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     RESUMO 
 

 

A internet vem se tornando o meio de comunicação e informação mais influente dos 

últimos tempos devido ao seu constante crescimento. O hábito de acesso a todo 

instante não é explicado somente pelo fato de mantermos contatos com nossos 

amigos e familiares mais próximos, mas como também, para divulgarmos os 

pequenos e grandes acontecimentos das nossas vidas para todos os contatos. 

Neste trabalho, abordaremos a fotografia – especificadamente turística – como um 

meio de ver e ser visto. O valor dado às memórias e aos tradicionais álbuns de 

família é transferido à exposição virtual nas redes sociais. Mais do que aproveitar as 

viagens, a sociedade contemporânea quer mostrar que viajou, e para isso não existe 

melhor caminho do que compartilhar as fotos na internet. Desta forma, este trabalho 

tem como objetivo geral entender as motivações envolvidas nos usuários do 

Facebook e Instagram em publicar suas fotos de viagens. Além dos objetivos 

específicos de realizar um estudo sobre a ligação da fotografia com o turismo, 

compreender a evolução das redes sociais e da fotografia no uso turístico e 

identificar se as fotos postadas nos influenciam na escolha de futuras viagens. 

Assim, como metodologia da pesquisa utilizamos a técnica da coleta de dados por 

meio da aplicação de um questionário online aos usuários de ambas as redes. A 

pesquisa nos revelou que as redes sociais são usadas, em grande parte, como uma 

maneira de exibicionismo de status e felicidade. Entretanto, mostraremos também 

como essas redes sociais podem ser usadas para fomentar o Turismo. 

 

Palavras-chave: Redes sociais. Facebook. Instagram. Fotografia. Turismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

RESUMEN 
 

 

La internet viene se convirtiendo en el medio de comunicación y información más 

influyente de los últimos tiempos a causa de su constante crecimiento. El costumbre 

de acceso a todos los instantes no es explicado solamente pelo el hecho de 

mantenernos contactos con nuestros amigos y familiares más cercanos, más como 

también, para divulgarnos los pequeños y grandes acontecimiento de nuestras vidas 

para todos los contactos. En este trabajo, abordaremos la fotografía  - en especial la 

turística – como un medio de ver y ser visto. El valor dado a las memorias y a los 

tradicionales álbumes de familia es transferido a la exposición virtual en las redes 

sociales. Más do que aprovechar los viajes, la sociedad contemporánea quiere 

mostrar que viajó, y para esto no hay mejor camino do que compartir las fotos en la 

internet. De esta forma, este trabajo tiene como objetivo general entender las  

motivaciones envueltas en los usuarios del Facebook y Instagram en publicar sus 

fotos de viajes. Además de los objetivos específicos de realizar un estudio sobre la 

ligación de la fotografía con el turismo, comprender la evolución de las redes 

sociales y da fotografía en el uso turístico e identificar si las fotos publicadas 

influéncianos en la elección de futuras viajes. Así, como metodología de la pesquisa 

utilizamos la técnica de la colecta de datos por medio de la aplicación de un 

cuestionario online a los usuarios de ambas las redes.  La pesquisa reveló que las 

redes sociales son usadas, en gran parte, como una manera de exhibicionismo de la 

posición social y felicidad. Entre tanto, mostraremos también como esas redes 

sociales pueden ser usadas para fomentar el Turismo. 

 

Palabras-clave: Redes sociales. Facebook. Instagram. Fotografia. Turismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho busca conhecer as principais motivações envolvidas 

pelos usuários das redes sociais do Facebook e Instagram, que possuem o costume 

de publicar fotos de suas viagens nessas redes. Procuramos responder se as 

motivações envolvidas estão meramente ligadas ao compartilhamento de uma nova 

experiência ou se existem interesses ligados a uma demonstração de status. 

O grande número de fotos compartilhadas pode ser explicado pelo expressivo 

crescimento do número de usuários ligados à internet e ao aumento de vendas dos 

smartphones1. Os avanços são tantos que, atualmente, já é possível divulgarmos 

fotos em tempo real com o uso de recursos que apontam a geolocalização do 

indivíduo e possibilitam a marcação de seus amigos na publicação. 

É nesse contexto, que buscamos saber quais reações são despertadas em 

quem tem acesso a essas fotografias e descobrir se elas influenciam na escolha de 

um destino turístico durante o planejamento de uma futura viagem. Esses resultados 

podem servir como uma ferramenta para mensuração dos possíveis efeitos desse 

marketing indireto causado pelas fotos do destino, e assim, descobrir sua influência 

na escolha. Desta forma, a pesquisa possui uma abordagem original através de uma 

nova visão, ainda não tão explorada. 

No atual cenário no qual estamos inseridos, a internet vem se apresentando 

como o meio de comunicação mais importante. Sendo expressivo não só pela 

quantidade de usuários inseridos, que hoje alcança a marca de dois bilhões, como 

pelo o seu constante crescimento. Dados apontam a existência de 82,4 milhões de 

internautas só no nosso país, sendo o Brasil o quinto país mais conectado do mundo 

(IBOPE, 2012). A tendência é que esse número aumente cada vez mais, devido às 

crescentes vendas de smartphones e tablets. Para termos dimensão, o número de 

usuários que fizeram uso de dispositivos móveis, cresceu de 44, 8% em 2011 para 

56,2% em 2012, com 97% dos entrevistados justificando a compra pela busca ao 

acesso as redes sociais (IBOPE, 2013). 

                                                 
1
  Da tradução livre do Inglês: telefone inteligente. Trata-se de um celular com tecnologias 

avançadas que permitem, por exemplo, o acesso à internet, e-mails, aplicativos para uso das redes 
sociais, entre outros. 
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Segundo Wellman (2001 apud CASTELLS, 2003, p. 109), “[...] redes sociais 

complexas sempre existiram, mas desenvolvimentos tecnológicos recentes nas 

comunicações permitiram seu advento como uma forma dominante de organização 

social [...]”. Para o autor, cada vez mais as pessoas estão organizadas pelas redes 

sociais mediadas pelo computador. 

É nessa conjuntura que a rede social do Facebook atingiu em 14 de Setembro 

de 2012, a marca de um bilhão de usuários, sendo 600 milhões de usuários também 

disponíveis em aparelhos móveis (GLOBO.COM, 2012). 

O Facebook é uma rede social criada por Marck Zuckerberg e seus amigos 

Dustin Moskovitz, o brasileiro Eduardo Saverin e Chris Hughes, estudantes do 

segundo ano de Ciências da Computação da Universidade Harvard. Com a intenção 

de agregar somente membros de Harvard, o site entrou no ar pela primeira vez em 

fevereiro de 2004. Porém, não demorou muito para a rede ser expandida para as 

demais universidades americanas, até chegar a ser utilizada por qualquer tipo de 

usuário (SOUZA, 2013). Em linhas gerais, o Facebook é uma rede social que 

permite a comunicação entre todos aqueles que são usuários, sendo ela de forma 

restrita ou pública, além do compartilhamento de fotos, vídeos, links, arquivos e 

possibilitando que a pessoa demonstre sua opinião através dos botões “Curtir” e 

“Comentar”. Como é apresentado em seu site oficial, o Facebook: "É um pedaço da 

vida de milhões de pessoas que vivem em todas as partes do mundo". 

Diante de tantas opções dentro de uma só rede social, o Facebook se tornou 

uma “febre” nos Estados Unidos, onde possui o maior número de usuários 

cadastrados, seguidos pelo Brasil, Índia, Indonésia e México. (SOCIAL BAKERS, 

2012).  

O Facebook possui hoje o maior acervo de fotografias e armazena cerca de 

140 bilhões de imagens, segundo o site Internet World Stats2. Já segundo o portal 

de tecnologias do UOL, os usuários da rede compartilham mais de 250 milhões de 

fotos por dia na rede. Sean Parker, um dos primeiros a investir na rede social, foi 

quem convenceu Mark Zuckerberg a adicionar esse recurso, um dos mais populares 

da plataforma, pois a princípio Zuckerberg era contra. O elevado número de 

publicações de fotografias talvez possa ser explicado pela média da idade dos 

                                                 
2
 Internet World Stats é um site que trabalha com estatísticas populacionais pela Internet. Disponível 

em: http://www.internetworldstats.com/. Acesso: 19 ago. 2013. 
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usuários, onde aponta que o público alvo são jovens com média de 22 anos 

(GLOBO.COM, 2012). 

Mais recentemente, outra rede social que vem causando repercussões é o 

Instagram, lançado por Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, em outubro de 

2010. Trata-se de um aplicativo gratuito para smartphones que permite tirar fotos, 

escolher filtros e compartilhar o resultado em redes sociais, tais como Facebook, 

Twitter, Tumblr, Flickr, Foursquare. Além dos efeitos, é possível seguir outros 

usuários, para então, visualizar, curtir e comentar nas imagens postadas. (PERES, 

2013). 

Antes restrito para os dispositivos do sistema operacional da marca Apple, em 

abril de 2012, o Instagram lançou sua versão para Android, sistema operacional dos 

demais celulares.  Com isso, viu seu valor de mercado ser multiplicado por dez, de 

US$ 50 para 500 milhões e, em abril de 2012, foi comprado pelo Facebook por US$ 

1 bilhão e, rapidamente, alcançou a marca de 50 milhões de usuários, 

segundo notícia do site da Folha de São Paulo. Este informa ainda, que no fim de 

junho a plataforma saiu do mundo dos smartphones e chegou à rede mundial de 

computadores, possibilitando aos usuários comentarem e curtirem as fotos pelo 

navegador. Neste ano, a versão foi expandida e hoje permite visualizar o registro de 

atividades e o perfil dos usuários pelo computador (PAPP, 2013). 

Em fevereiro de 2013, a rede social alcançou a marca de 100 milhões de 

usuários ativos e contabiliza cerca de 40 milhões de fotos por dia, 8,5 mil curtidas 

por segundo e mil comentários por segundo. (PAPP, 2013). Cerca de 16 bilhões de 

fotos já foram compartilhadas pelo aplicativo até Outubro de 2013. (PERES, 2013). 

Considerando então, a marcante presença de fotos relacionadas a viagens 

realizadas nas redes sociais, este estudo busca responder a questão problema que 

se baseia em: Quais são as motivações do usuário ao publicar fotos de viagens nas 

redes sociais Facebook e Instagram?  

Como objetivo geral, buscaremos analisar as principais motivações que levam 

os viajantes a postarem suas fotos nas redes sociais do Facebook e Instagram, e 

como objetivos específicos, destacamos: 

 realizar um estudo sobre a imagem e o turismo, com vistas a 

compreender o papel das fotografias na atividade turística;  

 compreender a evolução das redes sociais e a fotografia, bem como 

suas relações com a atividade turística; 
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 analisar os tipos de motivações envolvidas nas postagens das 

fotografias, identificando se as fotos causam apenas interesses 

momentâneos ou se de fato são um fator influenciador nas próximas 

viagens a serem feitas. 

 

A metodologia usada para os dois primeiros capítulos consiste no 

levantamento bibliográfico de livros, artigos, teses e notícias que servem como 

embasamento teórico para os resultados da pesquisa que serão apresentados no 

último capitulo. A pesquisa irá utilizar as abordagens qualitativa e quantitativa, já que 

a primeira procura entender os fenômenos diante da perspectiva dos participantes 

inseridos na situação estudada; e a segunda, que tem a preocupação de obter 

informações do maior número de respondentes, apura as opiniões e atitudes 

explícitas através das questões. É muito característico dessa abordagem, pesquisas 

que busquem saber o significado que as pessoas dão a determinados 

acontecimentos ou assuntos. E desta forma, utilizaremos como técnica, a coleta de 

dados por meio de um questionário que contém perguntas que visam apontar os 

motivos que levam os usuários a publicarem fotos de viagens no Facebook e 

Instagram; e se o fato de entrar em contato com as fotos de outros usuários, 

desperta o interesse em viajar para esses destinos.  

A pesquisa terá caráter descritivo, já que este tipo tem como objetivo 

descrever as características de uma população ou fenômeno, podendo assim 

estabelecer uma relação entre as variáveis no objeto de estudo analisado. 

É válido destacar que para realizarmos uma pesquisa com os usuários do 

Facebook, é impossível fazer o uso da totalidade de usuários inseridos na rede. 

Assim, o objetivo é atingir o maior número de respondentes para compor a 

amostragem. Diante disso, o desafio é montar uma amostra confiável, e para tal, 

faremos o uso da estratégia proposta por Goodman (1961 apud ALFANO, 2012, 

p.29), chamada de "bola de neve" ou snowball samplig. Nessa técnica, o grupo 

escolhido para pesquisa, identificará indivíduos pertencentes a outros grupos para 

também participarem da pesquisa, a fim descentralizar o tipo de respostas.  

A divulgação do questionário ocorreu por meio de publicações na rede social 

do Facebook, no qual o link do questionário estava disponível através da ferramenta 

do Google Docs. Desta forma, cada usuário que respondesse, deveria indicá-lo para 

outros usuários da rede, a fim de atingir o maior número possível de respondentes. 
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Assim, a presente monografia está divida em Introdução, três capítulos e 

Considerações Finais. No primeiro capítulo, apresentaremos os fundamentos e 

referenciais teóricos no estudo das imagens e na maneira pela qual as fotografias se 

tornaram um relato das experiências vividas, a fim de compreender seu papel na 

atividade turística. Para isso, abordaremos também a ideia das viagens como uma 

representação de status e a tendência ao exibicionismo nas redes sociais. 

No segundo, contextualizaremos com a popularização das redes sociais e a 

evolução pela qual a fotografia passou, abordando o comportamento da sociedade. 

Mostraremos como essas mudanças colaboraram para o surgimento de novas 

modalidades de turismo. 

No terceiro é exposta a metodologia usada para a elaboração do trabalho, 

bem como os resultados alcançados pela investigação de campo e sua ligação com 

pesquisas realizadas na mesma área de estudo. 
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1 AS IMAGENS E O TURISMO – UMA ESTREITA LIGAÇÃO  

 
 
1.1 O ESTUDO DAS IMAGENS 
 

 

 Neste capítulo, direcionaremos nossas reflexões ao estudo das imagens para 

entendermos a estreita ligação entre a fotografia e ato de viajar, e o poder que elas 

têm sobre o Turismo. Abordaremos também a tendência em considerar as viagens 

como um agregador de status e a forma como as redes sociais vêm se aproveitando 

desse pensamento. 

Por definição, imagem é um substantivo feminino que pode assumir diversos 

significados, seja o de “[...] representação de uma pessoa ou uma coisa pela pintura, 

a escultura, o desenho etc. / Pequena estampa que representa um assunto religioso 

ou qualquer outro. / Reprodução visual de um objeto dada por um espelho, um 

instrumento de óptica [...]”. (FERREIRA, 2013, p.293). Definir essa palavra é uma 

tarefa extremamente difícil devido à subjetividade associada a ela.  

Podemos dizer que uma imagem contém uma imensa quantidade de 

informações e que um observador humano a interpreta frequentemente, globalmente 

e qualitativamente. Um dos aspectos que mais nos atinge, certamente é o do poder 

que a imagem exerce sobre nós.  

Segundo Aumont (2012) é banal falar que vivemos numa “civilização da 

imagem”, pois: “Essa expressão revela bem o sentimento generalizado de se viver 

em um mundo onde as imagens são cada vez mais numerosas, mas também cada 

vez mais diversificadas e mais intercambiáveis” (AUMONT, 2012, p.8). 

Se podemos dizer que vivemos na “civilização da imagem” (GASTAL, 2005), 

é sinal de que a sociedade, sobretudo, os períodos históricos e diferentes grupos 

sociais vêm contribuindo para modificarmos a maneira como olhamos e notamos os 

lugares e acontecimentos. Naturalmente, as mídias como televisão, revistas e 

internet nos ajudam a reforçar os olhares característicos existentes. Quando 

escolhemos um lugar para visitar ou viajar, por exemplo, é sinal de que existe uma 

expectativa, uma busca pelo prazer que é construída e mantida através de 

fotografias, filmes, postais e outras recordações, permitindo que o olhar seja 

reproduzido e recapturado incessantemente. Com a ajuda das mídias, as imagens 

geradas pelos diferentes olhares do turista passaram a constituir um sistema de 
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ilusões, que proporcionam ao turista uma base para que ele selecione e avalie os 

lugares potenciais que visitará (URRY, 2007). 

Segundo Valéria Perito, sócia-diretora de uma das agências líderes de 

mercado em comunicação, em uma matéria para o site Proxxima: 

 

Estamos no século XXI. Na era da internet e da velocidade das 
informações, nada repercute com tanta eficácia quanto imagens. 
Basta acessar qualquer site ou rede social para perceber como 
conteúdos com imagens geram muito mais engajamento do que os 
meramente textuais.(PERITO, 2013, s.p.). 
 

A importância da mídia e o seu papel contemporâneo na estruturação dos 

novos modos e gostos, juntamente com fatores como maior liberdade e incentivo a 

grupos com concepções a novos padrões culturais e maior significado do capital 

cultural permitiram, segundo Urry (2007, p. 128) “[...] a imensa circulação das 

representações das vidas de outras pessoas, incluindo as do grupo de elite”, 

possibilitando que as pessoas adotem os estilos de outros grupos, ultrapassando os 

limites entre diferentes agrupamentos sociais.  O autor complementa afirmando que 

a mídia “[...] também abalou aquilo que é considerado como algo que deve ficar nos 

bastidores, bem como aquilo que deve ser mantido privado e aquilo que pode vir a 

público.” (URRY, 2007, p.128).  

É indiscutível que as imagens agregam muito valor aos conteúdos 

contemporâneos. Vide o sucesso das redes sociais focadas em compartilhamentos 

de fotos como Instagram, Pinterest,3 Flickr4, entre tantas outras como Facebook, 

Twitter e Google + que não possuem esse objetivo como central, porém tem a 

possibilidade de vínculo com as redes específicas de fotografia. No caso do 

Google+, a recente parceria com o programa Picasa5 tem como objetivo direcionar 

                                                 
3
 Pinterest é uma rede social de compartilhamento de imagens que está disponível tanto em 

versão web como também em aplicativos para smartphones. Ele é bastante utilizado por usuários que 
curtem dividir com outros internautas seus gostos na web – a culinária, a moda e o design, por 
exemplo.  
4
  Flickr é um site de hospedagem e partilha de imagens fotográficas que organiza e classifica 

as fotos predominantemente por meio de categorias, apelidadas por tags. Caracterizado também 
como rede social, o Flickr permite a seus usuários criarem álbuns e entrarem em contato com 
fotógrafos variados e de diferentes locais do mundo. 
5
  Picasa  é um programa de computador que inclui a edição digital de fotografias, com a 

finalidade de organizar fotos digitais presentes no computador do usuário. A empresa foi adquirida 
pelo Google em 2004. 



14 

 

as fotos deste para a rede social do Google, estratégia adotada para estimular os 

usuários a usarem o Google +6. 

Para Aumont (2012, p.77) muitos são os elementos que intervêm na nossa 

relação com uma imagem: 

[...] além da capacidade perceptiva, entram em jogo o saber, os 
afetos, as crenças, que, por sua vez, são muito modelados pela 
vinculação a uma região da história (a uma classe social, a uma 
época, a uma cultura). Entretanto, apesar das enormes diferenças 
que são manifestadas na relação com uma imagem particular, 
existem constantes, consideravelmente trans-históricas e até 
interculturais, da relação do homem com a imagem em geral.  

 
É por esses motivos que é necessário o cuidado ao usar imagens, pois os 

conceitos podem ser assimilados de maneira abstrata, estando sujeitos à avaliação 

particular de cada receptor, baseada em fatores como bagagem cultural, valores e 

opiniões próprias. São inúmeros os casos de campanhas tiradas do ar por terem 

imagens consideradas ofensivas pela sociedade, por exemplo. Este fator deve ser 

relativizado, pois o que é ofensivo para um, não é necessariamente ofensivo para 

outro. 

Diante de tanta repercussão da era das imagens, acabamos por nos 

questionar com perguntas simples, como por exemplo, porque olhamos uma 

imagem? Para Aumont (2012, p.78): “A produção de uma imagem jamais é gratuita, 

e, desde sempre, as imagens foram fabricadas para determinados usos, individuais 

ou coletivos”. Porém, para responder a essa questão, temos que passar por uma 

anterior: Para que servem as imagens ou para que queremos que elas sirvam? “É 

claro que, em todas as sociedades, a maioria das imagens foi produzida para certos 

fins (de propaganda, de informação, religiosos, ideológicos em geral)” (AUMONT, 

2012, p.78).  

No caso a ser estudado pelo presente trabalho, as imagens são produzidas 

para fins propagandísticos, desta vez, não comerciais, mas sim que promovam a 

imagem pessoal diretamente relacionada ao status promovidos pelas viagens. Se 

analisarmos o ato de publicar uma foto nas redes sociais, descobriremos que nada 

mais é do que uma propaganda da nossa imagem, do nosso estado de espírito, de 

um lugar que estamos ou de uma ação vista como interessante. 

                                                 
6
 Informações coletadas no site português Tecnologia. Disponível em: 

<http://www.tecnologia.com.pt/2013/03/picasa-redireciona-para-
google/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+tecnologiacompt+
%28Tecnologia.com.pt%29>. Acesso: 19/08/2013. 
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Seguindo com os estudos das imagens, Aumont (2012) destaca que uma 

imagem pode ter três tipos de funções para sua utilização, sendo elas: o modo 

simbólico, epistêmico e o estético. Para essa pesquisa nos aprofundaremos nos 

modos epistêmicos e estéticos. 

O modo simbólico está ligado à origem das imagens, já que incialmente elas 

serviram mais precisamente como símbolos religiosos. No entanto, a função 

simbólica passou por modificações sociais que as permitiram serem associadas 

também a novos valores e formas políticas.  

Para o modo epistêmico “[...] a imagem traz informações (visuais) sobre o 

mundo, que pode ser assim conhecido, inclusive em alguns de seus aspectos não 

visuais” (AUMONT, 2012, p.80), pois a natureza dessa informação varia conforme a 

exposição da imagem. Por exemplo, um mapa rodoviário, um cartão postal ilustrado 

ou um folder são imagens cujos valores informativos não são os mesmos, mas, no 

entanto, atrelaremos um tipo de conhecimento a elas. É desta maneira, que se 

comportam as imagens publicadas nas redes: elas nos trazem as informações 

visuais submetidas ao nosso saber através de diferentes maneiras.  

Já para o modo estético, a imagem é destinada a agradar seu espectador, a 

oferecer-lhe sensações específicas, o que é, no caso, exatamente esperado pelo 

individuo que faz publicação. Ao divulgar uma imagem, buscamos agradar ao 

público, esperamos que as pessoas comentem, curtam e que ela sirva de estímulo 

ou informação para quem acessa. Analisando na forma prática, quando alguém 

publica uma foto em uma rede social, ela está buscando o maior número de 

visualizações e comentários a respeito, pois a aprovação da imagem está atrelada a 

quantidade de “curtidas” que ela recebe. E para os espectadores, cada imagem 

oferecerá uma sensação diferente, haverá imagens que nos estimularão a conhecer 

um local e outras não, tudo dependerá da intenção de quem publica a foto e as 

informações que serão vinculadas para complementar a imagem. “A imagem é, pois, 

tanto do ponto de vista de seu autor quanto de seu espectador, um fenômeno ligado 

também à imaginação” (AUMONT, 2012, p.89). 

Ainda analisando como uma imagem age sobre o espectador, as abordagens 

destacam os processos intelectuais em atividade na percepção da imagem, entre 

eles: a abordagem cognitiva, pragmática e a influência da imagem. Para este 

estudo, focaremos nas abordagens pragmáticas e na influência da imagem.  

A abordagem pragmática, segundo Aumont (2002, p.92):  
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[...] está na fronteira da psicologia e da sociologia. Refere-se, 
sobretudo às condições de recepção da imagem pelo 
espectador e a todos os fatores, sejam sociológicos, sejam 
semiológicos, que influem na compreensão, na interpretação e 
até mesmo na aceitação da imagem. 

 
Desta forma, esse conceito está diretamente relacionado à função epistêmica 

de utilização da imagem, pois como abordado anteriormente, quando entramos em 

contato com uma imagem, alguma informação é processada por nós. É esse 

processamento que leva justamente os fatores da abordagem pragmática em 

consideração. São os fatores sociais e pessoais que irão fazer a diferença em 

relação à aceitação e até mesmo, a mensagem passada pela imagem. 

A abordagem por meio da influência da imagem põe em destaque o poder da 

ação psicológica exercida por esta sobre o espectador, sendo este de caráter 

positivo ou negativo. Estudos em estado embrionário atrelam o gosto ou não pela 

imagem a ações exercidas por cores, formas e pensamentos. Isso explica porque 

uma mesma paisagem pode ser objeto de atração de um grupo e motivo de 

desinteresse de outro. 

 

 

1.2 A FOTOGRAFIA COMO RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 
 

 

Ao analisar o estudo do olhar, precisamos levar em consideração que este é 

construído através de signos e o turismo abrange uma coleção deles. Quando uma 

pessoa vê duas pessoas se beijando em Paris, por exemplo, o que o nosso olhar 

capta e nosso pensamento traduz é a imagem de uma Paris sempre romântica. O 

mesmo acontece ao vermos uma aldeia na Inglaterra: logo pensamos na antiga e 

tradicional Inglaterra (URRY, 2007). Conforme Culler (1981 apud URRY, 2007, p. 

18): 

 

O turista se interessa por tudo como um sinal da coisa em si (...) No 
mundo inteiro esses exércitos não declarados de semióticos, isto é, 
os turistas, se inflamam, à procura dos sinais das demonstrações de 
francesismo, do comportamento italiano típico, de cenas orientais 
exemplares, de autopistas americanas típicas, de pubs tradicionais 
ingleses. 
 

Diante da importância das imagens para o turismo, Gastal (2005) propõe uma 

abordagem que envolve o fenômeno turístico atrelado ao estudo das imagens e 
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imaginários envolvidos pelos visitantes. Viajar se tornou um hábito presente no 

mundo contemporâneo e relatar a experiência vivida mais ainda. O turista e a 

fotografia passaram a ser uma dupla inseparável e a foto se tornou uma importante 

forma de registro visual, não só usada para documentar a viagem, mas também 

como memória pessoal e a ser compartilhada com amigos e parentes. 

Segundo Ferrari (2009), viajar mexe com o imaginário e tem início muito antes 

de se alcançar o destino escolhido, pois traçamos contatos anteriores por meio de 

imagens fotográficas de sites, revistas, folders e até mesmo fotos de viagens feitas 

por amigos e familiares. 

A atividade turística desenvolvida no lastro da modernidade 
caracteriza-se pelo desejo de conhecer outros países, cidades, 
museus e paisagens acompanhados por outro desejo: o de registrar 
esses eventos para tentar eternizá-los (memórias). (FERRARI, 2009, 
p.115)  

 

 Fotografar uma viagem tornou-se um dos elementos da experiência de viajar 

equiparado a se visitar um atrativo turístico, contemplar uma paisagem, adquirir um 

suvenir, se hospedar ou se alimentar. É um experimento visual único que se tornou 

uma das marcas da pós-modernidade (FERRARI, 2009).  

Sontag (1981, p.24) afirma que: “Hoje em dia, tudo existe para terminar em 

fotografia”. Tornou-se difícil encontrar um viajante sem uma câmera fotográfica em 

mãos e durante todo percurso é possível perceber que a câmera quase se 

transforma em uma parte do corpo do turista. Para Ferrari (2009), os “motivos” 

fotográficos podem ser os mais diversos, desde o registro inesquecível, lazer, 

mundo profissional ou até mesmo status. A captura do melhor registro pode estar 

simplesmente ligada ao prazer (ou à obrigação) de clicar e consumir um instante ou 

se deixar consumir. Afinal, segundo Sontag (1981, p.9) “[...] a fotografia será uma 

prova incontestável de que o turista fez a viagem, cumpriu o programa e se divertiu”.  

O consumo imagético turístico ocorre de maneira sequencial e se instala na 

escala de tempo entre o real e o passado, desta forma, o consumo de um instante 

está intimamente ligado à contemplação visual. Sendo assim, a primeira relação do 

consumo turístico se dá através da antecipação da experiência fotográfica e para 

isso devemos ter em mente alguns aspectos do consumo visual. Primeiramente, 

nenhuma foto é imparcial, pois se trata de uma transferência da ideologia do 

fotógrafo para a imagem, ou seja, a fotografia depende tanto do repertório cultural de 

quem registra quanto de quem a vê. 
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Como um segundo ponto, todos esperam consumir para ver/ter/mostrar as 

“fotos troféus” de cada momento, seja o passeio de barco, a trilha ou o monumento 

visitado. Portanto, viajar e não participar desse rito de registro dos momentos 

triunfantes da viagem é como se não tivéssemos viajado, é como se perdêssemos a 

forma de diferenciação dos familiares e amigos que não estiveram presentes 

(FERRARI, 2009). 

 

 

1.3 O TURISMO COMO REPRESENTANTE DE STATUS  
 

 

 Essa relação entre o poder e a fotografia pode ser esclarecida através do 

seguinte raciocínio: “Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. É envolver-se 

numa certa relação com o mundo que se assemelha com o conhecimento e, por 

conseguinte, com o poder.” (SONTAG, 1981, p.4). Desta forma, iniciaremos uma 

reflexão a respeito da representação de poder, usando como referência a fotografia 

e o turismo, já que ambas as atividades são instrumentos usados separadamente 

para obtê-lo. Ao nos questionarmos na maneira como isso ocorre, basta pensarmos 

que as fotografias são fontes de informações, possuem signos envolvidos e podem 

ser consideradas como uma forma de obter conhecimento por meio de outro código 

linguístico, que não os tradicionais de oralidade e escrita. O mesmo acontece com a 

atividade turística, que através de seus diversos símbolos e experiências possibilita 

múltiplos tipos de vivência e leitura de maneiras não clássicas. Desta forma, 

podemos concluir que quanto mais experiências imagéticas e turísticas tiver o 

indivíduo, maior será seu conhecimento acumulado e maior será sua capacidade de 

realizar escolhas eficazes (FERRARI, 2009). 

 Quando essas duas experiências proporcionadas por essas atividades 

acontecem em união, além de significarem obtenção de poder, demonstram também 

uma relação conjunta de conhecimento. Para Ferrari (2009, p.105): 

 

Afinal, o homem sente necessidade de registrar-se no tempo, de 
dominar o desconhecido, e fotografar é assegurar a “aura” de sua 
imortalidade, mesmo que fragmentada em vários momentos. 
Portanto, fotografar essas experiências de viagem ultrapassa o ato de 
captar o momento e registrá-lo; é sentir-se poderoso ao eternizar-se 
na imagem, talvez uma sensação momentânea, mas intensa e 
documentada (física), o eu dá a sensação de assegurar uma espécie 
de eternidade concreta. 
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Tempos depois, esses registros podem assumir os mais diversos destinos, 

seja o de ir para as redes sociais e blogs, fazer parte de um livro ou mostra e até 

mesmo, estimular outras experiências de viagens para si e para outros. 

Com a invasão das imagens na nossa vida cotidiana, Gastal (2005) observa 

que o que há em comum nos diferentes tipos de deslocamento é a presença de 

imagens e imaginários. Segundo a autora: 

Imagens porque, na própria cidade ou no estrangeiro, antes de se 
deslocarem para um novo lugar, as pessoas já terão entrado em 
contato com ele visualmente, por meio de fotos em jornais, folhetos, 
cenas de filmes, páginas na Internet ou mesmo por intermédio dos 
velhos e queridos cartões-postais. Imaginários porque as pessoas 
terão sentimentos, alimentados por amplas e diversificadas redes de 
informação [...] A esses sentimentos construídos em relação a locais 
e objetos (e, por que não, a pessoas?) temos chamado de 
imaginários. (GASTAL, 2005, p.12-13). 

 

 Portanto, nos apropriamos dos aspectos apresentados por Gastal (2005) e 

direcionamos sua aplicação às redes sociais, já que a cada segundo elas nos põem 

em contato visual com as mais variadas imagens. Desta forma, buscamos conhecer 

os sentimentos envolvidos no imaginário de cada um, a fim de entender se essas 

imagens influenciam no comportamento do indivíduo. Pois, segundo a autora: 

Viagens e imaginários sempre andaram juntos, daí sua importância 
para o turismo. Enfrentar o desconhecido, ou simplesmente adentrar 
o novo, causa uma certa instabilidade nas pessoas. Assim, o espaço 
desconhecido será ocupado pelos sentimentos das pessoas em 
relação a ele, sentimentos que serão materializados de diferentes 
maneiras em diferentes momentos históricos. (GASTAL, 2005, p.57). 

 Assim, podemos dizer que as imagens são iguais aos olhos de todos, o que 

muda são os imaginários envolvidos por cada um. O ato de tornar o registro 

fotográfico público poder ser motivado pela imagem ou pelo imaginário. No próximo 

tópico, buscaremos entender a necessidade de exibição nas redes sociais. 
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1.4 A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO   
 

 

Com a disseminação dos meios de comunicação audiovisuais, o aumento da 

propagação dessas imagens vem se tornando algo corriqueiro e passamos a 

mostrar tudo, o tempo todo. Discussões nos levam a crer que a modernidade vem 

exaltando o ter em detrimento do ser e a esse fenômeno denominamos a “sociedade 

do espetáculo”, cunhado dor Guy Debord. Com o avanço das possibilidades 

tecnológicas da fotografia, cinema, televisão e redes sociais, ocorre uma 

espetacularização em termos de visualidade presente em praticamente todos os 

momentos da vida contemporânea, o que leva a que essa sociedade do consumo 

assuma, cada vez mais, uma dimensão estética.  

Essa dimensão estética pode ser explicada pela importância do olhar/visual 

para o turismo, e é por esse motivo que o turismo sempre se preocupou com o 

espetáculo e com as práticas culturais. Segundo Urry (2007, p.122): 

 

 Os balneários da Inglaterra, por exemplo, competiram entre si para 
proporcionar aos visitantes o mais magnífico de todos os salões de 
baile, o mais longo cais, a torre mais alta, o parque de diversões mais 
moderno, o acampamento de férias mais cheio de classe, o bulevar 
mais elegante, etc.  

 
Assim, o crescimento do turismo vem se dando como uma forma de 

representação da democracia, já que a atividade turística sempre foi vista como 

socialmente seletiva. O Turismo “estava à disposição de uma elite relativamente 

limitada e era indicativa de status social” (URRY, 2007, p.33). No entanto, com o 

amplo desenvolvimento das viagens através do trem, na segunda metade de século 

XIX, as distinções de status passaram a serem traçadas entre diferentes classes de 

viajantes, obviamente, bem menos do que aquelas entre os que tinham ou não 

condições de viajar. Notaremos que depois, no século XX, o carro e o avião passam 

a democratizar ainda mais os deslocamentos e para onde se viajava passou a se 

tornar algo de considerável significado social. É a partir desse momento que o olhar 

do turista passa a destacar a importância de certos lugares em detrimento de outros. 

Para Urry (2007, p.34): 
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Desenvolveu-se uma “hierarquia” do balneário e certos lugares 
passaram a ser vistos como corporificações do turismo de massa, a 
serem desprezados e ridicularizados. Grandes diferenças de “tom 
social” se estabeleceram em lugares que, de resto, eram 
semelhantes. Alguns desses lugares- os balneários da classe 
trabalhadora- desenvolveram-se rapidamente como símbolos de 
“turismo de massa”, lugares de inferioridade que representavam tudo 
aquilo que os grupos sociais dominantes consideravam de mau gosto, 
comum e vulgar. 
 
 

 Esse pensamento apontado pelo autor durante o período de influência dos 

balneários também é bem comum na atual conjuntura. É notável que o valor 

agregado a uma viagem seja determinado pelo local escolhido, pois destinos 

internacionais, nacionais e até estaduais tem pesos diferentes quando tratados pela 

sociedade. Quando em uma conversa o sujeito comenta que esteve em Paris e não 

no município de Cabo Frio-RJ, por exemplo, o valor dado por quem escuta é muito 

maior quando se trata da viagem à Paris, pois esta é uma viagem internacional 

realizada em um dos destinos mais conhecidos do mundo. 

 A significação das coisas e fatos é cada vez mais figurativa ou visual. Sendo 

assim, existe um relacionamento maior e mais íntimo entre a representação e a 

realidade, do que a significação exercida através das palavras. Ou seja, seguindo a 

famosa argumentação de Baudrillard (1991), aquilo que consumimos cada vez mais 

são os signos ou representações. “[...] as pessoas sabem, por exemplo, que a mídia 

é uma simulação e elas, por sua vez, simulam a mídia.” (BAUDRILLARD, 1991 apud 

URRY, 2007, p.121). 

 Diante desse acesso tão rápido e fácil às informações e imagens, destacamos 

que: 

Outro padrão presente nessa sociedade da imagem é que ela terá um 
público não apenas familiarizado com a estetização do que está à sua 
volta, mas também saturado por sofisticados acervos de memória 
disponibilizados pela fotografia, pelo cinema e pela televisão, 
criando museus imaginários pessoais que agem quando as pessoas 
entram em contato com novos produtos culturais. (GASTAL, 2005, p. 
29) 

Desta forma, esses museus imaginários são aquelas imagens que temos 

guardadas e que entram em ação durante uma conversa ou lembrança. Essa 

saturação pelos sofisticados acervos de memórias e conseqüentemente, a criação 

dos museus imaginários, está muito atrelada a ao crescimento das mídias e das 

formas como estão sendo usadas, pois: 
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A mídia atualmente é o território no qual todos participam seja como 
espectadores, seja como protagonistas. Os meios de comunicação de 
massa são locais que proporcionam uma apropriação de mundos 
alheios e, ao mesmo tempo, produzem um sentimento de 
identificação, algo pertencente a si próprio. (FERREIRA, 2010, p.31). 

 

A criação de outras possibilidades culturais e novas maneiras de socialização 

se refletem nas formas de expressões atuais que estão sendo criadas, a partir das 

novas práticas de consumo e mídias. É nesse contexto que o termo sociedade do 

espetáculo, é apresentado: 

A sociedade do espetáculo é um termo cunhado por Guy Debord, que 
surge a partir da presença dos meios de comunicação de massa, 
principalmente com a criação da televisão. Para o autor, estes novos 
meios de comunicação produziriam o fantástico, o sonho, como uma 
forma de fuga para as pessoas ‘comuns’ que viveriam uma vida 
fragmentária e pobre de possibilidades. A fórmula SER = TER – 
introduzida com a sociedade de consumo – se modificou para SER = 
APARECER, a partir da concepção de espetáculo produzida pela 
nova forma econômica. Portanto, não basta somente possuir um 
objeto, é preciso que este apareça, para que as pessoas reconheçam 
o seu valor. Assim, a relação dos homens, para além do fetichismo, é 
mediada por imagens como explica Debord: ‘O espetáculo não é um 
conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada 
por imagens’ (DEBORD, s/data, aforismo 4). O espetáculo faz com 
que as imagens se tornem reais e que o real se converta em 
imagens. (FERREIRA, 2010, p.45). 

 

Se entrarmos no âmbito da cultura de massa, podemos notar que o mercado 

vem trazendo cada vez mais dispositivos tecnológicos que propiciam as mais 

diversas formas de visibilidade e espetacularização dos objetos e pessoas. 

Chegamos a um ponto em que as pessoas criaram a necessidade de aparecer a 

qualquer custo, para que assim consigam construir o seu território existencial. 

Podemos notar esse fenômeno por meio das formas contemporâneas de exposição 

da intimidade, pelos de blogs e redes de relacionamento social. Se há anos atrás os 

adolescentes tinham um diário no qual relatavam suas vidas confidencialmente 

guardadas a sete chaves, atualmente a vida cotidiana é amplamente divulgada. 

É baseado nessa mudança do ser = ter, para o ser = aparecer que buscamos 

entender as motivações envolvidas na publicação das fotos de viagens e 

questionamos essa necessidade em aparecer, instalada atualmente na nossa 

sociedade. Desta forma, as intenções dos usuários nas publicações são uma 

questão de compartilhamento de experiências ou divulgação de status? Diante deste 
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questionamento, Ferreira (2010) discute a necessidade de afirmação pessoal em 

prol das necessidades biológicas, e para isso, destacamos: 

A importância dada a certos objetos hoje se conecta muito mais à 
questão do status social e da imagem, do que à questão da 
necessidade biológica de sobrevivência. Contudo, objetos que seriam 
‘fúteis’ em termos de sobrevivência imediata são, atualmente, uma 
necessidade já que possibilitam uma afirmação social. Neste sentido, 
nada do que é consumido hoje poderia ser chamado de superficial, 
pois este rapidamente se torna ‘útil’ e até ‘necessário. (FERREIRA, 
2010, p.38). 

 Sendo assim, para Krippendorf (2006) o que estimula um indivíduo a viajar e 

buscar novas experiências, é o somatório de um impulso pessoal com a influência 

do meio social. A decisão pessoal é de certa forma, condicionada pelos valores da 

sociedade, já que esta fornece a cada um de nós as normas existenciais. 

 Desta forma, perguntamo-nos se a escolha dos destinos pelos quais optamos 

viajar sofre influência do meio social, das informações e fotografias disponibilizadas 

nas mídias sociais, pois: 

A viagem tornou-se uma norma social. Não se diz mais ‘o que você 
faz nas férias’, mas ‘aonde você vai nas férias?’.  ”Em uma sociedade 
completamente orientada para as viagens, ficar em casa pode 
parecer difícil de justificar sem que haja uma perda de prestígio 
social. Ninguém duvida que o prestígio e o olhar de banda do vizinho 
influenciam a escolha da viagem; mas contrariamente ao que 
pretendem alguns teóricos do turismo, este papel não é determinante. 
É possível que a viagem seja, tal como o segundo carro e a casa de 
campo, um ‘bem de posição’ que indique o nível em que a pessoa se 
situa na escala social (KRIPPENDORF, 2006, p.38-39). 

 
 A ideia de que as viagens podem funcionar como agregadora de status já não 

é mais uma novidade. No próximo capítulo, entenderemos de que maneira essa 

relação se instalou nas redes sociais e como estas contribuíram para o crescimento 

do exibicionismo atual. 
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2 A EVOLUÇÃO DAS REDES SOCIAIS E DA FOTOGRAFIA  
 
 
2.1 A POPULARIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS 

 

 

A inserção das redes sociais na sociedade contemporânea vem trazendo 

consequências não apenas na maneira como estão sendo usadas, mas também sob 

a forma como a sociedade vem compreendendo e se comportando frente a elas. O 

advento da internet e a pluralização das relações virtuais transformaram não só o 

consumo de tais mídias, mas igualmente o jeito como nos relacionamos e a maneira 

como as pessoas passaram a se enxergar. Neste capítulo, estudaremos a evolução 

das mídias sociais e da fotografia na formação do comportamento dos usuários 

através da representação social que buscam por meio de imagens fotográficas 

compartilhadas. 

Quando ainda não tínhamos noção de até onde a tecnologia poderia chegar, 

McLuhan (1977, apud CARNEIRO; OLIVEIRA, 2013, p.1) apresentou a idéia de uma 

aldeia global na qual os meios de comunicação convergiriam de tal forma que se 

tornariam uma extensão do homem. E foi exatamente o que os meios de 

comunicação se tornaram para nós, uma extensão. Hoje pode-se dizer que não há 

quem não esteja conectado em redes sociais, sites ou e-mails, seja por um 

computador ou celular smartphone ou tablet. É notável que a comunicação mediada 

pelos suportes tecnológicos ganharam e continuam ganhando um espaço cada vez 

mais sólido no cotidiano das pessoas, à proporção que seu uso vem se integrando 

às atividades profissionais e aos relacionamentos interpessoais. Desta forma, 

podemos dizer então, que os processos midiáticos realizados por meio da internet, 

em que também se incluem os sites de rede social e outras plataformas online 

interativas, podem configurar novas formas de interação entre os indivíduos.  

Para entendermos a popularização dessas redes sociais e as mudanças 

advindas no comportamento de seus usuários, é importante destacar as 

transformações pelas quais as tecnologias passaram até chegarmos às novas 

mídias. Dessa maneira, vale ressaltar a massificação dos aparatos tecnológicos e a 

popularização da rede de computadores, então formada, para chegarmos ao que 

chamamos hoje de internet, e com ela suas inúmeras possibilidades de se 

comunicar e informar, bem como a oportunidade de “falar” e ser “ouvido”.  
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Outra tendência que vem contribuindo para essa popularização das redes 

sociais é o uso dos smartphones. Segundo dados do Internacional Date Corporation 

(IDC), o mercado de smartphones cresceu 110,1% no Brasil no segundo trimestre 

de 2013, chegando a 8,3 milhões de unidades, enquanto as vendas dos celulares 

tradicionais tiveram uma retração de 35%, no mesmo período. 

Conforme aponta Castells (1999 apud CARNEIRO; OLIVEIRA, 2013, p.2), tais 

evoluções tecnológicas penetraram de forma tão profunda nas dinâmicas 

profissionais e, por consequências sociais, que serviram de base para uma ampla 

mudança comportamental dessas camadas humanas.  

Com cada vez mais velocidade de produzir, publicar e espalhar informações 

através de aparatos tecnológicos foi possível perceber ao longo dos anos um 

crescimento exponencial de conteúdo disponível na rede. Para Tapscott (2007), a 

população passa a se apropriar de tais recursos, a partir do momento que percebe o 

potencial dessas inovações tecnológicas na conquista do poder. Este poder pode 

ser visto nas ações de compartilhar e informar ou na criação de conteúdos próprios 

a serem consumidos e compartilhados por outros usuários, dentre outras ações. 

Negroponte (1995) foi um dos que percebeu ainda no final do século XX uma 

dependência das pessoas diante das novidades tecnológicas, que ainda tinham 

muito a se aperfeiçoar. Essa necessidade sobre as novas ferramentas, segundo 

Negroponte (1995), iniciaria uma vida digital, em que as relações sociais estariam 

integradas às relações tecnológicas. 

Desta forma, a apropriação da população por essas ferramentas digitais, 

somada ao constante aperfeiçoamento tecnológico, vem sugerindo novos 

comportamentos em diversas esferas sociais, políticas e até econômicas, a partir de 

uma nova postura pessoal. 

São nesses ambientes online, no qual as pessoas se sentem cada vez mais 

livres para se expressarem que nascem os chamados diários eletrônicos ou blogs. 

No mesmo contexto, surgem também os sites de relacionamentos ou redes sociais 

que segundo Boyd e Ellison (2007 apud CANEIRO; OLIVEIRA, 2013, p.4) são 

sistemas que permitem a) a construção de uma persona por meio de um site 

pessoal ou um perfil virtual; b) a interação com outros usuários a partir dos 

comentários; e por fim c) expor publicamente a rede social de cada “ator”. Diferente, 

porém, dos weblogs - ou blogs -, os sites de relacionamentos- como o Facebook 

permitem que a rede de contatos (“amigos”) do usuário seja pública; em outras 
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instâncias, há também uma sinergia de várias funções antes desempenhadas por 

outras plataformas, como por exemplo, a) expressar opiniões (antes desempenhado 

pelos blogs); b) compartilhar fotos pessoais (papel dos fotologs); c) divulgar vídeos 

(outrora desempenhado pelos videologs).  

As inúmeras possibilidades de recursos disponibilizados pelas redes sociais, 

associadas ao crescimento de vendas dos smartphones têm servido como uma 

forma de reforço da identidade social.  

 

 

2.2 PÚBLICO X PRIVADO  
 

 

Essa grande exposição pública inicia um questionamento a respeito dos 

limites entre o público e o privado. Milhões de usuários de todo o planeta têm se 

apropriado das diversas ferramentas disponíveis na rede, que não cessam de surgir 

e se expandir, e as utilizam para expor publicamente sua intimidade. Com o poder 

da criação, publicação e divulgação ampla, surge a possibilidade do uso demasiado 

de ferramentas que enalteçam a visibilidade e o exibicionismo, seja através 

de comentários, fotografias ou qualquer outro conteúdo compartilhado nas redes 

sociais, gerando assim: 

Um verdadeiro festival de “vidas privadas”, que se oferecem 
despudoradamente aos olhares do mundo inteiro. As confissões 
diárias de você, eu e todos nós estão aí, em palavras e imagens, à 
disposição de quem quiser bisbilhotá-las; basta apenas um clique 
do mouse. E, de fato, tanto você como eu e todos nós costumamos 
dar esse clique (SIBILIA, 2008, p. 27). 

Os meios tecnológicos de comunicação convidam os usuários a aparecerem. 

Com a (r)evolução fotográfica, tecnológica e digital, a auto e super-exposição na 

internet tornou-se recorrente e comum. No século XXI as pessoas são convocadas a 

se mostrarem. Segundo Sibilia (2008, p.23): 

 

Em meio aos vertiginosos processos de globalização dos mercados 
em uma sociedade altamente midiatizada, fascinada pela incitação à 
visibilidade e pelo império das celebridades, percebe-se um 
deslocamento daquela subjetividade “interiorizada” em direção a 
novas formas de autoconstrução. 
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Um sinal desses tempos foi antecipado pela revista Time - uma referência do 

arsenal midiático global - durante a escolha do costumeiro ritual de “personalidade 

do ano” de 2006. Há quase um século, a revista norte-americana busca apontar as 

pessoas que mais atingiram os noticiários e nossas vidas, seja de forma positiva ou 

negativa durante o ano vigente. Assim, personalidades como o Hitler estamparam a 

capa de 1938 e George W. Bush, a de 2004. E para a surpresa de todos, quem foi o 

responsável pela capa de 2006? Você, ou melhor, todos nós: as pessoas “comuns”. 

“Um espelho brilhava na capa da publicação e convidava seus leitores a nele se 

contemplarem, como Narcisos satisfeitos de verem suas ‘personalidades’ cintilando 

no mais alto pódio da mídia.” (SIBILIA, 2008, p.8). 

 

     

Figura 1: Capas das “personalidades do ano” da revista Time. 
Fonte: Marassi (2012)

7
 

 

 

Mas quais foram os motivos dessa curiosa escolha? Todos nós estamos 

transformando a “era da informação”. Os editores da revista ressaltaram o aumento 

surpreendente de conteúdo produzido pelos usuários da internet, seja nos blogs, nos 

sites de compartilhamento de vídeos como o YouTube8 ou nas redes sociais de 

                                                 
7
 Disponível em: <http://www.slideshare.net/alebarros/o-show-do-eu>. Acesso: 17 set. 2013 

8
 YouTube é um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato 

digital. 
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relacionamento como o MySpace9 e o Orkut10. É desta forma, com esse estouro de 

criatividade e presença midiática que estamos modificando as artes, a política e o 

comércio, e até mesmo a maneira de percebermos o mundo.  Por tudo isto, então, 

“[...] por tomarem as rédeas da mídia global, por forjarem a nova democracia digital, 

por trabalharem de graça e superarem os profissionais em seu próprio jogo, a 

personalidade do ano da Time é você”, afirmava a revista (SIBILIA, 2008, p.9). 

Nas comemorações pelo fim do ano seguinte, um jornal brasileiro também 

decidiu colocar você – a sociedade – como o principal protagonista de 2007, 

permitindo que cada leitor montasse sua própria retrospectiva anual através do site 

do periódico. Assim, entre as imagens e comentários sobre grandes acontecimentos 

e catástrofes ocorridos no mundo ao longo dos doze meses do ano, no site do jornal 

O Globo apareciam fotografias de casamentos de gente “comum”, bebês sorrindo, 

férias em família e festas de aniversário, todas acompanhadas de legendas como: 

“Neste ano, o Hélio casou com a Flávia”, “Priscila desfilou no Sambódromo”, “Walter 

e Susana tiveram gêmeos” (SIBILIA, 2008, p.9). 

 
 

 
2.3 A EVOLUÇÃO DA FOTOGRAFIA  
 

 

A evolução da fotografia também foi uma das responsáveis pelo crescimento 

da exposição das imagens na internet, pois a geração midiática pôde usufruir das 

facilidades disponibilizadas pelas máquinas digitais. A fotografia presenciou o 

nascimento da Revolução Tecnológica e Cibernética e com o tempo, ganhou 

popularidade. Começou sendo usada pela classe artística, depois jornalistas, até 

chegar ao gosto da massa, o que conduziu a uma nova demanda mercadológica. 

A partir do momento em que a fotografia deixa de lado o papel de substituir o 

retrato e passa a ser usada como um registro, ou seja, seu objetivo se torna 

documental, as pessoas passam então, a fotografar momentos e viagens. Desta 

maneira, as fotografias sacadas se transformaram em um novo “diário de bordo”, 

uma forma de contar uma narrativa outrora escrita em palavras. A possibilidade de 

                                                 
9
 My Space é um serviço de rede social que utiliza a internet para comunicação online através de uma 

rede interativa de fotos, blogs e perfis de usuários. 
10

 Orkut é uma rede social que tinha como objetivo conhecer pessoas e manter relacionamentos. 
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capturar pequenos fragmentos da realidade e transformá-los em uma memória viva 

impressa em papel encantou pessoas de todo o mundo (CARNEIRO; OLIVEIRA, 

2013).  

Foi no ano de 1888, que ocorreu o grande avanço no mundo fotográfico: a 

invenção da câmera Kodak. George Eastman, um americano amante da fotografia 

que se interessou pela atividade e inventou o primeiro filme de rolo da história, uma 

maneira muito mais prática e segura de preservar a foto (KODAK, 2011 apud 

ALMEIDA, ARAÚJO, 2012).  

Com os avanços nos meios de transportes, atrelados à industrialização 

européia, as viagens foram se popularizando juntamente com fotografia. Segundo 

Sontag (2004, p.19) “Parece decididamente anormal viajar por prazer sem levar uma 

câmera”, criamos a necessidade de não só registrar, como também divulgar nossas 

viagens para todos. 

O turismo e a fotografia já estavam tão interligados naquela época, que a 

Kodak passou a produzir anúncios voltados para o público que almejava registrar 

suas viagens, como podemos ver na Figura 2. 
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Figura 2: Informe publicitário da Kodak 
Fonte: ALMEIDA; ARAÚJO (2012, p.5) 

11
 

 
 

 O texto da Figura 2 foi traduzido por Almeida; Araújo (2012) no sentido de 

caracterizar o foco dado ao uso das câmeras Kodak para registro de imagens no 

período de lazer e fins recreativos. Assim, o texto foi traduzido do seguinte modo: 

 

Traga de volta o seu feriado na sua Kodak. Leve uma Kodak com 
você esse ano para o campo ou o litoral; e quando chegar na hora de 
voltar para casa, não deixe todos seus momentos felizes para trás -
traga de volta o seu feriado em sua Kodak. Leve a Kodak e traga para 
casa florestas, campos, e os amigos que estavam como você; leve 
para casa o mar, a areia e as crianças brincando - Leve todos em 
fotografias Kodak pequenas e felizes. Leve uma Kodak, e deixe vivas 
as memórias de cenas que lhe agradaram; deixe que faça uma 
recordação duradoura dos melhores momentos da sua vida - então 
você vai saber como é verdade que um feriado sem uma Kodak é um 
feriado desperdiçado. Não desperdice o seu feriado esse ano; leve 
uma Kodak [...] (ALMEIDA, ARAÚJO, 2012, p.5). 

                                                 
11

 Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2012/resumos/R32-0545-

1.pdf> Acesso em: 20 set. 2013. 
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Podemos observar então, através do informe publicitário, a ênfase que é dada 

à facilidade e importância de fotografar para eternizar e compartilhar as cenas do 

memorável tempo livre, pois segundo consta na propaganda: “um feriado sem uma 

Kodak, é um feriado desperdiçado”. E esse sentimento existe até hoje, e de forma 

mais profunda, pois não se compartilha só o papel fotográfico e sim 

demasiadamente nas redes sociais (ALMEIDA; ARAÚJO, 2012, p.5). 

A Kodak utilizou por muito tempo o turismo como principal parte da sua 

estratégia de marketing. No anúncio a seguir (Figura 3), é visível a importância da 

fotografia como uma forma de preservar a memória e "provar" para parentes e 

amigos sua presença em determinado lugar, concedendo assim, um status ao 

viajante:  

 

 

Figura 3: Informe publicitário da Kodak 
Fonte: ALMEIDA; ARAÚJO (2012, p.7)

12
 

 

                                                 
12

 Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2012/resumos/R32-0545-

1.pdf> Acesso em: 20 set. 2013. 
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 O texto da Figura 3 foi traduzido na intenção de demonstrarmos como os 

registros fotográficos podem servir para “aumento do ego”, já que, em muitas vezes 

são usados como instrumentos agregadores de status. Portanto, segundo Almeida; 

Araújo (2012, p.7): 

 

 Como vai ser divertido olhar novamente as fotos desse feriado no 
próximo inverno... Então, se você ficar calado e trouxer seu álbum e 
passar para as pessoas você vai estar realmente falando. Eles irão 
notar que o hotel estava "bem na frente". Vendo você em um bunker

13
 

eles vão saber que você praticou golf. E! Eles vão saber, como se 
eles mesmos estivessem lá, que em uma manhã o barco salva-vidas 
saiu. Ótima diversão - uma 'Kodak'. Ela faz em meio segundo um 
tesouro que pode durar meio século. 'click' é tudo que diz e mesmo 
assim fala muito! Um feriado 'Kodak' é um feriado duas vezes melhor 
[...]. 

 

Com o surgimento da fotografia digital, no final dos anos 80, a fotografia 

analógica passou a entrar em declínio e rompeu o grande paradigma da imagem 

documental, pois permitiu ser mais facilmente armazenada e conservada, podendo 

dessa forma, ser compartilhada logo após a sua produção – um recurso não 

disponível pela fotografia analógica. 

 Novos aplicativos e sites de redes sociais ilustram bem esta nova realidade. 

Segundo Carneiro; Oliveira (2013, p. 11): 

 

O que se aflora nesses espaços virtuais é a necessidade de mostrar 
ao outro fragmentos (criteriosamente selecionados) do que somos 
através de representações.  Os ambientes virtuais permitem com 
mais facilidade que  esta seleção seja feita, uma vez que o mediador 
das informações que entram na rede é cada um de nós. 
 
 

   A prática de construir e mostrar apenas parte do que somos, vem antes 

mesmo da fotografia e dos sites de relacionamento. Para Goffman (2011) as 

relações sociais são comparadas a uma peça de teatro, na qual, somos os atores, 

nos mostramos através de diferentes papéis, de acordo com cenário que estamos 

inseridos e de maneira a fazer o público acreditar em nossa atuação. A metáfora 

usada pelo autor é de que o espaço em que ocorrem as interações sociais é como 

um palco. Além de atuarmos com diferentes performances, trazemos sempre uma 

“fachada”. Ele reitera sua teoria trazendo o conceito de que “fachada”, é um 

                                                 
13

 Obstáculo de jogo de golfe. 
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equipamento expressivo empregado pelo individuo durante a sua representação de 

forma intencional ou inconsciente. 

 

 

2.4 O COMPORTAMENTO DA SOCIEDADE NAS REDES SOCIAIS 
 
 

Os usos de redes sociais são, muitas vezes, estratégias que os sujeitos 

contemporâneos colocam em ação para responder a essas novas demandas 

socioculturais, balizando outras formas de ser e estar no mundo. 

Diante de tantas informações, recursos e opções disponíveis na internet, 

como as pessoas vêm reagindo ao excesso de exposição nas redes sociais? Uma 

matéria do site IG tem como texto introdutório: “Você cobiça as viagens 

internacionais, um novo romance ou a promoção dos colegas registrados na 

timeline14? Especialistas desvendam o que está por trás disso” (REIF, 2013). 

Dedicar grande parte do nosso tempo às redes sociais tornou-se uma prática 

rotineira e consequentemente, nos depararmos com uma avalanche de fotos e 

informações de diversos amigos na nossa timeline, também. Em frações de 

segundos, somos capazes de testemunhar férias nos mais diversos lugares, um 

brinde a uma promoção de trabalho, uma mudança de status de relacionamento ou 

o simples registro de uma saída entre amigos na noite passada, sem esquecer o 

grande detalhe: todas as atualizações com comentários e muito “curtidas”.  

Redes sociais como o Facebook são ferramentas ideais para a 

potencialização do exibicionismo dos usuários e consequentemente, o despertar do 

sentimento de cobiça, pois quando se trata de um objeto de desejo, o primeiro 

instinto acionado em nós, é a visão. 

Buscando entender qual o objetivo de postar fotos de uma sobremesa 

refinada ou de um jantar romântico, Vera Senatro, psicodramatista e coordenadora 

do “GenderGroup”15 do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São 

Paulo, lança o seguinte questionamento: “Preciso mostrar para o outro que eu tenho. 

Mas será que estou tão certa de que tenho mesmo?” (REIF, 2013). 

                                                 
14

 Termo usado para descrever o espaço onde se encontram as atualizações dos usuários do 
Facebook. 
15

 Grupo de Psicoterapia sobre gêneros para homens e mulheres. 



34 

 

Para Leila Tardivo, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo, a exposição pública constante da vida pessoal pode ser interpretada 

como uma necessidade de autoafirmação. Já Ian Black, sócio-diretor da agência 

New Vegas, considera o fato de puxar assunto no elevador uma demonstração de 

que a pessoa quer comunicar ao outro que está bem, assim como o modo de se 

vestir é um indício da preocupação em transmitir uma imagem favorável. Na internet 

não poderia ser diferente, a todo instante estamos expostos a estímulos alheios, 

podendo eles ser negativos ou positivos, pois “Será que férias em lugares incríveis e 

comidas deliciosas, por exemplo, não nos estimulam a ter melhores critérios para 

escolher viagens ou restaurantes? Isso não se restringe apenas a coisas materiais, 

mas também ao desejo da atenção, da aprovação, de notoriedade”, defende Black 

(REIF, 2013). 

As redes sociais são espaços onde quase tudo é aceito. As pessoas podem 

escrever o que bem entenderem e contarem as histórias da maneira que as 

favoreça. Segundo Gabriel Goes, psicólogo do Núcleo de Pesquisa da Psicologia 

em Informática da PUC-SP: 

 

 [...] as pessoas sempre postam o que gostariam de ser ou o que 
consideram ser o melhor delas. Há um senso comum que no 
Facebook todo mundo é feliz, quando a gente sabe que na vida isso 
não é verdade. (REIF, 2013, s.p.). 
 
 

Em “Clicar, em vez de viver, tornou-se norma”, matéria publicada pelo site 

Carta Capital, a autora Marsílea Gombata relata a experiência de Fábio Seixo, um 

fotógrafo carioca que registra a compulsão dos turistas em retratar suas viagens 

através das câmeras digitais.   

 

Em meio ao burburinho da sala onde fica o quadro Mona Lisa, no 
Museu do Louvre, em Paris, o fotógrafo Fabio Seixo percebeu algo 
não exatamente errado, mas exagerado. Os visitantes se espremiam 
para disparar os flashs da máquina e ter a foto de uma das imagens 
mais intrigantes e conhecidas do mundo. (GOMBATA, 2013, s.p.). 
 
 
 

A guerra para fotografar a imagem enigmática imortalizada por Leonardo da 

Vinci releva algo maior: a necessidade de se vivenciar, por meio da foto, a 

experiência do presente. Ao presenciar essa cena, Seixo (2013) chegou à conclusão 
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de que as pessoas “[...] viajam muito mais para marcar território e dizer que 

estiveram lá do que para curtir a viagem”. 

A experiência de vivenciar esse fato em 2005 fez germinar um projeto 

chamado de Photoland, no qual procura demostrar de que modo o ato de fotografar 

se tornou mais importante do que a vivência, e como essa espécie de compulsão 

vem ganhando espaço no âmbito da tecnologia digital. Para Seixo (2013): “Quando 

você está na Torre Eiffel, se fotografa ali e posta essa imagem, está afirmando sua 

presença nesse lugar, dizendo que esteve lá”. 

Para Seixo (GOMBATA, 2013), o projeto esbarra na questão da visibilidade, 

pois “Não basta ser um bom médico, um bom professor ou um bom jornalista se 

você não estiver referendado pelos dispositivos de visibilidade, como mídia e redes 

sociais”. A impressão é que hoje todos nós estamos virando meio “japoneses”, 

sempre com uma máquina em mãos e a necessidade de registar tudo. A ideia é de 

que a experiência da viagem só é concretizada depois, ao ver as fotos, e a esse 

fato, ainda soma-se a proporção alcançada pelas redes sociais e alimentada através 

das curtidas e comentários. Seixo (2013) acredita que a febre de registrar tudo para 

todos, cansa e que “Quando você fotografa muito, o excesso de imagens gera um 

ruído e anula qualquer possibilidade de memória por causa da quantidade”. O 

fotógrafo crê que a fotografia acabará deixando de ser um instrumento de memória e 

passará a ser um dispositivo do esquecimento, pois não estamos mais fotografando 

para guardar o momento e sim, para não mais esquecê-los.  

É sabido por todos que a imagem é o principal fator de atração de turistas ao 

local escolhido, pois normalmente o primeiro contato com o destino se dá através 

das fotos promocionais, postais, folheterias e outros. Diante disso, a indústria do 

Turismo usa dos recursos imagéticos para a venda de sonhos que acabam se 

materializando através das imagens-troféu buscada por cada turista.  

Para Bourdieu (2003, p.19 apud ALMEIDA, ARAÚJO, 2012 p.2) as 

motivações para fotografar podem ser: “Proteção contra o tempo; comunicação com 

os demais e a expressão de sentimentos; realização de um sentimento; prestígio 

social; distração ou fuga”. Portanto, fotografar e viajar, cada qual com sua história 

particular, têm suas semelhanças no que se refere às motivações, pois, as mesmas 

possuem os motivos que levam as pessoas a se deslocarem de seu lugar de 

residência para outro, caracterizando o fazer do turismo. 
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2.5 NOVAS MODALIDADES DE TURISMO  
 

 

Diante da “febre” pelos registros fotográficos, novas modalidades de turismo 

passam a existir, dentre elas o safári fotográfico. O safári fotográfico16 foi criado com 

a proposta inicial de fugir dos tradicionais passeios com guias de turismo 

apressados e rápidas paradas para fotos. Em uma busca pela internet, é possível 

encontrar uma série de sites e agências que já oferecem o serviço, desde os roteiros 

mais simples até os mais rebuscados. 

Dentre os destinos nacionais, podemos destacar um site especializado17, que 

oferece o acompanhamento de um fotógrafo para diversos lugares, entre eles o Rio 

do Prata, na região da Chapada dos Veadeiros. 

 

 

                                                 
16

 Termo usual de mercado. Ainda não existem aprofundamentos acadêmicos no assunto. 
17

 “Namuchila”. Valor do pacote para o Rio do Prata: R$ 370,00. Disponível em: 
<http://www.namuchila.com> Acesso em: 28/08/2013 
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Figura 4: Folheto informativo do site “Namuchila” 
Fonte: “Namuchila”

18
 

 
 

Já a fazenda São Francisco oferece um day use19 para realizar um safári 

fotográfico no Pantanal, onde se pode avistar e fotografar a rotina da fazenda e a 

diversidade da fauna e flora da região. 

Dentre os destinos internacionais, a “Turel – Turismo Cultural e Religioso” de 

Portugal lançou um evento que visa promover o patrimônio da Póvoa de Varzim, no 

qual todos os participantes fazem um percurso de cinco quilômetros pela cidade, 

registando todo o patrimônio cultural e natural e ao final, participam de um concurso 

fotográfico. 

O maior destaque vai para a New York City Photo Safari, um site que oferece 

safáris fotográficos para indivíduos que querem aprender como capturar belas 

paisagens pelas mais diversas partes de Nova Iorque. Segundo eles, “começar suas 
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 Disponível em: <http://www.namuchila.com. >. Acesso: 28 ago. 2013. 
19

 Um dia de uso das dependências da fazendo por um custo de R$ 150,00.  
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férias em Nova Iorque com a New York City Photo Safari é uma ótima maneira de 

dar um passeio a pé pela cidade, aperfeiçoar suas habilidades fotográficas e 

capturar as memórias de uma vida”. Mais de 3000 participantes de 40 países e 500 

cidades já realizaram alguma das mais de dez opções de roteiros, entre eles estão: 

Central Park, Metropolitan Museum of Art, Time Square à noite, Madison Square 

Park e um focado em como fotografar pessoas em paisagens ao ar livre.20 

 

 

Figura 5: Catálogo de pacotes disponíveis. 
Fonte: New York City Photo Safari, 2013 
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 Os passeios variam de duas a três horas de duração e custam entre $100 e $225. 
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 Destacamos em vermelho na Figura 5, os quatro roteiros mais turísticos 

oferecidos pelo site para nos aprofundarmos. O Central Park Photo Safári oferece 

duas horas e meia de assistência fotográfica em um dos maiores parques da cidade 

de Nova Iorque, ponto turístico obrigatório para os milhões de turistas que o visitam 

todos os anos. O Museum Inside Out explora o Museu Metropolitano de Artes, hoje 

um dos maiores e mais importantes museus do mundo, que abriga coleções 

de pintura européia dos séculos XII-XX e obras da arte antiga. O NYC After Dark é 

específico para aqueles que desejam registrar a Time Square, área comercial onde 

se encontram a Broadway, a Nasdaq21, estúdio de diversas redes televisivas e 

outros. A Time Square é hoje um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, 

com cerca de 39 milhões de visitantes no ano, mais até do que a Estátua da 

Liberdade. O Madison Square Park é o pacote para os interessados em fotografar o 

parque do bairro de Manhattan, formado pela inserção da Quinta Avenida com a 

Broadway. 

Apostando na tendência da era digital de registrar e compartilhar as 

fotografias surge o Trip Wow, um site com mais de um milhão de usuários, que 

disponibiliza ao usuário montar um vídeo em formato de slides com as fotos das 

suas viagens. Ele permite que a pessoa selecione as fotos diretamente do 

computador ou via Facebook, Flickr e Picasa, disponibilizando o uso de mapas e 

músicas durante a elaboração. Depois de pronto, o usuário pode deixá-lo hospedado 

somente no site, onde os vídeos são separados de acordo com o lugar para onde se 

viajou, ou pode ser também, compartilhado via e-mail e Facebook. 

No próximo capítulo apresentaremos os resultados de uma pesquisa 

realizada na rede social do Facebook, que visa conhecer as principais motivações 

envolvidas pelos viajantes que divulgam suas fotos nas redes sociais do Facebook e 

Instagram e as influências causadas em quem as vêem. 
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 Uma das principais bolsas de valores do mundo. 
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3 UMA ANÁLISE SEGUNDO A VISÃO DOS RESPONDENTES  
 

 

3.1 O USO DO QUESTIONÁRIO COMO INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 

 

Neste capítulo, vamos apresentar a construção metodológica utilizada para 

elaboração da pesquisa, bem como na análise dos seus resultados. Para isso, 

optamos por uma pesquisa de caráter descritivo, pois, de acordo com Gil (2008), as 

pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição das características de 

uma população, fenômeno ou de uma experiência. Através dela podemos analisar a 

frequência de ocorrência de um determinado acontecimento, sua relação e conexão 

com outros, assim como, sua natureza e características. Seu objetivo é levantar 

informações a respeito de atitudes, pontos de vista e preferências a respeito de um 

dado assunto.  

Desta maneira, utilizaremos a técnica de coleta de dados por meio de um 

questionário, cujo modelo se encontra no apêndice (Ver Apêndice A). Este 

formulário foi disponibilizado através da plataforma do Google Docs e divulgado no 

Facebook para usuários e grupos acessíveis ao meu perfil pessoal, durante o 

período de 26/09/2013 a 20/10/2013.  

O questionário possui 13 perguntas, das quais oito são objetivas de múltipla 

escolha, quatro com justificativa de resposta e uma para ser respondida livremente. 

As primeiras visam identificar o perfil dos respondentes, com alternativas como: 

gênero, faixa etária e renda mensal. O segundo bloco reúne perguntas específicas 

sobre o tema da pesquisa, tais como: em quais redes costumam compartilhar suas 

fotos, quantas fotos possuem, o que os motiva a postá-las e a opinião sobre as 

postagens de fotos de seus amigos. No terceiro bloco questionamos a respeito da 

distinção de status atribuída pela sociedade aos lugares e se as visualizações de 

fotos de diferentes localidades funcionam como estímulo para futuras viagens, foco 

este do presente trabalho.  

 Quanto à abordagem da pesquisa optamos por uma de caráter misto, ou seja, 

qualitativo e quantitativo, para que elas possam se complementar. Para Minayo 

(2003) as pesquisas qualitativas envolvem a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva 
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dos participantes da situação em estudo. Desta forma, estimulamos os respondentes 

falarem livremente suas opiniões através das perguntas discursivas presentes no 

questionário. Já para Richardson (1989), as pesquisas quantitativas apuram as 

opiniões e atitudes, pois se propõem a investigar “o que é”, sendo exploradas no 

questionário por meio de questões de múltipla escolha. Desta forma, procuramos 

obter a mensuração das respostas e o estabelecimento de relações provenientes da 

característica quantitativa, aliado às interpretações individuais, geração de ideias e 

descrição de significados fornecidos pela abordagem qualitativa. A primeira 

constatação ao se pensar em uma pesquisa aplicada no Facebook é a de ser 

impossível chegar próximo ao número total para amostragem. Diante disso, o 

desafio é alcançar uma amostra com o maior número de respostas possíveis e para 

tal, dentre as metodologias desenvolvidas para análises em redes sociais, optou-se 

pela “bola de neve” ou snowball samplig proposto por Goodman (1961 apud 

ALFANO, 2012, p.29), como já anunciado na introdução deste trabalho. 

 Nessa técnica, inicialmente escolhemos um grupo aleatório, no caso, os 

usuários ditos como “amigos” do perfil pessoal desta pesquisadora e solicitamos a 

esses que repassassem o questionário para outros amigos. Esta é uma forma de 

descentralizar as respostas de somente um grupo e alcançar diversas outras 

pessoas com perfis diferenciados. 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA  
 
 
 

 A amostra total é composta por 189 pessoas, dentre elas 72% são do gênero 

feminino e 28% do gênero masculino. A maioria encontra-se na faixa etária de 19 a 

21 anos (35%), seguido de 31% entre as idades de 22 a 24 anos.  

 O predomínio da renda mensal encontra-se no intervalo de 1 a 3 salários 

mínimos, com 39% e precedido da opção de até um salário mínimo com 30% da 

amostragem, dados esperados diante da faixa etária que obteve destaque. Do total, 

87% costumam compartilhar as fotos nas redes sociais, em que o Facebook é 

apontado como a rede mais usada, com 60%. 
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3.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

 Segundo Sibilia (2008), nas últimas décadas a sociedade tem atravessado 

grandes transformações que atingem a todos os âmbitos e nos levam a insinuar uma 

ruptura em direção a um novo horizonte. Nesse novo contexto, “[...] certas 

características do projeto histórico precedente se intensificam e ganham renovada 

sofisticação, enquanto outras mudam radicalmente” (SIBILIA, 2008, p.15). Como 

continuação desse fluxo, transforma-se também a sociedade, ou seja, os tipos de 

corpos produzidos diariamente, e de forma concomitante, as formas de ser e estar 

no mundo. 

 A fim de compreender o fenômeno contemporâneo da exibição da intimidade, 

Sibilia (2008) lança o seguinte questionamento:  

 

[...] essas novas formas de expressão e comunicação que hoje 
proliferam devem ser consideradas vidas ou obras? Todas essas 
cenas da vida privada, essa infinidade de versões de você e eu que 
agitam as telas interconectadas pela rede mundial de computadores, 
mostram a vida de seus autores ou são obras de arte produzidas 
pelos novos artistas da era digital? É possível que sejam, ao mesmo 
tempo, vidas e obras? (SIBILIA, 2008, p. 29). 

 
  

O modo de viver e os valores privilegiados pelo capitalismo cada vez mais em 

alta foram primordiais nessa transição de um caráter próprio para criação de uma 

personalidade, ao propiciar o desenvolvimento da “habilidade de auto vendagem”. 

Essas e outras práticas de autopromoção dos indivíduos, juntamente com a 

instauração de um verdadeiro mercado de personalidades, transformaram a imagem 

pessoal em principal valor de troca. Cada vez mais as pessoas criam suas 

personalidades diante do grupo que se encontram presentes (SIBILIA, 2008). 

 Para Sibilia (2008), o espetáculo transformou o nosso modo de vida, a 

maneira como o mundo vem se organizando e simultaneamente, a forma como nos 

relacionamos uns com os outros. É muito mais do que um conjunto de imagens, pois 

tudo é voltado para o espetáculo sem deixar praticamente nada de fora. 

 Desta forma, a pesquisa aplicada aos usuários do Facebook e Instagram visa 

entender esse exibicionismo por meio de fotos de viagens, geralmente cobiçadas 

por muitos e vistas como um símbolo de status. Como já apresentado anteriormente, 
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os usuários do Facebook compartilham mais de 250 milhões de fotos por dia na rede 

(PCWORLD- UOL), e o Instagram possui cerca de 16 bilhões de imagens em seus 

servidores (PERES, 2013). Portanto, podemos considerar que: 

 

[...] essa rede social é fundamentalmente um espaço de 
apresentação pública no ambiente virtual e que o uso de imagens é 
um dos recursos que integram essa apresentação, podemos concluir 
que elas, principalmente as fotografias, compõem a principal 
estratégia escolhida pelos usuários do facebook para se 
apresentarem (ALFANO, 2012, p.18). 

 

 Assim sendo, nossas fotografias procuram apresentar aquilo que somos ou 

almejamos ser nas redes, consequentemente, o uso das fotos de viagens pode ser 

estudado como formador da imagem pessoal. Conforme Ferrara (2002 apud 

CAVALCANTI, 2011, p.135), o turismo iniciado no século XIX trazia o campo como 

uma oposição à cidade, apontando-o como um local que favorecia a permanência 

para fins recreativos. O campo deu lugar ao turismo rural, porém com uma grande 

diferença, os “retiros” de verão e outono do século XIX serviam para que as famílias 

se ocultassem da sociedade, quando tinham seus momentos de ócio e lazer, 

enquanto hoje, o que mais proporciona prazer ao turista é exibir o que fez em seu 

tempo livre. Para Cavalcanti (2011, p.136): 

 

Na contemporaneidade a visibilidade desloca-se da paisagem para o 
indivíduo fundido a ela, que se torna visível à medida que se 
apresenta como turista. Já não bastam as fotografias de paisagens, 
como os cartões-postais. É preciso que o turista-fotógrafo esteja 
presente nas imagens. 

 
 

 Para Urry (2007) o turista almeja fazer o que os outros fazem, pois é 

constrangedor dizer que nunca foi à Europa ou que não conhece determinada 

localidade, quando seus amigos no trabalho ou na família estão conversando sobre 

suas próprias experiências em tais destinos turísticos. Ter histórias de viagens para 

contar é algo que eleva o status diante da sociedade, e não tê-las o coloca numa 

posição de inferioridade. Ainda segundo Urry (2007) existe também o perfil do turista 

que quer ir aonde outros ainda não foram, quer ser o descobridor, aquele que não 

quer somente ter o que contar, mas ter novidades para contar, trazer informações 

que os outros desconhecem e, assim, colocar-se num patamar mais elevado que 

seus companheiros. 
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 Ao publicar uma fotografia, o usuário espera que sua ação seja expressiva e 

que influencie a alguém de alguma forma. À vista disso, segundo Goffman (2011), a 

capacidade de se expressar de um indivíduo, ou seja, sua capacidade de emitir 

impressão envolve duas atividades: a expressão que ele transmite e a que ele 

nomeia.   

 A transmissão é composta de “[...] símbolos verbais, ou seus substitutos, que 

ele usa propositadamente e tão só para veicular a informação que ele e os outros 

sabem estar ligada a esses símbolos” (GOFFMAN, 2011, p.12). Em outras palavras, 

algo de responsabilidade daquele que posta, aquilo que a pessoa busca demonstrar 

como a imagem de si. 

 Já o conceito de emissão consiste em uma “[...] ampla gama de ações, que os 

outros podem considerar sintomáticas do ator, deduzindo-se que a ação foi levada a 

efeito por outras razões diferentes da informação assim transmitida” (GOFFMAN, 

2011, p. 12), ou seja, as imagens e impressões que as pessoas têm de você, algo 

sob o qual você não possui o controle. 

 Logo, o individuo é aquilo que ele representa de si, mesmo que ele não 

reconheça a “farsa” de sua atuação, as fotografias agregam tantas informações que 

a pessoa que a publica talvez não tenha ciência de todas, emitindo assim, outros 

signos passíveis de interpretação. 

 Quando examinamos esses estranhos costumes novos, podemos notar que 

com frequência os sujeitos envolvidos “mentem” ao narrar suas vidas na internet, 

pois diante de tantos recursos e modalidades, esses usuários acabam montando 

espetáculos de si mesmos para exibir uma intimidade inventada (SIBILIA, 2008). 

 Para entendermos melhor o decorrer desses novos hábitos do ponto de vista 

prático, dados da pesquisa apontam que 87% da amostra alegam que costumam 

compartilhar suas fotos nas redes sociais. Esse expressivo número pode ser 

explicado através do perfil traçado, ou seja, aquele de maior alcance, no qual 

somados, 80% estão entre a faixa dos 19 a 27 anos, sendo 72% do sexo feminino. É 

justamente nesse intervalo de idade, que jovens e adolescentes costumam acessar 

as redes sociais com maior frequência e possuem o hábito de usarem o acesso via 

smartphones. Justamente ainda pelo mesmo fato de 69% dos participantes terem 

suas rendas concentradas entre 1 a 3 salários mínimos. 
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Figura 6: Gráfico de distribuição da faixa etária. 
Fonte: Google Docs. 

 

 

 Dentre as redes mais usadas, o Facebook se destaca com 60% da amostra, 

seguido por 33% de usuários do Instagram. Para termos a dimensão da quantidade 

de fotos de viagens que circulam na rede, perguntamos uma estimativa presente no 

perfil de cada usuário e 70% apontaram ter até 100 fotos publicadas, enquanto 20% 

assinalaram ter entre 101 e 300 fotos. Dentre os números menos expressivos, a 

porcentagem entre aqueles que não publicam fotos e aqueles que possuem mais de 

501 fotos publicadas, encontram-se igualadas com 3% cada um.  

Para entendermos melhor o que se passa entre os que são a favor e os que 

são contra aos compartilhamentos, deixamos a pergunta em aberto para termos 

uma dimensão das diversas opiniões, que desta forma, apresentou alguns 

resultados esperados e outros curiosos. Dentre os 87% que costumam compartilhar 

suas fotos, 77% esboçaram suas opiniões, que foram agrupadas em quatro temas, 

segundo a repetição de termos e idéias encontradas nas respostas. Os temas são: 

compartilhamento de experiências, demonstração de status, backup22 como 

finalidade e divulgação do turismo. Dos 77%, 51% dos depoimentos foram 

agrupados no tema que abrange o compartilhamento de experiências. Para eles, o 

intuito esta em mostrar aos amigos e familiares o que estão fazendo e conhecendo 

durante a viagem, dividir o que há de bonito ou em muitos casos, somente a 
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 Cópia de segurança dos arquivos de um computador. 



46 

 

continuação do hábito de publicar tudo o que acreditam ser relevantes pra própria 

vida. Separamos algumas respostas para enfatizar a argumentação anterior: 

 

Porque assim mostro aos amigos as fotos das viagens, já que não há 
mais o hábito de revelar as mesmas (RESPONDENTE 1)

23
. 

 

Para que meus familiares, principalmente pais, possam acompanhar 
por onde ando (RESPONDENTE 16). 

 

Hoje em dia com a tecnologia, postar fotos de viagens em redes 
sociais é uma forma mais pratica e rápida de compartilhar 
experiências e aventuras com pessoas que estão a sua volta 
(RESPONDENTE 69). 
 
Porque viajar é a melhor coisa da vida e gosto de mostrar os lugares 
bonitos que eu conheci (RESPONDENTE 43). 
 

 

 Recente pesquisa formulada pelo site TripAdvisor e publicada pelo portal de 

Turismo e Viagens do site G1, indica que 61% dos viajantes mundiais e 74% dos 

brasileiros usam as redes sociais quando estão viajando e quase 30% disseram que 

atualizam seus perfis diariamente durante a viagem. No caso dos brasileiros, esse 

número sobe para 42%. Mas o motivo de tanta conectividade nem sempre é dos mais 

nobres: de acordo com a pesquisa, 8% dos viajantes pelo mundo e 9% dos brasileiros 

admitem que usam as mídias sociais durante as férias para “deixar os amigos com água 

na boca”. Além disso, 11% no mundo e 8% no Brasil declararam que "não teria graça 

viajar se os amigos não soubessem”. Nesse levantamento realizado com quase 20 mil 

viajantes de 26 países, entre junho e julho deste ano e do Brasil, foram ouvidas 890 

pessoas (MANTOVANI, 2013). 

 Assim, além daqueles que alegam somente interesse em compartilhar 

momentos, nossa pesquisa apontou que 12% dos 77% que relataram suas opiniões, 

admitiram interesse em demonstrar prestígio social ou expor a própria felicidade, e 

por isso, foram agrupados no tema de demonstração de status. Destacamos 

algumas das respostas para exemplificarmos que alguns são bem diretos em seus 

depoimentos, enquanto outros buscam mais discrição: 
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Mostrar aos outros o que você está conhecendo é legal. Ainda mais 
em período de férias, ou quando você junta aquela grana para fazer  
A viagem da sua vida. Compartilhar momentos, trocar experiências, 
ganhar 'likes', são coisas fúteis, mas que a sociedade 
contemporânea contempla (RESPONDENTE 4). 
 
Para que meus "amigos" possam visualizar localidades que eu já 
visitei e assim aumentar um "ego cibernético” (RESPONDENTE 60). 
 
Para mostrar que visitei lugares novos e sai da rotina 
(RESPONDENTE 80). 
 
Pra compartilhar com os amigos e parentes. E pra aparecer um 
pouco rsrs (RESPONDENTE 179). 

 
Porque é da natureza humana demonstrar que estamos felizes e/ou 
nos divertindo (RESPONDENTE 173). 
 
Quero mostrar os belos lugares que fui, a felicidade que estou ao 
viajar e que tenho vida social (RESPONDENTE 89). 
 
Para mostrar aos meus amigos como estou feliz com a viagem 
(RESPONDENTE 86). 

 

 

 Entre a minoria que nos surpreendeu com diferentes utilidades de suas 

postagens, 6% dos 77% fazem uso das suas publicações como uma forma de 

backup de suas fotos. Segundo estes respondentes, colocá-las nas redes sociais é 

uma forma de manter suas fotos seguras em caso de problemas com o computador 

e até mesmo de vê-las com mais frequência.  

 Tão inesperado quanto o uso das postagens para backup, foi à resposta de 

7% da amostra, que citou utilizar suas fotos para disseminar belos lugares, cultura e 

gastronomia local, para então, estimularem e instigarem seus amigos a conhecerem. 

Desta forma, esse grupo ficou agrupado como divulgação do turismo, pois suas 

práticas visam propagar o turismo local. 

 Para os que responderam não compartilharem suas fotografias (13%), as 

razões presentes são a falta de identificação com esse tipo de exposição excessiva, 

falta de tempo ou até mesmo medo de inveja. Para isso, destacamos algumas 

respostas que demonstram esses motivos: 

 

Acho invasivo. Porque não gosto de contar que estou viajando e nem 
de expor minha família (RESPONDENTE 10). 

 

Não gosto da invasão de privacidade que uma rede social 
proporciona, o quanto menos de informação ponho, melhor 
(RESPONDENTE 106). 



48 

 

 
[...] tenho pessoas no meu Facebook que podem não ter recurso 
financeiro para fazer uma viagem/ ou uma viagem como a que eu fiz, 
por exemplo. E isso causa ciúme, inveja, até tristeza. E eu não quero 
isso pra ninguém e nem pra mim (porque acredito que isso acabe 
transmitindo um 'peso' pra pessoa que viajou). E quase não tenho 
tempo de postar fotos, e chato e demorado muitas vezes 
(RESPONDENTE 81). 

 

 Tão importante quanto publicar as fotos, é dizer onde ela foi fotografada, pois 

o status não está ligado somente a uma bela imagem, mas também à identificação 

do local da paisagem. Por isso, hoje as redes sociais disponibilizam uma série de 

recursos que permitem que o usuário forneça a sua geolocalização ao postar uma 

fotografia. No caso do Facebook, o recurso é chamado de check-in e permite que o 

usuário marque onde se encontra em tempo real e armazene todos os locais onde já 

realizou check-in em uma pasta chamada “locais” em seu perfil. Nessa pasta, os 

locais encontram-se inseridos em um mapa, onde ao clicar em cada local, o usuário 

pode ter acesso informações como: quantas pessoas já realizaram check-in naquele 

ambiente, quais amigos seus também já estiveram presentes, assim como 

comentários e informações de quem já esteve por lá. Em Maio de 2012, o Facebook 

ganhou mais um recurso de geolocalização através do anúncio de parceria com o 

Foursquare, um aplicativo para smartphones, cujo objetivo é compartilhar o lugar em 

que a pessoa está no momento.  

 Dados da consultoria digital Social Bakers confirmam que, de fato, os internautas 

parecem se orgulhar de contar que estão saindo de viagem. Das dez localidades nas 

quais os usuários do Facebook mais fazem check-in, sete são aeroportos. No caso dos 

brasileiros, os aeroportos ocupam oito dos dez primeiros lugares da lista (apenas o 

Parque Ibirapuera, em São Paulo, e a praia de Copacabana, no Rio, destoam do 

restante). (MANTOVANI, 2013). Para João Carlos Pastore, gerente comercial do 

segmento de Viagens e Turismo do Facebook: “As pessoas gostam de compartilhar que 

estão indo viajar. Elas vivem a viagem de forma muito mais social do que antigamente, 

compartilham as experiências e as fotos em tempo real”. 

 Já o Instagram, fornece a opção da pessoa inserir sua foto em um mapa de fotos, 

recurso “Adicionar foto ao mapa” e ainda a opção “Nomeie este local”, permitindo ao 

usuário encontrar ou criar uma localização real, com endereço correto ou fictício. 

Semelhante ao Facebook, esse mapa contém todas as fotos geolocalizadas do usuário 

e os links dos locais onde se esteve, além de levar a uma pasta com fotos de todos os 
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que fizeram a mesma marcação. Apesar desse recurso, o mais utilizado no Instagram 

são as hashtags. Estas são palavras-chave antecedidas pelo símbolo “#”, que viram 

uma galeria de fotos dentro do Instagram e que designam o assunto ou específico. 

Sendo assim, as hashtags passam a funcionar como um mecanismo de busca, e 

concentram todas as imagens sobre os mesmos assuntos ou locais. Só para termos 

dimensão do uso das hashtags, “as palavras chave #rio, #riodejaneiro e #rj aponta 4,4 

milhões de referências, enquanto as relativas a São Paulo, catalogadas com as 

demoninações #saopaulo e #sp, ficam em 3,4 milhões” (PERES, 2013). (Ver Anexo A) 

 Porém, essa percepção não ficou tão destacada diante dos dados da 

pesquisa, pois os 52% dos usuários que alegam usar os recursos de geolocalização 

estão muito próximos dos 48% que costumam não usar. 

 Ao perguntarmos o que motiva os entrevistados a postarem suas fotos, 

buscamos entender o que ele busca passar, ou seja, o mesmo preceito do conceito 

de transmissão proposto por Goffman (2011). Do total, a maioria (38%) busca 

compartilhar as experiências com seus amigos e familiares, como podemos notar 

pelas respostas disponibilizadas anteriormente. Não tão distante, 36% buscam a 

interação nas redes sociais através de curtidas e comentários em suas fotos, em 

seguida, 18% gostam de revelar todos os lugares que visitou e 6% admitem que as 

publicações visam mostrar status. 

 Através desses números é possível notar que em muitos casos as pessoas 

não percebem, ou não admitem fazer uma publicação para aumento do prestígio 

social. Se pararmos para analisar, veremos que a busca por comentários, “curtidas” 

e o ato de mostrar a todos onde esteve, são formas de se mostrar presente no 

mundo, de se destacar e fazer visível, sendo assim, agregadoras de status. 

Somando os resultados dessas duas opções (interação com amigos e mostrar os 

lugares que visitei), juntamente com os números encontrados na opção de 

demonstração de status, encontraremos uma porcentagem de 60%. Desta forma, 

podemos perceber que na maioria das pessoas as intenções estão presentes, 

mesmo que de maneira discreta ou inconsciente. 

 Ao mudarmos o foco da pergunta, e questionarmos sobre as intenções das 

publicações dos demais usuários presentes em nossos perfis, buscamos entender o 

conceito de emissão (GOFFMAN, 2011) através da análise sobre o que as pessoas 

pensam diante de uma postagem. Dentre os números mais expressivos estão o 

compartilhamento de experiências, juntamente com a interação por meio de 
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comentários e curtidas, com 27% cada um deles, seguidos de 24% de usuários que 

buscam mostrar os lugares que conheceu e 22%, aqueles que visam demostrar 

status. Desta forma, torna-se notável a dificuldade que os usuários possuem de 

admitir suas próprias publicações como uma forma de demonstração de status (6%), 

porém a facilidade em apontar essa mesma intenção nas publicações de seus 

amigos (22%). A mesma análise feita anteriormente pode ser repetida agora. Se 

somarmos as três opções (interação com amigos, mostrar os lugares que visitei e 

demonstração de status) encontramos 73% do total, percentual maior do que o 

encontrado quando abordamos a respeito das intenções do próprio sujeito (60%). E 

a dúvida que fica é: não queremos admitir que gostamos de aparecer ou somos 

constantemente mal interpretados por nossos amigos? Para o poeta inglês Samuel 

Coleridge (apud SIBILIA, 2008, p. 238): 

 

[...] não importa que vida, por mais insignificante que seja...se ela for 
bem narrada, é digna de interesses.  Sob esta perspectiva, o mero 
fato de narrar bem era a chave mágica que permitia tornar 
extraordinária qualquer vida – ou qualquer coisa-, por insignificante 
que ela fosse na realidade.  

 

 A idéia de que as viagens agregam status aos seus viajantes, já não é mais 

uma dúvida. Porém, buscamos entender: o status está ligado ao simples ato de 

viajar ou ao destino escolhido para realizá-lo? Cada lugar teria então, um status 

diferenciado, uns com mais e outros com menos?  

 A maioria dos respondentes (83%) acredita que alguns destinos tenham, de 

fato, um maior status atribuído a eles. Isso explica, talvez, uma quantidade maior de 

fotos em certas localidades do que em outras. Através da pesquisa, fica visível a 

presença de uma “hierarquia dos lugares”, ou seja, os destinos internacionais 

exercem maior influência do que os destinos nacionais e esses, por sua vez, 

demonstram mais valores do que os de dentro do próprio município. Para melhor 

exemplificar, estacamos algumas respostas que demostram esse comportamento: 

 

Sim, geralmente destinos internacionais tem mais importância 
perante a sociedade do que destinos dentro do nosso país. Assim 
como os estaduais tem mais status do que os lugares dentro do 
município de moradia (RESPONDENTE 2). 

 
Algumas pessoas preferem realizar viagens para destinos 
tradicionais e massificados por uma questão de status. Para elas, 
viajar para o exterior e visitar Paris, New York ou Londres, por 
exemplo, e divulgar para a sociedade que estiveram presentes 
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nestes lugares, representa que elas têm poder aquisitivo e fazem 
parte de uma classe social mais abastada. Destinos nacionais ou 
menos populares mundialmente não possuem o mesmo valor para 
ostentação (RESPONDENTE 85). 

 
No regime consumista, você é o que você consome, então viagens 
mais caras tem um status maior. Viagens nacionais para destinos 
baratos e pouco conhecidos tem menor "valor social" do que viagens 
internacionais e mais caras (RESPONDENTE 116). 

 

 Diante das respostas apresentadas, fica notável que os destinos 

internacionais são vistos como mais agregadores de valor. Porém, outras respostas 

também levantaram questões interessantes de serem abordadas. Enquanto alguns 

atrelam o status à realização de viagens durante os períodos menos esperados do 

ano, outros acreditam que o status dependa do ponto de vista da sociedade onde se 

esteja inserido. Para entender, vejamos: 

 

Viagens para fora do país demostram muito status. Ou viagens no 
meio do ano, onde muitos estão trabalhando até mesmo para locais 
pertos (RESPONDENTE 29). 
 
Mas os status variam de acordo com o nicho de pessoas que 
compartilham aqueles destinos. Cada lugar tem um peso diferente 
para determinados grupos de pessoas. O que pode gerar status de 
"poder" ou "pobreza" pode variar de pessoa para pessoa 
(RESPONDENTE 41). 
 
[...] As pessoas tendem a postar, prioritariamente, fotos em grandes 
"landmarks" por serem as mais curtidas. E as pessoas curtem as tais 
fotos pelo fato de ser tratar de um lugar famoso, etc. Isso demonstra 
os diversos graus de status dos destinos. Se você postar uma foto na 
praia de Copacabana, ok. Mas se postar em Paris, mil curtidas. rs 
Para mim, isso também está ligado ao conceito de distância, e a 
mitificação de alguns lugares para determinado grupo de pessoas... 
Por exemplo, citei a diferença de uma foto do Rio e de Paris (mas 
sou carioca). Acredito que no contexto de um parisiense trata-se da 
lógica inversa. [...] (RESPONDENTE 128). 

 

 

 Dentre os 17% que acreditam não existir nenhuma distinção, os motivos estão 

concentrados na ideia de que cada destino possui seu valor próprio, beleza e 

características, como diria o respondente de número 83: “Viagem é viagem, 

qualquer uma é válida.” Assim como ele, muitos expressaram suas opiniões: 

 

 
Cada destino tem a sua beleza, sua particularidade e sua 
importância para quem o escolheu (RESPONDENTE 16). 
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Não creio nisso. Creio que o peso de cada destino está relacionado 
com o valor que cada indivíduo dá ao local por questões de 
experiências, afinidades acadêmicas, pessoais, gostos etc. É algo 
subjetivo (RESPONDENTE 25). 
 
Acho que não. Acredito o que faz o lugar são as pessoas, os 
momentos vividos! Apesar de algumas acreditarem que possam usar 
isso como status. (RESPONDENTE 44). 
 
Cada destino é único, cada experiência também, não há melhores 
nem piores. (RESPONDENTE 58). 
 
Cada destino tem peso diferente para cada pessoa. Esse peso é 
atribuído de acordo com as experiências e motivações de cada um 
(RESPONDENTE 187). 

 

 Diante dessa avalanche diária de fotos presentes a cada atualização da 

nossa timeline, Pastore, gerente do segmento de Viagens e Turismo do Facebook, 

defende que: “Antes as pessoas se baseavam nos catálogos fotográficos das agências 

para escolher para onde ir. Hoje, começam a sonhar com o destino quando veem a 

postagem do amigo que está viajando” (MANTOVANI, 2013). A diferença é que 

antigamente as decisões sobre os destinos a serem escolhidos baseava-se na conversa 

com quatro ou cinco amigos. Hoje, há cerca de 76 milhões de brasileiros cadastrados no 

Facebook, cada um deles com em média 306 amigos. E segundo dados da empresa, 

52% dos usuários se dizem influenciados por fotos de amigos ao escolher o destino de 

viagem (MANTOVANI, 2013). 

 Desta forma, nossa pesquisa apontou que 92% das pessoas sentem-se 

estimuladas a conhecerem um lugar após verem as publicações de amigos, pois 

segundo relatos, trata-se de uma publicidade ao alcance do todos. Assim, as fotos 

acabam despertando não só a curiosidade em quem vê, como também alimentam novas 

ideias e desmistificam alguns preconceitos. 

 

Claro. As fotos são uma forma de apresentação dos lugares, sendo 
assim, estimulam a visita (RESPONDENTE 1). 
 
Podemos ter preconceito ou apenas desconhecer o destino e quando 
um amigo posta uma foto e compartilha a experiência vivida, 
perdemos esse preconceito ou apenas passamos a querer conhecer 
um pouco mais (RESPONDENTE 16). 
 
Às vezes você nem sabia que o lugar existia e após ver a foto e se 
encantar, passar a ter o interesse de conhecer tal lugar 
(RESPONDENTE 56). 
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Porque as fotos parecem que são mais verdadeiras, passa-se a olhar 
aquele local com os olhos de alguém que conhece e já viveu aquela 
experiência e não uma foto "mecanizada" das agencias de turismo, 
etc. (RESPONDENTE 72). 

 
 

 Segundo a pesquisa, aqueles que acreditam não serem influenciados pelas 

imagens de amigos, somam apenas 8% do total. Entre os motivos, estão pessoas 

que já possuem mentalmente uma lista de lugares que desejam conhecer e que não 

pretendem ampliá-la, e aqueles que não possuem o hábito de acompanhar as 

atualizações da timeline, logo, sentem-se influenciados somente por filmes e livros. 

Outros casos também foram destacados: 

 
Tenho motivações pessoais para minhas viagens. O que é muito 
bom para alguém pode ser muito ruim pra mim (RESPONDENTE 
10). 

 
Raramente. De uma forma geral, as fotografias incluídas são de 
locais extremamente conhecidos e acrescentam muito pouco. Em 
raríssimas oportunidades isso pode influenciar em algo. Mas tal 
possibilidade é tão remota que nem vale ser considerada 
(RESPONDENTE 47). 
 
Não, normalmente não me influenciam. Atualmente as minhas 
viagens dependem exclusivamente de 3 fatores: minha vontade, a 
vontade da minha esposa e do dinheiro (sempre ele) 
(RESPONDENTE 33). 

 

 Visto o grande número de pessoas que acreditam serem motivadas através 

das fotos, questionamos: as imagens nos oferecerem meras motivações 

despretensiosas ou elas podem, de fato, nos mobilizar a ponto de programarmos 

uma viagem para o destino visto nas redes? Apesar dos 92% acreditarem nos 

poderes das fotografias, somente 32% colocaram suas vontades em práticas e 

viajaram para o lugar pelo qual foi atraído, resultando satisfação nas experiências 

vividas, como nos relatos abaixo:  

 

Refiz um roteiro de viagem de retorno após ver fotos de amigos pelo 
interior do país (RESPONDENTE 1). 
 
 Sim, eu vi fotos de uma amiga jornalista que conheceu Inhotim 
(MG), pelo Instagram e fiquei muito interessado em conhecer o 
parque. (…) Realizei essa viagem nas minhas últimas férias e fiquei 
surpreso, pois pelas fotos que vi eu não dimensionava o tamanho do 
espaço e a quantidade de obras reunidas. Foi uma excelente 
experiência de viagem (RESPONDENTE 21). 
 
Uma das minhas melhores amigas fez um cruzeiro e por causa das 
fotos, fiz um também e com ela (RESPONDENTE 34). 
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Sempre quis ir à Londres somente por ver fotos de outras pessoas, e 
quando viajei, me senti muito realizada (RESPONDENTE 63). 
 
Viajei para Petrópolis, pois fiquei curiosa para conhecer os lugares 
diferentes que uma amiga visitou. E que não era o habitual, que 
todos desejam conhecer quando vão lá, que é centro histórico. 
Preferi ir rumo a outros lugares tão interessantes quanto, e que me 
deram experiências maravilhosas (RESPONDENTE 88). 
 
Para Buenos Aires. Não tinha vontade de conhecer o lugar até ver as 
fotos (RESPONDENTE 132). 

    

 Entre a maioria dos 68% que não realizaram nenhuma viagem por influência 

das fotos presentes nas redes sociais, os motivos mais apontados são relacionados 

a circunstâncias financeira, falta de tempo ou impossibilidade por conta do trabalho, 

assim como outros motivos: 

 

Ainda não, elas ficam na fila para uma "próxima vez". Ainda tenho 
que realizar as minhas viagens (RESPONDENTE 16). 
 
Ainda não realizei, mas tenho vontade de ir para o Chile devido a 
algumas fotos que vi (RESPONDENTE 56). 
 
Ainda não, pois não tive oportunidade. Mas já mudei de opinião com 
base na experiência de amigos que viajaram, passei a querer uns 
destinos que não queria antes e desistir de outros que queria. E já 
tenho alguns lugares que quero ir a partir de fotos e comentários 
(RESPONDENTE 81). 
 
Engraçado mas ainda não aconteceu, porém tenho alguns destinos 
que podem ser devido a esse fato (RESPONDENTE 95). 
 
Esse ainda não foi o principal motivo de eu escolher um destino para 
viajar. Mas existem lugares que eu não dava nada, ou nem conhecia, 
e ao ver as fotos se tornou um destino muito interessante pra mim e 
que passou a entrar na minha listinha dos lugares que eu preciso 
visitar (RESPONDENTE 101). 

 

 

 As mudanças de comportamento da sociedade, aliadas com os resultados 

encontrados na pesquisa apontam para o grande poder de influência que as 

fotografias possuem durante a tomada de decisão na escolha de um destino 

turístico. Seria então, o caso de pensarmos nessas mídias sociais como meios 

oficiais de contato com os potenciais turistas? Para Marco Antônio Lomanto, diretor 

do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR): “Quem não está hoje nas mídias 

sociais, talvez não possa seguir adiante. As oportunidades estão lá”.  
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 Hoje em dia, a maioria das empresas veem utilizando o Facebook como uma 

estratégia de marketing de seus pacotes e consequentemente, como promoção 

turística da localidade. Para Cruz et. al (2012) “As Redes Sociais são uma 

oportunidade para quem deseja divulgar seu produto ou marca e fidelizar possíveis 

clientes, já que ultrapassaram os números de acessos aos e-mails e continuam 

crescendo em quantidade de acesso”. 

 Para Brasil (2010, p.151 apud CRUZ et.al., 2012), muitos são os motivos que 

explicam essa utilização crescente: 

 

A internet é uma forma eficiente e de baixo custo para interação com 
os consumidores e divulgação das empresas e produtos. A facilidade 
de obtenção de informações específicas, a qualquer dia da semana e 

a qualquer hora do dia, tem atraído cada vez mais adeptos.  

 

 Baseado nisso, o Facebook inaugurou um projeto apresentado como “o santo 

graal da publicidade”, capaz de converter cada usuário da rede em um instrumento 

de marketing para campanhas que vendem produtos e serviços na internet (SIBILIA, 

2008). 

 Esse sistema inovador permite o monitoramento das transações comerciais 

realizadas pelos usuários da rede social, a fim de alertar seus amigos e conhecidos 

sobre o tipo de produto que os mesmos compraram ou comentaram. O novo 

mecanismo de marketing também possibilita outras novidades. Se um usuário 

compra um pacote turístico, por exemplo, a agência, com a autorização de seu 

cliente, pode publicar uma foto do turista em plena viagem de férias como parte do 

seu “anúncio social”, a fim de estimular seus conhecidos a comparem serviços 

similares. “Nada influi mais nas nossas decisões do que a recomendação de um 

amigo confiável”, explicou o diretor e fundador do Facebook (SIBILIA, 2008). 

 Dessa forma, a utilização das redes sociais para divulgação de determinadas 

ofertas e destinos é muito importante. Porém, é necessário ter o conhecimento do 

público-alvo e da forma como ele interage em cada rede social, para então, alcançar 

resultados positivos. A partir desta avaliação é possível definir a melhor forma de 

promover seus produtos, prestar serviços ou atendimento, tirando dúvidas ou 

prestando esclarecimentos aos consumidores. 

 Entretanto, na área de turismo e viagens, a opinião e recomendações dos 

turistas também são de grande relevância para o crescimento de uma empresa, pois 
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as pessoas ao viajarem, tiram fotos e fazem vídeos de uma determinada localidade, 

que ao serem adicionados nas redes sociais podem despertar interesses de outros 

usuários.  

 De acordo com Brusha (2010 apud CRUZ et.al., 2012), existem algumas 

oportunidades que devem ser consideradas na utilização das redes sociais na área 

do turismo: 

 

a) Novos clientes: com o uso de novos canais, diferentes do habitual, aumenta-

se a probabilidade de chegar a novas pessoas; 

b) Comunicação efetiva: sabendo o que dizem de si nas redes sociais, e 

participando da comunicação, a empresa cativa e potencializa a sua relação 

com atuais e potenciais clientes; 

c) Passa-palavra: uma poderosa fonte de divulgação na área do turismo. As 

pessoas que estão nas redes sociais relacionadas a viagens são ávidas por 

informação relevante e original. Quando a obtêm, facilmente a passam a 

outras pessoas, obtendo assim um “efeito viral”; 

d) Gestão da reputação online: estando presente nas redes sociais e fazendo 

um monitoramento e controle constante da reputação da empresa ou produto, 

ela consegue gerir com sucesso a imagem da sua marca; 

e) Tecnologia divertida: na área do turismo há uma oportunidade excelente de 

utilizar todas as ferramentas e aplicações online que podem ajudar a criar um 

conteúdo original e divertido, tais como: vídeos, artigos, álbuns de fotos, 

grupos de discussão, eventos online, concursos; 

f) Fazer parcerias com marcas que completem serviços próprios: dependendo 

da área, efetuar parcerias online com agências de viagens, empresas de 

transportes, restaurantes, empresas de atividades, hotéis e outros, podem 

completar a sua presença e oferta nas redes sociais; 

g) Divulgar uma região: qualquer negócio na área do turismo está inserido numa 

determinada região que as pessoas pretendem visitar e conhecer, por isso é 

importante despertar a curiosidade do visitante, para que ele não se limite 

apenas em conhecer o seu hotel ou restaurante. As redes sociais devem ser 

usadas também para promover e divulgar a região, criando no internauta uma 

curiosidade maior por visitar a localidade.  
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 Desta forma, não só empresas que visam ao aumento de vendas de seus 

pacotes estão investindo nesse novo meio de propaganda (Ver Anexo A), como 

também órgãos públicos. A EMBRATUR, autarquia especial do Ministério do 

Turismo responsável pela execução da Política Nacional de Turismo no que diz 

respeito à promoção, ao marketing e apoio à comercialização dos destinos, serviços 

e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional, também se modernizou e 

hoje está disponível nas seguintes redes sociais: Facebook, Twitter, Youtube, Orkut, 

Instagram, Printerest, Flickr e Google +, divulgando diariamente fotos, notícias, 

informações e dicas, além de vídeos promocionais. 

 

 

 

Figura 7: Página da Embratur no Facebook. Fonte: Facebook (2013). 
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Figura 8: Página da Embratur no Instagram. 
Fonte: Instagram (2013). 

 

 

 Diante dos fatos, não existem dúvidas com relação ao potencial das redes 

sociais em promover o turismo. Empresas e órgãos ligados à promoção turística 

precisam investir no marketing digital de forma correta e atualizada, para assim, 

estimular cada vez mais os usuários a conhecerem os destinos, e então, movimentar 

a economia do turismo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Na era em que a internet se destaca como o maior meio de comunicação, 

este estudo nos mostra o quanto ela está presente em nossas vidas e a maneira 

como estamos dando cada vez mais valor às redes sociais. Com a evolução da 

fotografia e a velocidade de informações disponíveis na internet, nada repercute com 

tanta eficácia quanto à propagação das imagens.   

 Através do levantamento bibliográfico descobrimos que a produção de uma 

imagem nunca é gratuita. Sendo assim, a pessoa nunca fará um registro sem que 

haja qualquer intenção. Enquanto algumas empresas utilizam imagens para 

promoção de seus produtos e serviços, a sociedade atual vem as utilizando como 

forma de autopromoção, já que as imagens guardam o poder de transmitir uma série 

de pensamentos. 

 Desta maneira, apropriamo-nos da tendência atual existente entre o ato de 

viajar e o de fotografar e conseguimos solucionar a questão problema, juntamente 

com o objetivo geral, de descobrir quais as motivações envolvidas por aqueles que 

costumam compartilhar suas fotos nas redes sociais do Facebook e Instagram. 

 Resultados da pesquisa nos mostram que muito mais do que compartilhar 

uma experiência, os usuários buscam se colocar em evidência. A quantidade de 

depoimentos coletados apontam que a maioria das pessoas desejam ter suas fotos 

curtidas e comentadas. São relatos de pessoas que admitem gostar de expor a 

felicidade e, é claro, demonstrar status ao desfrutar de um belo momento. 

 Para podermos mensurar os resultados, classificamos os tipos de motivações 

existentes na publicação de uma foto, entre: compartilhamento de experiências; 

interação entre amigos e familiares, deixando claro que essas deveriam acontecer 

por meio de “curtidas” e comentários, mostrar os lugares que conheceu; 

demonstração de status. 

 Quando perguntados sobre o que os motivavam a publicarem suas fotos, a 

minoria dos respondentes admitiu a intenção de demonstrar status, porém quando 

questionados sobre a intenção de seus amigos, esse número apresentou um 

aumento de 16%. Ou seja, a dúvida que se instala é se há dificuldade em dizer que 

queremos demonstrar nosso status em determinados momentos ou se agimos de 

forma inconsciente, enxergando somente as intenções alheias. Outra situação bem 

frequente entre os respondentes se deve ao fato deles não assinalarem como 
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resposta o objetivo de demonstrar status, mas desejarem a interação por meio de 

comentários e curtidas, que pode ser assim considerado como uma forma de se por 

em evidência. 

  Muitas vezes, o valor dado à imagem não está propriamente revelado na 

paisagem, mas sim na sinalização de onde ela foi fotografada. Diante disso, 

propomos também identificar as diferentes formas usadas para fazer referências 

espaciais.  

 A pesquisa apontou que mais da metade dos respondentes costumam usar 

algum recurso de localização para sinalizar suas fotos, seja por meio do check-in ou 

inserções no mapa de fotos; ou através de recurso similares como as legendas e 

hashtags.  

 O último dos objetivos desse estudo, desenvolvido no terceiro capítulo, 

consistiu em entender se as fotos têm o poder de influenciar na escolha de uma 

localidade para uma futura viagem. Dentre os respondentes, 92% dizem se sentirem 

motivados por conhecer o local, porém, somente 32%, de fato já viajaram 

influenciados pelas fotos publicadas por amigos. Ao publicar essas fotos, os 

usuários acabam realizando um marketing indireto e inconsciente que vem sendo 

cada vez mais explorado por parte das empresas em ações no Facebook e 

Instagram. 

 Através deste trabalho, podemos constatar então, a extrema ligação envolvida 

entre o ato de viajar e o de fotografar. As fotografias representam para o turista o 

“estar presente”, a confirmação de uma experiência que costumamos compartilhar 

com todos a nossa volta. 

 Esse trabalho contribuiu para minha formação acadêmica, pois se centrou 

num assunto muito abordado ultimamente, no qual acredito ser um tema que só 

tenha a ser ampliado, atualizado e debatido pela Academia, especialmente nos 

cursos de Turismo e Hotelaria, identificando o potencial das redes sociais na 

promoção, divulgação e fomento ao turismo. 
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 APÊNDICE A 
 
 
     

QUESTIONÁRIO 

  

Objetivo: A presente pesquisa tem a finalidade de conhecer as principais motivações 

envolvidas pelos viajantes que divulgam suas fotos nas redes sociais do Facebook e 

Instagram e as influências causadas em quem as vêem. Dessa forma, elaborou-se 

este questionário para coletar os dados necessários a essa análise. As informações 

coletadas nesta entrevista serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos, 

garantindo assim o anonimato dos respondentes e servirá de base para a 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso a ser apresentado à Faculdade de 

Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. Desde já agradeço pela 

participação. 

  

Dados Pessoais: 

  

1-Sexo:  

(   ) Feminino                            (   ) Masculino 

  

2-Faixa etária: 

(   ) Menor de 18 anos       (   ) 19 a 21 anos                      (   ) 22 a 24 anos 

(   ) 25 a 27 anos               (   ) 28 a 30 anos                      (   ) Acima de 31 anos 

  

3-Renda: 

(   ) Até 01 salário mínimo        

(   ) De 01 a 03 salários mínimos      

(   ) De 04 a 10 salários   mínimos 

(   ) De 10 a 20 salários mínimos 

(   ) Acima de 20 salários mínimos 
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Dados para pesquisa: 

  

1-Você costuma compartilhar as fotos de suas viagens nas redes sociais? 

(   ) Sim. Por quê?________________ 

(   ) Não. Por quê? _______________ 

  

2-Caso a resposta anterior seja positiva, quais são as redes sociais utilizadas? 

(Assinalar quantas alternativas desejar) 

(   ) Instagram             (   ) Facebook                             (  ) Pinterest       

(   ) Flickr                    (   ) Blogs                                    (  ) Outros. Quais?________ 

  

3- O que te motiva a compartilhar as fotos de suas viagens? (Assinalar quantas 

alternativas desejar) 

(   ) Compartilhar experiências 

(   ) Apenas para interação entre amigos e familiares nas redes sociais (Comentários 

e “curtidas”) 

(   ) Mostrar para todos os lugares que conheci 

(   ) Por status 

(   ) Outros. Quais? _______________ 

  

4-Você conseguiria estimar uma quantidade aproximada de fotos relacionadas a 

viagens realizadas, publicadas no Facebook e Instagram? 

(   ) Nenhuma 

(   ) Até 100 fotos 

(   ) De 101 a 300 fotos 

(   ) De 301 a 500 fotos 

(   ) Mais de 501 fotos 

  

5- Você costuma fazer uso de recursos de geolocalização?  (Ex: check-in, 

foursquare ou inserções no mapa de fotos) 

 (   ) Sim        (   ) Não 
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6- Qual a sua percepção sobre as intenções das postagens de fotos dos seus 

contatos nas redes sociais? (Assinalar quantas alternativas desejar) 

(  )  Compartilhar experiências 

(  ) Apenas para interação entre amigos e familiares nas redes sociais (Comentários 

e “curtidas”) 

(   ) Mostrar para todos os lugares que conheci 

(   ) Por status 

(   ) Outros. Quais? _______________ 

  

7- Acredita que cada destino possua um peso diferente? Que existam destinos com 

mais status e outros com menos status? 

 (   ) Sim    (   ) Não 

 Explique:___________ 

  

8- Ver fotos de viagens de seus amigos te motiva conhecer os lugares visitados por 

eles? 

 (   ) Sim    (   ) Não 

 Explique:_____________ 

  

9- Já planejou ou realizou alguma viagem depois de ver fotos de amigos? 

 (   ) Sim (   ) Não 

 Explique: ____________________ 

  

10- Comentários e sugestões: 

  

  

  

  

Obrigada pela participação! 
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               ANEXO A 
 
 
 
 

                              
 
Figura 9: Galeria de hashtags RJ.                                Figura 10: Galeria de hashtags SP. 
Fonte: Instagram (2013).                                              Fonte: Instagram (2013).                                             
 
 

                     
 
Figura 11: Página da CVC no Instagram.                     Figura 12: Página da MSC no Instagram. 
Fonte: Instagram (2013.)                                               Fonte: Instagram (2013).                                                

         


