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RESUMO 

 

O grande número de publicações abordando crianças e consumo aponta a crescente 
representatividade do consumidor infantil em diversos mercados. No entanto, apesar da 
sua importância no mercado turístico não ser diferente, a produção acadêmica acerca 
do tema, no Brasil, não acompanha a de outros setores da economia. Daí a importância 
e, inclusive, uma das motivações desta pesquisa. O presente trabalho faz uma análise 
do olhar da criança sobre as atividades turísticas locais, além de investigar suas 
motivações e percepções em relação a destinos turísticos e compreender sua visão do 
papel que exerce no processo de decisão familiar de compra em produtos e serviços 
turísticos. O corpus da pesquisa foi construído com questionários e desenhos de 114 
crianças do 5º ano do ensino fundamental de uma escola particular de Niterói, região 
metropolitana do Rio de Janeiro, além de entrevistas em profundidade com 20 dessas 
crianças. Por se tratar de um estudo exploratório, foram adotados métodos de pesquisa 
qualitativa: análise de conteúdo e videografia. Os resultados da pesquisa apontaram, no 
público infantil, o hábito de fazer juízo de valor sobre a atividade turística, tendo, assim, 
o poder de transformar a forma como ela é feita. Foi identificado, ainda, o perfil de um 
consumidor consciente dos seus desejos e necessidades, que requer atenção de 
gestores e planejadores e do mercado turístico como um todo. 

 
Palavras-chave: Criança. Consumidor infantil. Comportamento do consumidor. Decisão 
de compra. Turismo. 



ABSTRACT 

 

The great amount of publication about children and consumption points out the growing 
significance of the child consumer in different markets. However, even though its 
importance on the tourism market is not different, the Brazilian academic production on 
the theme does not keep up with those based on other economic sectors. Therefrom 
comes the significance of this research, and one of its motivations as well. The present 
paper analyses the child´s view of local tourism activities, investigates their motivations 
and perceptions of tourist destinations, in addition to comprehending their view of the 
role they play on the family purchase decision process of tourism products and services.  
The research corpus was built on questionnaires and drawings of 114 children, as well 
as in-depth interviews with 20 of them. The children are of ages between 9 and 10 years 
old and studied in a private school in Niterói, city located in the metropolitan area of Rio 
de Janeiro. As this was an exploratory study, qualitative research methods were used: 
content analysis and videography. Research results showed that the child consumer is 
used to be judgmental when it comes to tourism activities and products, having, 
therefore, the power to change the way it is planned and performed. Finally, the children 
were identified as consumers that are aware of their wishes and needs, which requests 
the concern of planners, managers and the tourism market as a whole.  
 
Keywords: Children. Child consumer. Consumer behavior. Purchase decision. Tourism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo é um fenômeno complexo que abrange diversas áreas como 

economia, política, aspectos socioculturais – história, geografia, urbanismo -, entre 

outras. Como consequência do desenvolvimento dos transportes e a mudança de 

pensamento em relação ao tempo livre, o turismo passa a ocupar parte importante da 

sociedade pós-industrial (TRIGO, 1998; OMT, 2001). 

No Brasil, em 2007, as atividades características do turismo geraram uma 

produção de R$168,8 bilhões, o que equivale a 7,1% de participação no total do valor 

da produção gerado pelo setor de serviços (IBGE, 2010, p. 21). 

Segundo Moesch (2000) apud Kushano (2008, p. 23):  

 

“o turismo é uma atividade complexa de inter-
relacionamentos entre produção e serviços, em cuja composição 
integra-se uma prática social com base cultural, com herança 
histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia natural, 
relações socais de hospitalidade, troca de informações 
interculturais. O somatório desta dinâmica sociocultural gera um 
fenômeno, recheado de objetividade/subjetividade, consumido 
por milhões de pessoas, como síntese: o produto turístico”.  

 

 Boullón (2004) apud Petrocchi (2009) aponta os aspectos psicológicos e de 

status na utilidade do turismo, ressaltando o caráter subjetivo da experiência turística. 

Dito isso, a representatividade da prática do turismo pelo consumidor infantil pode ser 

ilustrada com os apontamentos de Cullingford (1995). O autor ressalta que a visão das 

crianças sobre o mundo depende das experiências pelas quais elas passam.  

O entendimento sobre a demanda do turismo – variável ligada ao mercado – 

torna-se essencial, a partir do momento em que indica direções tomadas pelo 

consumidor do turismo no momento da aquisição dos produtos e serviços turísticos, da 

escolha sobre os transportes e meios de hospedagem a serem utilizados, entre outros 

aspectos influenciadores (OMT, 2001). 
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Assim como outros bens de consumo e serviços, a compra do turismo depende 

de uma série de fatores, cada um influenciando de maneira distinta na decisão de 

compra final. A compreensão da demanda é importante também para o 

desenvolvimento da atividade turística. Sendo assim, o entendimento das motivações e 

busca por padrões de consumo existem como principais objetivos de pesquisas acerca 

do tema (COOPER, 2007).   

A importância do consumidor infantil no mercado pode ser percebida pelo grande 

número de publicações da área de marketing abordando o marketing infantil (ACUFF; 

REIHER, 1997; MCNEAL, 1999; SIEGEL, 2001). No entanto quando se trata do 

consumidor infantil do turismo, a bibliografia ainda é incipiente e são poucos os estudos 

que abordam os desejos e expectativas das crianças com relação prática do turismo 

(GRAM, 2005; KUSHANO, 2010). 

Existe, contudo, um contexto no qual se encaixam a prática do turismo pelo 

consumidor infantil e o consumo de serviços turísticos: Johns e Gymóthy (2003) citados 

por Blichfeldt e Kessler (2009) destacam que, no consumo do turismo, a decisão 

ponderada em grupo sobrepõe-se àquela tomada individualmente, principalmente 

quando o grupo em questão é a família. Daí a importância do entendimento acerca da 

dinâmica destes grupos, que certamente tem papel chave no comportamento e 

motivação de turistas. 

Uma vez que as crianças são comprovadamente influenciadoras no processo de 

decisão de compra em turismo, como evidencia Therkelsen (2010), torna-se relevante a 

ciência sobre a sua percepção acerca da atividade turística. Além disso, é preciso 

conhecer com maior profundidade as necessidades, desejos e sensações de tal 

público.  

A partir dessa perspectiva, esta pesquisa tem como objetivos as seguintes 

questões: investigar atividade turística local sob o olhar da criança; compreender a 

visão da criança sobre o seu papel nas decisões familiares relacionadas à aquisição de 

serviços turísticos; e investigar motivações e percepções do consumidor infantil acerca 

de destinos turísticos. Com isso, busca-se, naturalmente, colaborar com estudos que 
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relacionem o comportamento do consumidor infantil e o turismo, além de indicar 

oportunidades de pesquisa na área. 

Neste trabalho encontra-se uma breve revisão bibliográfica e sobre o estudo do 

comportamento do consumidor em turismo, além da discussão acerca do consumidor 

infantil e sua influência no processo de decisão de compra familiar.  

Este estudo discorre ainda sobre a adoção de metodologias qualitativas na 

pesquisa em turismo. Blichfeldt e Kessler (2009) ressaltam a importância do emprego 

de métodos qualitativos em estudos sobre o turismo quando apontam sua validade 

equivalente para a academia e para o mercado. Essa metodologia é crucial para 

pesquisadores que buscam respostas profundas e consistentes, assim como para 

empresários em busca de vender seus produtos ou recriar seus serviços1 (tradução 

livre da autora). 

Os resultados e análises apresentados nesta pesquisa foram baseados na 

análise de vídeos, de questionários e de desenhos produzidos por 114 crianças, alunas 

do 5º ano de uma escola particular em Niterói/RJ. 

Neste trabalho são apresentadas uma revisão de literatura sobre o tema, 

juntamente com a metodologia utilizada, a discussão dos resultados e a conclusão. No 

capítulo dois, são expostas discussões acerca do comportamento do consumidor e do 

turismo, abordados por meio uma breve história dos dois assuntos, além do processo 

de decisão de compra e os papéis exercidos pelo consumidor neste processo.  

No terceiro capítulo, é abordada a questão da criança e sua influência nos 

hábitos de compra familiares, além de discorrer sobre o consumidor infantil no turismo e 

descrever algumas características do produto turístico infantil e sua evolução ao longo 

dos últimos 50 anos. 

O uso da metodologia qualitativa em pesquisas sobre o turismo é discutido no 

quarto capítulo, onde podem ser encontradas também descrições dos métodos 

                                                 
1
 “Crucial for the researcher who wants to find valid and consistent answers, but also for practioner who 

need to market their products or even re-create what they have ‘on display’” (BLICHFELDT; KESSLER, 
2009, p 7). 
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adotados: videografia e análise de conteúdo. Além da apresentação dos procedimentos 

de coleta dos dados e relato sobre sua análise. 

Por fim, nos capítulos cinco e seis, são postos à apreciação, respectivamente, os 

resultados da pesquisa, juntamente com a discussão sobre eles e as conclusões do 

trabalho acompanhadas das limitações da pesquisa e, a partir destas, sugestões para 

novos estudos. 
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2 TURISMO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O turismo é um fenômeno de caráter multidisciplinar e atualmente considerado 

parte importante da economia mundial (OMT, 2001). Por englobar atividades de 

diversas áreas, esse fenômeno pode ser analisado pelos mais diversos ângulos. A 

influência do turismo na economia de um país, o impacto social em um determinado 

destino em função da atividade turística, o impacto ambiental causado por atividades 

ligadas ela, o marketing turístico, o planejamento do desenvolvimento de um 

determinado destino turístico e o comportamento do consumidor são alguns exemplos 

de faces desse complexo fenômeno.  

Em função de seu eclético perfil, é difícil encontrar uma definição única de 

turismo. É comum encontrarmos descrições distintas entre os países e, até mesmo, 

lugares que não tem uma definição específica do termo.  Ainda assim, é importante que 

haja uma definição comum do conceito, especialmente quando se trata de estudos e 

estatísticas internacionais (OMT, 2001). 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) aponta os fatores que são comuns as 

mais diversas definições sobre o tema. Dentre eles estão o deslocamento, a estada 

provisória, o fato de que turismo envolve também a atividade realizada no destino e que 

tanto produtos quanto serviços fazem parte da atividade turística. Visto isso, a OMT 

define turismo da seguinte forma: 

 

[...] atividades que realizam as pessoas durante as viagens e 
estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um 
período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, 
negócios ou outros (OMT, 2001 p. 38). 

  

São diversas as divisões do turismo em relação a sua tipologia. No Brasil, o 

Ministério do Turismo distribui a atividade em 11 segmentos diferentes. Segundo o 

órgão, o turista que viaja pelo Brasil pratica o turismo em ao menos um dos seguintes 

segmentos: cultural; negócios e eventos; rural; sol e praia; ecoturismo; aventura; pesca; 

saúde; náutico; estudos; e social (MTUR, 2012). Estudiosos (SWARBROOKE, 2002; 
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COOPER, 2007) falam ainda sobre turismo religioso, cênico, turismo de experiência, 

entre muitos outros.  

Com o intuito de atender aos consumidores de todos os segmentos turísticos 

supracitados, além daqueles que ainda estão por surgir, é necessário o entendimento 

acerca do comportamento deste consumidor e a ciência sobre aquilo que influencia a 

sua tomada de decisão na hora de adquirir ou contratar um produto ou serviço turístico 

(SWARBROOKE, 2002). 

Sheth et al (1999) definem comportamento do consumidor como as atividades 

físicas e mentais realizadas por consumidores domésticos ou organizacionais, que 

resultam em decisões e ações de pagamento, compra de produtos e serviços2 

(tradução livre da autora). 

Essa ideia pode ser complementada pelo comentário de Barbosa (2010) sobre o 

ato do consumo: “Consumir, seja para fins de satisfação de ‘necessidades básicas’ e/ou 

‘supérfluas’ [...] é uma atividade presente em toda e qualquer sociedade humana” (p. 7). 

Nesse contexto, o estudo do comportamento do consumidor torna-se essencial, 

não somente a empresas que querem entender seus clientes para ampliar o 

faturamento anual, mas também a toda a sociedade, que busca compreender as novas 

formas de comportamento, relacionamento, desenvolvimento – entre outros – de seus 

indivíduos a partir das práticas de consumo.  

Na sociedade contemporânea, também denominada sociedade do consumo, o 

ato de consumir ultrapassa limites do suprimento das necessidades básicas dos seus 

indivíduos passando a fator atuante na definição da identidade desses indivíduos 

(BARBOSA, 2010). Sendo assim, uma prática que tem um histórico de trocas culturais 

entre os povos e exploração de “novos mundos”, aparece hoje como um dos muitos 

indicadores de status social entre os grupos (BARBOSA, 2002).  

                                                 
2
 “… the mental and physical activities undertaken by household and business customers that result in 

decisions and actions to pay for, purchase and use products and services” (p. 5). 
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Parte importante dos estudos sobre o comportamento do consumidor no turismo 

é a demanda.  A demanda turística - ou consumidor do turismo - é uma das variáveis 

estudadas e está diretamente ligada ao mercado. Seu conceito é definido a partir da 

escolha sobre a aquisição de produtos e serviços turísticos, meios de hospedagem e 

transporte, além dos destinos, entre outros fatores motivadores. Todos estes fazem 

parte do processo de decisão de compra do consumidor do turismo, junto com outros 

fatores de origem econômica, psicológica, sociológica, física e ética (OMT 2001; 

LOHMANN 2008). 

Para cada fator diferente, um produto distinto é consumido no turismo. O estudo 

do comportamento do consumidor se justifica a partir da importância da demanda 

turística para o desenvolvimento do turismo. As pesquisas sobre o tema, além de 

buscarem padrões de consumo, procuram entender suas motivações (COOPER, 2007).  

 

2.1 A HISTÓRIA DO COMPORTAMENTO DO TURISTA 

 

A partir da tipologia do turismo, pode-se afirmar que a prática do turismo de 

negócios é a mais antiga. Cuja prática começou ainda na Idade do Ferro, com o 

surgimento de correntes comerciais em busca de metais. Com a invenção da moeda, 

por volta de 4000 a.C., e a evolução do comercio, as transações comerciais passaram a 

acontecer basicamente por meio de viagens. Atualmente, o que se observa é um 

numero crescente de pessoas que viajam a trabalho, para participações em workshops 

no exterior, visitas a fornecedores, entre outros. Guardadas as devidas proporções, os 

serviços relacionados a transporte, alimentação e hospedagem são comparáveis 

àqueles oferecidos na Rota da Seda que ligava a Europa à Ásia Central no séc. XIV. 

(BARBOSA, 2002; SWARBROOKE, 2002). 

Pode-se atribuir um papel importante à Grã-Bretanha da Revolução Industrial no 

crescimento da atividade turística mundial. Lá surgiram os primeiros resorts litorâneos, 

com o intuito de oferecer aos hóspedes a possibilidade do banho de mar, ainda que 

pela questão da saúde e não do lazer, como é entendida atualmente (BARBOSA, 2002; 

SWARBROOKE, 2002). Além disso, Swarbrooke descreve uma combinação de fatores 
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que, junto com o desenvolvimento da malha ferroviária, levou ao desenvolvimento do 

turismo moderno dentro do país e, mais tarde, em toda a Europa: 

 

Parte da população recém-urbanizada e industrializada já tinha 
algum tempo de lazer e renda disponível para viajar por prazer e, 
por outro lado, o aspecto árido de muitas cidades incitava o 
desejo de deixá-las por algum tempo (2002, p. 40). 

 

Ainda que a Europa ocupe o primeiro lugar no imaginário das pessoas quando se 

fala em turismo – e isto se dá pelo fato de que o continente abriga os mais populares 

destinos turísticos -, o futuro da atividade parece estar na região Ásia-Pacífico. Com 

preços mais competitivos em resorts do sudoeste asiático, uma população com 

“tradição em turismo de partida” e o gosto por viagens longas, o turismo na região 

cresce em velocidade maior do que em outras regiões do mundo. Em 2010, a China 

passou a ocupar o 3º lugar no ranking das chegadas, sendo superada apenas por 

França e Estados Unidos (SWARBROOKE, 2002; UNWTO, 2012). 

O turismo surgiu como um tipo de consumo acessível apenas para poucos que 

concentravam renda e dispunham do tempo livre para viajar, porém desde o fim da 2ª 

Guerra Mundial ele apresenta as características do turismo de massa. Novas 

tecnologias na área de transportes e comunicação, desenvolvidas durante a Guerra, 

junto com a valorização do tempo livre tornaram o turismo um “objeto de consumo do 

ser humano contemporâneo” (TRIGO, 1998 p. 23). 

Para ilustrar, pode-se citar o caso da América do Norte. Entre as décadas de 50 

e 60, os serviços básicos eram operados pelo Estado, entre eles empresas de 

transporte e comunicação. Dessa forma, a maior parte da população tinha pouca 

educação e pouco acesso à informação. Consequentemente era pequena a parcela da 

população que possuía hábitos de consumo fora do padrão como, por exemplo, férias 

internacionais. Atualmente, com um fluxo cada vez maior de informação disponível para 

a população e o desenvolvimento de tecnologias que influenciam diretamente na 

indústria de transportes, o que se vê é um consumidor mais consciente e sofisticado, 

que busca um valor agregado que vai muito além do serviço contratado (MIDDLETON, 

2002). 
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2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR, UM PANORAMA GERAL 

 

Primeiramente, os estudos sobre comportamento do consumidor abordavam 

unicamente a interação entre produtor e consumidor e era denominado comportamento 

do comprador (SOLOMON, 2011). Hoje em dia estudos entendem o comportamento do 

consumidor como um processo contínuo que envolve diferentes atores em diversos 

eventos (SHETH et al, 1999; KOTLER, 2000; SWARBROOKE, 2002). Em seu modelo 

do processo de decisão de compra, Solomon (2011) sugere que o comprador não é 

necessariamente o único beneficiado com o produto. Como no caso de uma mãe que 

compra um pacote de viagem para toda a família, por exemplo. A responsável pela 

decisão final de compra não será a única a desfrutar dos serviços contratados, afinal 

toda a família sairá de férias. Provavelmente ela não pagará por toda a viagem sozinha, 

as contas serão divididas com o pai da família. Além destes, podem existir ainda outras 

figuras influenciadoras, alguém que opina na aquisição – positiva ou negativamente - do 

produto, pode ser um amigo da família que já conheça o destino e indica um passeio. 

Isso ilustra um pouco da complexidade do processo de compra, além do papel exercido 

pelo grupo social na prática do consumo do turismo. 

Em relação ao comportamento do consumidor, Swarbrooke (2002) aponta a 

importância do seu entendimento para um planejamento e desenvolvimento mais 

precisos de produtos e equipamentos turísticos. Além disso, o autor ressalta a 

importância da sua compreensão, afinal a aquisição de serviços e produtos turísticos 

tem valor emocional elevado.  

 

2.3 O PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

 

Na compreensão de como a prática do consumo ocorre, é fundamental o 

entendimento do processo de decisão de compra, parte central do estudo do 

comportamento do consumidor. O processo envolve diversas etapas, desde o 
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reconhecimento do problema - quando é criada/identificada uma necessidade - 

passando pela busca de informações sobre o produto, a avaliação de alternativas, até o 

momento da escolha do produto e o resultado (Fig. 1). 

 

Reconhecimento

do Problema

Busca por

Informações

Avaliação

de Alternativas

Escolha

do Produto

Resultado

 

 Figura 1 Etapas do processo de tomada de decisão 

 Fonte: Adaptado de Solomon, 2011, p.333. 

 

Passada a etapa inicial do processo de decisão de compra, em que a 

necessidade é identificada, o consumidor em potencial parte para a busca por 

informações sobre o produto. Para isso, ele sai à procura de fontes diversas de 

informação: fontes pessoais, comerciais, públicas ou experimentais (KOTLER, 2000). A 

família, assim como experiências anteriores com outros produtos exercem influência, 

juntamente com informações da mídia e propaganda – as duas últimas têm estado 

constantemente interligadas nos meios de comunicação. 

Seguindo os conceitos de Kotler (2000) para a busca de informações, observa-se 

que este processo sofre influência de diversos fatores, inclusive de outras pessoas, 

tendo uma construção coletiva, ainda que o resultado final seja a aquisição de um 

produto ou serviço individual. O que faz um contraponto com Slater apud Barbosa 

(2010) que afirma que o consumo é um ato privado que não sofre interferências 

externas, assim como as escolhas de comprar e como pagar.          
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A etapa seguinte, a avaliação de alternativas, poderia ser uma etapa bastante 

simples até o Séc. XVI, afinal antes da expansão ocidental para o oriente as ofertas dos 

produtos não eram tão diversificadas como são hoje em dia. Atualmente são inúmeras 

as variações de um mesmo produto, são marcas, tamanhos, cores, durabilidades e 

preços diferentes. É cada vez mais complexa a tarefa de eleger aquele que melhor 

supre as necessidades do cliente. Esse campo vasto de opções por vezes confunde o 

próprio cliente que já não sabe exatamente qual era a sua necessidade inicial 

(KOTLER, 2000; BARBOSA, 2010; SOLOMON, 2011). 

Por fim, o momento da decisão de compra ainda sofre uma série de influências: 

as marcas disponíveis, a quantidade a ser comprada, quando exatamente ocorre a 

compra, e qual será a forma de pagamento usada. Solomon (2011) aponta que o 

resultado de tanta complexidade é que, ao longo do tempo, as pessoas acabam 

recorrendo a regras conhecidas de mercado, como o desenvolvimento de crenças em 

relação a determinadas marcas ou estabelecimentos. O resultado pode ser um cliente 

satisfeito e até fidelizado ou a sua insatisfação. 

Dentre os fatores que influenciam o comportamento do turista durante o 

processo de decisão estão os seguintes: as motivações, as atitudes, as percepções, as 

imagens, os papéis e os determinantes. A interação desses itens foi descrita por 

diversos autores em formas de modelos do processo de decisão de compra com o 

intuito de descrever e prever padrões comportamentais (SWARBROOKE, 2002; 

COOPER, 2007). 

Cooper (2007, p. 78) observa que a “percepção envolve a codificação de 

informações pelos indivíduos e influencia as atitudes e o comportamento em relação 

aos produtos [...]”. Esse conceito pode ser ilustrado com o exemplo de Ferrari (2010). A 

autora discorre sobre o uso de fotografias de quartos de hotéis na venda de serviços de 

hospedagem e como isso pode causar falsas impressões e levar a frustrações ao 

cliente que chega ao hotel esperando algo diferente do que o estabelecimento oferece. 

A percepção influencia também a imagem, ou seja, o conjunto de ideias que o 

consumidor pode ter de um determinado destino ou produto turístico.  
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Dann citado por Cooper (2007) apresenta diferentes abordagens sobre a 

motivação e seu papel crucial para a compreensão do comportamento do turista. 

Dentre elas está a vontade do consumidor do turismo de vivenciar novas experiências 

concordando, em parte, com Gram (2005) que mostra a satisfação de turistas em sair 

da rotina com suas famílias durante as férias.  

Apesar de amplo, o conceito de motivação engloba, segundo Cooper (2007), três 

pontos principais. A motivação aparece com papel de energizador da ação, em que 

uma necessidade é criada/identificada e a viagem é comprada para sanar essa 

necessidade. O segundo ponto liga a motivação a aspectos pessoais que tornam a 

decisão de compra dependente também de fatores econômicos, sociológicos e 

psicológicos. Por último, o autor aponta para a imagem dos destinos criada por meio de 

propagandas veiculadas em meios de comunicação, estas são fortes geradoras da 

motivação.  

Petrocchi (2004) aponta três condições básicas para a prática do turismo: desejo 

ou necessidade de viajar, disposição para viajar e condição financeira. Além disso, 

algumas características dessa indústria fazem com que o processo de decisão de 

compra de serviços ou produtos turísticos tenha algumas características que diferem de 

outros bens e serviços. Tratando-se de uma compra considerada de alto envolvimento 

emocional, a etapa de avaliação de alternativas pode ser mais longa do que o normal. 

Por último, serviços são heterogêneos, ou seja, por mais que as empresas busquem 

padronizar seu atendimento, estes serão influenciados pelo local onde ocorrem, o 

momento em que é realizado – influência da sazonalidade no turismo -, os clientes que 

estão sendo atendidos, pelo próprio atendente, entre outros. Esses fatores repercutem 

diretamente no resultado do processo da decisão de compra, ou seja, na satisfação ou 

insatisfação do turista. Ao contrário da maioria dos bens, a produção e o uso dos 

serviços ocorrem simultaneamente, e o momento da compra geralmente acontece bem 

antes da produção/uso, especialmente no turismo. Esse tempo entre a escolha do 

serviço e o uso do mesmo pode gerar grandes expectativas – sofre aqui, mais uma vez, 

a influência do envolvimento emocional – bem como possíveis frustrações 

(MIDDLETON, 2002; PETROCCHI, 2004). 
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O consumidor pode aparecer como um indivíduo apenas ou uma unidade 

organizacional cujas partes atuam conjuntamente na decisão final de compra. A 

unidade organizacional, ou grupo social, passa a existir a partir da criação de regras 

comuns e divisão de tarefas. E, segundo teorias de psicologia e sociologia, as relações 

entre indivíduos do grupo social exercem influência na formação da identidade destes 

indivíduos, juntamente com outros níveis de relação. (GIGLIO, 2008; SOLOMON, 

2011). Desta forma, podemos concordar com Barbosa (2010) quando se refere ao ato 

do consumo como elemento de construção e afirmação de identidades e diferenciação 

social. 

Em processos de decisão de compra organizacionais, um indivíduo pode exercer 

mais de um papel ou um papel pode ser exercido por mais de um indivíduo 

(SOLOMON, 2011). Além disso, no caso do turismo, este processo ainda é influenciado 

por um elevado envolvimento emocional com a compra, em função da natureza dos 

produtos e serviços – como viagens de férias e tempo com a família, por exemplo. Há 

também certo grau de desconfiança, por se tratar da compra de bens intangíveis que, 

geralmente, requerem grande investimento financeiro. Juntos esses fatores 

transformam a decisão de compra do turista em um processo complexo e por vezes 

demorado. 

 

2.4 OS DIFERENTES PAPÉIS DO CONSUMIDOR 

 

O cliente não é apenas aquele que efetua a ação da compra. Com essa 

afirmação Sheth et al (1999) apontam que, dentre os papeis possíveis de um cliente no 

ato da compra estão os seguintes: comprador, usuário e pagador. Ele afirma ainda que 

um cliente pode exercer mais de um papel. Assim, são algumas as situações possíveis. 

Com o fato do comprador não ser o usuário ou o pagador, como acontece, por 

exemplo, quando um pai paga uma colônia de férias para seus filhos. Em outra 

situação, o usuário é o pagador, mas não o comprador, como no caso de um executivo, 

que pede a sua secretária para comprar as passagens aéreas de sua próxima viagem 

de negócios. O usuário pode, ainda, ser o comprador, mas não o pagador, como 
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quando um jovem usa a internet para comprar um pacote de viagem para toda a 

família, mas usa o cartão de crédito dos pais para pagar. E por último, a mais comum 

das situações, quando o comprador é o pagador e o usuário, como em compras de 

objetos de uso pessoal. 

A existência desses papéis se deve a diversas situações de compra: a falta de 

conhecimento sobre os produtos, ou de tempo para realizar a compra, assim como 

quando o usuário não tem poder de compra ou acesso ao produto. Todas essas 

situações influenciam no papel exercido pelo cliente sugerido por Sheth et al (1999). 

A partir da ideia de que as etapas do processo de decisão de compra envolvem 

mais de uma pessoa, surgem outras definições sobre os papéis exercidos durante o 

processo pelos membros de um grupo. Para Solomon (2011), eles são os seguintes: o 

iniciador; o guardião; o influenciador; o comprador; e o usuário. Cada um desses papéis 

pode ser exercido por mais de um indivíduo, e um indivíduo pode participar exercendo 

mais de um papel no processo. 

O iniciador cria ou identifica a necessidade de um grupo. Pode ser uma mãe que, 

ao saber sobre a data dos dias de folga dela e do marido, sugere uma viagem em 

família. O guardião é a figura responsável pelo fluxo de informações sobre o produto ou 

serviço desejado. Como ocorre quando os pais decidem que a viagem irá acontecer, 

eles começam a buscar opções de destinos e informações sobre essas opções.  O 

influenciador tem o poder de interfere na decisão final, positiva- ou negativamente. No 

caso da família que vai viajar, os filhos são influenciadores, pois qualquer decisão dos 

pais sobre o destino, o transporte e a hospedagem será feita pensando na melhor 

alternativa para as crianças. A figura do influenciador pode ser, ainda, um amigo ou 

parente que já tenha viajado para um determinado destino e sugere a mesma 

experiência a eles. O comprador é quem, de fato, efetua a compra e arca com os 

compromissos financeiros. Neste exemplo: os pais. Por último, o usuário é o principal 

beneficiário da compra, ou seja, toda a família que aproveitará o feriado em conjunto. 

Existem diversas unidades de organização onde as decisões de compras podem 

ser tomadas. Estas podem ocorrer num grupo de pessoas que trabalha em uma mesma 

empresa, que estuda junto, tem o mesmo gosto musical, torce pelo mesmo time, é da 
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mesma família ou outro grupo social. Como será discutido mais adiante neste trabalho, 

a família não é apenas mais uma dessas unidades de organização, sua importância é 

vasto quando comparada a outros grupos, e isso se torna notável pelo grande número 

de pesquisas que aborda a variedade de negócios presentes neste núcleo (GRAM, 

2005; GLIGLIO, 2008; BAUMAN; MAY, 2010; BAUMAN, 2011).  
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3 O CONSUMIDOR INFANTIL E OS HÁBITOS DE CONSUMO FAMILIARES 

 

O surgimento de um consumidor mais exigente e consequente aumento da 

concorrência no mercado, bem como a insuficiência dos rendimentos do marido como 

fonte única de renda familiar e a entrada da mulher no mercado de trabalho, geraram 

mudanças na configuração dos papéis familiares que buscam continuamente um novo 

equilíbrio. A adoção de uma nova rotina familiar, junto da ausência da mãe dentro de 

casa criou necessidades para toda a família, fazendo com que novos hábitos de 

consumo fossem adotados. Outros tipos de bens e serviços passaram a fazer parte do 

dia a dia como alimentos de preparo mais fácil, já que o tempo para o preparo da 

refeição diminuiu, eletrodomésticos mais eficientes que tornavam as tarefas de casa 

ágeis, além de serviços relacionados aos filhos – babás, creches – e à casa - 

empregadas domésticas. Simultaneamente, o fato de ambos os pais contribuírem com 

a renda familiar faz com que a família ganhe poder de compra e isso também modifica 

seus hábitos de consumo (GLIGLIO, 2008).    

Nos Estados Unidos, durante as primeiras décadas do Séc. XX, o mercado 

direcionado ao consumidor infantil se restringia a livros, brinquedos, móveis e alguns 

modelos de roupas. A partir do momento em que as crianças foram reconhecidas como 

seres mais ativos do que passivos em relação ao meio em que vivem, surgiu um novo 

caminho para a pesquisa de processos das práticas e ações infantis (COOK, 2009).  

Mais do que em qualquer outro momento da história, atualmente uma parte 

significativa do orçamento familiar é de gastos com os filhos. Não apenas com 

alimentação, educação e outros itens básicos, mas a maior parte vai para o consumo 

de peças de vestuário, artigos eletrônicos e momentos de lazer. Ao contrário de 30 

anos atrás, quando eram listados como supérfluos, hoje, esses itens são considerados 

necessários também na infância. Uma consequência disso é o papel de consumidor 

consciente e exigente exercido por crianças cada vez mais novas (BAUMAN, 2011). 
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3.1 A CRIANÇA COMO CONSUMIDOR E INFLUENCIADOR NA DECISÃO DE 

COMPRA 

 

McNeal (1999) indica que as crianças são compradoras e consumidoras do 

presente. Além de serem também os consumidores do futuro que têm suas opiniões 

sobre produtos e marcas formadas cada vez mais cedo e grande capacidade de 

influenciar nos ganhos e perdas de uma empresa. E são, ainda, influenciadoras nas 

decisões de compras tanto de produtos para a família quanto para elas. 

Quando comparado com hábitos de compra familiares de décadas atrás, é 

perceptivel que as crianças de hoje têm muito mais influência nas decisões de compra 

da família do que outrora. Em detrimento do poder patriarcal presente nas famílias do 

início do século XX e o matriarcal, presente a partir da metade do século passado, 

pode-se afirmar que, atualmente, as famílias vivem uma “filiarquia”. Nesse regime, as 

crianças participam das decisões da família, tendo opinião formada não somente sobre 

o que será comprado para elas, mas também quando o assunto é a aquisição de 

produtos para toda a família (MCNEAL, 1999). 

Seja por influência da mídia ou preocupação com um consumo ambientalmente 

mais consciente, há anos as crianças já participam ativamente na decisão de compra 

familiar. Ainda em 1994, Faith Popcorn discorre sobre a influência exercida pelas 

crianças na rotina de compras das famílias. Os adultos costumam gastar mais se isso 

significa agradar os pequenos, afinal “mais satisfatório do que satisfazer você é 

satisfazer seus filhos” (POPCORN, 1994 p. 37).  

A venda de eletrônicos para o público infantil, prática comum e atual, foi, ainda 

na década de 1980, uma estratégia inovadora da empresa Sony para conquistar seus 

futuros compradores. Com o aparelho “Meu primeiro Sony” a empresa admitiu as 

crianças como consumidores diretos dos seus produtos e garantiu que parte dos 

adultos de alguns anos depois já chegasse à vida adulta – com poder de compra – 

sendo clientes da marca (POPCORN, 1994). O que a autora destaca, pode ser visto 

como o princípio de um contexto criticado por Lawson (2009) apud Bauman (2011). O 

autor chama atenção para a importância que a comercialização da infância tem na 
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sociedade, além de destacar que o mercado infantil é apenas uma das muitas frentes 

de exploração do hiperconsumismo. 

É incontestável que as empresas e principalmente a publicidade já estão cientes 

dessa influência dos filhos na decisão de compra dos pais. Basta observar o número 

cada vez maior de personagens infantis em propagandas de produtos em que elas não 

são os consumidores diretos (Fig. 2). Há também o boom de submarcas infantis em 

empresas que antes só tinham adultos como público alvo (Fig. 3). E campanhas de 

produtos e serviços cujos usos fazem parte do mundo adulto, mas são veiculadas de 

forma infantilizada (Fig. 4). 

 

      

     Figura 2 Utilização de figuras infantis para chamar atenção das crianças para um     
__produto em que em outro contexto não despertaria o seu interesse. 

    Fonte: Portal Parnaíba, 2012.  
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 Figura 3 A marca de roupas para mulheres, lança uma coleção para meninas. 
 Fonte: Site Dress To, 2012. 

 

 

 

Figura 4 Campanha de marca de amaciantes de roupas envolvendo temas 
lúdicos. 

Fonte: Site Comfort, 2012. 

 

No turismo, observa-se que o reconhecimento desse público por parte das 

empresas difere de um caso para outro.  Enquanto algumas empresas abrem um canal 

de comunicação direto com o consumidor infantil através da criação de personagens e 

todo um contexto lúdico sobre o seu produto, como por exemplo a companhia aérea 

TAM (Fig. 5). Outras prestadoras de serviço reconhecem o peso da influência da 
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criança na decisão familiar, mas optam, ainda assim, por um diálogo direto com os pais 

na venda do produto, como é o caso da rede de resorts Club Med. Ela oferece 

instalações e serviços direcionados para criança de diferentes faixas etárias, mas 

mantém um discurso direcionado aos pais sobre as oportunidades de experiências de 

aprendizado e descobertas oferecidas as crianças num ambiente com conforto e 

segurança (CLUBMED, 2012).  

No caso de empresas voltadas ao turismo de massa, como a operadora de 

viagens CVC, não existem produtos específicos para as crianças, os pacotes são 

vendidos para a família como um todo e o consumidor infantil é reconhecido apenas por 

meio de uma tarifa diferenciada oferecida por meios de hospedagens ou atrativos 

turísticos nos destinos (CVC, 2012). Ou ainda são inseridos na campanha publicitária 

da empresa, aparecendo em banners, catálogos, entre outros (Fig. 6). 

    

 

 

Figura 5 Através da TAM Kids a criança é inserida no contexto da aviação de 
forma lúdica. 

Fonte: Site TAM Kids, 2012.  
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Figura 6 Ônibus de uma operadora de turismo uruguaia 

Fonte: Site El Turista, 2012. 

 

Outro ponto que também chama atenção atualmente é a forma como as crianças 

indicam o que querem que seus pais comprem através de um comportamento de 

imitação de propagandas. Outra vez, não é importante se o produto é direcionado a 

crianças ou não, elas repetem slogans e jingles que veem na televisão e orientam os 

adultos sobre o que comprar. Estes, por sua vez, assumem abertamente que compram 

os produtos infantis solicitados pelos filhos, chegando a comprar marcas diferentes das 

habituais a pedido das crianças (CORRÊA, 2009). Esse comportamento é justificado 

por Giglio (2008) com o desequilíbrio parental gerado pela saída da mulher do lar para 

o mercado de trabalho. O autor afirma que neste momento foi quebrada a hierarquia 

parental e aberto o espaço para o diálogo com as crianças, além de concedida a 

permissão para a participação delas em discussões familiares, dentre elas, as decisões 

de compra. 

Naturalmente, a influência exercida pelas crianças sobre os pais no processo de 

decisão de compra familiar depende diretamente da criação e tipo de educação que se 

tem em casa. Estudos confirmam que o comportamento do consumidor infantil depende 

também de religião e valores morais aos quais as crianças são expostas. Ainda assim, 

outros meios sociais como a escola e a mídia vão influenciar na forma como essas 

crianças levarão as informações aos pais durante o processo de decisão de compra 

(THERKELSEN, 2010; EL-BASSIOUNY ET AL, 2011). 
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No consumo do turismo, no entanto, estudos sobre a influência das crianças nas 

decisões de compra familiares são bastante recentes e até um pouco escassos. Em 

1995, Cullingford questionou sobre quando as crianças passariam a ser assumidas 

como fortes influenciadores na decisão de compra também no turismo e se tornariam o 

foco de campanhas do marketing turístico. 

O autor supracitado aponta ainda dois fatores que poderiam então não ser 

notados por agências, companhias aéreas e outras empresas da indústria turística: as 

crianças multiplicam o número de visitantes de um lugar, pois nunca viajam sozinhas; e 

os períodos de férias e feriados escolares são os mais rentáveis para a indústria do 

turismo, pois é o momento em que este público precisa ocupar seu tempo 

(CULLINGFORD, 1995). Corroborando a importância de estudos sobre o tema, McNeal 

(1999), ao discorrer sobre educação financeira das crianças, seus hábitos de compra e 

administração financeira, afirma que é durante viagens de férias e feriados que as 

crianças gastam a maior parte de suas poupanças. Esse comportamento ocorre por 

uma imitação do comportamento dos adultos, que defendem que as viagens são o 

principal motivo para poupar dinheiro, por isso não há motivos para economizar durante 

as férias em família. 

 

3.2 O CONSUMO DO TURISMO: PELAS CRIANÇAS E PELA FAMÍLIA 

 

A prática do turismo é vista por muitos pais como uma oportunidade de lazer e 

aprendizado. Eles veem a viagem como uma experiência construtiva na infância dos 

filhos (MOLITERNO, ZAGO, 2010). Alguns autores como Kushano (2008) inserem, 

inclusive, a prática do turismo como um direito da criança, usando como base o Artigo 

71 do Estatuto da Criança e do Adolescente que determina: 

 

A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, 
lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que 
respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento 
(BRASIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
1990). 
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Em outro momento, Kushano sugere um conceito de turismo infantil em que 

propõe o seguinte: 

 

[...] é o turismo praticado por crianças e planejado para as 
crianças em que há supervisão de adultos, como também a 
adequação de produtos e serviços para atender a criança com 
qualidade e segurança, proporcionando a ela atratividade, 
conforto e desenvolvimento pessoal (2008, p.77). 

 

 

3.2.1 Negociação no processo de decisão de compra de produtos e serviços 

turísticos 

 

Quando questionados sobre a viagem ideal em família, os pais apontam a 

existência de fatores como ambientes e atividades – programadas ou não – apropriadas 

para as crianças junto com a sensação de liberdade e diversão. Nota-se que estas são 

expectativas que estão diretamente ligadas à satisfação de seus filhos, o que, por si só, 

já indica a influência que filhos exercem no consumo de produtos turísticos de uma 

família. Ainda que um determinado destino turístico não tenha muito a oferecer aos 

pais, se ele agrada aos filhos, há uma grande chance deste ser o destino da família nas 

férias seguintes (GRAM, 2005; THERKELSEN, 2010). 

Sobre as viagens em família Therkelsen (2010) afirma que estas são 

caracterizadas por negociações, conflitos ocasionais e compromissos tanto no período 

que antecede as viagens quanto durante as férias3 (tradução livre da autora). As 

estratégias de decisão adotadas pelos membros da família podem envolver 

experiências com viagens passadas, a negociação através da barganha, a coação de 

um indivíduo por outros do grupo, a persuasão com fatores emocionais e até mesmo a 

arbitrariedade por parte de um membro com maior poder de decisão. Os diferentes 

papéis exercidos no processo de decisão estão diretamente ligados a estratégias 

                                                 
3
 “[…] family holidays are characterized by negotiations, occasional conflicts, and compromises both 

before and during the holiday.” (THERKELSEN, 2010, p.1) 
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usadas (Fig. 7). A criança pode não ter o poder da decisão final sobre o destino, mas é 

frequentemente usada como argumento para convencer um dos pais sobre algo que, 

na verdade, é preferência do outro adulto da família. 

 

Mídia
Padrões

de Viagens

Outras

Redes Sociais

Percepções

dos Pais

Estrutura

Social

Estratégias da Tomada de Decisão

Papéis dos Membros da Família

 

 
 Figura 7 Contexto sociocultural da decisão de compra familiar sobre o turismo.  

 Fonte: Adaptado de Therkelsen, 2010, p.769. 

 

Às estratégias apontadas por Therkelsen podem ser adicionadas a prática do 

pestering power – influência direta por meio da insistência não argumentativa de 

crianças – e até a chantagem. Tais atitudes surtem efeito principalmente por que os 

pais têm consciência de que frequentar locais em que as crianças não são bem vindas 

ou pelos quais elas não se interessam pode resultar numa experiência desagradável 

para toda a família (GRAM, 2007). 

Como apontado acima, a influência das crianças é parte significativa do processo 

de decisão familiar que varia de acordo com a idade dos filhos. A influência das 

crianças de até seis anos tende a ser mais indireta, com a consideração dos pais sobre 

locais/atividades que ofereçam maior conforto e praticidade para seus filhos, enquanto 

crianças entre seis e doze anos exercem influência direta: eles levam aos pais 

informações sobre o que desejam e negociam a decisão final (THERKELSEN, 2010). 
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Na faixa etária entre os oito e doze anos, os tweens4 têm forte poder de influência no 

comportamento de compra de outros consumidores e opinam de forma proativa na 

decisão de compra dos produtos turísticos que lhes interessam (BLICHFELDT, 2010; 

EL-BASSIOUNY ET AL, 2011). Gram (2007) completa ressaltando que este é um 

processo bilateral, onde quanto mais informadas as crianças se colocam, maior poder 

de decisão é dado a elas pelos pais que estão em busca, principalmente, de aproveitar 

bons momentos com seus filhos. 

A viagem em família geralmente é idealizada pelos pais como a oportunidade de 

usufruir momentos de relaxamento com toda a família unida. No entanto, é comum que 

o descanso e a paz idealizados no momento do planejamento da viagem possam dar 

lugar à frustração quando as crianças estão insatisfeitas. Mesmo assim, são poucos os 

relatos de viagens em família considerados um fracasso completo. Pois, ainda que 

crianças longe do cuidado de creches e escolas possa significar mais trabalho para os 

pais, eles reconhecem que os benefícios que uma viagem em família oferece, como a 

fuga da rotina, por exemplo, fazem todo o esforço valer a pena (GRAM, 2005). 

Enquanto os pais buscam locais seguros que ofereçam recreação e restaurantes 

com cardápio infantil, as crianças identificam como melhores os destinos/atrativos que 

os reconhecem enquanto consumidores. Os turistas mirins se satisfazem com 

atividades em geral – nadar, andar a cavalo, brincar, por exemplo –, principalmente 

quando acompanhados de outras crianças. Além disso, eles esperam nas férias ter 

mais liberdade do que têm em relação às regras de rotina, passar por experiências 

sensoriais e até desafios. Junto a isso, locais com clima agradável, pessoas amigáveis 

e lugares para fazer compras constroem o ideal de viagem para as crianças 

(CULLINGFORD, 1995; GRAM, 2005; KUSHANO, 2010; MOLITERNO, ZAGO, 2010; 

GRAM, 2011). 

Com isso, já se sabe o que as crianças querem quando se trata de atividades 

durante a viagem, no entanto pouco se lê sobre a percepção delas sobre os destinos 

turísticos, ainda que, como Blichfeldt (2010) aponta, durante o processo de decisão, 

                                                 
4
 Siegel define como tweens as crianças entre 8 e 12 anos e reitera que eles são “too old to be a kid, too 

young to be a teen.” (2001, p. x) 
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este seja o tema preferido por eles para participar da escolha. Com o acesso constante 

à mídia, a percepção delas sobre o mundo vai além do seu entorno. As crianças de 

hoje sabem muito mais do que apenas o nome de outros lugares, elas entendem a 

existência de outras culturas, histórias e até contextos políticos (CULLINGFORD, 1995). 

Daí a importância para o turismo de compreender também a visão desse nicho de 

mercado. 

 

3.2.2 O produto turístico infantil 

 

A Organização Mundial do Turismo (2001) estabelece como produto turístico “o 

conjunto de bens e serviços que são utilizados para o consumo turístico por 

determinados grupos de usuários” (p. 290). E a importância da adaptação deste produto 

ao público infantil é apontada por Kushano (2008, p. 62) ao declarar que “se planejada 

de modo adequado e executada por profissionais qualificados, [a prática do turismo] 

permitirá o enriquecimento pessoal, a percepção de novas paisagens e aprendizados 

[...]”.  

Os produtos turísticos infantis estão geralmente atrelados a bens e serviços de 

viagens em família, como hotéis que oferecem instalações aquáticas para crianças ou o 

serviço de monitores de atividades ao ar livre. Quando se trata de produtos 

integralmente direcionados ao público infantil estes aparecem na forma de passeios 

escolares e as chamadas colônias ou acampamentos de férias (SWARBOOKE, 2002). 

No Brasil, a Stella Barros, agência fundada em 1965, foi, durante décadas, 

referência nacional na comercialização de pacotes para o complexo de parques da 

Disney (PANOSSO NETTO; TRIGO, 2009). Destino até hoje muito presente no 

imaginário infantil. 

Em 1987, Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) promoveu o incentivo do 

turismo doméstico lançando o programa Passaporte Brasil que concedia descontos em 

passagens aéreas e hotéis credenciados pelo órgão. Com seu sucesso, foi criado o 

Passaportezinho Brasil (Fig. 8), direcionado ao público infantil. Este adaptava roteiros 
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de cidades brasileiras ao currículo escolar do então chamado 1º Grau – atualmente o 

Ensino fundamental. Essa iniciativa, considerada exemplo de educação infantil através 

do turismo foi, inclusive, recomendada pela OMT a ser utilizada em outros países da 

América do Sul (JORNAL NOSSO TEMPO, 1988). A propaganda veiculada na televisão 

chamava as crianças para viajar enquanto poderiam ver tudo o que estudavam na 

escola, confirmando o foco no aprendizado ressaltado por Moliterno e Zago (2010). 

 

 

Figura 8 Sequência de cenas da campanha de divulgação do 
Passaportezinho Brasil em 1987. 

Fonte: Adaptado do site You Tube, 2012. 
 

Na Europa, onde os hábitos de viagens se distinguem consideravelmente dos 

hábitos turísticos brasileiros, existe uma maior especialização no público infantil. Um 

exemplo é a agência de viagens alemã Vamos Eltern-Kind-Reisen, que existe há 25 

anos e é especializada em viagens familiares. Dentre seus produtos eles dispõem de 

meios de hospedagem com ambiente aconchegante e familiar. Neles, atividades para 

as crianças como breves workshops e brincadeiras ao ar livre são organizados e fazem 

parte da programação (VAMOS ELTERN-KINDER-REISEN, 2012). 
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A cidade do Rio de Janeiro, que funciona como porta de entrada para cerca de 

um terço dos turistas estrangeiros do Brasil e, junto a isso, tem na atividade turística 

uma importante fonte de renda (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2012), reconhece 

a criança como parte da indústria turística tanto como anfitrião quanto como turista. 

 A Prefeitura lançou, em março de 2012, o Projeto Anfitriões do Futuro, que 

oferece a crianças estudantes da rede pública, de 9 a 11 anos, passeios guiados por 

roteiros culturais e ecológicos com o intuito de estimular a conscientização da cidade 

como patrimônio coletivo, além da sensibilização delas junto à prática do turismo 

(ANFITRIÕES DO FUTURO, 2012). Em contrapartida, atrativos turísticos mundialmente 

famosos como o Cristo Redentor, o estádio do Maracanã e o Pão de Açúcar são 

também conhecidos como boas opções de lazer para crianças, principalmente pelas 

experiências singulares que estes podem oferecer á esfera infantil com passeio de trem 

pela Floresta da Tijuca, a vivência em uma torcida de um time de futebol e a viagem de 

bondinho, respectivamente (TAVARES, 2006). Outro indicador do reconhecimento da 

criança como consumidor do turismo nos exemplos citados é a meia-entrada ou 

gratuidade para os menores de 12 anos. 

Kotler (2000) define mercado potencial como o limite que pode atingir a demanda 

de um determinado mercado desconsiderando limitações da produção industrial. Desta 

forma, pode-se alegar que um dos indicadores de um mercado potencial significativo 

dos produtos turísticos infantis é a produção de informação sobre o tema. Atualmente, 

uma rápida pesquisa com ferramentas de busca na internet é suficiente para encontrar 

inúmeros sites sobre o assunto ou blogues de pais que viajam com seus filhos e 

procuram dividir informações como nos casos do viajandocompimpolho.wordpress.com 

e o feriascomcriancas.wordpress.com. Além das revistas especializadas em turismo e 

viagens que produzem, cada vez mais, matérias sobre o tema. Em dezembro de 2011, 

a britânica National Geographic Traveller publicou uma edição especial que continha 

apenas artigos sobre viagens em família – a National Geographic Traveller Family. 
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4 METODOLOGIA: A PESQUISA QUALITATIVA NO TURISMO 

 

A importância da pesquisa qualitativa e a validade dos dados qualitativos são 

foco de debates no meio acadêmico. Segundo Phillimore e Goodson (2004), métodos 

qualitativos de pesquisa já foram questionados quanto à autenticidade de seus 

resultados, uma vez que estes não se apresentam de forma quantificada e suas 

hipóteses não são comprovadas em larga escala através de métodos positivistas. Ainda 

assim, essa metodologia ganhou aceitação em trabalhos acadêmicos de ciências 

sociais, onde atualmente é, inclusive, valorizada. 

Na pesquisa em turismo brasileira, predomina o uso da metodologia qualitativa, 

mais especificamente os estudos de caso (SCHLÜTER, 2003). Rejowski (1997) apud 

Schlüter (2003) atribui esta prática à falta de documentação sobre o tema, levando 

pesquisadores a estudar o que é conhecido por eles produzindo, principalmente, os 

estudos de casos. Contudo, pode-se dizer que ainda é pequena a proporção de uso 

dos métodos qualitativos em trabalhos internacionais na área. A necessidade constante 

de pesquisas quantitativas, apontando tendências de mercado ou migração, gerando 

dados econômicos, entre outros fatores aumenta a demanda deste tipo de metodologia 

no estudo do turismo no âmbito internacional. 

Em contrapartida, métodos qualitativos tornam possível o registro da visão 

humana do fenômeno, com suas implicações sociais e culturais. Neles a ênfase do 

estudo é na compreensão do mundo sob a perspectiva do informante, diferentemente 

daquilo que é registrado através de resultados numéricos e percentuais que a pesquisa 

quantitativa oferece (PHILLIMORE; GOODSON, 2004). 

Estudos quantitativos são eficientes para traçar perfis e retratar a realidade da 

maioria e, assim, auxiliar na melhora de atendimentos ou identificação de segmentos. A 

metodologia qualitativa busca porquês e encontra respostas além das perguntas 

contidas em um questionário. Especialmente para estudos em comportamento do 

consumidor e decisão de compra do turismo, a pesquisa qualitativa é eficiente. Já que 

temas relacionados ao produto turístico e a decisões de compra são difíceis de 
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quantificar e sofrem constantes mutações. Além de constituídos por fatores que 

transcendem as preferências do turista. Portanto, é seguro afirmar, que os estudos mais 

completos sobre o tema são aqueles contam com a contribuição tanto de métodos 

qualitativos, quanto quantitativos (BLICHFELDT; KESSLER, 2009). 

Phillimore e Goodson (2004) descrevem ainda o processo de transformação da 

pesquisa quantitativa positivista ao início da adoção de métodos qualitativos e como é o 

seu uso atualmente. Para isso os cinco momentos da pesquisa qualitativa em ciências 

sociais de Denzin e Lincon (1998) são utilizados como guia pelos autores. No primeiro 

momento, o “tradicional”, as pesquisas em turismo eram majoritariamente positivistas e 

a pesquisa etnográfica tida como uma abordagem positivista, qualitativa apenas na 

coleta dos dados. Em trabalhos com este perfil, são encontradas tentativas de 

quantificação dos dados qualitativos. No momento “modernista” ainda é forte a 

presença de ações positivistas, onde são utilizados procedimentos sistemáticos no 

processo de pesquisa. Num terceiro momento, já é possível identificar alguma 

interdisciplinaridade – característica marcante da atividade turística e de seus estudos 

de um modo geral. Nele pode-se observar a busca dos autores por teorias de outras 

áreas como marketing e saúde. Nota-se ainda o aumento da utilização de dados 

qualitativos nas pesquisas - imagens, diários pessoais e entrevistas – e o uso de novos, 

e criativos, instrumentos de pesquisa como fotografias e propaganda. A característica 

que marca o momento seguinte é a reflexão sobre o papel do pesquisador como 

detentor do conhecimento. Em alguns trabalhos nota-se a presença de relatos pessoais 

utilizados como dados para a pesquisa. No quinto, e último, momento observa-se a 

aceitação de que a análise do pesquisador não é definitiva e pode ser interpretada de 

diferentes maneiras e até questionada. Além disso, as teorias sugeridas nestes 

trabalhos são contextualizadas, resultado de um trabalho qualitativo e não quantitativo. 

É importante lembrar que periódicos na área do turismo não começaram a ser 

publicados até a década de 1970. Em função disso, os momentos da pesquisa 

qualitativa não podem ser aplicados com rigor nesses trabalhos. Em muitos estudos, 

são encontradas características de mais de um momento. Ainda assim, a descrição 

deste processo de evolução é relevante, pois coloca a importância da pesquisa 

qualitativa também na área do turismo. 
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Para Denzin e Lincoln (1998) apud Phillimore e Goodson (2004), a pesquisa 

qualitativa busca a interpretação de fenômenos a partir do significado a eles atribuídos. 

Nela, pesquisadores gozam de uma grande variedade de formas de coletar materiais 

empíricos: estudos de caso, entrevistas, diários pessoais, entre outros. Cada um destes 

métodos oferece um ângulo de visão diferente sobre o objeto de estudo e o que o 

cerca. 

Para este estudo, é importante a exposição dos momentos da pesquisa 

qualitativa para justificar o uso das metodologias utilizadas. Como citado, neste trabalho 

encontrar-se-ão características de momentos distintos. Além disso, a conclusão da 

pesquisa se aplica apenas ao contexto das 114 crianças entre 9 e 11 anos de classe 

AB de Niterói-RJ. Por fim, pretende-se contribuir com a difusão do uso de metodologias 

qualitativas em estudos da área do turismo. 

 

4.1 SOBRE A PESQUISA COM CRIANÇAS 

 

A importância da pesquisa com crianças cresce à medida que a infância, 

atualmente identificada como construção social que vai além da condição simplista de 

estado biológico (DELGADO; MÜLLER, 2005; STEINBERG, KINCHELOE, 2001), se 

torna foco de diversos debates. Steinberg e Kinchloe (2001) exemplificam: “O 

entretenimento das crianças [...] é um espaço público disputado, onde diferentes 

interesses sociais, econômicos e políticos competem pelo controle” (2009, p.19). Além 

disso, o conceito do que uma experiência representa para a criança mudou 

radicalmente nos últimos 50 anos (GRAM, 2011). Ainda assim, Pereira (2012) ressalta a 

existência de linhas de pensamento que retratam as crianças como seres passivos, 

frutos do meio no qual crescem e incapazes de influenciá-lo, mesmo que a literatura 

enfatize a tese de que “a criança se constitui na cultura em que está inserida” (p. 24). 

Na Idade Média as crianças eram tratadas como pequenos adultos e não tinham 

uma rotina diferenciada. Somente ao final do século XIX elas foram retiradas de postos 

de trabalho e colocadas em escolas. Entre 1850 e 1950 ocupavam um ambiente 

totalmente protegido do mundo adulto, onde a família funcionava como um filtro de todo 
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conteúdo que poderia ou não chegar a elas. A partir dos anos 1950 o acesso à 

informação por crianças cresceu de forma contínua e os responsáveis pelas 

experiências por elas vividas passaram a ser cada vez menos os grupos sociais onde 

se inserem – família, igreja, escola – e cada vez mais as corporações – cinema, 

televisão e games, para citar alguns (STEINBERG; KINCHELOE, 2001). 

Steinberg e Kincheloe (2001) completam defendendo que o alcance a 

informação pelas crianças muda a infância. É comum que a publicidade ocupe papel 

significante na criação e educação das crianças. Por sua vez, elas, que antes não 

podiam saber das mesmas coisas que sabiam os adultos, dividem hoje o mesmo lugar 

com os pais na hierarquia da informação.  

Como Pereira (2012) ressalta, as crianças devem ser entendidas como sujeitos 

concretos que têm, na infância, uma experiência própria. Desta forma, pode-se 

concordar com John e Gyimóthy (2003), citados por Blichfeldt e Kessler (2009), que 

apontam que o uso de métodos qualitativos em estudos que têm a criança como 

interlocutora pode ser mais eficiente para a coleta de dados do que, por exemplo, a 

aplicação de questionários fechados para uma futura tabulação e quantificação dos 

dados.  Afinal, as distâncias física, social, cognitiva e política que existem entre crianças 

e adultos se apresentam como barreiras a serem quebradas também na pesquisa com 

crianças (GRAU; WALSH, 2003 apud DELGADO; MÜLLER, 2005).  

A interação da criança com o pesquisador e o tema do trabalho dá à pesquisa 

com crianças um contexto singular. Este âmbito exige, ainda, a reflexão sobre os papéis 

sociais exercidos pelo pesquisador e pela criança (PEREIRA, 2012). Sobre o papel do 

pesquisador, a autora lembra a sua responsabilidade ao definir as fronteiras do tema, 

além do seu início e fim, definindo assim, a forma pela qual a criança se insere na 

pesquisa. E completa: “As crianças terão por horizonte aquilo que o pesquisador lhes 

tornar possível no ambiente da pesquisa” (p. 29). 

Faz-se necessário observar ainda, que os diferentes contextos históricos e 

sociais de pesquisas com e sobre crianças influenciam seus resultados como em 

qualquer outro trabalho no campo das ciências humanas. Ainda sobre o tema, Delgado 
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e Müller (2005) defendem que há um longo caminho a ser percorrido em estudos que 

têm a criança como objeto de pesquisa e/ou interlocutor. 

 

4.2 SOBRE O USO DA VIDEOGRAFIA, DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE E 

DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 Com objetivo de obter uma visão mais abrangente do fenômeno estudado, foram 

utilizados três diferentes tipos de instrumentos de coleta de dados qualitativos: 

entrevistas gravadas em vídeo, desenhos produzidos pelas crianças e aplicação de 

questionários com perguntas abertas. 

 

4.2.1 Entrevista em profundidade como metodologia de pesquisa qualitativa 

 

Sobre a definição de entrevista, Jennings5 aponta que, dependendo da 

metodologia aplicada, uma entrevista pode ser definida como uma interação que segue 

o formato pergunta-resposta ou uma interação mais próxima a uma conversa. O 

formato pergunta-resposta, ou seja, uma entrevista estruturada está associado à 

metodologia quantitativa. Já o formato de conversa, entrevista semi- ou não 

estruturada, está ligado à metodologia qualitativa (tradução livre da autora). 

A entrevista aqui é tratada como interação face a face entre pesquisador e 

entrevistado, e não interação mediada por textos. Jennings (2005) fala ainda que isso 

não significa que a entrevista face-a-face não poderá gerar material textual (ex: 

transcrição) para futura análise.  

                                                 
5
 “Depending on the methodology applied, an interview may be defined as an interaction following a 

question-answer format (stimulus-response) or an interaction more akin to a conversation […]. The 
question-answer format (structured interview) is associated with a quantitative methodology and a 
conversation style (semi- or unstructured interview) with a qualitative methodology” (2005, p. 101). 
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Flick (2009 p. 149) caracteriza a entrevista semiestruturada como o método em 

que “são feitas perguntas controladas pela teoria e direcionadas para a hipótese”. Nela, 

o sujeito entrevistado possui uma maior liberdade de expressão quando feita com o 

planejamento aberto. Essa liberdade de expressão torna mais fácil a exposição dos 

pontos de vista do entrevistado e isso enriquece os dados da pesquisa.  

Algumas vantagens e desvantagens do uso da entrevista em profundidade 

semiestruturada foram listadas por Jordan e Gibson (2004). Entre elas estão as 

seguintes: o método necessita de pouco equipamento – apenas um gravador e/ou 

câmera filmadora – facilitando a escolha do local da entrevista. Além disso, quando as 

entrevistas são feitas pessoalmente, o entrevistador tem a oportunidade de analisar 

comportamentos não verbais como a linguagem corporal do entrevistado. Este ponto é 

reforçado se a entrevista for gravada em vídeo.  

Os autores Jordan e Gibson (2004) dizem ainda que todas as questões da 

pesquisa são colocadas para cada um dos entrevistados, ainda que de formas 

diferentes. Isso permite ao pesquisador comparar o conteúdo de uma entrevista com 

outras de um mesmo trabalho. A entrevista semiestruturada dá ao pesquisador 

inexperiente maior segurança na condução da entrevista enquanto permite uma 

abordagem pessoal deste processo.  

Em contrapartida, a validade do método ainda depende da pré-disposição do 

entrevistado em contribuir com relatos honestos e verídicos. A gravação e possível 

duração longa da entrevista podem atrapalhar o processo, já que nem todos os 

entrevistados se sentem a vontade com o fato de estarem sendo gravados e uma 

entrevista muito longa pode ser cansativa. Os passos seguintes à entrevista, a 

transcrição e a análise dos dados podem consumir muito tempo. Por último, Jordan e 

Gibson (2004) apontam como ponto negativo o fato de que as entrevistas podem gerar 

uma grande quantidade de dados além daqueles que interessam a pesquisa. Isso pode 

dificultar e prolongar a análise dos dados, especialmente se mais de um pesquisador 

realiza a pesquisa. 
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4.2.2 Videografia na pesquisa em comportamento do consumidor 

 

Usada principalmente de forma exploratória, a metodologia visual consiste na 

criação de imagens, por parte do pesquisador, para futura análise. As imagens podem 

também ser registradas pelo sujeito da pesquisa, de forma que o material coletado 

tenha sua perspectiva exata e não apenas seu relato sobre o tema. A videografia pode 

consistir, ainda, na análise de imagens pré-existentes. (BELK; KOZINETS, 2005; 

BANKS, 2009). 

 O avanço da tecnologia juntamente com a popularização de equipamentos de 

filmagem nas últimas décadas e a facilidade de divulgação de resultados permitiram 

que a produção de vídeos fosse difundida em trabalhos científicos. Nas pesquisas de 

marketing e comportamento do consumidor o uso da videografia não só aumentou, mas 

gerou novas expectativas por parte de consumidores e clientes acostumados com o uso 

da imagem em atividades rotineiras como trabalho, compras, comunicação, entre outros 

(BELK; KOZINETS 2005). 

Belk e Kozinets (2005) apontam vantagens da videografia sobre entrevistas 

gravadas apenas em áudio. Uma delas é o fato do método consistir no registro de 

fatores não verbais de uma entrevista como gestos e olhares. Esse registro permite 

acesso ilimitado a esse tipo de dados, o que, com outros métodos, seria analisado 

apenas no momento do encontro entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa. 

Considerada tão importante quanto a comunicação oral, a linguagem corporal pode ser 

codificada e analisada junto a outros dados graças a videografia. Os autores ressaltam 

também alguns pontos críticos em relação à adoção da videografia como metodologia 

de coleta de dados. É comum, por exemplo, que a presença da câmera, ou mesmo o 

fato de saberem que estão sendo filmados, tirem a naturalidade do entrevistado durante 

a entrevista. Para contornar esse tipo de situação pode-se conversar com o 

entrevistado sobre o uso da câmera e tentar minimizar a presença do objeto durante a 

entrevista com o uso de um tripé, por exemplo. 

A contribuição metodológica do uso de mídias na pesquisa exploratória é 

observada, principalmente, por tornar possível o acesso ilimitado a situações efêmeras 
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como a reação ao uma pergunta ou o pensar e formular uma resposta, como assegura 

Flick (2009). 

 

4.2.3 Análise de conteúdo na apreciação dos questionários e dos desenhos 

 

 Por ser um método utilizado no tratamento e estudo de dados qualitativos, a 

análise de conteúdo permite a avaliação de variáveis diversas em um mesmo conjunto 

de itens, além de funcionar como um meio de abordagem ao ponto de vista subjetivo do 

interlocutor ou objeto de estudo da pesquisa (BANKS, 2009; FLICK, 2009). 

 De acordo com Banks (2008), o método supracitado faz uso das ferramentas de 

codificação e categorização dos dados que podem, inclusive, ser instrumentadas com 

um viés positivista. A prática, no entanto, não condiz com o perfil da metodologia de 

pesquisa qualitativa, descrito em pontos anteriores neste mesmo estudo. 

 Sobre o uso de desenhos produzidos por crianças em pesquisas onde a análise 

de conteúdo é adotada, Gamradt6 (1995) se coloca a favor ressaltando que as crianças 

usam desenhos como forma de expressar seu conhecimento sobre o mundo e de criar 

mundos imaginários alternativos. Os temas retratados pelo seu trabalho artístico são 

formados tanto por experiências próprias, quanto por experiências indiretas mediadas 

por eletrônicos, pela mídia impressa ou por comunicação oral (tradução livre da autora). 

A autora completa enfatizando que a análise deste tipo de material é difícil, porém é 

possível e até necessária. 

 Gamradt (1995) discorre ainda, sobre os ângulos distintos sob os quais o 

material coletado pode ser analisado. Dentre eles está a observação da construção de 

narrativa pelas crianças através dos desenhos. Há também a representação gráfica do 

desenvolvimento cognitivo dos participantes da pesquisa e a identificação de respostas 

às perguntas abertas, retratando percepções infantis sobre o tema exposto. A este 
                                                 
6
 “Children use drawings as a way to articulate their knowledge of the world and to create imaginary 

alternative worlds. The themes they portray in their artwork are shaped by direct experience and by 

vicarious experiences mediated by electronic and print media, and by oral communication […]” (1995 

p.739). 
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último foi dada a ênfase da análise no presente trabalho, levando, no entanto, em 

consideração os apontamentos da autora sobre a igual importância das diferentes 

olhares sobre o material. 

 

4.3  SOBRE A COLETA DE DADOS: AS ATIVIDADES NA ESCOLA. 

 

A coleta de dados foi feita com 114 crianças do 5º ano do Curso Marly Cury, 

localizado no bairro de Icaraí, cidade de Niterói, zona metropolitana do Rio de Janeiro. 

As atividades com as crianças foram dividas em três etapas, aplicadas em dois dias 

diferentes, no mês de março de 2012. A participação na pesquisa foi previamente 

autorizada pelos pais e todo o processo foi acompanhado pela escola – professores e 

diretoria –, além da pesquisadora. 

Foi escolhida uma escola particular, pois este tipo de instituição é frequentado 

por alunos da classe AB. Segundo Neri (2011), esta classe econômica tem maior 

potencial de consumo. Sendo assim, seu acesso ao consumo de bens e serviços 

turísticos tende a ser maior.  

A primeira etapa consistiu na aplicação de um questionário aberto. Antes de 

responderem às perguntas, as crianças assistiram a um trecho de cerca de dez minutos 

de “Rio – O Filme”, animação de 2011 que tem como cenário principal a cidade do Rio 

de Janeiro. No questionário constavam perguntas abertas sobre a divulgação da cidade 

feita por intermédio do filme e sobre possíveis pontos positivos e/ou negativos da 

cidade retratados pelo longa-metragem. Com esta etapa, buscou-se a coleta de dados 

para investigar a visão da criança em relação à atividade turística. Foram 106 os 

questionários respondidos. 

A escolha pela exibição de “Rio – O Filme” em detrimento de outros se deu pelo 

filme fazer parte do universo infantil, o que facilita a assimilação e reflexão deles sobre 

o tema da pesquisa. Além disso, por ter sido lançado em 2011, sua representação dos 

signos e temas relacionados à cidade do Rio de Janeiro é bastante atual.   

Na segunda etapa das atividades na escola, foi pedido às crianças que 

produzissem desenhos sobre lugares turísticos, não turísticos e sobre a cidade de 
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Niterói – local de residência deles. Todos deveriam justificar a escolha do que foi 

desenhado. Procurou-se, com esta tarefa, investigar as motivações, bem como as 

percepções dessas crianças sobre destinos turísticos. Somou-se um total de 109 

desenhos feitos pelas crianças. 

Por último, foram feitas entrevistas de profundidade com vinte alunos – dez 

meninos e dez meninas selecionados de forma aleatória dentre todos do 5º ano. Nelas 

foram abordados temas como os desejos de viagens das crianças, o diálogo sobre o 

tema com os pais e os hábitos familiares de turismo. A gravação dessas entrevistas 

tornou possível a compreensão da visão que a criança tem sobre o seu papel nas 

decisões familiares relacionadas à aquisição de produtos e serviços turísticos. O 

registro em vídeo e áudio de todas as entrevistas somou cerca de uma hora de 

gravação em cada uma das mídias e foi previamente autorizado pelos pais ou 

responsáveis de cada uma das crianças participantes.  

 

4.4 SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 A análise do material teve como norte as principais questões do estudo com 

base no contexto teórico descrito e fidelidade às ferramentas de metodologia qualitativa 

propostas. Ainda assim, o processo foi realizado com atenção a fenômenos 

inesperados que pudessem surgir.  

 Na investigação das motivações e percepções das crianças em relação aos 

destinos turísticos foram usados dados coletados através dos desenhos e das 

entrevistas. Por meio da codificação e categorização dos dados descritas por Gibbs 

(2009) foram identificados padrões naquilo que os interlocutores consideram turístico e 

não turístico. Os próprios destinos turísticos, as atividades que estes oferecem aos 

turistas, suas características geográficas e climáticas e até a presença ou não de 

estrutura turística nos destinos foram indicados como fatores determinantes do que é 

ou não é turístico na percepção das crianças. As respostas dadas às perguntas feitas 

durante as entrevista - “Para onde você gostaria de viajar? Por quê?”, “Qual foi sua 

viagem mais legal? Por quê?” e “Qual foi a pior viagem que você já fez? E por quê?“ – 
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possibilitaram a observação sobre a motivação dos interlocutores em relação aos 

destinos. Neste caso ficou clara a distinção entre o que faz uma viagem ser 

considerada positiva e memorável – a presença de outras crianças, sol e calor - e que a 

torna uma lembrança ruim – engarrafamentos, chuva. 

 Na pesquisa sobre a visão da criança a respeito da atividade turística buscou-se 

dados na aplicação dos questionários com perguntas abertas – “Como um destino 

turístico é divulgado?”, “O que divulga o turismo positivamente?” e “O que divulga o 

turismo negativamente?” e na produção dos desenhos – “Niterói é um lugar turístico? 

Por quê?”. 

 Por fim, na busca pela compreensão do papel que exerce a criança nas decisões 

de compra familiares relacionadas à aquisição de produtos e serviços turísticos foram 

analisados os dados obtidos através da análise de conteúdo das entrevistas cuidando 

para que fatores não verbais – gestos, tons de voz, olhares – também fossem 

considerados.  

 A opção de entrevistar as crianças sem a presença dos pais teve como objetivo a 

obtenção dos dados com o mínimo de interferência para evitar a influência dos adultos 

nas respostas dos filhos como descrito por Therkelsen (2010). E seguir a linha proposta 

pela pesquisa de retratar os pontos de vista infantil sobre o fenômeno.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Para melhor construção do enredo e apresentação do conteúdo do trabalho, 

optou-se por, primeiramente, buscar as evidências sobre as percepções e motivações 

em relação aos destinos turísticos, seguido dos indicadores sobre a visão do 

interlocutor em relação à atividade turística e, por último, os aspectos da participação 

das crianças nas decisões familiares sobre o turismo. 

Cullingford (1995) destaca que as crianças que crescem num mundo globalizado 

tendem a ter maior consciência sobre os contrastes culturais existentes entre os países, 

em função disso, estão mais certas dos lugares que desejam ou não visitar. O uso da 

internet, assim como o acesso a mídia, além da troca de informações em grupos sociais 

e até o conteúdo escolar aparecem como importantes peças na construção da opinião 

das crianças sobre os destinos turísticos mais desejados, como ilustrado nos trechos 

das entrevistas: 

“Eu gostaria de conhecer Nova York, porque é minha cidade favorita. Lá é muito 

bonito. Eu já vi na internet, um dia o meu pai me mostrou um site que dá pra você ver 

Nova York ao vivo” (V. 9 anos). 

“[Eu gostaria de conhecer] os Estados Unidos, porque lá é tudo barato. Eu vi na 

TV” (T. 9 anos). 

“São Paulo, por que eu nunca fui e dizem que é um lugar maneiro de ir e tem um 

museu também que dizem que é muito legal” (L. B.10 anos). 

“Eu queria conhecer Minas Gerais pra entender a história do ouro. As cidades 

históricas mesmo, para saber como era antigamente, como eles acham  as coisas. Por 

que lá tem muito museu, né?” (L. C. 10 anos). 
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5.1 PERCEPÇÃO DE TURÍSTICO E NÃO TURÍSTICO7 

 

 Notoriedade 

Quando questionadas sobre o que consideram um lugar turístico e o que não 

consideram lugar turístico, as crianças deixam clara a interdependência que identificam 

entre a presença da atividade turística e a notoriedade do local. Cidades como Rio de 

Janeiro, Londres, Paris, Nova York e seus principais atrativos turísticos – Cristo 

Redentor, Pão de Açúcar, Torre Eiffel, Big Ben e Estátua da Liberdade –, juntamente 

com títulos e signos a elas atribuídos, foram reconhecidos como destinos turísticos com 

a justificativa de serem mundialmente conhecidos. No caso específico dos destinos e 

atrativos brasileiros citados, essa atribuição foi também baseada no número de turistas 

estrangeiros percebidos por elas nesses locais (Fig. 9). 

 

 

Figura 9 "O Pão-de-Açúcar é um lugar turístico, porque ele atrai pessoas de todo o 
mundo" (P. 10 anos). 

 

Locais que fazem parte da rotina, como escolas, casas de familiares e lojas 

foram declarados não turísticos. Na maior parte das vezes, com a justificativa de que 

não eram lugares conhecidos por muita gente. 

                                                 
7
 Para ilustrar os resultados apresentados neste item, foram utilizados alguns dos 109 desenhos que 

fazem parte do corpus desta pesquisa. Existem outras ilustrações que não foram empregadas neste 
capítulo. 



53 

 Localização e população 

Ainda acerca do vínculo entre a atividade turística e a população local, cidades 

menores, menos conhecidas (Fig. 10) e lugares remotos são destacados pela 

impossibilidade em apresentar qualquer atratividade turística: “Cambuci [não é turístico], 

porque é uma cidade pequena” (V. 9 anos). O mesmo acontece com localidades rurais 

ou qualquer uma localizada distante do litoral. 

 

 

Figura 10 "Porque não tem nenhuma atração turística" (P. L. 10 anos) 

 

 Economia 

A economia local também é apontada como fator influenciador na presença ou 

ausência de atratividade turística. As crianças enfatizam que os locais onde, segundo a 

sua percepção, há pobreza generalizada não podem oferecer atrativos turísticos (Fig. 

11). Em função disso, foi representativo o número de desenhos retratando favelas, 

comunidades e até remetendo ao continente africano. Por outro lado reconhecem como 

turísticas as cidades que ganham dinheiro com o turismo como descrito no exemplo 

sobre o Rio de Janeiro: “[É turístico] porque [...] ganha dinheiro com a atividade 

turística”. 
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Figura 11 "Comunidade" (F. 10 anos). 

 

 Segurança  

A segurança foi apontada como fator básico para a existência da atividade 

turística. Lugares tidos como perigosos não são considerados turísticos. Esse âmbito 

abrange desde as comunidades, até aspectos climáticos e ambientais. Desertos e 

locais muito frios também foram rejeitados enquanto destinos turísticos. Assim como 

lugares de natureza intocada – Floresta Amazônica – e lugares conhecidos por terem 

sofrido com desastres naturais – Haiti (Fig. 12) e Morro do Bumba. 

 

 

Figura 12 "O Haiti não é turístico, pois tem muitos terremotos" (A. B. 10 anos). 
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 Estrutura Turística 

A ausência de estrutura turística de certos locais também é retratada pelas 

crianças, apontando sua concepção de que sem hotéis ou comércio suficientes não 

pode haver turismo (Fig. 14). Por outro lado, os equipamentos turísticos propriamente 

ditos, como hotéis e pousadas, foram apontados como lugares não turísticos, 

evidenciando a ideia das crianças de que o que é turístico se restringe apenas aos 

atrativos.  

 

 

Figura 13 "Eu acho que Registro não é lugar turístico, porque o comércio está          
quase sempre fechado e não tem nenhuma atração ou bons hotéis por lá"   
(A. C. 10 anos).  

 

 Hospitalidade 

Saindo do contexto ambiental para o social, as crianças revelam que, para ser 

um lugar turístico, as pessoas de uma cidade, ou país, devem ser gentis e bem 

educadas, caso contrário este lugar não é turístico (Fig. 13). Ou seja, ainda que não 

dominem a teoria sobre o tema, elas condicionam a atividade turística à hospitalidade. 
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Figura 14 "Um lugar não turístico é a Espanha, por causa da má educação" (H. 9 anos). 

 

 Natureza  

O contato com a natureza é entendido como atrativo: praias, vistas exuberantes, 

campos e mesmo os lugares exóticos são indicados como turísticos. Mas é também 

apontado como fator inibidor da atividade turística, principalmente se associado á 

poluição (Fig. 15). Florestas de natureza intocada, ou praias poluídas não são 

entendidas da mesma forma. Os lugares com natureza preservada ou animais exóticos 

são citados como próprios apenas para pesquisas e não para o turismo.  

 

 

Figura 15 "Algumas praias do Rio de Janeiro são muito poluídas e eu não acho 
que uma praia poluída possa ser turística" (E. 10 anos). 
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Outro ponto explicitado foi o condicionamento da atratividade turística ao tempo – 

condição atmosférica – excluindo a possibilidade do turismo, se houver tempo chuvoso. 

 Meio urbano 

Em contrapartida, foram muitos os desenhos que retrataram aspectos 

majoritariamente urbanos como não turísticos. Foram citados fábricas, edifícios, pontes, 

entre outros.  Eles afirmam, inclusive, que nenhuma indústria pode ser turística, 

negando a existência de uma indústria do turismo.  

Neste aspecto, fica evidente a influência que exerce a imagem predominante de 

um destino sobre o entendimento das crianças a respeito do lugar. Para ilustrar: a 

cidade de São Paulo foi descrita por elas como não turístico (Fig. 16), devido a sua 

significante imagem de uma metrópole com muitos edifícios e arranha-céus. 

 

 

Figura 16 "São Paulo [não é turístico], porque lá só tem prédios, indústrias, etc."  

(G. 10 anos). 

 

 Patrimônio Histórico e Cultural 

A mesma ambivalência é observada em relação a atrativos ou lugares que 

remetem ao passado. Enquanto alguns consideram lugares antigos inapropriados para 

o turismo, outros salientam que a ligação com o passado através do patrimônio histórico 

é ponto crucial para a prática do turismo. Junto a ela, os atrativos culturais como 

museus (Fig. 17) de história e arte, ou o artesanato e culinária locais também aparecem 

como características do que é turístico.  
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 Figura 17 "Londres, pois há museus que contam a evolução humana"  

(E. 9 anos). 

 

 Parques e outros atrativos para crianças 

Por se tratar de um estudo exploratório com crianças, já era esperado que os 

parques de diversões, parques aquáticos, hotéis fazenda e resorts fossem 

repetidamente retratados como destinos turísticos. O mais citado foi o complexo de 

parques da Disney, nos Estados Unidos (Fig. 18). Mas, além da expectativa, as 

crianças alegaram que essa atribuição se deve ao fato de se tratar de locais que 

oferecem atividades variadas para toda a família, como no seguinte discurso sobre a 

Disney: “[...] é um bonito parque de diversões que atrai pessoas adolescentes, crianças 

e até adultos” (H. 10 anos). 
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Figura 18 "Lá é um lugar turístico porque tem brinquedos que as crianças 
gostam" (A. 10 anos). 

 

 Segmentação 

Observou-se ainda a sensibilidade das crianças ao fenômeno da segmentação 

turística. Atividades como velejar (Fig. 19) e viagens a vinícolas foram descritas, 

provavelmente por influência de hábitos familiares.  
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Figura 19 "Sim, porque tem clube para velejar" (R. 10 anos). 

 

 

5.2 MOTIVAÇÕES PARA VIAJAR: O QUE É BOM E O QUE É RUIM 

 

Durante as entrevistas, quando questionados sobre destinos para onde 

gostariam de viajar, as crianças reagiram frequentemente com a seguinte pergunta: 

“Aqui do Brasil?”. 

Nota-se que o conhecimento adquirido em sala de aula exerce forte influência na 

curiosidade das crianças por outros lugares e, consequentemente na sua motivação 

para viajar. O meridiano de Greenwich e as cidades históricas de Minas Gerais foram 

citados nas entrevistas. 

Outro fator de grande importância no despertar do desejo de viajar nas crianças 

é a ida de parentes e amigos ao lugar. Frases como “[...] a minha tia já foi” ou “a minha 

mãe vai [...]” acompanham os nomes dos destinos desejados nas respostas. 
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Assim como na produção dos desenhos, a Disney também apareceu várias 

vezes como destino desejado. Ao falar sobre o parque as crianças se empolgam 

demonstrando grande envolvimento emocional com a possibilidade de fazer a viagem, 

ou ao contar sobre como foi a visita, no caso daqueles que já conhecem o lugar. 

Os meios de comunicação de massa apareceram como as principais fontes de 

informação sobre os destinos. Ao falar sobre o porquê gostariam de conhecer 

determinado lugar e como o descobriram ou encontraram informações sobre ele, as 

respostas incluíam, invariavelmente, a televisão, filmes ou a internet.  

Também concordando com outros dados deste mesmo estudo, aspectos 

culturais como museus, culinária e esportes típicos despertam a curiosidade das 

crianças.  A natureza e geografia diferentes do que eles conhecem funcionam como 

justificativa do seu interesse por determinado destino turístico. 

Sobre as características contidas numa viagem memorável está a presença de 

atividades que se diferenciem da rotina. Novas experiências, passeios que não podem 

ser realizados perto de casa ou atividades específicas para as crianças e realizadas ao 

ar livre podem compor uma viagem que remete a boas lembranças. O discurso tende a 

ser ainda mais entusiasmado, se a viagem descrita envolveu a companhia de outras 

crianças ou foi realizada recentemente – quanto mais recente maior a riqueza de 

detalhes e o envolvimento emocional no discurso.  

Junto às atividades ao ar livre em família e estadas em resorts, a saída para 

fazer compras está entre os programas favoritos das viagens descritas. Ela também foi 

citada como motivação para visitar um determinado destino. 

Quando questionadas sobre a pior viagem ou alguma implicação ruim de viajar, a 

maioria dos entrevistados afirmou não ter lembranças de uma viagem ruim e gostar de 

tudo que envolve viajar: “Alguns lugares eram chatos, mas tinham coisas legais” 

ressalta G. de 10 anos. Ainda assim, duas crianças admitiram não gostar da viagem de 

avião. 

Quanto aos pontos negativos das viagens relatadas estão a ocorrência de chuva 

ou tempo ruim, ir a um mesmo destino repetidas vezes, problemas com transito ou 

percorrer um longo trajeto até o destino. E, em contraponto ao citado nos pontos 
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positivos, a falta de atividades ou a falta da companhia de outras crianças também os 

desagradam enquanto turistas. 

 

5.3 VISÃO ACERCA DA ATIVIDADE TURÍSTICA QUE ACONTECE AO SEU REDOR 

 

Sobre a visão das crianças acerca da atividade turística que acontece num 

ambiente próximo ao seu – com foco nas cidades de Niterói/RJ e Rio de Janeiro/RJ – 

observou-se que o conceito do que é turístico ou não se mantém.  

Os elementos vistos e apresentados nos desenhos, como indispensáveis para a 

existência do turismo, como a presença de elementos históricos – museus, fortes – e 

naturais – paisagens, praias (Fig. 20) –, a notoriedade do destino, além da sua 

capacidade de atrair turistas estrangeiros se repetem também nesta esfera. O mesmo 

ocorre com a definição do que não é próprio para o turismo, como fica claro nos 

seguintes discursos: “Eu não acho que Niterói é uma cidade turística, pois é uma cidade 

muito pequena”; “[...] o mar é sujo” e “Não, porque eu acho que ela [Niterói] é uma 

cidade comercial [...]”. Por fim, o interlocutor reconhece a existência da atividade 

turística local, mas não a considera representativa na cidade de Niterói. 
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Figura 20 "Sim, porque tem muitas praias" (J. P. 10 anos). 

 

 A análise de conteúdo das respostas obtidas permitiu a observação de como é 

vista pelas crianças a atividade turística que acontece num ambiente próximo a sua 

realidade. Ao contrário do que era esperando, as crianças veem Niterói como uma 

cidade turística e, ao apontar os atrativos turísticos que a cidade oferece, tem uma 

opinião em comum: o MAC – Museu de Arte Contemporânea – foi apontado por eles 

como fator decisivo na inclusão de Niterói no rol dos destinos turísticos. Além disso, a 

internet e o marketing boca a boca apareceram como os responsáveis para a 

divulgação de um destino. 

Quanto à atividade na qual o tema abordado foi a imagem do Rio de Janeiro 

enquanto destino turístico, os discursos foram bastante variados. Nas repostas obtidas 

por meio dos questionários, os mais diversos meios de divulgação foram citados: 

programas de televisão, rádio, jornais, revistas, sites, blogues, livros e filmes. Além de 

outros meios de conhecer um pouco mais sobre a cidade como fotos, mapas e relatos 

de outras pessoas. Eventos como o carnaval, a Copa do Mundo de 2014 a as 
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Olimpíadas de 2016 também foram apontados como importantes meios de divulgação 

da cidade. 

Há uma distinção clara entre o que divulga um destino turístico de forma positiva 

e o que influencia negativamente em sua imagem. Estes podem ser fatores culturais, 

sociais, da estrutura da cidade, entre outros. 

Dentre os elementos que melhoram a imagem do Rio de Janeiro enquanto 

destino turístico estão a sua natureza – praias, paisagens, biodiversidade – e seus 

traços culturais – festas, musicalidade, alegria do povo, e o orgulho de suas origens. 

Até mesmo a diversidade social é apontada como um ponto positivo da cidade. Além 

destes, a notoriedade dos seus principais pontos turísticos como o Pão de Açúcar, a 

estátua do Cristo Redentor e o título de Cidade Maravilhosa são reconhecidos pelas 

crianças como chamarizes para o turismo na capital fluminense. 

Em contrapartida, a segurança aparece como fator que denigre a imagem da 

cidade. Além da violência – roubos, sequestros -, a estrutura da cidade – limpeza, 

trânsito – também é posta como negativa para o turismo. As crianças se mostraram 

preocupadas ainda, com o jeito malandro do carioca retratado no filme, com medo de 

que este comportamento seja generalizado por aqueles que não conhecem o Rio de 

Janeiro. Outra generalização que aparece no filme sendo rejeitada pelo interlocutor é o 

gosto pelo samba, como se percebe na declaração de L. de 10 anos: “[É negativo] que 

elas acham que tudo é só samba”.  

 

5.4 O PAPEL DO CONSUMIDOR INFANTIL NA DECISÃO DE COMPRA FAMILIAR 

DE SERVIÇOS TURÍSTICOS: A VISÃO DA CRIANÇA 

 

As entrevistas mostraram que as crianças têm plena ciência do seu papel de 

influenciador no processo de decisão de compra familiar no turismo. Ainda que admitam 

que não cabe a elas a palavra final, elas sabem que participam e, principalmente, como 

participam do processo.   
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As crianças reconhecem sua influência no processo de decisão de compra 

corroborando o que Gram (2007) destaca sobre como elas reparam no seu poder sobre 

a decisão dos pais: eles afirmam exercer grande influência, enquanto os pais admitem 

apenas alguma influência por parte dos filhos. Neste caso, foi preciso considerar a falta 

de dados sobre o assunto do ponto de vista do adulto, não tomando, assim, o seu 

discurso como conclusivo. 

Em seu discurso P. L. de 10 anos revela não somente estar ciente da influência 

que exerce, mas também saber a forma com a qual os pais são convencidos por ele: 

“Eu falo que eu gostaria muito de ir e que seria uma boa experiência para mim”. O que 

ilustra a alegação de Moliterno e Zago (2010) sobre a oportunidade de experiência 

construtiva e de aprendizado oferecida pela viagem. 

É importante ressaltar, no entanto, os diferentes graus de envolvimento no 

processo de decisão de compra familiar. Como apontado por Therkelsen (2010), ainda 

que todos assumam exercer alguma influência, esta acontece de diferentes formas. 

Alguns revelam que falam abertamente com os pais sobre os destinos desejados e 

estão cientes de que isso é levado em consideração na decisão final tomada pelos pais: 

“Ela disse que ia providenciar uma viagem” responde L. C. de 10 anos quando 

questionada sobre a resposta da mãe diante de um desejo da menina de conhecer 

Minas Gerais. Outros revelam que os pais decidem sozinhos sobre as viagens em 

família, mas sabem que tudo é pensado em função deles e dos irmãos como afirma M. 

E. de 10 anos ao justificar o porquê não participa desse tipo de decisão: “Não porque 

eles escolhem cada lugar legal”. E há ainda aqueles que, convencidos de que não 

influenciarão numa possível decisão de viagem para o destino desejado, passam a 

“planejar” a viagem por conta própria, como L. E. de 10 anos que, diante da resposta 

negativa dos pais sobre uma viagem a Disney, revela: “Tanto é que eu tô 

economizando”. 

Sobre a forma como eles buscam informações sobre os destinos desejados ou 

descobrem novos destinos, ou meios relatados foram diversos. Os dados surgem 

através de filmes, televisão, internet, por amigos ou até por conteúdos dados em sala 

de aula. Enquanto os filmes, o conteúdo escolar e os amigos funcionam como fonte de 
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sugestões de novos destinos a serem visitados, a internet e a televisão oferecem 

informações sobre esses lugares e, muitas vezes, estimulam ainda mais o desejo de 

conhecer o local. O uso da internet é apontado ainda como principal forma de 

planejamento e aquisição das viagens. 

Por fim, observou-se que a estrutura familiar também influencia na forma como o 

processo de decisão de compra familiar acontece e como a criança participa dele. Da 

configuração familiar dependem as estratégias sugeridas por Therkelsen (2010). Em 

sua fala, M. de 10 anos declara: “[...], por exemplo, três e um, e quem tiver mais vai 

escolher”, se referindo a como as decisões acontecem em sua família – ele, sua irmã e 

os pais. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este estudo se propôs a investigar as percepções e motivações do consumidor 

infantil em relação aos destinos turísticos, além disso, observou e buscou relatar a visão 

de crianças acerca da atividade turística que acontece no seu entorno. O trabalho 

procurou ainda compreender a impressão das crianças sobre o seu papel no processo 

de decisão de compra familiar de produtos e serviços turísticos.  

A pesquisa realizada na literatura pertinente indicou que, ainda que seja 

significativa a participação da criança na atividade turística, são raros os trabalhos 

sobre o comportamento do consumidor infantil brasileiro em turismo. A presente 

pesquisa foi motivada também pela escassez de estudos acerca do tema. 

No Brasil, o que se percebe por parte do poder público é certa falta de atenção 

ao consumidor infantil do turismo. Com uma rápida busca dos termos “criança” e 

“infantil” no portal do Ministério do Turismo na internet é possível notar esta postura: as 

pesquisas recentes sobre os hábitos de consumo do turista brasileiro sequer 

consideram qualquer turista com idade abaixo dos 18 anos. Não há dados sobre esta 

faixa etária na pesquisa. O resultado da busca sugerida é um vasto material sobre o 

combate ao trabalho infantil ou a exploração sexual de adolescentes e crianças na 

indústria turística - vale ressaltar que não cabe aqui a discussão sobre a importância do 

combate a ambas as práticas que, infelizmente, fazem parte da realidade de muitas 

crianças brasileiras. Mas é importante que o poder público atente à existência de outras 

crianças participantes da indústria turística como consumidores com grande poder de 

influência e/ou de compra. 

Este é um público que demanda destinos e atrativos de qualidade e que possam 

oferecer além da estrutura básica para a atividade turística.  Atividades especialmente 

pensadas para as crianças, hospitalidade e segurança são apenas alguns dos fatores 

por elas apontados por eles como essenciais para que o turismo aconteça.  

Outro ponto a ser ressaltado é a sensibilidade do público infantil em relação à 

necessidade da existência de uma estrutura turística básica e da hospitalidade para a 
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prática do turismo. As crianças têm percepções próprias do seu universo, mas também 

apresentam observações sobre alguns aspectos mais comumente atribuídos ao adulto 

como fatores econômicos e sociais.  

Com isso, pode-se observar que mesmo sem os conhecimentos técnicos sobre a 

atividade turística, as crianças identificam algumas necessidades básicas para a sua 

existência. Se não há meios de hospedagem ou atrativos turísticos não há porque 

visitar o lugar.  

Em muitos relatos e representações acerca da atividade turística, pode-se 

encontrar a constante emissão do juízo de valor. Sem embasamentos teóricos ou 

acadêmicos sobre o tema, a criança parte do pressuposto que para um lugar ser 

turístico, antes de tudo, ele tem que ser bom: tem que ser limpo, bonito, ter pessoas 

educadas, entre outros. 

Na discussão sobre a atividade turística testemunhada pelas crianças enquanto 

autóctones, a maior parte dos pontos apontados como divulgadores do Rio de Janeiro e 

de Niterói enquanto destinos turísticos aparecem também como pontos positivos. O 

leva a crer que, em sua visão, elas consideram que apenas os aspectos positivos são 

capazes de divulgar um destino. 

Este estudo evidencia ainda que, assim como no processo de compra de outros 

bens e serviços, as crianças são consumidores conscientes também do turismo. E se 

veem como participantes ativos nas decisões sobre as férias em família. Elas informam 

aos pais sobre os seus desejos e acreditam que suas opiniões são levadas em 

consideração na decisão final. Demonstram também estar cientes sobre as possíveis 

limitações da compra de uma viagem, como restrições orçamentárias ou divergências 

nos períodos de férias. 

Independentemente do destino, algumas características são certas nos relatos 

de viagens de sucesso de acordo com o olhar infantil. As atividades que se diferem 

daquelas rotineiras, em conjunto com certa liberdade em relação ás regras do dia-a-dia 

são apontadas como pontos positivos das viagens férias. Além disso, a presença de 

atrativos voltados para o consumidor infantil e a companhia de outras crianças da 

mesma idade é garantia de satisfação desse público. Por outro lado, o mau tempo, a 
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falta de atividades apropriadas para elas, e muito tempo gasto no trajeto até o destino 

final são relatados como fatores negativos numa viagem. 

É importante salientar que o presente estudo retratou apenas a realidade de 

crianças que fazem parte, majoritariamente, das classes AB. Possivelmente, existem 

disparidades em relação ás motivações para viagens e visões acerca da atividade 

turística de crianças com realidades sociais diferentes. Tema que pode ser abordado 

num estudo futuro. 

Outra sugestão para novos trabalhos seria o aprofundamento dos estudos sobre 

a influência do consumidor infantil brasileiro no processo de decisão de compra familiar 

em turismo, uma vez que a sua influência já é reconhecida na aquisição de outros bens 

e serviços. 

Este estudo buscou retratar as percepções acerca do turismo de apenas uma 

fatia desse mercado. É pertinente salientar, no entanto, que o tema, não se esgota 

neste trabalho. Sendo assim, recomendável, o desenvolvimento de novos projetos com 

objetivos semelhantes, porém que abordem outros segmentos do mercado infantil do 

turismo. 

Por fim, observa-se, no público infantil, o perfil de um consumidor crítico e 

informado sobre aquilo que o mercado pode lhe oferecer, além de bastante consciente 

dos seus desejos e necessidades. Com isso, é importante ressaltar a 

representatividade das crianças não apenas como um único mercado infantil, mas 

vários, de hábitos, necessidades e em busca de soluções distintas.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA 

Para onde você gostaria de viajar? Por quê? 

Na sua casa, quem é que decide sobre o destino das viagens em família?  

Você diz para sua família os lugares para onde gostaria de viajar? Fala sobre o que 

gostaria de conhecer? 

Você acha que a sua opinião é levada em consideração na decisão final? 

Fale sobre a melhor viagem que você já fez. 

Fale sobre a pior viagem que você já fez. 
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO 

 

Sr. Responsável, 

 

Como previamente comunicado, os alunos do 5º ano estão participando de 

atividades que fazem parte de um estudo realizado pela Universidade Federal 

Fluminense. Parte deste estudo prevê a gravação em vídeo de entrevistas com alunos 

selecionados aleatoriamente por meio de um sorteio.  

O seu (sua) filho (a), _________________________________________ foi um 

dos alunos sorteados em sua turma. 

Assim, gostaríamos de solicitar sua autorização para que ele participe da 

entrevista, e que a mesma possa ser filmada. Lembramos que este trabalho tem 

finalidade acadêmica, e o vídeo não será utilizado em nenhum meio de comunicação. 

Gostaríamos também de informar que os vídeos das crianças participantes estarão 

disponíveis na escola durante a semana de 26 a 31 de março, caso seja do seu 

interesse assistir ao mesmo.  

 

Atenciosamente 

 

A DIREÇÃO 

Em 19/03/2012 

 

 

 

 


