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Resumo 

Este projeto de pesquisa foi elaborado com o objetivo de descrever o fenômeno do 

estabelecimento de uma identidade latino-americana pelo cinema hollywoodiano. 

Minha hipótese é de que o cinema estadunidense se apoia sob uma narrativa 

homogeneizada e problemática que o mesmo criou acerca do que é a identidade latina. 

Procuro demonstrar que essa narrativa gera ideias que contribuem para a estigmatização 

do povo latino, estando ele dentro ou fora dos Estados Unidos. Para isso, o projeto é 

separado em três capítulos. No primeiro, escrevo sobre a maneira como a fronteira 

México-Estados Unidos é utilizada de forma a criar um imaginário de contraste entre a 

identidade estadunidense e mexicana. No segundo capítulo, escrevo sobre o poder das 

cores utilizadas em cena para contar a história do latino e reforçar ideias sobre sua 

identidade. No terceiro, uso os conceitos de estereotipagem, preconceito e 

etnocentrismo para expressar a dicotomia entre a identidade estadunidense e a que foi 

criada para corresponder à latina. Por fim, concluo com reflexões acerca do tema e uma 

nova onda de esperança para futuras produções na qual o latino está inserido. 
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“Vamos impedir a imigração ilegal que é, sem dúvida, um câncer para nossa sociedade.” 
(Loco Love, 2017) 

 

 No estilo Romeu e Julieta contemporâneo, “Loco Love” conta a história de dois 

adolescentes apaixonados que decidem engatar um namoro proibido. De um lado, 

Marisol é filha de imigrantes mexicanos que se mudaram para os EUA na intenção de 

conseguirem uma vida melhor para eles e os filhos. De outro, Gavin vem de uma 

família branca em falência, extremamente conservadora e ligada ao partido 

republicano.  

 A história se passa numa cidade no sul do Arizona, bem perto da fronteira 

México-Estados Unidos. A tal fronteira é citada e retratada diversas vezes ao longo do 

filme, sempre sendo apontada como o grande instrumento problemático que separa 

mundos opostos. Para a família de Marisol, um obstáculo a ser superado por um dos 

membros que ainda está do lado mexicano da fronteira e precisa atravessá-la de modo 

ilegal. Para a família de Gavin, uma barreira incapaz de se sustentar e que precisa 

urgentemente de reforços. 

 Apesar do clichê adolescente, “Loco Love” aborda temas importantes como a 

suposta origem do preconceito da família de Gavin contra mexicanos. Na mesa de 

jantar, os Hayes atribuem a falência da empresa do patriarca aos imigrantes. Não 

podendo concorrer com a mão de obra barata e ilegal vinda do sul da fronteira, a 

empreiteira de Earl não consegue sobreviver. 

 Já na mesa da família de Marisol, a mãe obriga os filhos a falarem espanhol. 

Um dos familiares justifica dizendo que “antes, aqui era o México”. A família está 

preocupada se Genaro, primo de Marisol, conseguirá atravessar ilegalmente a 

fronteira e começar a trabalhar nos Estados Unidos. E assim, enviar dinheiro para a 

avó doente que ficou em Sonora, México. 

 A construção dos personagens é outra categoria que chama bastante atenção. O 

filme tem muitos personagens típicos de um filme hispano-americano: a mulher 

sedutora, o bandido, a americana loira popular, o amigo condicente e o homem que 

não consegue resistir aos encantos da mulher latina.  

 Ramón é o ex-namorado de Marisol que não consegue aceitar a realidade de ter 

perdido seu par para um “gringo”. O personagem é um tatuado agressivo que xinga a 
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cada pelo menos três frases. Ele exibe sua arma e seu carro, é orgulhoso de suas 

origens e um completo machista. Sabendo que Marisol é virgem, o rapaz perturba a 

garota para que transe com ele como uma prova de amor.  

 Gavin, seu rival americano, é o completo oposto. É amoroso, carinhoso e gentil. 

Diferente de Ramón, ele não possui um sentimento de orgulho em sua nacionalidade. 

Gavin entende que os americanos podem ser muito xenofóbicos e lamenta que sua 

família seja tão racista - como a irmã que faz questão de chamar os mexicanos de 

“spics” (insulto às pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos) e “gângsters”. A 

família de Gavin na verdade serve como contraste para mostrar o quão progressista e 

livre de rótulos o personagem é.  

 O filme constrói Marisol como uma menina meiga, mas não inocente. Tete, sua 

melhor amiga, é uma atrevida colombiana que está o tempo inteiro flertando e 

questionando Marisol sobre seu status de virgem. Por isso, o melhor amigo de Gavin a 

vê como uma mulher fácil para apenas algo casual. É motivada pela amiga, que 

Marisol resolve ter atitude e dar o primeiro beijo em Gavin. No relacionamento, 

Marisol é quem lança os olhares sedutores e provocações. Gavin é apenas seduzido, 

vítima de seu próprio desejo pelo fuego latino, algo que não sentia com sua ex 

americana mimada. 

 Assim como no clássico shakespeariano, o romance termina na trágica morte da 

bela menina. Ramón, o ex-namorado problemático, descobre que os amantes planejam 

fugir de suas famílias e resolve acabar com a vida de Gavin. Numa troca de tiros, 

Marisol é quem acaba atingida e morre nos braços de seu amor proibido. Enquanto 

culpado de assassinato Ramón foge do Arizona, a mãe de Marisol dá um discurso 

emocionado sobre a vida interrompida de uma jovem latino-americana.  
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Introdução 

 

“Say hello to my little friend!”. Em seu arsenal de armas potentes, Tony Montana 

pega sua M4 aperfeiçoada com um lança-granadas e atira contra seus inimigos. Ele se 

sente destemido; sua irmã morreu, seu império está prestes a ruir, ele não tem nada a 

perder. Depois de matar capangas e levar muitos tiros, ele recarrega o pente de seu rifle 

e continua de pé, atirando contra todos. Em meio a todo sangue e fumaça, por alguns 

segundos, somos convencidos de que Tony tem alguma chance contra as dezenas de 

homens armados que estão contra ele. Até que por fim, um homem da gangue rival de 

Tony, atira por suas costas e o mata. Seu corpo passa pela emblemática estátua 

segurando o globo com os dizeres “The world is yours” e cai direto na água da piscina, 

que aos poucos vai diluindo seu sangue e tornando-se vermelha e agressiva como o 

resto do cenário.  

“Scarface” (1983) conta a história de um cubano que exilado para os Estados 

Unidos, se envolve com um dos maiores traficantes de Miami e vê sua carreira 

deslanchar no mundo do crime. Quando as coisas não saem como o esperado e Tony vê 

seu império ameaçado, ele precisa reagir. Considerado pela crítica e pelos amantes de 

cinema, um clássico da sétima arte, “Scarface” é um espelho do que Hollywood 

construiu como a base da identidade latino-americana: a associação com drogas, armas 

luxúria e violência. 

Tony Montana é o homem cubano que chega nos Estados Unidos com um objetivo: 

ganhar dinheiro fácil através da venda de drogas. A imagem de traficante, especialmente 

de cocaína é muito usada para representar aqueles que vivem ao sul dos Estados Unidos. 

Os personagens latinos que não necessariamente são criminosos na trama, estão 

fortemente associados aos que são. Sejam mexicanos, brasileiros, cubanos ou de 

qualquer outra nacionalidade latina, quando aparecem nas telas de filmes 

hollywoodianos, o latino se torna um só. É retratado com uma identidade única e 

homogeneizada que não leva em conta as particularidades e individualidades de cada 

país latino-americano e de seus povos.  

Eu escolhi esse tema pela importância e pelo prestígio da indústria cinematográfica 

americana não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Na década de 1930, 
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depois do Crack da Bolsa de Nova York, o desemprego em massa era uma realidade 

assustadora. Assim, grande parte da população estadunidense, sem emprego e com 

tempo livre de sobra, via nos ingressos baratos uma alternativa de lazer agradável. É 

nesse período que Hollywood1 se torna referência para a indústria cinematográfica, 

dentro e fora dos Estados Unidos. Em “A Era dos Extremos”, Eric Hobsbawm destaca a 

notoriedade do cinema estadunidense como veículo de massa. 

 O cinema, por outro lado, fazia poucas exigências à alfabetização, e depois 
que aprendeu a falar, em fins da década de 1920, praticamente nenhuma ao 
público de língua inglesa. Contudo, ao contrário da imprensa, que na maioria 
das partes do mundo interessava apenas a uma pequena elite, o cinema foi 
quase desde o início um veículo de massa internacional. O abandono da 
linguagem potencialmente universal do filme mudo, com seus códigos 
testados de comunicação intercultural, com certeza muito fez para tornar 
internacionalmente familiar o inglês falado, e com isso ajudou a estabelecer a 
língua como patoá global do fim do século. Pois na era de ouro de 
Hollywood os filmes eram principalmente americanos – a não ser no Japão, 
onde se faziam quase tantos longametragens quanto nos 
EUA.(HOBSBAWM, 1997 p. 155)  

 

Em sua origem no cinema mudo, os filmes eram exibidos sem trilha sonora ou falas 

dos atores. Dessa maneira, quando era necessário que algo fosse explicado ao 

espectador, um quadro negro com margens brancas enfeitadas aparecia com dizeres na 

tela, geralmente em forma de pergunta ou exclamação. Como realça Hobsbawn (1955), 

no fim da década de 1920, quando o cinema se torna falado, rompe a fronteira que 

distanciava pessoas sem alfabetização e a leitura dos quadros, tornando o cinema ainda 

mais acessível não só à elite, mas também à classe trabalhadora. 

Desde então, Hollywood vem se mantendo firme no mercado e movimentando 

milhões de dólares com seus filmes. Não é por acaso que o filme “Avengers: Endgame” 

de super-heróis da Marvel, editora estadunidense de quadrinhos, superou o sucesso de 

bilheteria mundial de “Avatar” da 20th Century Fox, estúdio de cinema também 

estadunidense. (GLENDAY, 2019) Os recordes de bilheteria pela indústria 

cinematográfica hollywoodiana demonstram o impacto significante que ela possui sobre 

os telespectadores. É certo que esse impacto gera consequências – a principal delas 

sendo o consumo do imaginário estadunidense acerca de uma série de assuntos pelo 

resto do mundo. Estamos acostumados a consumir filmes que nos mostram 

                                                             
1 Uso o termo “Hollywood” como representação geral de todo polo das indústrias cinematográficas 
americanas localizadas no distrito de Hollywood em Los Angeles, EUA. 
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estadunidenses de um modo específico: heroico. Enquanto isso, grupos étnicos diversos 

são constantemente representados como vilões, terroristas, ladrões e traficantes.  

A minha escolha pela comunidade latino-americana, dentre outras que também 

sofrem com a construção da própria identidade sob uma perspectiva estadunidense, é 

baseada na expressão do corpo social latino nos Estados Unidos. O número de pessoas 

latinas migrantes nos Estados Unidos é bastante considerável. “De acordo com dados de 

2017, 27% dos residentes nascidos no exterior são do México (...) Outros 17% são de 

outros países da América Latina, incluindo El Salvador e Cuba.” (MCINTOSH; NUNN; 

SHAMBAUGH, 2018) 

Além disso, outro componente de minha escolha por esse tema de pesquisa foi o 

fato de que, desde a eleição do presidente Donald Trump, latinos vêm sofrendo opressão 

direta. No polêmico discurso do então candidato à Presidência, o mesmo afirma 

“They're sending people that have a lot of problems, and they're bringing those 

problems with us.” Confirmando a ideia do caráter problemático do latino. Ele 

continua: “They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I 

assume, are good people.” Dessa forma consolida a ideia de que latinos são traficantes, 

criminosos, estupradores, etc. Mas que no entanto, como em toda regra há uma exceção, 

há dentre esses citados, “good people”. (WASHINGTON POST, 2015)  

O discurso de Trump é poderoso. Ele valida atitudes violentas de estadunidenses 

contra latinos. Nos últimos anos, temos visto cada vez mais latinos sendo rechaçados 

por estarem falando espanhol em meio aos falantes de língua inglesa, muros pichados 

com dizeres racistas em relação à promessa de Trump sobre a construção de um muro 

na fronteira México-Estados Unidos e denúncias de cidadãos estadunidenses por 

“atitudes suspeitas” praticadas por latinos. 

Uso o termo “latino” para me referir àqueles que tem suas origens e ancestralidades 

na América Latina. Não apenas necessariamente nascidos em um país latino, mas 

indivíduos que se identificam com a multiculturalidade latina, com os idiomas, 

histórias, tradições e vivências suas e de seus antepassados como latino-americanos. 

Assim, indivíduos que possuem nacionalidade de algum país fora da América Latina, 

mas que pertencem a algum grupo social associado às raízes latinas, como chicanos2, 

                                                             
2 Indivíduos nascidos nos Estados Unidos que têm origem mexicana. Expressam sua identidade como 
uma mistura do estilo de rua mexicano e estadunidense.  
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por exemplo, ainda que lidos como “ni de aquí, ni de allá”3, se encaixam no 

agrupamento identitário “latino” o qual me refiro nesta pesquisa.  

Dessa forma, procuro através da análise de filmes, evidenciar a utilização dessa 

concepção inerte de identidade latina. Para isso, utilizo o conceito de identidade de Lisa 

Bedolla em “Fluid Borders: Latino Power, Identity and Politics in Los Angeles”. 

I define identity as an individual’s self-conceptualization that places the 
individual either within or in opposition to a social grouping. This definition 
accepts that “a group is constituted not only when all members share the 
same characteristics with one another, but also when the members stand in a 
particular relationship to nonmembers.” (BEDOLLA, 2005, p.4) 

 

Como diz a autora, identidade pode ser lida como conceptualização que coloca o 

indivíduo dentro ou em oposição a um agrupamento social e que essa definição aceita a 

ideia de que membros de determinado grupo social mantêm um relacionamento 

particular com não membros. Essa contextualização será importante nos capítulos 

seguintes quando escrevo sobre a dicotomia da identidade latina e da estadunidense, 

preconceito e etnocentrismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 “Nem daqui, nem de lá.” Forma de se referir a biculturalidade de méxico-americanos, por não serem 
lidos totalmente nem como mexicanos, nem como estadunidenses.  
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1. A fronteira México-Estados Unidos como lacuna no cinema 
fronteiriço  

 

Assim como em “Loco Love”, muitos outros filmes mostram a dicotomia México-

Estados Unidos, principalmente na região fronteiriça que separa não só dois países, mas 

dois mundos completamente opostos e antagônicos. Os Estados Unidos são 

representados como lugar de moral e bons costumes. O México, como espaço de 

depravação e libertinagem. 

 É o caso do famoso filme “O Segredo de Brokeback Mountain” (2005). O longa 

conta a história de dois caubóis que se conhecem durante um trabalho de pastoreio de 

ovelhas na montanha de Brokeback. Não demora muito para que Jack e Earl se 

apaixonem e comecem um romance às escondidas.  

Em plena década de 1960, no sul dos Estados Unidos, território conhecido por ser 

extremamente conservador, os dois amantes precisam manter o relacionamento 

totalmente em segredo. Jack chega a sugerir que os dois se mudem para uma fazenda e 

comecem uma vida juntos, deixando para trás suas esposas. Earl no entanto, lembra da 

intolerância aos “queers” e conta da experiência de na infância, ter presenciado o 

cadáver de um homem que seria supostamente gay por morar com outro homem.  

No filme, o protagonista Jack cruza a fronteira de El Paso para conseguir uma noite 

com um garoto de programa. Ele cruza não só a fronteira física entre Estados Unidos e 

México, mas também a fronteira moral da heterossexualidade, tão importante para os 

conservadores estadunidenses. Do lado do México é onde se pode encontrar a 

“depravação” da prostituição homossexual. Do lado dos Estados Unidos, isso jamais 

seria possível. Um comportamento “não-natural” como a homossexualidade seria 

inadmissível e reprimido com morte.  

Em “O Segredo de Brokeback Mountain”, fica claro que os Estados Unidos não 

seriam um país de relatividades e experimentações. É no México que Jack pode explorar 

sua sensualidade, sexualidade e o desejo reprimido. É importante também ressaltar que 

El Paso não seria um exemplo de modernidade e aceitação gay diante dos homofóbicos 

estadunidenses. Ao contrário, seria um lugar sem lei, sem moral, no qual um homem 

seria capaz de se prostituir com outro por alguns trocados de dólar. 
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  Para Fojas (2008), Hollywood possui um vasto histórico de apresentar a 

fronteira México-Estados Unidos como uma problemática inquestionável e invariável: 

ela reproduz um gap, uma lacuna ou um abismo. Segundo a autora 

Since the beginnings of cinema, Hollywood has depicted the U.S-Mexico 
border as a lawless place ruled by a dark mythology, and home to every illicit 
activity and industry. The cultural connotations of the borderlands are 
endless, from lacuna, fringe, outskirts, aporia, abyss, gap, or lapse in meaning 
to horizon, threshold, and boundary; borders suggest limits—the end and 
beginning of things or the edge to which you take things before the risk turns 
to crisis or sanity to madness. (FOJAS, 2008, p.183). 

 

Sendo esse “espaço vazio”, a fronteira pode ser construída e retratada da maneira 

que Hollywood acredita ser mais conveniente. Em termos geográficos, pensamos uma 

fronteira como uma linha imaginária que define o limite entre dois países. Em termos 

cinematográficos, a fronteira que separa Estados Unidos e México é mais do que isso. É 

uma extremidade que põe, lado a lado, duas partes antagônicas, em que uma representa 

o luminoso e outra o obscuro.  

 Podemos pensar o conceito de “gap” da fronteira Estados Unidos-México como 

uma tela em branco. Neste cenário, o estadunidense é o pintor. As ferramentas que o 

estadunidense usa para compor sua arte, os pincéis, as tintas e as cores são instrumentos 

de poder que lhe permitem retratar a obra como ele bem desejar. O resultado final do 

quadro é o que o pintor acredita ser a fronteira. Não é apenas uma livre expressão de 

arte, mas uma exposição dos preconceitos internos do autor. A escolha das cores, das 

dimensões das figuras, das formas e das técnicas não é imparcial, mas baseada no 

processo interior imaginativo do pintor, que pode não corresponder a como o objeto 

relatado, de fato é. Assim, os expectadores são levados a observar o retrato da fronteira 

pelas lentes do pintor e crer que ela traduz o objeto como uma representação legítima e 

verossímil. 

 A tela que o autor pintou não é feita para expressar a si mesma, mas expressar o 

que o pintor deseja que o expectador veja. A voz da obra não é dela, mas do autor que a 

construiu. A obra não tem poder para desafiar ou contra argumentar o autor, porque não 

dispõe das ferramentas que ele usou para pintá-la. A obra em última instância é apenas 

uma obra – ou seja, o produto de um agente. O que quero dizer é que, uma vez que uma 

instituição forte de cinema como Hollywood estabelece a fronteira México-Estados 

Unidos como um “gap”, isso acaba se tornando uma verdade na arte audiovisual. O que 
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dá liberdade para que os diretores de cinema estadunidenses usem essa espécie de 

“passe-livre” para preencher a dita lacuna com suas próprias preconcepções, colocando 

os Estados Unidos sempre como heroico.  

 Essa lacuna aproveitada pelos diretores de cinema estadunidense pode ser 

preenchida de várias maneiras, todas elas, entretanto, têm algo em comum: os Estados 

Unidos como o protagonista. No cinema fronteiriço, os mexicanos são em sua maioria, 

os criminosos que atravessam a fronteira de modo ilegal, colocando os Estados Unidos 

em posição da vítima que os recebe e precisa lidar com esse problema. Por outro lado, 

quando os estadunidenses são os que atravessam a fronteira, os fazem de modo legal, 

em busca de aventuras, prazer e ilícitos como drogas e prostituição.  

“Em Plano de Fuga” (2012), por exemplo, a comédia mostra o personagem de 

Mel Gibson, “o motorista”, como um criminoso estadunidense que, após roubar um 

banco, consegue atravessar a fronteira de seu país com o México numa perseguição 

policial desdenhável. Aqui, a fronteira foi moldada como uma barreira pífia de fácil 

transgressão. Sabemos que no mundo real, isso dificilmente seria possível. A fronteira 

México-Estados Unidos é altamente policiada, contando com vigilância e controle 

severo para possíveis crimes. (DAVIS, 2020) 

Uma vez no México, o motorista é levado para uma prisão que causa muita 

estranheza no personagem. Diferente das cadeias estadunidenses, como o próprio 

personagem aponta, a mexicana mais parece uma pequena cidade. Nela, além de muito 

lixo, superlotação e violência, se vê uma corrupção complacente entre presos e guardas. 

É possível ver presos trabalhando em restaurantes, pequenos comércios ou com armas, 

vendendo e consumindo drogas livremente. Algo que parece um absurdo se comparado 

a cadeias nos Estados Unidos.  

A cadeia mexicana do filme serve para alimentar o sentimento de impunidade, 

crime e desonestidade no México. Trabalhemos com a ideia de que a maioria das 

pessoas acredita que a prisão é uma instituição corretiva, que serve para punir um 

criminoso e privá-lo do privilégio de viver em sociedade. Com o filme, surge a hipótese 

de que, se o México não consegue lidar com os criminosos na própria cadeia, não 

conseguirá lidar com os mesmos nas ruas. Pouco a pouco, o discurso de que o que está 

abaixo da fronteira dos Estados Unidos é um transgressor, vai se tornando mais forte.  
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 A fronteira nos filmes de Hollywood serve como instrumento para verbalizar 

que existe uma diferença bem grande do que é ser estadunidense e do que é ser 

mexicano. O mexicano é tudo aquilo que o americano não é: atrasado, libertino, 

criminoso, emocional. O americano é civilizado, conservador, racional e tem bons 

costumes. As instituições mexicanas são falhas, eles não podem cuidar de si mesmos e 

precisam de amparo. As instituições dos Estados Unidos são fortes, autossuficientes e 

exemplares. 
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2. A identidade latina através das cores  

 

Além do roteiro, do cenário e da construção dos personagens num filme, 

algumas outras ferramentas são usadas para contar uma história. Através das cores, é 

possível criar uma narrativa e manipular o psicológico do espectador para que ele sinta a 

emoção que a produção cinematográfica deseja passar. A paleta de cores tem o poder de 

atrair ou afastar o espectador, fazendo com que ele se identifique ou menospreze 

determinado personagem, grupo ou ação em cena.  

No cinema, três fatores determinam as cores: HUE (a própria cor), saturação (a 

intensidade da cor) e brilho (quão clara ou escura o a cor é). Dessa forma, um(a) 

diretor(a) pode criar um esquema de cores simples ou complexo baseado no que ele(a) 

pretende que o espectador sinta quando assistir seu trabalho. (BINDER, 2018) Numa 

obra de arte 2D como um quadro, o artista pode combinar, em seu godet, parcelas das 

cores que deseja utilizar em sua obra. Em monitores e telas digitais, a combinação de 

cores é feita através do Tripleto Hexadecimal, ou seja, uma sequência de seis dígitos 

formados por três bytes em hexadecimal. Cada byte representa a fração das cores 

vermelho, verde e azul (RGB- red, green, blue).  

 

  O amarelo acima, por exemplo, chama-se Amarelo Gold. Como sabemos, o 

amarelo é uma cor proveniente da combinação de vermelho e verde. Um artista 

tradicional poderia, pouco a pouco, ir misturando as duas cores até obter o resultado 

desejado de Amarelo Gold. Um artista digital, no entanto, tem a vantagem de poder 

utilizar seu código hexadecimal. Traduzido para o meio tecnológico, o Amarelo Gold 

torna-se o código #FFD700 e na escala RGB é um compromisso de 100% vermelho, 

84.31% verde e 0% azul. (ENCYCOLORPEDIA, 2020).  
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 Observemos na imagem acima como o Amarelo Gold (#FFD700) muda 

totalmente de tonalidade quando é saturado ou dessaturado, ou seja, quando se torna 

mais ou menos intenso. Quando saturado em 25% essa cor deixa de ser o original 

#FFD700 e torna-se #FFED00, o mesmo acontece quando é dessaturada em 25% 

tornando-se #E6C619. Assim como os códigos mudam, a nossa percepção sobre a cor 

também já não será a mesma. Diferentes tons de amarelo representam coisas distintas, e 

uma simples manipulação na cor original pode alterar completamente a resposta 

psicológica do espectador. 

Em “If It’s Purple, Someone’s Gonna Die”, Patti Bellantoni (2005) descreve o 

amarelo como incrivelmente versátil. Quanto mais iluminado, mais elegante. A chave 

para usar o amarelo, seria o controle da saturação da cor. Um amarelo pastel é usado 

para compor o ambiente de Mia Farrow em “O Bebê de Rosemary” (1968), espelhando 

a inocência da personagem. Já em “O Talentoso Mr. Ripley” (1999), o amarelo ácido da 

sunga (bastante saturado) do personagem se torna uma cor hostil visualmente. 

 

 

 

Heller (2013) descreve o amarelo como sendo a cor mais ambígua e 

contraditória de todas. Pode representar recreação, jovialidade e otimismo. Ao mesmo 
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tempo, a cor também pode ser usada para o amor sensual, inveja, ciúme e hipocrisia. O 

amarelo pode ser belo como num pôr do sol, ou feio como num sorriso amarelado. Pode 

ser a cor da prosperidade, da luz e do calor. Também pode ser um berrante sinal de 

advertência, como num farol de trânsito ou num cartão de futebol.  

Quando usado em pôsteres de divulgação, a tonalidade do amarelo antecipa o 

que o espectador pode esperar do filme. Nos cartazes de “Pequena Miss Sunshine” 

(2006) e “Histórias Cruzadas” (2011), o amarelo tênue manifesta a leveza e fraternidade 

dos mesmos. Já em Kill Bill (2003), o amarelo sólido e intenso contrastado com o preto, 

alerta o espectador para uma personagem perigosa. Não é à toa que o traje que “a 

noiva”, personagem de Uma Thurman, utiliza no filme, é um amarelo berrante que 

vocifera em alto tom: ela está a caminho para matar Bill.  

 

 

Em “A Psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão”, Heller 

faz uma separação entre dois amarelos: o bom e o ruim. O amarelo bom é a cor da 

iluminação, da inteligência. Do ouro, das loiras e dos homens bonitos. Já o amarelo 

ruim, ela define como “O amarelo ruim não é o amarelo solar nem o amarelo áureo – é 

o amarelo esverdeado, o amarelo fétido do enxofre. O amarelo é a cor de tudo que nos 

causa raiva.” (HELLER, 2013, p.146) 

Não por acaso, Hollywood tem um vasto histórico de associar a cor com latinos. 

Por ser uma cor ambígua, o amarelo representa perfeitamente as várias facetas que essa 

indústria de cinema construiu para o povo latino-americano. É uma cor volátil, assim 

como a identidade que Hollywood atribui aos latinos. O amarelo aparece em primeiro 

lugar na pesquisa da autora como alusão a espontaneidade e impulsividade. (HELLER, 

2013 p. 151) 
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O amarelo pode remeter à aridez, ao clima desértico e ao calor, como nos filmes 

de povos que atravessam a fronteira México-Estados Unidos. Também pode ser a cor da 

sensualidade, associada ao fuego da mulher latina. Aquela que, diferente das 

estadunidenses, é mais consciente de seu corpo e tem sua sexualidade mais aflorada. 

Hellen diz que, na Idade Média, o amarelo tornou-se a cor dos proscritos. Em 

Hamburgo, as prostitutas colocavam um pano amarelo na cabeça; uma lei de Leipzig de 

1506 as obrigava a vestir um manto; em Merano, na Itália, seus sapatos deveriam ter 

cordões amarelos. (HELLER, 2013, p.155)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cores no cinema não são aleatórias: são pensadas para contar uma história e 

induzir emoções no espectador. É claro que um bom filme não conta apenas com as 

cores do cenário e figurino, mas com filtros de cores que são aplicadas na edição da 

montagem final do filme. Uma boa paleta de cores pode decidir se a produção será uma 

obra prima cinematográfica ou um completo fiasco.  

 As cores que serão apresentadas no produto final ao telespectador são formadas 

a partir de um círculo cromático. Isto é, uma disposição de cores em círculo, usado 
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como ferramenta para definir uma quantidade de combinações satisfatórias de 

tonalidades. (OMELETEVE, 2017) 

Utilizando essa ferramenta, pode ser definida a harmonia cromática –, ou seja, a 

combinação de duas ou mais cores e tonalidades dentro de um determinado padrão. 

Assim, fica perceptível se o filme irá apresentar cores vibrantes, quentes e energéticas 

ou cores calmas, serenas e relaxantes, dependendo do que o diretor deseja passar. 

Existem seis principais esquemas de harmonia cromática, distribuídos conforme na 

imagem abaixo: 

 

 

 

Em “Era Uma Vez No México” (2003), os filtros escolhidos foram os que 

contemplavam o lado esquerdo do círculo cromático. Ou seja, as cores quentes. O filme 

é todo construído com um filtro amarelado em tons terrosos e calorosos, passando a 

ideia de um velho-oeste quente, infernal e seco. As cores claras como o bege servem 

para iluminar os tons marrons, amarelados e alaranjados e, por contraste, intensificá-los. 

Em algumas cenas o esquema de cores deixa o amarelo ainda mais acentuado, 

convidando o telespectador a imergir nesse clima quente e hostil de violência. 
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Já em “Histórias Cruzadas” (2011), o filtro amarelado é usado de maneira suave, 

como uma tarde de sol. Aqui podemos perceber a utilização do esquema de cores 

complementares. Um lilás rosado bem amigável é contrastado com esse amarelo cor de 

margaridas. Há bastante iluminação na cena, realçando a pele pálida e os cabelos loiros 

dourados das personagens. Não há ideia de quente, fogo ou seco, mas de harmonia e 

positividade. Quem já assistiu ao filme, percebe que o objetivo das cores é justamente 

passar uma noção de concordância e amizade, quando na verdade, existe um racismo 

velado na sociedade retratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo, mais exemplos do recorrente uso de filtros amarelados em filmes com a 

temática latina. Da esquerda para baixo, depois da direita para baixo: “007 - Contra 
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Spectre” (2015), “Era Uma Vez No México” (2003), “Traffic” (2000), “Sicário: Dia do 

Soldado” (2018) e a série de televisão americana “Breaking Bad” (2008). 
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3. A estereotipagem do latino como instrumento de poder 

 

Em todos os filmes que analisei até agora, latinos são representados a partir de 

certos estereótipos. Seja o fetiche, o bandido, o traficante, o amante etc. Primeiro, para 

entendermos os estereótipos latinos, de onde vêm, por que e como são utilizados em 

Hollywood, precisamos entender o que se entende por “latino”. A OMB (U.S. Office of 

Management and Budget) define "hispânico ou latino" como uma pessoa de origem 

cubana, mexicana, porto-riquenha, sul ou centro-americana, ou outra cultura ou origem 

espanhola, independentemente da raça. (US CENSUS BUREAU, 2020)  

 Apesar de parecer uma definição plural, ela não é congruente com o imaginário 

de latino que os estadunidenses possuem. Primeiro de modo geográfico. Geografia é 

geralmente ensinado como parte de estudos sociais, mas estudos mostram que 

professores da oitava série (a maioria dos estados não exige curso de geografia no 

ensino médio), gastam apenas 10% ou menos de seu tempo ensinando estudos sociais. 

(GAO, 2015) O falho sistema de educação geográfica nos Estados Unidos responde à 

confusão dos estadunidenses com mapas, países, capitais e afins.  

 O talk show de comédia do apresentador Jimmy Kimmel mostra um quadro 

chamado “Can you name a country?” no qual uma repórter pede para que passantes 

apontem qualquer país no mapa disponível. A maioria esmagadora dos participantes do 

quadro não sabem a diferença entre países e continentes, e mal conseguem apontar para 

os Estados Unidos. “África” e “América do Sul” por exemplo, são conceitos abstratos, 

soltos no mapa. Apenas um participante conseguiu dizer nomes de países na América 

do Sul. (JIMMY KIMMEL LIVE, 2018) 

 Os estadunidenses se agarram ao pouco que conhecem da América Latina logo 

no que está mais próximo dos Estados Unidos, o México. O latino passa a ser não mais 

os que têm raízes hispanas, cultura espanhola ou que é de origem centro ou sul-

americana, mas aquilo que os estadunidenses conhecem: o mexicano. O latino é aquele 

que os estadunidenses têm contato direto ou indireto porque fazem parte do seu 

cotidiano. Estima-se que 36,6 milhões de hispânicos de origem mexicana viviam nos 

Estados Unidos em 2017, de acordo com uma análise do Pew Research Center da 

American Community Survey do U.S. Census Bureau. (FLORES, 2019) 
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 Baseado nas características que os estadunidenses atribuem aos mexicanos, 

acabam desenvolvendo uma identidade homogênea e reducionista do ser latino. Tudo o 

que está abaixo dos Estados Unidos, começando pelo México, passa a ser uma só coisa. 

O latino passa a ser visto em função do estadunidense e em contraste com o mesmo. 

 Em “Orientalismo: o Oriente como criação do Ocidente”, Edward Said (1990) 

discute as lentes que distorcem o Oriente, sendo elas chamadas de Orientalismo. Em seu 

capítulo de introdução, Said relata a frustração de um jornalista francês em sua visita a 

Beirute durante a guerra civil de 1975-6, ao ver que a cidade já não parecia mais 

pertencer ao Oriente de Neval ou Chateubriant (SAID, 1990, p.13). Said aponta que o 

jornalista tinha razão sobre o lugar do ponto de vista de um europeu: “O Oriente era 

quase uma invenção europeia, e fora desde a Antiguidade um lugar de romance, de seres 

exóticos, de memórias e paisagens obsessivas, de experiências notáveis.” (SAID, 1990, 

p.13) 

Não só uma invenção europeia, o Oriente foi parte fundamental que ajudou a 

definir a Europa (ou Ocidente), como sua imagem, ideia, personalidade e experiência de 

contraste. (SAID, 1990, p.14) Said procura mostrar que a cultura europeia ganhou em 

força e identidade comparando-se com o Oriente, como uma espécie de identidade 

substituta e até mesmo subterrânea, clandestina.  

 Said define o Orientalismo em três categoriais: acadêmica; na distinção 

ontológica e epistemológica entre o “o Oriente” e “o Ocidente”; e a que nos interessa 

para o estudo deste artigo que escrevo, a do Orientalismo como um discurso. Diz o 

autor: 

Tomando o final do século XVIII como um ponto de partida muito 
grosseiramente definido, o orientalismo pode ser discutido e analisado 
como a instituição organizada para negociar com o Oriente – negociar 
com ele fazendo declarações ao seu respeito, autorizando opiniões 
sobre ele, descrevendo-o, colonizando-o, governando-o, em resumo: o 
orientalismo como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter 
autoridade sobre o Oriente. (SAID, 1990, p. 15) 

  

Como apontado por Said, através do orientalismo, o Oriente tornou-se uma 

construção do Ocidente com a intenção de dominação e autoridade. O mesmo processo 

pode ser observado através da construção da identidade latino-americana através das 
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lentes, dessa vez literais, do cinema estadunidense. O cinema hollywoodiano 

corresponde ao latino da mesma forma que a Europa correspondeu para o Oriente.  

Apesar do processo de construção a partir de ideais, o autor sustenta que “seria 

um erro concluir que o Oriente era essencialmente uma ideia, ou uma criação sem 

realidade correspondente.” (SAID, 1990, p.17) Da mesma forma, com o cinema 

estadunidense, seria equivocado declarar que nada do que aparece nas telas coincide 

com a realidade do que é, de fato, ser latino. Para isso, os roteiristas se valem do 

instrumento de estereotipagem, um modelo tal que se estabelece como padrão. 

Em “Latino Images in Film: Stereotypes, subversion, resistance.” Charles 

Ramírez Berg (2002) diz que para alguns psicólogos cognitivos, a estereotipagem 

descreve um mecanismo psicológico de valor neutro que cria categorias e permite que 

pessoas administrem o turbilhão de dados que lhes são apresentados em seus ambientes, 

e que assim o fazem para lidar com a exaustão de ver todas as coisas frescas e 

detalhadas, ao invés de tipos de generalidades. (BERG, 2002, p.29) 

No caso do latino, sua identidade é quase sempre retratada a partir de 

estereótipos ruins, do vilão e antagônico. Para que os estereótipos ruins se construam, 

Berg (2002) aponta que dois elementos centrais precisam ser considerados: o 

etnocentrismo e o preconceito. O etnocentrismo é a visão das coisas na qual um grupo é 

o centro de tudo, e todos os outros são dimensionados ou avaliados com referência a ele. 

Seguindo a lógica da estereotipagem, não por acaso, o grupo externo (“Eles”) é 

comparado pelo grupo interno (“Nós”) e, não surpreendentemente, o “Eles” é sempre 

incompleto e imperfeito. (BERG, 2008, p.29) 

 “Em Velozes e Furiosos 5 – Operação Rio” (2011) por exemplo, depois de uma 

fuga envolvendo roubos de carros, os protagonistas vão se esconder numa favela 

carioca, cujo nome não é mencionado nenhuma vez. Mia e Brian chegam ao local e são 

recebidos por traficantes, exibindo suas armas e os amedrontando. Até que Vince, um 

dos protagonistas estadunidenses, alegre em vê-los, tranquiliza seus “comparsas” 

arranhando um português carioca. “Eles estão comigo, galera.” É o suficiente para os 

traficantes relaxarem com a presença do casal de estrangeiros. 

Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sobre crime organizado no Rio 

de Janeiro sabe que esse tipo de coisa jamais poderia acontecer na realidade. O Rio 

conta com um esquema complexo de facções criminosas. De maneira nenhuma, um 
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estrangeiro sem conhecimento do funcionamento da estrutura carioca de compra e 

venda de drogas, entre outros crimes, poderia liderar um grupo de traficantes. Essa cena 

é um exemplo claro de etnocentrismo estadunidense, no qual o protagonista Vince é 

colocado como centro da operação.  

Já preconceito é o processo de transformar a categorização neutra numa prática 

discriminatória, julgando o Outro (ou “Eles”) como naturalmente inferior, com base na 

diferença etnocentricamente determinada por cor ou idioma. Assim, o preconceito tem o 

papel de colocar o Outro (o não-estadunidense) como inerentemente nunca tão bom 

quanto o Eu (o estadunidense). Ou seja, não tão civilizado, não tão limpo, não tão justo, 

não tão confiável, justamente porque o Outro é diferente do Eu. O Outro é diferente no 

seu modo de falar, agir, comer. O Outro ser visto não só como diferente, mas como 

inferior, é a chave para o pensamento preconceituoso. (BERG, 2008, p. 14-15) 

 Uma vez que se entende o Outro como diferente e inferior ao Eu, o processo de 

criar antagonismos é quase espontâneo. Se o Eu é justo, o Outro é corrupto. Se o Eu é 

heroico, o Outro é vilão. Se o Eu é regra, o Outro é exceção. Desse modo, constroem-se 

suposições que mais tarde virão a ser características da identidade que o Eu atribui ao 

Outro. Essa que não necessariamente é real, mas a que o Eu presume que o Outro seja.  
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Considerações finais 

 

Como visto, através do cinema hollywoodiano, a identidade latino-americana foi 

moldada a partir de estereótipos que estadunidenses associavam a latinos: bandidos, 

prostitutas, amantes, imigrantes ilegais, etc. Hollywood encontrou diversas formas de 

sustentar o imaginário estadunidense acerca de uma identidade latina, seja através da 

lacuna representativa da fronteira México-Estados Unidos ou por meio da narração de 

uma história latina através das cores.  

Colocando-se como protagonista e sempre heroico, a supervalorização do 

estadunidense em detrimento do latino no cinema tem más consequências. Entre muitas 

outras, destaco duas que considero serem as mais problemáticas e que mais se 

relacionam com a temática presente neste projeto de pesquisa. 

Em primeiro lugar, porque o cinema estadunidense é consumido em massa não 

só nos Estados Unidos, mas por todo o globo. O top 10 de filmes com maior sucesso de 

bilheteria foi todo distribuído por grandes empresas do audiovisual como Walt Disney 

Studios, Universal Pictures, Paramount Picture e 20th Century Fox, todas 

estadunidenses e com áudio original em inglês. (VICTOR, 2020) Tendo em vista o 

alcance do cinema estadunidense, é possível imaginarmos como ele afeta a construção 

de diversos tipos de imaginários, fantasiosos ou não. Isso quer dizer que Hollywood tem 

em mãos o poder de criar uma realidade e fazer com que o espectador (estadunidense ou 

não) acredite nela como real, e partir dessa realidade, formando preconceitos. 

Em segundo lugar, porque o cinema latino-americano não tem a mesma 

proporção de divulgação, investimento, distribuição e espectadores como Hollywood. 

Dessa forma, é quase como se o cinema feito na América Latina e genuinamente latino, 

não tivesse “direito de resposta”. Não tivesse os meios necessários para mostrar sua 

própria realidade e exibir nas telas o latino pela lente latina. Assim, a produção de 

cinema pequena e experimentativa, ativista por exemplo, acaba sendo deixada de lado e 

não preferível frente a uma produção hollywoodiana super elaborada.  

Apesar de Hollywood haver consolidado uma identidade homogênea e linear aos 

latinos, filmes com essa temática têm surgido com um novo olhar mais crítico e 
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sensível. O longa “Coco”4 (2017) vencedor do Oscar, do Globo de Ouro, do Annie 

Awards, entre outros prêmios importantes, conta a história de Miguel, um jovem 

mexicano que sonha em ser mariachi.  

Coco (2017) é uma animação que conta com elementos da cultura do México 

como o Dia de los Muertos, a pintora Frida Khalo, os mariachis, as abuelitas5 e a 

chanclada6 da tia de Miguel de forma muito divertida e respeitosa. É um convite ao 

espectador a mergulhar na cultura mexicana de forma leve e despretensiosa, 

embarcando no misto de drama e comédia capaz de arrancar risos e lágrimas até de 

quem não faz mais parte do público-alvo infantil. 

Os filmes de resistência latina também têm se mostrado presentes. O brasileiro 

de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, Bacurau (2019) foi sucesso na crítica, 

contando com 91% de aprovação no Rottentomatoes e o Prêmio do Júri no 72º Festival 

de Cannes. (BELINCHÓN, 2019). O filme conta a história de um povo da pequena 

cidade interiorana de Bacurau, que conseguiu o incrível feito de reagir ao massacre de 

um grupo de estadunidenses à caça de suas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
4 No Brasil, o título do filme original “Coco” foi substituído por “Viva! A Vida é uma Festa”. 

5 Maneira afetuosa de ser referir à avós em espanhol. 

6 Disparo de uma chancla, sandália ou chinelo, geralmente usado por parentes mais velhos como punição 
a uma desobediência. 
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