69), esse turista 

esperado, possivelmente, seria um viajante contemplativo, bem informado e que valoriza os 

                                                           
1 “Carnaval no Rio”. 
2 “A Impressão de um Europeu do Rio em 1941”. 



aspectos das culturas populares. Portanto, compreende-se que o público imaginado, 

principalmente pela editora, Cecília Meireles, seria o de um turista mais próximo do viajante 

de certa erudição. Para esse turista entende-se que: “[...] a aquisição de conhecimentos é a 

preocupação maior, quer se trate de conhecimentos científicos, ou de cultura geral, capazes de 

provocarem novas ideias e hipóteses” (CRISTÓVÃO, 2002, p. 49).   

O presente estudo objetiva analisar as representações do Brasil, com destaque para a 

cidade do Rio de Janeiro, que estavam sendo divulgadas pela Travel in Brazil, a partir de um 

estudo comparativo entre dois artigos, de autoria de Meireles e Rónai. O trabalho irá refletir 

sobre as possíveis estratégias e elementos do Brasil, destacados por esses dois autores, para 

que se pudessem divulgar imagens do país com propósitos turísticos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa parte dos estudos dos artigos da revista Travel in Brazil e de 

textos que integram a Literatura de Viagens, a partir de uma experiência de bolsa de Iniciação 

Científica, na Unifesspa, assim como através de discussões dos textos durante os encontros do 

grupo de pesquisa “Literatura de Viagens”, cadastrado no CNPq e certificado pela 

Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Para uma melhor análise das imagens contidas nos dois artigos, o presente trabalho 

levou em consideração alguns pontos pré-estabelecidos, tais como: Qual a linguagem 

utilizada/escolha de palavras? Quais os temas abordados? Quais aspectos da cidade/país 

foram apresentados? Quais as condições de produção e difusão do texto? 

Em um primeiro momento foi realizada uma análise crítica dos artigos selecionados da 

Travel in Brazil, iniciando pelo artigo de Meireles, logo após estudando o texto de Rónai para, 

em seguida, os mesmos serem analisados comparativamente. As análises dos artigos contaram 

com os estudos teóricos sobre imagem, segundo Machado e Pageaux (2000) e Antelo (2004), 

assim como os estudos sobre a festa do carnaval a partir de Da Matta (1997). 

A etapa seguinte da pesquisa incluiu um breve estudo comparativo entre o artigo de 

Meireles e o conto “Restos de Carnaval”, de Clarice Lispector (1998), destacando diferenças e 

similaridades entre esses dois textos de gêneros textuais diferentes, que utilizam a mesma 

temática carnavalesca, mas com abordagens distintas. Por fim, comparou-se o texto de Rónai 

com uma passagem do filme Diário de Motocicleta, de Walter Salles (2004), devido a ambos 

realizarem um comparativo entre o sentimento de homesickness e desejo pela aventura do 

viajante, utilizando como suporte teórico para esse trabalho, os estudos sobre o luto, segundo 

Freud (1917 [1915]).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se, a partir do trabalho aqui realizado, que ambos os artigos da revista têm 

como base três pontos principais: a memória, as histórias e a cidade do Rio de Janeiro. Dentre 

os principais resultados obtidos, percebe-se que no artigo de Cecília Meireles, a autora 

descreve – em tom saudosista, leve e divertido e, através de uma linguagem coloquial– a 

história do carnaval, ligando histórias e origens da festa às suas próprias lembranças de 

infância. O carnaval aqui sai da simples classificação caricata e assume um posto de cultura 

nacional e importante acontecimento da vida, não só de uma cidade, como de seus moradores, 

e até mesmo do país como um todo. No texto, a autora consegue ainda incluir os diferentes 

extratos sociais presentes na festa, através dos costumes e fantasias, nas festividades dos 

morros ou dos salões, incluindo alguns desses elementos ilustrados nas fotos presentes no 

texto. 



O artigo “A European’s impression of Rio in 1941”, de Paulo Rónai, aponta as 

primeiras impressões do autor sobre a cidade do Rio de Janeiro, apresentando os contrastes de 

uma Europa em guerra e a paisagem brasileira que se abre aos seus olhos. O texto irá mostrar 

os sentimentos do autor recém-chegado ao Brasil, utilizando também uma linguagem pessoal, 

intimista, em primeira pessoa e, assim como no texto de Meireles, também se dirigindo 

diretamente ao seu leitor.  

Comparando-se os textos de Meireles e o de Lispector, nota-se que ambas as autoras 

descrevem a festa, ao mesmo tempo que mostram a sua íntima relação com ela, em especial o 

conto de Lispector, que irá apresentar não só a festa, como uma passagem triste de sua 

infância – a enfermidade de sua mãe. O artigo de Meireles não explora tanto essas 

particularidades, mas ainda assim apresenta menções à sua infância, e a sua avó, por exemplo. 

Pode-se considerar que o conto de Lispector é bem mais emotivo e melancólico, dando maior 

destaque aos sentimentos e experiências pessoais, enquanto que o texto de Meireles destaca a 

história da festa e, principalmente, o sentimento de alegria que “toma” as ruas durante o 

carnaval.  

O artigo de Rónai e o filme exploram os sentimentos dos viajantes, no entanto deve-se 

considerar as situações diferentes em que eles se encontram. Comparando as viagens descritas 

no artigo e no filme, nota-se que, enquanto a realizada por Che Guevara e Alberto Granado 

em Diários de Motocicleta (2004) detém um cunho mais próximo do turístico, a de Paulo 

Rónai é a descrição de sua chegada em território estrangeiro, como um refugiado de guerra. 

Paulo Rónai ao passo em que começa a admirar a paisagem brasileira, também revive as boas 

memórias familiares e, aparentemente, o autor, parece disposto a dar segmento ao ciclo de 

luto pela perda inconsciente de seu país, adaptando-se aos poucos à terra estrangeira, em um 

árduo trabalho, em que passa a substituir a Europa pelos atrativos da nova terra, onde acaba 

por se fixar até a morte. 

O trabalho de análise de imagens aqui realizado pretendeu verificar como o Brasil 

estava sendo divulgado no exterior nas revistas Travel in Brazil, na década de 1940, através 

das perspectivas de autores de diferentes nacionalidades. Resultados apontam que ambos 

conseguiram transmitir aspectos intimistas em seus textos, mesmo que apenas um dos autores 

fosse natural do Rio de Janeiro e, portanto, teria uma relação mais íntima e longa com a 

cidade do que o outro. Os dois autores, de maneiras próprias, passaram suas impressões sobre 

aspectos diferentes da cidade, na tentativa de divulgarem uma imagem positiva do Brasil, com 

objetivo de atrair visitantes, exaltando temáticas mais possíveis de conquistarem o perfil de 

turista esperado, tomando como destaque uma festa ou a cidade em sua diversidade de 

atrativos: cafés, livrarias, avenidas, paisagens, monumentos etc.  

4. CONCLUSÃO 

Os artigos de Rónai e Meireles, a despeito de terem ou não incentivado a vinda de 

turistas norte-americanos ao Brasil através da Travel in Brazil, que era a intenção almejada 

pelo DIP, conseguiram tratar de aspectos da vida carioca (festividades, história, urbanidade e 

paisagem natural) de forma intimista, com profundidade, riqueza de detalhes e em rica 

linguagem literária. Apesar de utilizarem elementos e cenários que já vinham há algum tempo 

sendo divulgados, todavia, os autores apresentaram essas imagens de forma bastante 

particular. 

O estudo desse material possibilita o conhecimento de uma literatura pouco divulgada 

no Brasil e pode ser considerada uma amostra de como a imagem do Brasil estava sendo 

vendida no exterior e como se intencionava divulgá-la com intenções turísticas. Espera-se 

ainda provocar uma maior divulgação e popularização da revista Travel in Brazil, 

incentivando outros estudos analíticos e/ou comparativos a partir dela, abrindo-se um leque 



para estudos multidisciplinares, incluindo, principalmente as áreas de Literatura de Viagens e 

de Turismo, possibilitando diversas produções como: artigos acadêmicos, monografias, teses, 

livros, capítulos e, inclusive, jogos educativos. 
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