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RESUMO 
 
 

O consumo em uma destinação turística está, em boa parte, relacionado às 
memórias que o destino proporciona para o visitante. O objetivo desse trabalho é 
saber se o consumo dos produtos no destino turístico Orlando está relacionado 
unicamente a vontade de consumir ou se é influenciado pelas memórias daquilo que 
é vivenciado no local. A metodologia utilizada foi a aplicação de formulários através 
do site qualtrics.com, divulgado no site de relacionamentos Facebook. Através do 
estudo da interação entre os objetos disponíveis para aquisição no destino “Disney” 
e a memória formada pelo visitante acerca dessa viagem, obtém-se resultados que 
demonstram que o objeto adquirido no destino turístico permite que o turista 
prolongue a experiência vivida e a propague através da distribuição de souvenirs 
para seus familiares e amigos, bem como agregue valor a determinado produto por 
meio da ligação que o turista faz entre o artefato adquirido e o momento vivido no 
local. A pesquisa demonstrou que a busca pelo destino estudado é caracterizado 
pela materialização das lembranças da infância de determinada pessoa e que a 
memória é de total importância na constituição da imagem desse destino. 
 
Palavras-chave: Turismo, Experiência, Memória, Disney, Consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

 

ABSTRACT 
 
 
The consumption in a touristic destination is, in most part, related to the memories 
that the destination proposes to the visitor. This work´s goal is to know if the product 
consumption at touristic destination Orlando is related exclusively to the will of 
consumption or if it is influenced by memories of what is lived at the place. The 
methodology used was the application of form developed at qualtrics.com and 
released at Facebook. Through the study of interaction between available products 
for tourist acquisition at Disney destiny and the memory created by visitor about this 
trip, the results obtained show that the object acquired allows tourist to extend the 
lived experience and diffuse the same experience through the distribution of 
souvenirs to their families and friends, as well as adding value to determined product 
through the connection that the tourist made between the artefact acquired e the 
moment lived at the place. Research shows that it is possible to understand that the 
search for the studied destiny is characterized by the materialization of memories 
from childhood of some person and it is possible to note that the memory is the target 
of major importance to the constitution of this destiny image. 
 
Keywords: Tourism, Experience, Memory, Disney, Consumption. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Na antiguidade o turismo teve início com a necessidade do homem em viajar 

motivado pelo comércio com outros povos e com a possibilidade de exploração de 

novas terras, por eles descobertas. Na idade média, iniciou-se o hábito das famílias 

nobres enviarem seus filhos para estudar em grandes centros culturais da Europa, 

dando origem ao chamado grand tour, onde filhos da nobreza eram enviados para 

viagens de intercâmbio cultural. Na idade moderna, com a necessidade de 

ampliação das rotas comerciais, as viagens deixaram de ser apenas terrestres, 

passando a incluir rotas marítimas ligando a Europa à África pelo mar mediterrâneo 

e, posteriormente, através dos oceanos. As grandes navegações tiveram início nos 

séculos XV e XVI e com o desenvolvimento dos barcos a vapor, no século XVIII,a 

navegação passou a ser mais segura, mais rápida e com maior capacidade de carga 

e passageiros, permitindo viagens intercontinentais, criando-se um grande 

intercâmbio turístico e desenvolvimento comercial. Posteriormente, foram criadas 

rotas ferroviárias (século XIX) propiciando deslocamentos por maiores distâncias em 

menores períodos de tempo, impulsionando o turismo e o comércio terrestre. O 

advento da aviação, no século XX, deu impulso definitivo para o desenvolvimento do 

turismo, tornando possível percorrer maiores distâncias em menor tempo 

(IGNARRA, 2003). 

No início, apenas os mais abastados conseguiam sair de seu país de origem 

e, quando retornavam à ele, traziam consigo diversas experiências e lembranças 

que se tornavam histórias contadas para os familiares e amigos próximos.Com o 

passar do tempo e a descrita evolução dos meios de transporte, o ser humano 

conseguia chegar cada vez mais distante de seu ponto de origem. No entanto, viajar 

longas distâncias era algo caro e apenas as famílias mais abastadas conseguiam 

fazê-lo. Ainda assim, com o estabelecimento do chamado „tempo de lazer‟, no qual 

os trabalhadores obtinham férias remuneradas, o turismo começa a fazer parte da 

vida dessas pessoas que desfrutavam de seu tempo livre em algum lugar próximo, 

mas diferente, daquele seu local de residência. (CHEIBUB, 2010). 

Atualmente, o turismo é algo com o qual as pessoas sonham e, escolhem seu 

destino e planejam seus gastos a fim de desfrutar suas férias em um local ainda 

desconhecido por elas e, com a política econômica cada vez mais abrangente e a 

facilitação de crédito cada vez maior, o turismo tem se disseminado por todas as 
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classes sociais e, o transporte aéreo que antes era visto como o meio de locomoção 

mais inacessível, a não ser para as classes A e B, têm alcançado as classes C e D, 

permitindo que as pessoas, independente de sua classe social, saiam de seu ponto 

de origem e cheguem até o ponto mais distante do planeta, se esse for o seu desejo. 

Anteriormente, tudo que era vivido ficava guardado apenas na memória da 

pessoa que possuía a oportunidade de experimentar determinado momento.O 

avanço da tecnologia permite, hoje, que tais lembranças sejam armazenadas em 

diferentes dispositivos e acessadas posteriormente, bem como através dos 

aplicativos de conversa via imagem e a disseminação de fotos via redes sociais, as 

pessoas conseguem visualizar destinos sem sair de casa. Também, através dos 

objetos trazidos do destino visitado pelo turista, determinada cultura consegue ser 

espalhada e se torna alvo de desejo de outras pessoas. 

 
 

O mundo do turismo e das viagens é um universo cheio de surpresas, 
carregado de sonhos, fantasias e sensações indescritíveis, impossíveis de 
serem reproduzidas materialmente e que, muitas vezes, só podem ser 
descritas em histórias. Algumas com final feliz e outras nem tanto.A viagem 
não começa na garagem, na estação, no píer ou no aeroporto.Começa na 
imaginação. Começa no fazer as malas e no fechar a porta de casa ou do 
escritório e sair na direção do diferente, do inusitado e do desconhecido 
(SPOLON, 2010, p 203 - 204). 

 
 

O turismo, como prestação de serviço ao consumidor, tem dentre seus 

compromissos respeitar os pilares da hospitalidade, a fim de bem receber os 

visitantes e fazer com que eles se sintam em casa, mesmo estando fora dela. Para 

tanto, Marcel Mauss (1974, apud CAMARGO, 2004) descreve que toda ação de 

hospitalidade começa com uma dádiva que compreende três momentos que não 

funcionam isoladamente e se repetem indefinidamente: dar, receber e retribuir. 

Assim, para que a experiência do visitante seja correspondida ou superada é 

necessário que a comunidade receptora saiba dar o que o visitante precisa; que o 

visitante saiba receber essa dádiva e a retribua, fazendo com o que o ciclo não seja 

rompido. 

Tal retribuição pode ser vista através do consumo de souvenirs e posterior 

entrega destes a quem possua algum significado na vida desse visitante ou mesmo 

a manutenção do objeto em sua residência.  

Todo visitante, ou em sua maioria, deseja possuir algo que o permita lembrar-

se de sua visita a determinado local e assim acaba por consumir produtos que 
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façam referência ao lugar visitado. Atualmente, a maioria dos lugares turísticos 

possui lojas com produtos relacionados ao destino visitado, em sua maioria em 

tamanho pequeno, que podem ser adquiridos pelo visitante e facilmente carregados 

até seu local de origem. Tais objetos são desenvolvidos para destacar um destino 

turístico e, de certa maneira, influenciar o lado emocional do ser humano, permitindo 

que a experiência vivida ali seja propagada através das lembranças que 

determinado objeto é capaz de agregar (ESCALONA, 2006). 

O presente estudo tem por finalidade entender se existe essa ligação 

emocional entre produtos adquiridos em determinada localidade e as experiências 

vividas ali, procurando avaliar se a compra desses objetos pode ir além do 

consumismo desenvolvido pela sociedade contemporânea. Para tanto, a pergunta 

que se pretende responder é: Qual é o papel do souvenir adquirido em determinada 

viagem na constituição da memória do visitante? 

Como hipótese inicial de pesquisa, supõe-se que o destino visitado afete as 

pessoas de tal forma que consiga influenciar a vontade de consumir produtos 

relacionados a esse local, tornando possível que o souvenir consumido ali agregue 

tamanho valor ao visitante que determinado objeto se torne uma referência do local 

visitado, criando memórias da viagem ao turista, conforme afirmam Morgan e 

Pritchard (2005). 

O presente trabalho tem por objetivo geral identificar se o consumo de 

souvenir é motivado pela vontade de perpetuar a memória do local visitado ou pela 

necessidade de consumo do visitante. Para tanto, são objetivos específicos: analisar 

a motivação do visitante ao adquirir o souvenir; a fim de identificar se a compra 

deste se dá pela vontade de manter viva a memória do que foi experimentado no 

local ou simplesmente pelo desejo de consumir algo; verificar a influência do público 

infantil (poder de compra) no processo decisório pela compra do souvenir e 

estratificar o valor do souvenir dentre os diversos gastos de viagem. 

Como objeto de estudo escolheu-se a cidade de Orlando, no Estado da 

Flórida, Estados Unidos da América, onde se encontram os parques temáticos dos 

grupos Walt Disney, Universal e SeaWorld, que é, atualmente, uma das cidades 

mais procuradas pelo turista brasileiro (VIAGEM E TURISMO, 2014). 

Assim, este trabalho se estruturou da seguinte maneira: 

No capítulo “Memória e Experiência Turística” são abordados autores que 

explicam os fenômenos do turismo e da experiência turística, destacando-se os bens 
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materiais e imateriais que constroem a viagem. Entre os bens materiais, destaca-se 

o souvenir – objeto maior de estudo deste trabalho, com o objetivo de compreender 

melhor os significados desse objeto para o turista e, entre os bens imateriais 

destaca-se a memória criada pelo turista acerca de determinada viagem e o que 

essa memória agrega ao visitante. 

Em seguida, o capítulo “O destino turístico Orlando” abordará o destino 

turístico escolhido como recorte dessa pesquisa, pois é necessário contextualizá-la e 

melhor compreender o perfil dos visitantes que o frequentam. 

O capítulo “Consumo de souvenirs por visitantes brasileiros em Orlando FL” 

apresenta a pesquisa descritiva que visou esclarecer o comportamento de consumo 

de souvenirs e a relação entre o souvenir e a memória turística de visitantes 

brasileiros no destino turístico Orlando, Flórida. Para tanto, foi utilizado o método 

survey (aplicação direta de questionário), de forma exploratória, através da criação 

de um formulário no site qualtrics.com, contendo perguntas acerca da visita à cidade 

de Orlando e seus parques temáticos. Além de apresentar os itens da pesquisa, são 

explicitados seus principais resultados e confrontados com os teóricos observados 

ao longo da pesquisa bibliográfica apresentada nos primeiros capítulos. 

Por fim, foi possível concluir que o souvenir proveniente do destino analisado 

possui papel fundamental na constituição da memória dos visitantes, ultrapassando 

o simples consumismo. 
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2  MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA TURÍSTICA 

 

O turismo é um fenômeno marcado pelo consumo, seja de bens materiais ou 

imateriais, dos quais um dos principais objetos constitutivos da experiência do turista 

é o souvenir. O indivíduo não consome apenas bens e serviços, consome também 

imagens, signos e símbolos (MACHADO; SIQUEIRA, 2008). Esse tipo de consumo 

faz parte da experiência que todo ser humano precisa ter para viver e tomar 

decisões. Esse consumo de imagens, signos e símbolos é o que nos permite 

constituir memória e, dessa forma é possível entender que “Memória é o que nos 

torna essencialmente humanos, sem ela não há imaginação, não é possível 

contratos ou vínculos sociais[...] A memória não só transmite conhecimento e 

significações, mas cria significados”. (ROZISKY, 2013, p.2) 

A memória possui como função reter, gravar, recuperar, conservar 

impressões e conhecimentos adquiridos anteriormente. É construída no presente, a 

partir de experiências do passado. Está ligada ao emocional do ser humano e 

agrega a ele o sentimento de continuidade, pertencimento e identidade. A memória é 

socialmente construída e se altera conforme o distanciamento do fato. Ela faz com 

que o passado se torne presente, permite a reconstrução de fatos vividos, permite 

quebrar silêncios e entender representações simbólicas. A memória é elegível, se 

escolhe o que se quer lembrar e, em geral, lembra-se daquilo que mais emociona, 

que deixa marcas positivas ou negativas. A memória e o esquecimento caminham 

juntos. Tudo que não se torna recordação se torna esquecimento (ROZISKY, 2013). 

A experiência turística permite o autoconhecimento, a transformação, o 

encontro do sentido e do significado de vida para o viajante, ultrapassando os 

perigos e as dificuldades. A experiência é um fluxo de acontecimentos particulares, 

os quais somente aquele que os vivencia conhece. Ela é essencial para a 

socialização, o aprendizado, a articulação profissional e a satisfação pessoal 

(TRIGO, 2010). 

Toda experiência é composta de emoção, positiva ou negativa, e contribui 

para a formação das atitudes humanas, interferindo assim na forma como o turista 

estabelece sua relação com o destino visitado. A emoção estabelece, através de 

diversos fatores externos como visões, sabores, odores e outros, uma relação direta 

com elementos internos como pensamentos e memória. A evocação de experiências 

já vividas por determinada pessoa faz com que a emoção consiga ressignificar tais 
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experiências e marcar positiva ou negativamente a lembrança de determinado 

momento. A emoção atua no processo de significação e na amplificação dos 

fenômenos que se consolidam sob a forma de blocos de memória. Ela varia de 

pessoa para pessoa, dependendo da visão que cada um possui acerca dos lugares, 

territórios, culturas, aspectos morais, dificuldades ou potencialidades pessoais, 

desejos e aversões (PERAZZOLO; SANTOS; PEREIRA; FERREIRA, 2013). 

Com isso, toda memória depende das emoções vividas a fim de ser 

construída. Cada ser humano irá experimentar um mesmo local de forma variada, 

diferente de outro ser humano. Assim, cada pessoa trará consigo diferentes 

memórias de um mesmo lugar e, as memórias podem variar de positivas a 

negativas, dependendo da relação do turista com o lugar e da experiência que por 

ele foi vivida, resultando que um mesmo lugar pode despertar emoções positivas em 

determinada pessoa e negativas em outra. 

O advento da tecnologia não só incentivou a simultaneidade das 

comunicações e diversificação das mídias como também acelerou a velocidade dos 

processos, afetando tanto a transmissão de dados como o deslocamento de 

pessoas e mercadorias e, principalmente, a constituição de suportes de memória. 

Com a tecnologia torna-se possível transformar um processo bioquímico interno ao 

ser humano em suportes materiais externos ao cérebro e às emoções, ou seja, o 

que o ser humano guardava em sua memória antigamente e contava apenas com 

sua atividade cerebral para manter viva essa memória, hoje conta com diversos 

aparatos tecnológicos que permitem o acúmulo de memórias em forma de 

fotografias, documentos, livros, vídeos, discos, entre outros (GASTAL, 2004). 

Uma vez que o presente se torna um misto do que foi vivido no passado e do 

que se espera do futuro, cada vez mais as pessoas sentem necessidade de 

materializar suas experiências, a fim de possuir uma memória concreta. Desta 

forma, a memória se torna um produto cultural através de filmes, documentários, 

fotografias e, principalmente, souvenirs. Entende-se a necessidade do turista em 

cercar-se de suportes artificiais de memória, uma vez que ao regressar da viagem, 

toda a experiência turística vivida estará restrita à memória. Desta maneira, o objeto 

turístico deixará de possuir um significado para se tornar significante de algo, ou 

seja, o souvenir não mais representa a identidade local e sim simboliza a área 

visitada agregando o valor de experiência única, realizada por cada turista. Cada 
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souvenir, independente de seu tamanho, carrega consigo toda a vivência de 

determinado local visitado (GASTAL, 2004). 

O turismo é uma atividade reconhecida por sua intangibilidade e, dessa 

forma, cada turista procura um meio de tangibilizar a sua experiência. Sendo assim, 

levar algo palpável do destino turístico é uma forma de tornar a experiência tangível 

e manter a memória do que foi vivido ali através de determinado objeto. 

Os turistas podem ser considerados colecionadores de experiências, e não 

compradores de serviços. Os destinos em si são experiências e os prestadores de 

serviço de determinado destino devem procurar atender as expectativas do 

imaginário de cada turista através das sensações e emoções que propicia (GAETA, 

2010). 

A experiência tem a ver com a emoção e o prazer e, portanto, nem todo 

serviço ou viagem é uma experiência que mereça ser repetida ou que marque a vida 

de alguém significativamente (TRIGO, 2010). Em se tratando de turismo de 

experiência, percebemos um tipo de turismo que visa marcar o turista de maneira 

profunda e positiva (PANOSSO NETTO, 2010), permitindo que ele construa seus 

próprios significados em relação aos lugares e às pessoas (GASTAL, 2004) e, 

através da fotografia e do consumo de souvenirs, esse turismo pode ser 

tangibilizado e, a experiência turística se torna algo personalizado, único para cada 

pessoa. 

 

2.1  SOUVENIR 
 

A palavra souvenir surgiu em 1775, no francês antigo, com o significado de 

“lembrar; vir à mente” e representa lembrança ou memória de algo. A partir de 1782, 

a palavra souvenir surgiu no latim como subvenire: “vir à mente; sinal de lembrança” 

e, a partir daí, tal palavra passou a ser difundida nos mais diversos idiomas e 

culturas (DICIONÁRIO ONLINE MERRIAM-WEBSTER, 2014). 

O estudo etimológico da palavra permite entendermos souvenir como algo 

que é guardado como lembrete/lembrança de um local visitado e/ou evento do qual 

se participou (DICIONÁRIO ETYMONLINE, 2014). 

Como possíveis antecedentes do souvenir, Escalona (2006) cita as relíquias 

que chamavam atenção dos peregrinos medievais que, quando visitando os lugares 
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santos, obtinham algo para a vida futura, assim como o turista vive uma experiência 

e materializa suas recordações através da compra do souvenir. 

Freire-Medeiros e Castro (2007) observam que os souvenirs funcionam como 

testemunho da viagem empreendida, como recurso de memória e como suportes da 

dádiva quando passam das mãos do turista para as de seus familiares e amigos na 

volta ao lar. 

O souvenir representa uma experiência cultural e/ou turística, com a 

capacidade de conferir status àquele que o possui (FREIRE-MEDEIROS; CASTRO, 

2007), uma vez que simboliza a visita à determinado local e/ou a experimentação de 

determinada cultura, conferindo a seu possuidora comprovação de que ele esteve 

em determinado local e que viveu determinada experiência. 

Os autores Morgan e Pritchard (2005) consideram como souvenir todos os 

objetos de transição, que possuam significados capazes de evocar poderosas 

memórias de experiências e mediar nossa sensação de lugar, envolvendo passado 

e presente e, de acordo com Graburn (1992 apud SCHLUTER, 1998), souvenires 

são a prova tangível de se ter realizado uma viagem, mas a sua real função é a de 

relembrar experiências. 

Swanson (2004 apud HORODYSKI; MANOSSO; GÂNDARA, 2012) entende 

que souvenir é associado ao turismo no mundo todo, com o objetivo de preservar de 

forma palpável uma experiência vivida, sendo assim, uma prova tangível de que se 

visitou determinado espaço.Tais objetos oferecem àquele que os compra a marca de 

autoridade de “quem esteve lá”, de quem vivenciou uma experiência autêntica de 

encontro com a alteridade (FREIRE-MEDEIROS; CASTRO, 2007). 

Para Cohen (2000), Gordon (1986), Love; Kohn (2001), Stewart (1993 apud 

COLLINS-KREINER; ZINS, 2011), souvenir faz referência a objetos que nos 

lembram de pessoas, lugares e eventos que nos permitem reviver o passado e 

servem como elo entre passado e presente, proporcionando uma invasão de 

recordações em nosso dia-a-dia. 

Sejam eles marcos da cidade em miniatura, chaveiros, pratos decorativos, 

bolsas, roupas, esculturas, pinturas, fotografias, ímãs, canetas, cartão-postal, 

canecas, quadros, bonecos, objetos de decoração e outros (ESCALONA, 2006; 

FREIRE-MEDEIROS; CASTRO, 2007;HORODYSKI; MANOSSO; GÂNDARA, 2012; 

MORGAN; PRITCHARD, 2005; SCHLUTER, 1998), todos os objetos podem ser 

considerados souvenires desde que representem as experiências vividas pelos 
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turistas em um determinado destino turístico (HORODYSKI; MANOSSO; GÂNDARA, 

2012). 

Esses objetos fazem parte do nosso dia-a-dia e podem ter função decorativa, 

prática ou simbólica, mas possuem vida social e significados que transcendem a 

experiência turística inicial que permitiu tal compra (MORGAN; PRITCHARD, 

2005).Não importa onde estejam, souvenirs são objetos que os turistas não podem 

deixar de comprar, por mais “óbvios”, “anacrônicos” ou “deslocados” que sejam 

(FREIRE-MEDEIROS; CASTRO, 2007). 

Sendo assim, podemos entender que, de modo geral, todos e quaisquer 

objetos que possuam características que permitam ao turista relembrar experiências 

vividas em locais que não o seu de origem, podem ser considerados souvenir. Tais 

objetos encontram-se nas mais variadas formas, com diferentes utilidades e, são 

comprados em contextos que não se relacionam, fazendo com que cada objeto 

tenha um significado diferente para cada pessoa que o compra, uma vez que traz 

agregadas memórias adquiridas no destino visitado. Esse objeto é considerado o 

“turismo palpável”, ou seja, a tangibilização da experiência turística que, por sua vez, 

é intrinsecamente intangível. 

   

2.1.1  A importância do souvenir 

 

Collins-Kreiner e Zins (2011) consideram os souvenirs como produtos da 

cultura na qual são criados e, nos contam histórias dos pontos de vista político, 

religioso, cultural e social dos locais visitados. Esses souvenirs são produtos das 

normas e valores da tradição social e da ordem e, ao mesmo tempo, ajudam a 

produzir cultura e tradição. Assim, se o consumo de souvenirs está presente no 

mercado turístico de forma universal, há um significativo interesse na aquisição 

destes objetos relacionados aos espaços visitados e as experiências individuais dos 

turistas (HORODYSKI; MANOSSO; GÂNDARA, 2012). 

Em seu artigo sobre souvenir, Escalona (2006) fala que a viagem proporciona 

diversas possibilidades de compras e, por esse motivo, são oferecidas ao turista 

diversas lojas dedicadas a venda de recordações dos mais diversos tipos. Essa 

comercialização de lembranças representa diferentes memórias de diferentes 

pessoas em uma sociedade de consumo na qual se tenta reproduzir uma 

experiência através dos diferentes produtos oferecidos. A autora ressalta que o 
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souvenir pode ter diversos significados para quem o compra e para aquele que será 

presenteado, podendo representar uma memória unida a uma ocasião ou a um lugar 

e o valor do objeto irá depender do uso, da estética, exclusividade ou simbologia do 

produto. 

Schluter (1998) destaca que a necessidade que o turista tem de levar com ele 

elementos que perpetuem a experiência vivida em determinado local acaba por criar 

a chamada indústria de “memórias” ou “souvenires” dedicada à fabricação de 

produtos que serão comprados por turistas para uso próprio e também para 

presentear pessoas próximas. 

Gordon (1986 apud HORODYSKI; MANOSSO; GÂNDARA, 2012) ressalta 

que muitas pessoas têm o hábito de guardar como recordação objetos que, de 

alguma forma, representam momentos especiais. Sendo assim, a emoção 

relacionada ao souvenir pode estar na recordação de uma experiência vivida ao 

olhar para o objeto trazido de um destino turístico, uma vez que a experiência foi tão 

marcante e a recordação se torna inesquecível, a relação entre experiências e 

emoções se fortalece, sendo necessário tornar tangível essa lembrança. 

Horodyski, Manosso e Gândara (2012) salientam que trazer um souvenir e 

guardá-lo suscita sensações memoráveis na medida em que proporciona a 

materialização desta lembrança, uma vez que os objetos do turismo (souvenirs, 

pinturas, fotografias, roupas, objetos de decoração, etc) são elementos importantes 

da cultura e suscitam emoções e memórias que permitem associações advindas das 

experiências pessoais e interpessoais (MORGAN; PRITCHARD, 2005). 

O souvenir transforma experiências intangíveis em memórias tangíveis, nos 

permitindo congelar um momento que vivenciamos e transformá-lo em uma 

realidade extraordinária, que fará parte do nosso cotidiano. Um item sem 

importância consegue adquirir um valor sentimental e se tornar souvenir a partir do 

modo em que o objeto foi adquirido (COLLINS-KREINER; ZINS, 2011).De certa 

forma, o souvenir se torna um importante símbolo de aquisição cultural turística e, 

muitos turistas colecionam souvenirs e os exibem em suas casas a fim de preservar, 

estender ou apenas exibir suas experiências turísticas (MORGAN; PRITCHARD, 

2005). Dessa maneira, Smith e Reid (1994), Stewart (1993 apud COLLINS-

KREINER; ZINS, 2011) concluem que colecionar souvenirs nada mais é que 

colecionar memórias e experiências. 
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Esses objetos possuem o efeito de trazer o passado para o presente, 

tornando viva a experiência. Eles possuem o poder de evocar memórias que nos 

conectam com o que vivemos e transformam quem somos. Sendo assim, tudo que é 

consumido nos destinos turísticos não passa de uma constelação intangível de 

sinais, imagens e lugares que conseguem ser preservados apenas em fotografias, 

souvenirs e memórias (MORGAN; PRITCHARD, 2005). 

É possível entender que todo produto adquirido em um destino turístico trará 

consigo alguma memória agregada e permitirá a seu possuidor lembrar do momento 

em que foi adquirido, do motivo que o levou a adquirir e qual memória ficou 

conectada com aquele objeto, como por exemplo um turista que vai a Fortaleza e 

compra uma caneta que faz menção a cidade irá lembrar-se da viagem e dos 

momentos que passou ali todas as vezes que utilizar tal caneta. É provável ainda 

que essa caneta o faça recordar de algum momento específico da viagem e que 

ficará marcado, ao menos enquanto a caneta fizer parte da vida dessa pessoa. 

 

 

Figura 1: Caneta de Fortaleza. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2014 

 

Os souvenires remetem às experiências e narrativas turísticas, funcionando 

como elementos que ajudam a montar o mosaico da vida, recordando as histórias 

que a compõem. Desta forma, podem ser considerados relíquias que evocam 

sentimentos experimentados pelo turista durante a viagem e representam a dádiva 

do dar, receber, retribuir (MAUSS, 1974) uma vez que, apesar de serem adquiridos 

através de troca comercial, demonstram aquilo que os “anfitriões” escolheram para 

identificar a si mesmos e ser levado pelo turista que, por sua vez, irá presentear 

alguém que não esteve com ele nessa viagem ou irá guardar o objeto como forma 
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de status, a fim de demonstrar que esteve em determinado lugar, sendo esse um 

outro uso do objeto adquirido já que o ato de viajar tornou-se um bem cultural na 

sociedade contemporânea (MACHADO; SIQUEIRA, 2008). 

 
2.2  O SOUVENIR E A IMAGEM DA CIDADE 
 

Garcia; Oliveira Neto (2006) observam que o turismo faz parte dos sonhos, 

símbolos e imaginários, tornando-se imprescindível na construção ou reconstrução 

das cidades. A oferta da cidade como produto é de responsabilidade dos agentes 

sociais, ou seja, da população, da elite econômica local, dos políticos, da 

administração pública e do trade turístico, uma vez que o turista acredita naquilo que 

lhe está sendo vendido, já que o turismo envolve produtos intangíveis. Toda cidade 

tem sua imagem definida a partir de sua identidade, estrutura e significado. Sendo 

assim, as pessoas idealizam cidades e, ao se depararem com suas paisagens 

podem sentir que suas expectativas foram correspondidas ou superadas. Desta 

maneira, entende-se que as paisagens, para o turista, possuem papel inovador, 

representam o diferente. A paisagem é algo para ser visto, lembrado e relembrado 

como um conjunto de elementos que lhe deram prazer. No entanto, “há um 

repertório de imagens convencionais referidas a estereótipos e clichês culturais da 

cidade, suas paisagens e seus habitantes, que informam quais artefatos serão 

produzidos para exportação”. (FREIRE-MEDEIROS; CASTRO, 2007, p 12). 

No entender de Ejarque (2005 apud HORODYSKI; MANOSSO; GÂNDARA, 

2012), um destino turístico deve ocupar um lugar no mercado turístico, ou seja, deve 

ser capaz de movimentar um fluxo de visitantes expressivo, tornando a atividade 

turística uma das bases econômicas do local. 

 
 

A “natureza turística” de um lugar é uma construção histórica e cultural. 
Esse processo envolve a criação de um sistema integrado de significados 
através dos quais a realidade turística é estabelecida, mantida e negociada, 
e tem como resultado narrativas a respeito da cidade como destinação 
turística. (FREIRE-MEDEIROS; CASTRO, 2007, p4) 

 
 

Horodyski, Manosso e Gândara (2012) destacam que a oferta de souvenir é 

influenciada pela demanda e, dessa forma, este tipo de comércio localiza-se onde 

existe fluxo de turistas, pois o consumo destes bens ocorre no local de visitação. 
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Para Boullón (2002 apud HORODYSKI; MANOSSO; GÂNDARA, 2012), a 

demanda do comércio de souvenires está onde há demanda turística, acentuando a 

característica deste espaço turístico. 

 
 

Em uma sociedade de consumo, os lugares, assim como os produtos, são 
vendáveis e, para eles, se busca uma imagem, uma marca, que pretende 
ser singular e facilmente identificável, a fim de comercializar-se como única. 
O ícone tenta, como o souvenir, ser o resumo dos espaços, das cidades 
que pretendem vender-se e, para isso, cuidam de sua imagem 
(ESCALONA, 2006, p 405). 

 
 

O bem estar e a satisfação de residentes e visitantes são fortemente 

influenciados pela imagem do destino. Com a globalização e as mudanças 

tecnológicas, que permitiram a aproximação de pessoas e lugares, as cidades 

precisaram modificar seu marketing a fim de se estabelecer como um destino 

atrativo e, para tanto, foi necessário desenvolver estratégias de suporte às cidades e 

que permitam que elas sejam “comercializadas” no mercado global. Para isso, cada 

cidade a fim de se divulgar precisa desenvolver uma imagem forte e identificável e 

criar laços positivos entre essa imagem e a satisfação do visitante. A identidade do 

destino é o que o distingue dos demais e permite a criação de imagens na mente 

das pessoas, mesmo aquelas que nunca estiveram ali. É algo exclusivo e sem 

possibilidade de reprodução. Cada cidade possui uma identidade única, 

autenticidade e uma imagem composta de memórias, quer sejam negativas ou 

positivas. (RIZA; DORATLI; FASLI, 2011). 
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3  O DESTINO TURÍSTICO ORLANDO1 
 

A cidade de Orlando começou a ser reconhecida quando o empreendedor 

Walter Elias Disney enxergou potencial numa área pantanosa e inexplorada. Conta a 

história que Disney arrematava terrenos alagados em Orlando por preços muito 

baixos e, nesse local ele pretendia erguer seu projeto mais ambicioso: o maior 

centro de diversões da costa leste americana. 

A idéia não só deu certo como atraiu outros empreendimentos para o local. 

Atualmente, a cidade conta com sete dos vinte maiores parques temáticos do mundo 

e recebe, anualmente, quase 60 milhões de visitantes, sendo cerca de 4 milhões de 

turistas estrangeiros, onde uma grande parcela deles é composta por brasileiros. 

A população da cidade, que é formada pelos condados de Orange, Osceola e 

Seminole, possui cerca de 1,8 milhão de habitantes, sendo muitos deles imigrantes. 

Assim, esse capítulo pretende abordar os sete parques que estão entre os 

vinte maiores parques temáticos do mundo, realizar um levantamento dos souvenirs 

Disney mais desejados e considerar os brasileiros enquanto visitantes da cidade e 

consumidores em potencial. 

 

 

Figura 2: Escultura central do Magic Kingdom. 
Fonte: Universo das Noivas, 2014

2
. 

 

 

                                                
1
As informações constantes desta seção que não possuem créditos individualizados foram obtidas 

em Orlando. Disponível em: <http://www.visitflorida.com/en-us/cities/orlando.html>. Acesso em: 13 

ago. 2014.> 
2
Imagem disponível em: <http://universodasnoivas.net/lua-de-mel-em-orlando>. Acesso em 15 set. 

2014. 
 

http://www.visitflorida.com/en-us/cities/orlando.html
http://universodasnoivas.net/lua-de-mel-em-orlando
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3.1  CONTEXTUALIZAÇÃO3 

 

A origem da cidade de Orlando data de 1838 quando as forças armadas 

construíram o chamado Forte Gatlin, no que hoje é o sul de Orlando, para se 

proteger dos ataques de indianos durante a Segunda Guerra de Seminole.  

Em 1842, através dos termos estabelecidos pelo Ato de Ocupação Armada, o 

pecuarista Aaron Jernigan adquiriu o território em torno do lago Holden e se tornou o 

primeiro morador permanente da área que passou a chamar-se Jernigan. Os demais 

moradores, no entanto, só chegaram após a Terceira Guerra Seminole, na década 

de 1850.  

Com a expansão do povoado, o território adotou o nome de Orlando, diz-se 

que devido à morte de um soldado chamado Orlando Reeves durante a Guerra 

contra a tribo indiana dos Seminole. Os primeiros colonos que surgiram após a 

Guerra encontraram o nome de Orlando gravado em uma árvore e, acreditaram que 

aquela era a marca de uma cova. Assim, o local passou a ser chamado de 

“Orlando´s grave” (do português “cova de Orlando”), mais tarde vindo a chamar-se 

apenas Orlando.Tempos mais tarde, militares descobriram que nenhum soldado de 

nome Orlando Reeves havia servido na Guerra dos Seminole, concluindo que tal 

história não passava de uma lenda. Tais militares vieram a descobrir que Orlando 

Reeves operava um moinho de açúcar e possuía uma plantação nos arredores do 

condado de Volusia na época da Guerra e acredita-se que ele gravou seu nome na 

árvore apenas para marcar território. O nome da cidade, no entanto, não foi alterado. 

Durante a Guerra Civil Americana, a cidade de Orlando se manteve como 

uma represa rural e, a partir da chamada “Era de Reconstrução” houve uma 

explosão populacional na área. O período de 1875 a 1895 é tido como a “era 

dourada” de Orlando, quando a cidade se tornou o eixo da indústria de produtos 

cítricos. Em 1894/1895, um grande período de geada forçou os donos de plantações 

independentes a abandonarem suas terras. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados que serviam na base militar 

de “Pine Castle” se estabeleceram e criaram suas famílias na área de Orlando. 

                                                
3
As informações constantes desta seção que não possuem créditos individualizados foram obtidas 

em Explore Orlando Florida.  
Disponível em: <http://www.exploreorlandoflorida.com/orlando_history.html>. Acessoem: 13 ago. 
2014 

http://www.exploreorlandoflorida.com/orlando_history.html
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Em 1956, a companhia aeroespacial Martin Marietta, hoje Lockheed Martin, 

se estabeleceu na cidade e, devido à proximidade do território comoutras bases 

militares e com os centros de estudos aeroespaciais, muitas companhias de 

tecnologia se estabeleceram ali. 

Um fato de grande importância para o crescimento da cidade foi a construção 

do aeroporto internacional de Orlando, a partir de parte da base aérea já existente e 

que recebia, em 1970, vôos de 4 companhias aéreas. Em 1974, a base militar foi 

oficialmente fechada e a área passou a integrar o aeroporto. 

Contudo, o evento que é considerado o mais crítico para a economia da 

cidade de Orlando ocorreu em 1965, quando Walt Disney anunciou seus planos para 

construção do Walt Disney World. O famoso resort de férias abriu suas portas em 

outubro de 1971 e trouxe consigo uma explosão populacional e um grande 

crescimento econômico para a área metropolitana de Orlando. Como resultado, o 

turismo se tornou a peça central para a economia local e a cidade é constantemente 

considerada como um dos destinos mais procurados do mundo para férias. 

 
 

Um destino conhecido mundialmente, Orlando é o lugar onde seu sonho de 
férias se tornará realidade. Amada por seus parques temáticos: Walt Disney 
World, Universal Studios Florida, Sea World Orlando e muitos outros, mas 
também reconhecida por seus resorts, oportunidades de compras para 
todos os orçamentos, prática de golfe em todas as estações e algumas das 
oportunidades de jantar mais sedutoras do planeta. Menos conhecido, mas 
igualmente convidativo, o centro de Orlando e outros centros urbanos 
próximos da Flórida central são locais que celebram as artes e orgulham-se 
de oferecer uma infinidade de oportunidades culturais. (ORLANDO, 2014, 
s.p.) 

 
 

O imaginário criado pela cidade de Orlando é composto por parques 

temáticos de grandes grupos, sendo eles os parques do grupo Walt Disney, do 

grupo Universal Studios e do grupo SeaWorld.  

Todos os parques temáticos destes grupos junto com os parques aquáticos, 

resorts e produtos Disney compõem o imaginário e fazem crescer a vontade de 

visitar ou revisitar esses locais. 

 

3.2  PARQUES TEMÁTICOS 
 

O início da classificação dos parques de diversões, segundo o dicionário 

Merriam-Webster (1998) data de 1909 e considera como parque de diversões os 
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parques comercialmente operados, que possuem diversos artigos de 

entretenimento, como carrossel e montanha-russa, e usualmente promove a venda 

de comidas e bebidas. 

Segundo Salomão (2000), esse formato de parque de diversões perdurou até 

a década de 40, quando começaram a surgir diferentes formatos de parques, 

direcionados a segmentos da população e focados em nichos de mercado 

específicos. Tal formato passou a ser conhecido como Centro de Entretenimento 

Familiar (CEF). 

Em 1955, Walt Disney se propôs a atrair um público de ampla faixa etária 

(incluindo crianças e idosos) através de alterações no mix de atrações e no nível de 

serviço, realizando um movimento contrário ao CEF, que buscava segmentação e 

foco em nichos de mercado específicos. Desta maneira, Disney aperfeiçoou o 

conceito original e o transformou em “Parque Temático” através da adição do tema, 

que seria o elemento simbólico das transformações citadas (SALOMÃO, 2000). 

Tais modificações permitiram o surgimento da expressão “Parques 

Temáticos” que, segundo o dicionário Merriam-Webster (1998), data de 1960 e 

considera como parque temático os parques de diversões cuja estrutura e atrativos 

são baseados em um tema central. 

Sendo assim, todos os parques existentes na área de Orlando são 

considerados temáticos, uma vez que cada um deles se propõe a tratar de um tema 

específico. 

 

3.2.1  The Walt Disney World4 
 
 

Por mais de nove décadas, o nome Walt Disney tem sido o principal no 
campo da diversão em família.Desde o início, como um estúdio de desenho 
animado nos anos 1920, até a corporação global dos dias atuais, a Walt 
Disney Company continua a promover, orgulhosamente, qualidade de 
entretenimento para todos os membros da família, por toda a América e 
pelo mundo afora. (DISNEY, 2014, s.p.) 

 
 

                                                
4
As informações constantes desta seção que não possuem créditos individualizados foram obtidas 

em The Walt Disney World. Disponível em: <https://disneyworld.disney.go.com/> 

e<http://thewaltdisneycompany.com/>.  Acesso em 22 abr. 2014. 
  

https://disneyworld.disney.go.com/
http://thewaltdisneycompany.com/
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Em 16 de outubro de 1923 nascia a então chamada The Disney Brothers 

Studio, da qual faziam parte Walter Elias Disney e seu irmão. Atualmente, esta 

organização é conhecida como a Companhia Disney, ou Walt Disney Company. 

As décadas de 1920 e 1930 foram marcadas pelo lançamento de diversos 

personagens como Mickey, Pato Donald e Branca de Neve e seus desenhos 

animados, inicialmente em preto e branco, passando a ser coloridos na década de 

30. 

A década de 1940 é marcada pelo lançamento da WaltDisney Music 

Company e, na década de 1950 Walt Disney ganha seu primeiro prêmio Emmy.Em 

15 de julho de 1955 o primeiro parque das Organizações Disney é inaugurado: o 

Disneyland, na Califórnia, Estados Unidos da América. Em 15 de dezembro de 1966, 

Walt Disney vem a falecer e seu irmão e co-produtor, Roy O. Disney assume a 

Organização Disney. 

Diversos personagens e histórias depois, o WaltDisney World Resort abre as 

portas com apenas um parque (o Magic Kingdom) e dois hotéis, nas proximidades 

de Orlando, Flórida e, em 20 de dezembro de 1971, Roy O. Disney vem a falecer. O 

segundo parque inaugurado no WaltDisney World Resort é o Epcot Center, em 1 de 

outubro de 1982. 

No ano de 1987, a primeira loja de produtos Disney é inaugurada na 

Califórnia e, neste mesmo ano, o primeiro dólar Disney é vendido no parque 

Disneyland.  

Em 1989, o Disney-MGM Studios, hoje chamado Disney´s Hollywood Studios, 

é inaugurado, seguido pelo Disney´s Animal Kingdom, inaugurado na década de 

1990. 

Nos dias atuais, a Companhia Disney conta com diversos empreendimentos 

nas áreas de mídia, parques temáticos, aquáticos e resorts, estúdios de animação, 

filmes e programas de televisão e produtos Disney espalhados pelo mundo. 

 
 

Quando Walt Disney inaugurou a Disneyland em 17 de julho de 1955, criou 
um destino único construído em torno de histórias contadas e experiências 
de imersão, começando uma nova era de entretenimento familiar. Mais de 
55 anos depois, Walt Disney Parks and Resorts se tornou um dos maiores 
provedores de viagens em família e experiências de lazer, recebendo 
milhões de visitantes a cada ano em busca de passar o tempo com suas 
famílias e amigos, criando memórias que durarão para sempre (DISNEY, 
2014, s.p.). 
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O segmento de parques temáticos da Companhia Disney é hoje composto por 

parques na América do Norte, Ásia e Europa. No entanto, a área de estudo deste 

trabalho restringe-se aos parques temáticos localizados na área de Orlando, 

Flórida(América do Norte). Sendo eles o Magic Kingdom, o Epcot, o Disney´s 

Hollywood Studios e o Disney´s Animal Kingdom, conforme descritos a seguir. 

 

 Magic Kingdom: Esse parque é conhecido pela temática dos contos de fadas 

e histórias de princesas. Possui atrações clássicas das princesas Disney, 

fadas e outras histórias ligadas ao mundo de fantasia Disney, show de fogos, 

paradas musicais ao longo do dia e visitas constantes dos personagens 

Disney.O parque é composto por 6 partes, chamadas ilhas: a ilha da aventura 

(Adventureland) que retrata a temática dos piratas, a ilha do faroeste 

(Frontierland) que mostra a época de faroeste no Estado, a ilha da praça da 

Liberdade (Liberty Square) que possui atrações relacionadas à cidade e 

política local, a ilha da fantasia (Fantasyland) que retrata atrações relativas às 

princesas e fadas Disney, a ilha do amanhã (Tomorrowland) que possui 

atrações futurísticas e a ilha da cidade (Main Street, U.S.A. áreas) que retrata 

a cidade em que o parque está localizado e por estas ruas passam as 

paradas diárias. 

 Epcot: Com pavilhões internacionais, este parque possui duas vertentes. Uma 

delas é a chamada Future World, composta de inovações tecnológicas, e a 

outra é a World Showcase, onde é retratada a cultura e a gastronomia de 

onze países, sendo eles México, Noruega, China, Alemanha, Itália, Estados 

Unidos, Japão, Marrocos, França, Reino Unido e Canadá. 

 Disney´s Hollywood Studios: Este parque gira em torno dos filmes produzidos 

em Hollywood e permite que o visitante seja inserido em um mundo de ação, 

através das atrações baseadas nos famosos filmes e séries de televisão. 

Além da área que retrata um set de filmagem, o parque conta ainda com oito 

áreas, sendo elas Hollywood Boulevard, Echo Lake, Sunset Boulevard, 

Streets of America, Comyssary Lane, Pixar Place, Mickey Avenuee Animation 

Courtyardareas.Todas essas áreas dispõem de aventura e a realidade dos 

filmes. 
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 Disney´s Animal Kingdom: Composto por animais exóticos e diversas 

aventuras, este parque é um dos maiores parques de animais do mundo. 

Mais de 1.700 animais de aproximadamente 250 espécies vivem ali e refletem 

o comprometimento com a conservação, pesquisa e cuidado com os animais. 

É composto por seis ilhas, sendo elas Oasis, Discovery Island, Africa, Rafiki´s 

Planet Watch, Asiaand Dino Land e U.S.A areas. Cada área é composta por 

diferentes espécies de animais. 

 

3.2.2  Universal Studios Orlando5 

 

A ideia original para a criação do Universal Studios Florida seguia os padrões 

dos parques temáticos já existentes em Hollywood e, depois da inauguração do 

Disney-MGM Studios pela Walt Disney Company, em 1989, a Universal Studios 

resolveu que adiaria a construção de seu primeiro parque, em vista do novo 

concorrente e da falta de investimentos. 

No entanto, o diretor de Hollywood Steven Spielberg se interessou pelo 

projeto e resolveu que apoiaria a construção do primeiro parque da Universal 

Studios. Spielberg trabalhou para o desenvolvimento de atrações que fariam parte 

do parque, como o “De volta para o futuro” que, juntamente com a atração “Kong”, 

tornar-se-iam as atrações de inauguração. 

O Universal Studios Orlando foi inaugurado em 7 de junho de 1990 e, apesar 

dos muitos obstáculos enfrentados, o funcionamento do parque e a parceria com o 

canal Nickelodeon permitiram que o parque conseguisse se estabelecer e, em 1993, 

já existiam planos para a criação de um segundo parque, hoje conhecido como o 

Universal´s Islands of Adventure, e também a criação da zona de entretenimento 

conhecida por CityWalk.  

Atualmente, os parques da Universal Studios são dois: o Universal Studios 

Florida e o Universal´s Islands of Adventure, e são considerados os primeiros 

parques temáticos inteiramente baseados em filmes e programas de televisão do 

mundo. 

                                                
5As informações constantes desta seção que não possuem créditos individualizados foram 
obtidas em Universal Orlando. Disponível em: <www.universalorlando.com>. Acesso em 22 abr. 

2014. 

http://www.universalorlando.com/
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Os parques possuem atrações relacionadas a filmes e séries de televisão 

bastante assistidos pelo mundo e, tais atrações permitem que o visitante interaja 

com o mundo da ficção tal qual visto nos filmes e seriados. Cenários reais, 

aventuras de cinema, personagens e elenco dos mais variados filmes e séries 

encontram-se presentes no mundo dos parques da Universal Studios.Cada atração 

está relacionada a algum sucesso de bilheteria ou série famosa, como por exemplo, 

Os Simpsons, Harry Potter, Meu malvado favorito, Jurassic Park, E.T., Transformers, 

Hulk, Homem-Aranha, Popeye, Barney, Pica-Pau, dentre muitos outros sucessos 

que atraem a atenção do visitante e tornam os parques sucessos de bilheteria e 

atrações para turistas. 

 

3.2.3  SeaWorld 6 

 

O parque SeaWorld foi inaugurado em 1964 e, originalmente planejado como 

um restaurante submerso, o projeto cresceu e se tornou um zoológico marinho.Com 

golfinhos, leões-marinhos e dois aquários, o parque atraiu mais de 400.000 

visitantes em seu primeiro ano.As atrações relacionadas à vida animal permitem que 

o visitante se conecte com o mundo animal e queira cuidar dele para mantê-lo vivo. 

A grande atração do parque, a baleia Shamu, atrai diversos visitantes 

dispostos a assistir suas acrobacias e tomar o conhecido “banho da Shamu”. 

O parque promove um tipo diferenciado de entretenimento, gerando 

experiências que misturam imaginação com paixão pela natureza. O grupo 

SeaWorld possui programas voltados para a educação animal de estudantes, 

professores, crianças e seus parentes de todas as idades. 

O parque está comprometido com pesquisas e conservação da fauna e, 

através do encontro e educação ambiental, permite que o visitante seja sensibilizado 

com relação à vida animal e tenha atitudes mais cuidadosas e protetoras para com a 

fauna. O grupo possui uma das maiores coleções de animais do continente Norte 

Americano e é líder global em cuidados veterinários, comportamento animal, 

programas de conservação da fauna e programas de recuperação da vida selvagem. 

                                                
6As informações constantes desta seção que não possuem créditos individualizados foram 
obtidas em Sea World. Disponível em: <http://seaworldentertainment.com/en/who-we-

are/welcome/>. Acesso em 22 abr. 2014. 

http://seaworldentertainment.com/en/who-we-are/welcome/
http://seaworldentertainment.com/en/who-we-are/welcome/
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Mais de 23.000 animais já foram resgatados pelos especialistas do parque e o 

objetivo do programa é recuperá-los e devolvê-los para a selva. 

 

3.3  SOUVENIRS DISNEY 

 

De acordo com Souza (2012) os produtos “disneyanos” carregam em si 

legendas e valores subjetivos, individuais e não inerentes a si mesmo. Dessa forma, 

um objeto que, em princípio, não possui nenhuma relação com determinado 

personagem, ganha esse valor ao incorporar características desse personagem e 

ser vendido como souvenir.  

Como exemplo a autora cita uma caneca, que em nada se relaciona com 

Mickey, mas adquire valor de souvenir e importância emocional para quem a 

compra, uma vez que essa mesma caneca incorpora o design das orelhas do 

Mickey. 

A Disney, incorporando essa subjetividade descrita por Souza (2012), 

desenvolve produtos relacionados a cada um de seus personagens e atrações 

presentes em seus parques. A equipe dos parques Universal parte desse mesmo 

princípio. Cada atração presente nos parques temáticos da cidade de Orlando 

possui uma loja de souvenirs relacionada, onde estão disponíveis produtos que 

fazem referência à atração e aos personagens vistos ali. 

Os produtos são os mais diversos e se comunicam com a máxima “Bring 

home the Magic!”, do português “Traga a magia para casa”, onde os consumidores 

se identificam com os produtos e possuem o desejo de adquiri-los para que aquele 

momento mágico vivido no complexo Disney/Universal esteja sempre presente em 

suas vidas. 

Da mesma forma, os produtos surgem a cada data comemorativa do ano, 

permitindo que as casas dos visitantes sejam invadidas por objetos natalinos, de dia 

das bruxas, de ano novo, de ação de graças, de aniversário e outras datas, onde as 

figuras do Mickey e seus companheiros estão sempre presentes. 
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Figura 3: Produtos temáticos. 
Fonte: Imagens cedidas por Suzane Messias de Moura, 2014 

 

O ranking dos produtos mais consumidos por crianças, de acordo com o site 

goflorida.about.com (2014), é: 

 

1. Broches colecionáveis; 

2. Produtos relativos a um determinado personagem; 

3. Moedas prensadas; 

4. Vestuário; 

5. Caixa com partes de determinado personagem, para montar; 

6. Bonecos de vinil; 

7. Autógrafo dos personagens; 

8. Animais de pelúcia; 

9. Fotos; 

10. Acessórios dos personagens. 

 

Alguns destes produtos são também bastante consumidos por adultos e 

fazem parte do imaginário Disney. 
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3.4  O CONSUMIDOR BRASILEIRO 
 

Em 1950, a Walt Disney Company chega ao Brasil e, em parceria com a 

Editora Abril, inicia as publicações de revistas em quadrinhos. Com o passar do 

tempo, a Disney passou a ter produtos de consumo e a abrir escritórios pelo Brasil, a 

fim de organizar e administrar suas atividades no país. 

Os produtos Disney licenciados possuem grandes margens de venda no 

Brasil, tendo objetos nas linhas de brinquedos, vestuário, papelaria e outros tipos de 

artigos com grande procura, principalmente aqueles relacionados a filmes clássicos 

da Disney e aqueles que variam de acordo com o sucesso do momento. 

O interesse brasileiro pela Disney também é percebido através do alto 

número de brasileiros que visitam os parques Disney todos os anos. 

Segundo informações do The US International Trade Administration, 35,7% 

do desembarque de brasileiros nos Estados Unidos da América acontece em 

Orlando, Flórida. Esse número supera, inclusive, os visitantes da Flórida advindos 

de países da América do Sul que possuem maior proximidade com o Estado norte-

americano. Esses visitantes somam 29,1% dos desembarques em Orlando 

(FERDMAN, 2013). 

O departamento de promoção turística dos Estados Unidos registrou que, em 

2008, o valor de gastos dos brasileiros na Flórida foi de US$ 576 milhões de dólares, 

com a entrada de 1,4 milhão de brasileiros no Estado da Flórida (UOL, 2012). 

Em 2011, os brasileiros, dentre todos os turistas estrangeiros, foram os 

visitantes que mais deixaram dinheiro na Flórida, com gastos de US$ 2,2 bilhões de 

dólares em atrações locais, colocando o Brasil como o 4º país no ranking de países 

que enviam turistas para a Flórida (UOL, 2012). 

O departamento de comércio registrou que, no ano de 2012, os gastos dos 

brasileiros com viagens e turismo relacionados com bens e serviços quase 

alcançaram o valor de US$ 6 bilhões de dólares. Dos 3.18 milhões de turistas que 

desembarcaram em Orlando, no ano de 2012, 20% eram turistas brasileiros 

(BRASIL USA MAGAZINE, 2012). 

Representantes oficiais dos parques Disney disseram, em entrevista a CNN 

no ano de 2012, que devido ao recorde de turistas brasileiros visitando seus 

parques, foram contratados mais de 50 profissionais que falam o idioma português 

(BRASIL USA MAGAZINE, 2012).  
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O CFO da Disney, Jay Rasulo, disse em uma conferência realizada em 12 de 

setembro de 2013, que a procura da Disney por brasileiros ultrapassou os 7% de 

aumento ano-a-ano (FERDMAN, 2013). 

No ano de 2013, os brasileiros bateram seus recordes de visitação à Orlando 

perfazendo um total de 768.488 visitantes, segundo uma pesquisa anual do Office 

ofTravelandTourism Industries, superando o ano anterior (com 639.000 visitantes). 

Os brasileiros gastaram, apenas em agosto de 2013, a quantia recorde de 

$2,227 bilhões de dólares, em viagens internacionais e, o Brasil ficou em terceiro 

lugar no ranking de países emissores para os Estados Unidos, estando atrás apenas 

do Reino Unido e Japão (considerando que México e Canadá não entram no ranking 

por não serem considerados visitantes internacionais devido a sua proximidade 

geográfica). 

Estes números fizeram com que o presidente norte-americano Barack Obama 

demonstrasse interesse em reduzir o tempo para processamento de vistos para 

brasileiros (FERDMAN, 2013). 

No ano de 2014 é esperado um número ainda maior de visitantes brasileiros, 

principalmente devido aos lançamentos de novas atrações nos diferentes parques 

temáticos tanto da Disney quanto da Universal (ZAKABI, 2014). 

Dados do Banco Central mostram que os brasileiros estão viajando mais e, 

por consequência, deixando o dinheiro ganhado no Brasil em países estrangeiros. A 

maior motivação é a diferença entre os preços praticados no Brasil e fora dele, que 

acabam por incentivar o brasileiro a consumir fora do país. 

Em vista disso, a cidade de Orlando tem apostado cada vez mais no turista 

brasileiro e, a Disney já trabalha com mapas dos parques em português, 

funcionários que falam o idioma e lojas abastecidas com produtos que estão na lista 

de preferência do consumidor brasileiro. 

A bandeira do Brasil já começa a surgir nas atrações como um sinal de bem-

vindos e, cada vez mais a cidade se enche do verde e amarelo. 
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4  CONSUMO DE SOUVENIRS POR VISITANTES BRASILEIROS EM ORLANDO, 
FL. 
 

Para a realização deste trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa descritiva 

que visa estudar o comportamento de consumo de souvenirs e a relação entre o 

souvenir e a memória turística de visitantes brasileiros no destino turístico Orlando, 

Flórida. Para tanto, foi utilizado o método survey (aplicação direta de questionário), 

de forma exploratória, através da criação de um formulário no site qualtrics.com 

contendo perguntas acerca da visita à cidade de Orlando e seus parques temáticos, 

a fim de analisar o comportamento de consumo de souvenirs na visão do visitante 

brasileiro, sozinho ou com filhos, e a memória que permanece após a viagem e 

possível aquisição destes objetos de recordação.  

A pesquisa foi disponibilizada para os alunos do curso de Turismo da 

Universidade Federal Fluminense, bem como para seus familiares e amigos, no 

período de 04 de setembro a 01 de outubro de 2014, através do site de 

relacionamentos Facebook, a fim de obter uma maior abrangência da pesquisa e 

maior facilidade de divulgação, visto que, no Brasil, está é a maior rede de 

relacionamentos utilizada atualmente. Desta forma, através da divulgação 

simultânea da pesquisa na página do Facebook da autora do trabalho, esta 

conseguiu alcançar, também, seus amigos e familiares, bem como pessoas ligadas 

a eles, que já viajaram para o destino em questão. 

O formulário é composto de perguntas objetivas, em sua maioria, e 

discursivas divididas em quatro partes, onde primeiramente é feita uma introdução 

explicando do que a pesquisa trata e contendo uma pergunta-filtro, onde aqueles 

que se encaixam seguem respondendo o formulário e os que não se encaixam na 

pesquisa são direcionados ao final do formulário. 

A primeira parte versa sobre a identidade do respondente (gênero, faixa 

etária, grau de escolaridade). A segunda parte trata da possível influência de filmes 

Disney na escolha do destino e também, da influência dos filhos durante a viagem. A 

terceira parte faz referência aos possíveis produtos adquiridos durante a viagem e 

aos gastos realizados durante a estada no destino. A quarta parte trata das 

lembranças produzidas pela viagem e os possíveis objetos adquiridos a partir de tais 

lembranças. O formulário completo encontra-se no apêndice A. 
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4.1  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa reuniu 243 respondentes, dos quais 86% passaram pela pergunta-

filtro ao afirmar que já foram à Disney e, puderam prosseguir respondendo a 

pesquisa. Sendo assim, o universo a ser trabalho é de 210 respondentes brasileiros. 

Desses 210 respondentes, 4% deles são menores de 18 anos, 86% possui 

idade entre 18 e 25 anos, 9% entre 26 e 40 anos e 1% entre 41 e 60 anos (figura 4). 

 

 

Figura 4: Gráfico de faixa etária dos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quanto ao nível de escolaridade, 1% dos respondentes está cursando o 

ensino médio, 72% está cursando o ensino superior, 18% possui ensino superior 

completo e 2% completou a pós-graduação (figura 5).  

 

 

Figura 5: Gráfico de nível de escolaridade dos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 
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O gênero dos respondentes foi, em sua maioria, feminino (figura 6). 

A partir daí, pode-se inferir que a maioria dos respondentes é mulher, entre 18 

e 25 anos, cursando o ensino superior. 

 

 

Figura 6: Gráfico de gênero dos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação à motivação é possível perceber, segundo a figura 7, que os 

visitantes, em sua maioria, escolhem a cidade de Orlando para passar férias e 

usufruir seu tempo de lazer, sendo também procurada com a finalidade de compras, 

seguida de oportunidades de trabalho. Um número pequeno vai à cidade de Orlando 

apenas com a intenção de visitar familiares e amigos. Com isso, é possível perceber 

a importância do tempo de lazer na vida das pessoas. Esse tempo, que pode ser 

chamado de “não-trabalho”, permite que as pessoas escolham diferentes lugares 

para conhecer e visitar (CHEIBUB, 2010). Sendo assim, a pesquisa mostra que os 

visitantes brasileiros da cidade de Orlando aproveitam seu tempo de lazer para 

mergulhar no mundo de parques temáticos e magia disponíveis na cidade. 

 

23,8%

76,2%

Masculino

Feminino



38 
 

 
 

 

Figura 7: Gráfico de motivação de viagem dos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Esses dados vão ao encontro da informação de que a Disney é um destino de 

férias bastante procurado pelos turistas brasileiros, uma vez que o número desses 

visitantes em Orlando cresce ano a ano, como mostrado no item 3.4 desse trabalho. 

Quando perguntados se haviam levado uma lista de compras para a Disney, 

54% dos respondentes disseram que sim e, 100% deles afirmaram ter comprado 

objetos que não estavam na lista, indicando que o consumidor brasileiro não se 

contém quando o assunto é compras fora do país, principalmente em se tratando de 

Estados Unidos da América, onde os produtos possuem preços inferiores aos 

praticados no Brasil. Junto a essa constatação, 84% dos respondentes disseram que 

o valor do dólar não influenciou na sua decisão de viajar para Orlando e dos 67% 

que responderam ter estabelecido um limite prévio de gastos para a viagem, 68% 

afirmaram ter se mantido no limite, enquanto 24% confessaram ter extrapolado o 

limite e apenas 8% dizem ter gastos abaixo do limite estabelecido previamente. Tais 

informações corroboram com o volume de gastos dos brasileiros nos Estados 

Unidos da América e a preferência deles em comprar nesse país e não no seu de 

origem, como descrito no item 3.4 do presente trabalho. Esses dados aumentam a 

cada ano e a tendência é que continuem a subir (ZAKABI, 2014). 

A influência de crianças na viagem foi questionada e dos oito respondentes 

que têm filho(s), cinco deles os levaram na viagem e sua percepção sobre o passeio 

acabou sendo influenciada pela(s) criança(s) de tal modo que seu comportamento 
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de consumo acabou sendo diferente daquele praticado caso estivesse viajando 

sozinho. 

Uma pesquisa realizada em agosto de 2007 pela TNS InterScience, chamado 

“Kids Power”, teve por finalidade estudar essa influência de crianças na decisão de 

compra dos pais e, através de entrevistas realizadas com 407 mães (brasileiras, 

argentinas e mexicanas) de crianças com idades entre três e nove anos e, levando-

se em conta produtos como biscoitos, roupas e artigos escolares relacionados a 

personagens de televisão e filmes, foi possível perceber que em 56% dos casos, 

quando uma marca é associada a um personagem, as crianças definitivamente 

pedirão tal produto e em 42% dos casos as mães afirmam que as crianças 

provavelmente pedirão o produto. Sendo assim, nota-se que em 98% dos casos as 

crianças são influenciadas pela imagem de seus personagens favoritos, acabando 

por interferir nas compras dos pais. No Brasil, o porcentual de mães que afirmam 

estar dispostas a pagar para satisfazer a vontade dos filhos é de 77% do número de 

pesquisadas e, o número de crianças que escolhem qual biscoito irá levar para casa 

é de 37%. Desta forma, é possível inferir que a Disney se torna grande 

influenciadora dos desejos de compra das crianças, em vista de possuir diversos 

personagens que se tornam ídolos da garotada e, com isso, o número de pais, 

estudados no presente trabalho, que são influenciados pelos filhos na hora de 

comprar algo no destino estudado é de 100%. 

Por produzir muitos filmes que despertam o interesse de diferentes públicos, 

muitas pessoas decidem viajar para conhecer os parques Disney motivados pelo 

que viram nestes filmes. A pesquisa mostrou que 54% dos respondentes sofreram 

influência de algum filme Disney ao visitar a cidade de Orlando e 85% destes 

visitantes influenciados por filmes trouxeram para casa algum objeto relacionado a 

esse filme. Os relatos estão descritos na figura 8. 

Pela observação da figura pode-se notar que os filmes não só influenciam os 

espectadores a querer conhecer os personagens e o mundo no qual estão inseridos, 

como também desejam ter em sua casa algum objeto que lhes permita lembrar-se 

da história contada e dos personagens ali presentes. Tal constatação é definida por 

Garcia; Oliveira Neto (2006) ao afirmarem que o turismo faz parte dos sonhos, 

símbolos e imaginários das pessoas e, como o turismo se baseia principalmente em 

produtos intangíveis, a Disney enquanto prestador de serviço e agente social, cria 
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sua identidade, estrutura e significado através dos filmes produzidos e, com isso, 

atrai visitantes para seus parques. 

 

FILME OBJETO RELACIONADO 

A Bela Adormecida Boneca Princesa Aurora 

A Bela e a Fera Porta-retratos; Pelúcia da Fera; Caixa de música; 
Enfeite de mesa; Pelúcia do Lumiere; Chaveiro da 
Bela 

A Pequena Sereia Chaveiro; Pelúcia do Linguado; Miniatura; Copo; 
Caixa de música da Ariel 

A Princesa e o Sapo Pelúcia do Sapo 

Alice no País das 
Maravilhas 

Pelúcia do gato 

Alladin Porta-retratos da Jamine 

Cinderela Porta-retratos; Quebra-cabeças do castelo; Tiara; 
Caneta; Miniatura do Castelo 

Dumbo Pelúcia 

Enrolados Boneco Pascal 

Fantasia Chaveiro; Bonecos; Chapéu do Mickey Feiticeiro; 
Pelúcia 

Frozen Cd de músicas 

Hércules Boneco Pégasus 

Irmão Urso Pelúcia do Koda 

Lilo e Stitch Pelúcia do Stitch 

Mary Poppins Almofada 

Mickey  Pelúcia; Caneca; Porta-retratos; Copo da Minnie; 
Caneta 

Monstros S.A. Boneca Boo; Pelúcia do Sully e do Mike; Touca do 
Mike 

O estranho mundo de Jack Pelúcia do Jack; Caneca; Almofada 

O Rei Leão Broche; Pelúcia do Simbah 

Peter Pan Bonecos do filme; DVD; Camisa da Tinker Bell; Bolsa 
da Tinker Bell; Pelúcia; Almofada 

Piratas do Caribe Chapéu; Chaveiro no formato da chave que abre o 
baú da morte 

Princesas Disney Pelúcia; Porta-retratos 

Procurando Nemo Pelúcia do Crush 

Tico e Teco Pelúcia 

Ursinho Pooh Pelúcia do Pooh 

Figura 8: Relação de filmes influenciadores e objetos relacionados. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

A pesquisa mostrou também que a dádiva do dar-receber-retribuir (MAUSS, 

1974), encontra-se ligada ao ser humano que viaja e vive a experiência turística de 

modo a querer compartilhá-la com seus parentes e amigos na volta para casa. Tal 

vontade pode ser percebida pelo fato que 94% dos respondentes trouxeram da 
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viagem algum objeto para seus familiares e amigos, sendo em sua maioria 

chaveiros, canetas, ímãs, canecas, broches, cartões postais, pelúcias e roupas, 

demonstrando a preocupação do visitante em adquirir objetos que permitam 

lembrar-se da viagem e estender tal memória à seus familiares e amigos. Tal 

comportamento de compras é apresentado na figura 9, que relaciona os objetos 

mais adquiridos pelos visitantes, de acordo com os próprios. 

 

 

Figura 9: Gráfico de souvenires mais adquiridos pelos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os dados corroboram com Schluter (1998) por demonstrarem que o turista 

tem a necessidade de levar com ele elementos que prolonguem a experiência vivida 

no local, o que acaba por criar a chamada “indústria de memórias” onde são 

fabricados produtos relacionados ao que é vivido no destino e colocado à venda 

para turistas que irão utilizar tais objetos ou presentear alguém. No caso da Disney, 

tais objetos são chaveiros, ímãs, canetas e outros artefatos que remetem aos 

personagens e a vivência do turista no local. 

Os artigos que os visitantes, em sua maioria, consideraram como sendo os 

mais importantes da viagem dizem respeito ao que foi vivido no destino turístico e 

que marcou a experiência do turista, como artigos relacionados ao personagem 

preferido, fotos, memórias e presentes recebidos por alguém importante durante a 

própria viagem, conforme descrito por Horodyski, Manosso e Gândara (2012). Esses 

relatos demonstram que, como define Gordon (1986 apud HORODYSKI; 

MANOSSO; GÂNDARA, 2012), o objeto adquirido pelo turista em determinada 

localidade acaba por fortalecer a relação entre a experiência vivida e a emoção 
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sentida, permitindo a tangibilização da lembrança e, como defende Morgan e 

Pritchard (2005), aquilo que é consumido no destino turístico se torna uma 

constelação intangível de sinais, imagens e lugares que conseguem ser preservados 

apenas em fotografias, souvenirs e memórias. 

Alguns visitantes descreveram como artigo mais importante da viagem 

objetos de consumo que não fazem referência à experiência que os parques 

proporcionam. Artigos como telefone celular, xampu e condicionador foram citados, 

mostrando que o consumismo está presente mesmo em lugares que, usualmente, 

são citados como geradores de boas lembranças e emoções positivas. Lugares 

esses considerados mágicos, inclusive por alguns respondentes da pesquisa que 

citam, repetidamente, o caráter influenciador na criação de memórias positivas. Esse 

consumismo só reforça a questão acerca dos preços inferiores aqueles praticados 

no Brasil e a qualidade dos produtos disponíveis para consumo.  

Dos artigos trazidos pelos visitantes, àqueles que eles consideraram como 

sendo o mais importante, de acordo com a experiência de cada um, encontra-se 

detalhado na figura 1 (apêndice B) junto à justificativa apontada. 

Os respondentes consideram como mais importantes objetos que os 

permitam lembrar de momentos marcantes vividos durante a viagem, que se 

tornaram especiais para eles e promovem uma sensação positiva ao olhar para 

determinado produto. 

Das lembranças mais fortes que possuem da viagem, é possível destacar, 

como opinião comum à maioria dos respondentes, a beleza e grandiosidade dos 

parques, os shows e paradas com personagens Disney, o castelo da Cinderela 

(presente no parque Magic Kingdom) e, principalmente, o show de fogos “Wishes” 

(também do parque Magic Kingdom), onde ao fim do dia é promovido um show de 

luzes, fogos e animação no castelo da Cinderela e, de onde sai a personagem 

Tinker Bell (Sininho) voando sobre o público. 

A partir da descrição dessas lembranças é possível afirmar que, como dito por 

Rozisky (2013), a memória cria significados e está ligada ao emocional do ser 

humano, agregando a ele o sentimento de continuidade, pertencimento e identidade. 

A memória permite que o passado se torne presente, reconstruindo fatos 

anteriormente vividos. 

Um dos respondentes descreveu sua lembrança mais forte de maneira que a 

autora desse trabalho considera como sendo o resumo das experiências descritas 
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por todos os respondentes da pesquisa: “O primeiro olhar ao castelo da Cinderela, 

no Magic Kingdom, é simplesmente indescritível. Faz você relembrar toda a sua 

infância”. 

Essa afirmação demonstra que, como escrito por Gaeta (2010), os destinos 

turísticos são experiências e os prestadores de serviço devem procurar atender as 

expectativas do imaginário de cada turista, propiciando sensações e emoções que 

os permita criar boas memórias acerca da experiência vivida e evocar memórias 

daquilo que já foi vivido e corresponda ao momento presente. 

Dessas lembranças que os visitantes afirmam ter, 40% dos respondentes 

afirmaram possuir algum objeto relacionado a elas, sendo em sua maioria fotografias 

que fazem parte da decoração da casa desses visitantes. Todas as lembranças 

descritas pelos respondentes, os objetos relacionados a elas e o local que ocupam 

na casa desses turistas estão descritas nas figuras2 (apêndice C) e 3 (apêndice D), 

que se encontramao final deste trabalho. 

Para finalizar, a análise da satisfação dos respondentes mostrou o quanto os 

brasileiros consideram a Disney como sendo um bom destino turístico (figura 10). 

 

 

Figura 10: Gráfico da análise da satisfação dos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A observação da figura permite inferir que de todos os quesitos avaliados, a 
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quesitos são avaliados, em sua maioria, como muito bons, demonstrando que o 

consumidor brasileiro gosta do que o destino turístico analisado oferece e está 

satisfeito com a forma como é oferecido.  

Os parques são o quesito com maior número de boas avaliações, 

demonstrando que o brasileiro está bastante satisfeito com o que é oferecido nestes 

atrativos. Sendo assim, essa análise permite entender o porquê de, a cada ano que 

passa, o número de brasileiros estar aumentando nesse destino específico. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A característica principal dos parques temáticos é despertar emoções. São 

locais construídos com o objetivo de retirar o turista de seu ambiente cotidiano, 

afastá-lo da realidade e levá-lo para paraísos artificiais onde são ofertadas 

expectativas de realização de sonhos. Sentimentos da infância, como ludicidade, 

fantasia, descompromisso e diversão, são provocados no visitante que acaba por 

evocar memórias advindas da infância, criadas pelos contos de fadas e histórias 

infantis. Ouvir as músicas, adentrar os ambientes, vestir-se como seu herói 

preferido, tudo isso permite que o turista relembre algo por ele já vivido, que o tempo 

passado não traz de volta (GAETA, 2010). 

Sendo assim, conclui-se que o souvenir adquirido por visitantes brasileiros na 

cidade de Orlando (FL) possui um papel maior que o simples significado de produto. 

O destino turístico “Disney” remete aos visitantes um ar de magia, como acontece 

em suas produções cinematográficas e assim, o visitante é influenciado por tudo 

aquilo que já viveu ao assistir os filmes e que, ao entrar nos parques e visualizar 

fisicamente tudo aquilo que só era possível através da televisão, permite que a 

emoção predomine e toda a experiência fique marcada positivamente na memória 

de cada turista. 

Esse destino, em particular, apesar de oferecer muitos produtos do interesse 

dos brasileiros por preços inferiores aos praticados no Brasil e que são fortemente 

consumidos por esse visitante, ainda consegue prevalecer com a essência daquilo 

que é mágico, daquilo que marca, daquilo que é lembrado pelo visitante e todo o 

consumo relativo a esse local é considerado como fomentador de memórias 

positivas. Sendo assim, é possível afirmar que, no destino estudado, existe uma 

ligação emocional com os produtos adquiridos ali, que fazem referência à 

experiência vivida no local, deixando o consumismo em segundo plano, mas não 

esquecido. Foi possível verificar que o consumo de determinados produtos é 

motivação de viagem para algumas pessoas, mesmo em um destino que muito tem 

a oferecer além dos produtos disponíveis. 

No caso de crianças viajando com seus pais, o comportamento de consumo 

destes acaba por variar uma vez que as crianças possuem seus próprios 

personagens favoritos e acabam por influenciar seus pais a comprar artigos relativos 

a esses personagens. Assim, além da influência que o pai possui dos filmes Disney 
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de sua infância, a criança acaba por manifestar essa mesma influência. Esses novos 

personagens, através de seus filmes, conseguem influenciar o gosto dos pequenos 

e estes acabam por manifestar sua vontade de aquisição aos pais, que terminam por 

atendê-la, permitindo identificar um comportamento diferente daquele que a pessoa 

teria caso o filho não estivesse com ele. Isso mostra, também, a vontade das 

crianças em possuir algo relativo ao seu ídolo, preservando a memória dos seus 

personagens e histórias favoritas, e da relação que essas histórias possuem com 

aquilo que é possível ser vivido no destino turístico estudado. 

A influência do destino e das histórias relacionadas aos personagens ali 

existentes acaba por fazer com o que o visitante adquira produtos que não pensava 

adquirir ou, até mesmo, não tem a necessidade de fazê-lo. A atmosfera mágica e as 

facilidades criadas pelo ambiente dos parques geram as compras por impulso, a fim 

de satisfazer um desejo momentâneo. Essas compras por impulso foram 

identificadas nos visitantes que afirmaram ter realizado gastos superiores àqueles 

imaginados previamente por eles e demonstram que a vontade de tangibilizar o 

momento vivido é tal que eles consomem os mais diversos objetos e estes irão ser 

associados aos mais diversos sentimentos e emoções na memória do turista, 

mesmo quando tal objeto não é algo que ele pretendia ou precisava comprar. 

Entende-se, portanto, que o souvenir proveniente do destino analisado possui 

papel fundamental na constituição da memória dos visitantes, ultrapassando o 

simples consumismo. Mesmo os produtos que não fazem relação com as atrações 

que são oferecidas, de alguma forma possuem papel fomentador na memória desse 

visitante, não sendo apenas mero objeto de consumo da sociedade contemporânea. 

É possível afirmar, por fim, que o destino visitado afeta as pessoas de modo a 

influenciá-las no consumo de produtos relacionados às atrações locais, fazendo com 

que o souvenir consumido ali agregue valor à experiência do visitante, criando 

memórias indissolúveis para a maioria deles. 

 No entanto, a marca Disney atualmente encontra-se espalhada por diversos 

países, em lojas específicas Disney e também com produtos espalhados pelas mais 

diversas lojas pelo mundo. Assim, pode-se refletir acerca da exclusividade dos 

souvenirs Disney. É possível questionar se os produtos adquiridos no parque 

produzem alguma influência maior no visitante do que aqueles produtos adquiridos 

em lojas Disney fora dos parques. 
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 Outro questionamento possível é se a massificação da marca Disney causa 

no consumidor algum tipo de comodismo com relação a ida ao destino Orlando, ou 

seja, por ser um produto de fácil acesso, será que o consumidor vai ao parque para 

consumi-lo ou está satisfeito em tê-lo perto de sua residência, sem necessariamente 

vivenciar a experiência proporcionada pelo destino turístico. 

 Tais questionamentos permitem concluir que ainda há muito para ser 

estudado quando o assunto é o consumidor brasileiro no destino turístico Disney. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

Olá,  
Este formulário está relacionado ao meu trabalho de conclusão de curso. 
As perguntas referem-se ao destino turístico Orlando, Fl. Mais especificamente, 
Disney.  
Peço que, por favor, responda o questionário até o final. É bem rápido.  
Desde já agradeço a sua participação. 
 
Isabela Seixas Torres 
Estudante de Graduação em Turismo 
Universidade Federal Fluminense 
 
 
Você já foi à Disney? 
 Sim 

 Não 

If Não IsSelected, ThenSkipTo Sua participação foi muito importante... 

 
Idade 
 Menor de 18 anos 

 18 - 25 anos 

 26 - 40 anos 

 41 0 60 anos 

 Maior de 60 anos 

 
Sexo 
 Masculino 

 Feminino 

 
Escolaridade 
 Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Fundamental Incompleto 

 Ensino médio incompleto 

 Ensino médio completo 

 Ensino Superior Incompleto 

 Ensino superior completo 

 Pós - Graduação 
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Qual a sua principal motivação para realizar esta viagem? 
 Férias 

 Lazer 

 Compras 

 Trabalho 

 Visitar Familiares/ Amigos 

If Compras IsSelected, ThenSkipTo Você levou uma lista do que gostaria ... 

If Compras Is Not Selected, Then Skip ToAlgumfilme Disney influenciousuavi... 

 
Você levou uma lista do que gostaria de comprar? 
 Sim 

 Não 

If Sim IsSelected, ThenSkipTo Você comprou apenas o que estava na l... 

If Não Is Selected, Then Skip ToAlgumfilme Disney influenciousuavi... 

 
Você comprou apenas o que estava na lista? 
 Sim 

 Não. Comprei coisas que não estavam na minha lista 

 
Algum filme Disney influenciou sua visita? 
 Sim 

 Não 

If Sim Is Selected, Then Skip ToTrouxealgumobjetorelacionado a est... 

If Não Is Selected, Then Skip To O quevocêtrouxe da Disney queconsi... 

 
Trouxe algum objeto relacionado a esse filme? 
 Sim 

 Não 

 
Qual seria esse filme e qual o objeto que trouxe? 
 
O que você trouxe da Disney que considera ser o artigo mais importante da viagem? 
 
O que faz com que você considere tal artigo como o de maior importância? 
 
Você tem filho(s)? 
 Sim 

 Não 

If Sim Is Selected, Then Skip ToElesviajaram com você? 

If Não IsSelected, ThenSkipToVocêtrouxealgo para familiares e/ou... 

 
Ele(s) viajou(aram) com você? 
 Sim 

 Não 

If Não IsSelected, ThenSkipToVocêtrouxealgo para familiares e/ou... 

If Sim IsSelected, ThenSkipToVocêdiriaquerealizoucompras com s... 
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Você diria que realizou compras com seu(s) filho(s) que não realizaria caso 
estivesse viajando sozinho? 
 Sim 

 Não 

If Sim IsSelected, ThenSkipTo O que você consegue lembrar que tenha... 

If Não IsSelected, ThenSkipTo Você trouxe algo para familiares e/ou... 

 
De que você consegue se lembrar que tenha comprado a pedido de seu(s) filho(s), 
que não compraria caso estivesse sozinho? 
 
Você trouxe algo para familiares e/ou amigos? 
 Sim 

 Não 

If Sim IsSelected, ThenSkipTo O que você trouxe para eles? 

If Não IsSelected, ThenSkipTo Dentre os produtos abaixo, o que você... 

 
O que você trouxe para eles? 
 
Dentre os produtos abaixo, o que você comprou na Disney? 
 Chaveiros 

 Bolsas 

 Roupas 

 Imãs 

 Canetas 

 Canecas 

 Porta-retratos 

 
O valor do dólar influenciou na sua decisão de viajar para a Disney? 
 Sim 

 Não 

 
Você estabeleceu um limite de gastos para a sua viagem? 
 Sim 

 Não 

If Sim Is Selected, Then Skip To Como foramseusgastos? 

If Não IsSelected, ThenSkipTo Como você classificaria os seguintes ... 

 
Como foram seus gastos? 
 Abaixo do limite estabelecido 

 No limite estabelecido 

 Acima do limite estabelecido 
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Como você classificaria os seguintes ítens de sua viagem: 

 MuitoBom Bom Regular Ruim MuitoRuim 

Hospedagem           

Hospitalidade           

Alimentação           

Compras           

Parques           

 
 
Qual a lembrança mais forte que você possui desta viagem? 
 
Existe algum objeto relacionado a essa lembrança? 
 Sim 

 Não 

If Sim Is Selected, Then Skip ToQueobjeto é este? 

If Não IsSelected, ThenSkipTo Sua participação foi muito importante... 

 
Que objeto é esse? 
 
Que lugar esse objeto ocupa em sua casa? 
 
 
Sua participação foi muito importante para a minha pesquisa. 
Obrigada! 
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APÊNDICE B - ARTIGOS CONSIDERADOS MAIS IMPORTANTES DA VIAGEM 

 

Artigo mais importante da viagem Porque é considerado o mais importante 

Uma pantufa de pelúcia em formato do 
Homer Simpson 

Gosto muito do desenho dos Simpsons e 
também de um outro desenho do mesmo 
criador. As pantufas fazem me sentir como se 
eu estivesse na Flórida novamente pois fiquei 
usando-as nos corredores e no lobby do hotel. 
Elas me trazem sensações e recordações 
maravilhosas de tudo o que aproveitei lá. 

Fotosnasmontanhas-russa. Assim eu lembro do momento. 

Mickey de pelúcia Sempre gostei dos desenhos do Mickey, assim 
como sempre tive pelúcias dele. Mas quando 
viajei para Disney, vi uma pelúcia do Mickey 
diferente. Ele não era preto e vermelho, mas 
colorido: lilás, verde, azul e amarelo. Isso me 
marcou, então escolhi este objeto como o mais 
especial da viagem. 

Meu casaco da Grifinória e o ursinho do 
Stitch. 

Porque me faz recordar os bons momentos lá 
vividos e estão diretamente relacionados a 
memorias da infância. 

Chaveirostematicos e ímãs Lindos, difícil encontrar no Brasil e me traz 
ótimas lembranças. 

Nenhum O importante é o lazer, a diversão que o parque 
proporciona a você, objetos são simples 
lembranças de um tempo bom, recordações. 

Lembranças Guardo e compartilho minha experiência com 
os meus amigos 

As lembranças emfotos Pois ele me faz lembrar os momentos mágicos 
em que lá vivi 

Um stitch Eu tenho muito apego emocional, adoro o 
desenho e o personagem. 

Fotos Recordações que eu terei pra sempre do lugar 
mais mágico que conheci. 

GLOBO DE NEVE Traz boas lembranças 

A pelúcia da Fera Por ser meu personagem preferido de todos os 
filmes 

As memórias. Por não ser algo material, é algo que vou levar 
comigo para sempre e é o mais marcante da 
viagem. 

CD de Frozen Gosto muito do filme e das músicas 

Nenhum Lembranças da viagem 

Uma miniatura da Spaceship Earth. TrabalheinaSpaceship Earth 

A caixinha de musica da Bela Porque é meu filme preferido e é uma coisa 
que sempre que eu vejo eu lembro da viagem e 
dos bons momentos 

Experiências de vida Ele mudou a forma com que me vejo e vejo o 
mundo 
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Ummickey de pelúcia o símbolo 

Uma princesa Bela de porcelana Foi um presente de um amigo querido e 
significou muito para mim. 

Tudo Todos eles me lembram dos momentos que eu 
passei lá e da minha infância vendo os filmes 

Roupas Porque foi meu objetivo de viagem 

Orelha da minnie É muito lindo e eu adoro a tiara 

As fotos e memórias São as únicas coisas que ninguém pode tirar 
de você 

Bichinhos de pelúcia dos personagens Pelo carinho que tenho por estes personagens, 
que fizeram parte da minha infância, e fazem 
até hoje parte da minha vida. 

Plush Fluffy 

Orelhinhas da minnie Pois eu usava ela em todos os parques e então 
elas me lembram minha viagem 

Um porta-retratos da Tower of Terror 
que fica exposto no meu quarto. 

Ele fica em destaque no meu quarto, enquanto 
a maioria dos outros artigos ficam guardados. 

Um boneco do Jack Porque reflete o quão diferente minha 
personalidade é da minha família 

Memórias Por que é algo que está comigo 24/7. 

Experiência de trabalho Experiência que ajuda Muito para o futuro 
profissional e pessoal 

Meu copo térmico para tomar café Uso todos os dias e fica na minha de trabalho. 

Chaveiro dos personagens Me faz lembrar tudo que aconteceu durante a 
minha viagem 

Copinho Coleção 

Fotos e filmagem Por conta da maravilhosa experiência que tive. 

A caneca da Bela. É meu filme favorito e me apaixonei pela 
caneca quando a vi. Além disso, tenho uma 
coleção de canecas e isso a faz tão especial. 

Magicalmoments vividos nos parques Minhas lembranças sempre terão maior 
importância quando comparadas a qualquer 
bem material. Magicalmoments tornam minhas 
idas a Disney inesquecíveis 

Um broche. É o que acho mais bonito e bem feito. 

Um pinguim de pelúcia e objetos da 
Ariel 

A relação com os filmes que assisti na infância 
e a alusão que fiz na época do pinguim de 
pelúcia com os do Sea World 

Uma caneca Foi o que eu gostei mais 

A experiência de ter realizado um sonho 
de criança. 

Valor emocional 

Minha Nametag de CastMember Representa a oportunidade que eu tive de ser 
CastMember. 

Roupas Na realidade, fui à Disney pelos parques e 
atrações, portanto, o que comprei de mais 
significante foram roupas. 

Um chaveiro que comprei a primeira vez 
que fui e hoje uso na chave do meu 
carro 

Acho que pelo desenho, representa um pouco 
de cada parque da Disney e é muito lindo 

Álbum de fotografias Foi onde guardei todas as fotos relacionadas à 
viagem. 
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As lembranças. O modo como ele me mudou e me faz querer 
atingir novos objetivos. Objetivos esses 
maiores. 

A lembrança. Nostalgia. 

Lembranças Tudo o que vivi naquela terra mágica 

Foto Momentos 

Meu chaveiro do castelo É uma lembrança diária da Disney e porque 
carrego sempre comigo 

Chaveiro Me lembra os momentos que tive nos parques 
e esta sempre comigo 

Forma de bolo do mickey Porque foi o mais diferente e inusitado. 

Álbum de fotos As fotografias representam as memórias da 
viagem 

Shampoo e condicionadoraussie Nunca usei produto de igual qualidade e após 
pesquisar aqui no Brasil verifiquei q o preço 
cobrado e 100 vezes o valor de lá 

As fotografias e as pelúcias O fato de relembrar os bons momentos da 
viagem. 

Minha Blue ID e Nametag Minha maior lembrança do período que 
trabalhei 

Os passes de entrada dos parques. Mostra que eu realmente fui ao parque, que 
realizei meu sonho. 

Fotos Relembrarosmomentos 

Ipod Porque na Disney o modelo só tinha lá e eu fui 
com a intenção de comprá-lo. 

Um boneco do ursinho pooh Porque trouxe de presente para minha prima 

Livro de partituras das músicas da 
Disney 

Toco piano desde os 7 anos e cresci ouvindo 
as músicas da Disney. 

Fotos Poder recordar tudo de maravilhoso que vivi lá 

Caneca do Jack, o esqueleto. Adoro tomar achocolatado de manhã em 
canecas, logo, a caneca de um dos meus 
personagens mais queridos torna-se 
extremamente importante. 

Orelhas da Minnie É um ícone do parque e da marca 

Meus ursinhos Minhacoleção 

Enfeite de natal, presente para minha 
mãe 

Foi um presente especial 

Coleção de canecas A lembrança da viagem, do lugar 

Chapéu da graduation O que ele representa. OICP. 

Chaveiro Faz com que lembre de todos os bons 
momentos da viagem. 

Nenhum Não é de grande importância 

Iphone Uso todos os dias para tudo. 

Meu chapéu Traz uma lembrança de que lá todos nós 
somos crianças, independente da idade! 

As fotos. As lembrançastrazidas. 
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Pelúcias do Mickey e Minnie. Além de serem ícones da Disney 
(principalmente o Mickey), acho que é meio 
“obrigatório” trazer, de uma viagem à Disney, 
um Mickey e/ou uma Minnie de pelúcia. 
Quando vejo alguém com esses objetos no 
aeroporto, sei que provavelmente estão 
voltando da Disney. 

Caderno autografado com meus 
personagens favoritos 

O autógrafo dos meus personagens favoritos 

Minnie e Mickey Serão minhas eternas lembranças de lá 

Pins Os momentos em que trocava pins com os 
funcionários da Disney. 

Fotos Sempre que olho me lembro do que vivi neste 
lugar. 

Todas as fotos que tirei lá As lembranças da viagem 

Ummickey de pelúcia Influenciouminhainfância 

Baby pegasus Igualzinhoao do filme 

Livro de autógrafos dos personagens. É uma boa recordação de todos os parques e 
atrações pelas quais passei por lá. 

Álbum Possibilidade de colocar fotos sobre a viagem 

Pelúcias Dá pra abraçar a Disney todo dia 

A experiência Pois é uma coisa muito importante na vida de 
qualquer pessoa. A experiência de conviver 
com outras pessoas, de culturas diferentes, ter 
o desafio do idioma. Tudo soma! 

Tigrão vestido de Indiana Jonnes Foi o que eu mais gostei 

Fotos Lembrar momentos bons da viagem 

A orelhinha da minnie Lembra muito a Disney 

Roupas O valor bem menor do que o encontrado no 
Brasil 

Amigos e bichos de pelúcia O que representou pra mim na época da 
viagem e as lembranças depositadas no objeto. 

Um porta retrato das princesas É o mais importante pois engloba uma série de 
personagens que sonhava desde criança, e 
além disso, é um item que além de ser uma 
recordação, guarda uma também, no caso a 
foto. 

Iphone 5s O valor, o uso… 

Artigos de alguns filmes e atrações do 
parque 

Devido ao valor intrínseco 

Uma blusa Me faz lembrar de tudo que passei lá 

Personagens de Pelúcia O fato de adorar os personagens e de ter uma 
coleção de pelúcias desde a minha infância. 

Estátua da sininho feito pelo Romero 
Britto 

Preço e exclusividade 

Um iPod Classic O preço dele, e o fato de que eu não comprei 
muitas coisas úteis. 

Amizades Amizades que fiz na minha viagem quatro anos 
atrás e continuam firme e fortes até hoje 

Meu certificado do meu trabalho lá Currículo 
Figura 1: Relação de artigos descritos como os mais importantes da viagem 
Fonte: Elaboração Própria  
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APÊNDICE C - LEMBRANÇAS MAIS FORTES DOS RESPONDENTES 

 

Lembranças mais fortes dos respondentes 

A lembrança mais forte foi quando eu percebi que eu estava lá e que tudo que eu tinha 
planejado com a minha prima era verdade. Entramos no primeiro parque, o Epcot, 
sorrindo, abraçadas. 

Do show da baleia orca, no Sea World. 

Sem dúvidas, os brinquedos. Não existem parques iguais ou que se comparem aos da 
Disney! As montanhas-russas são maravilhosas. 

O espetáculo dos fogos do castelo da Cinderela no "Magic kingdom". 

Chegar noprimeiroparque. 

A organização e a limpeza dos parques. 

A experiência de estar na Disney, dos parques, dos personagens, da magia 

Osparques 

Voltar a ser criança e a felicidade das crianças em ver aquele mundo mágico 

Os amigos que fiz, na época viajei com um grupo de excursão onde não conhecia 
ninguém e gostei muito das pessoas com quem convivi. Além disso, cada brinquedo me 
faz lembrar uma história, mas eu gostei muito da montanha russa do Aerosmith. Fomos 
várias e várias vezes. 

Wishes, o show de fogos do Magic Kingdom 

O Mickey 

Assistir ao Wishes, almoçar no Be OurGuest e tirar foto com a Bela 

Os parques, não as atrações, mas o simbolismo dos parques. 

Fui feliz e não tive preocupações durante 10 dias. 

Primeira vista do castelo da cinderela 

Wishes, foi no quarto dia de viagem, mas foi quando caiu a ficha de que eu realmente 
tava realizando meu sonho. Chorei muito 

Os magicalmoments por mim realizados 

Assistir wishes 

As amizades que fiz e pessoas que conheci. 

Os amigos que eu fiz, uma vez que eu fui para a Disney para trabalhar lá 

Fogos no Castelo da Cinderela 

A mágica que todas as partes do parque tem. Pode ter qualquer idade, você vai se 
emocionar em algum momento 

Os shows 

O castelo da Cinderela, conhecer pessoas novas, os brinquedos tanto da Disney como 
dos outros parques. 

Meettheprincess 

O show wishes visto na noite de natal com a minha familia 

A noite de fogos do Magic Kingdom, o Wishes, que me fez chorar muito de emoção. 

Ultimo wishes com as amigas. 

Wishes, fantasmic, shows da Disney com amigos 

Relacionar com lembranças do meu programa de trabalho. 

Os fogos no Magic Kingdom. 
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Show de encerramento no Magic Kingdom, com o desfile de personagens e fogos de 
artifício. 

Da diversão com os amigos. 

Todos os meus momentos com os personagens. 

Todos os meus Meetandgreets com a Mary Poppins e assistir ao Celebratethe Magic 
com as minhas amigas são as lembranças mais presentes. Todas as minhas 
lembranças são muito fortes. 

A primeira vez que vi o castelo do Magic kingdom. 

Quando eu encontrei o Mickey e a Minie 

Hospitalidade 

Queima de fogos do Magic Kingdom 

O dia que eu trabalhei no Magic Kingdom ajudando no fluxo de pessoas de frente para o 
castelo da Cinderela 

A das montanhasrussas. 

Primeiro wishes que assisti no MK. 

Ida nos brinquedos dos parques. 

Quando abracei minha irmã depois de quase um ano longe dela. 

A magia dos parques. 

A primeira visão do Castelo no Magic Kingdom 

Fotos 

Wishes! 

Mickey verymerrycristmas 

As pessoas que conheci e os lugares incríveis que pude visitar 

Castelo da Cinderela 

As horas incríveis ao lado da minha mãe... 

Quando as ajudantes da Cinderela me puxaram para dançar com elas durante a parada. 

Traditions 

Ao entrar no DHS, comecei a chorar ao ver o chapéu pronto, lembrei de quando fui em 
2001, o parque ainda se chamava MGM Studios e o chapéu estava pela metade. Era um 
sentimento de "estou de volta, meu sonho está sendo realizado novamente". 

O clima 

Dos parques. 

Dos brinquedos nos parques, principalmente do bush gardens 

Show de fogos no Magic Kingdom 

A queima de fogos no Magic Kingdom 

Como já fui três vezes para a disney, acredito que o fato de estar sem um grupo na 
última vez foi a melhor experiência, pois pude aproveitar todas as atrações com mais 
calma e assistir a todos os shows. Sempre me emociono com os fogos do Magic 
Kingdom. 

Passar meu aniversário de 18 nos parques, recebendo parabéns de todos os 
funcionários. 

Meus amigos 
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Nossa turma de brasileiros amigos cantando e dançando na chuva no MK, e vários 
gringos entrando na brincadeira. 

A magia 

De felicidadeemfamília 

As novas amizades que fiz. 

Entrar no MK pela primeira vez 

Bonsmomentosemfamília. 

A cordialidade com que você é tratado nos parques do complexo Disney 

O momento em que finalmente "caiu a ficha" de que eu estava na Disney, durante a 
"WhereDreams Come TrueParade" no Magic Kingdom, no primeiro dia de parques. 

A imensa felicidade que senti todos os dias da viagem. 

Almoçar no restaurante Be OurGuest localizado no Magic Kingdom 

O parque Magic Kingdom é fantástico, um sonho. 

AS PARADAS 

Os fogos no final do dia, em frente ao castelo da cinderela 

Difícil escolher uma só. Todos os shows. 

Facilidade de compras, parques fora da realidade que encontramos no Brasil 

Ir ao parque no meio do dia só para comer alguma coisa (trabalhei la) 

Depois de um dia exaustivo, assistir ao Wishes no Magic Kingdom. 

Comemorar o Ano Novo no Magic Kingdom 

Dos melhores dias da minha vida 

As montanhasrussas 

Momentosdivertidosemfamília 

O parque animal kingdom 

Osparques 

Amigos e o primeiro namorado. 

A alegria e hospitalidade em todos os parques. Além disso, os pequenos detalhes em 
cada parte dos parques, remetendo aos valores e a visão do prórpios Disney. 

Fantasmic, encontro com o Mickey e preços nas lojas. 

Lembranças de atrações dos diversos parques e passeio pela cidade de Orlando. 

O momento que entrei no Magic kingdom e vi o castelo 

Minha família hospedeira que, durante a minha estada nos Estados Unidos para um 
intercâmbio, me presenteou com esta viagem à Disney. 

Mágica 

O primeiro olhar ao castelo da Cinderela no Magic Kingdom, é simplesmente 
indiscritível, faz você relembrar toda a sua infância 

As montanhasrussas 

Parque do Harry Potter. 

Figura 2: Relação de lembranças mais fortes que os respondentes possuem 
Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE D - OBJETOS RELATIVOSAS LEMBRANÇAS E LUGAR QUE 
OCUPAM 
 

Objeto relacionado a lembrança mais 
forte 

Lugar que esse objeto ocupa 

Um chaveiro. Fica no meu quarto. 

Fotos Quadro 

Fotos Álbum e quadro de fotos 

Foto Quadro de fotos 

Urso de pelúcia Na cama 

Foto Porta-retratos na estante 

Globo de neve do castelo Quarto 

Meu chapéu de formatura da Disney Cabeceira da minha cama 

Fotos Em porta-retratos 

Um ímã do castelo Meu quadro, no meu quarto 

Fotos Minha escrivaninha 

Orelhas de Mickey, fotos, música. Prateleira 

Travesseiro do Stitch Cama 

Fotos No guarda roupa 

Bonés com os rostos, bichos de pelúcia, 
blusas 

Prateleira, armário, quarto 

Fanatic Card Caixinha com as coisas da 
viagem. 

Fotos Guardado no álbum 

Chaveiro do castelo e as orelhas glow 
with the show 

Chaveiro na chave e as orelhas 
no meu quarto 

A pulseira de entrada Esta guardado em uma caixa da 
viagem 

Fotos Sala, escritório e quarto 

Nametag Meu mural 

Porta-retrato com uma foto minha e da 
minha mãe em frente ao castelo 

Mesinha da sala 

Fotos Mural 

Fotos Quarto, cozinha, sala 

Chaveiro Comigo o tempo todo 

Fotos Sala 

Quebra-cabeça Em um quadro 

Fotos Decoração 

Uma pelúcia do Mickey Em cima da minha cama 

Blusa Armário 

Bicho de pelúcia Cama 

Fotos Estão em um álbum no meu 
quarto 

Fotografias Porta retratos espalhados pelo 
meu quarto 
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Fotos Sala 

Foto Estante 

Foto Porta retrato 

Uma foto tirada durante a volta da 
montanha russa do Hulk. 

Está guardado. 

Fotos Na estante de livros 

Caneta, chaveiro Meu quarto 

Fotos e os souvenirs comprados nos 
parques. 

Alguns souvenirs estão expostos 
em minha estante e bancada. 

Fotos Parede 

Caderninho de autógrafos Gaveta 

Bottom fornecido pelo parque Dentro de um armário 

Bichos de pelúcia Quarto 

Diversos Nas lembranças 

O gato de pelúcia Minha cama 

Caneca Meu quarto 

Mickey Cabeceira 

Sorcerer Mickey - do fantasmic Quarto 

Mapas e fotos Guarda - roupa 

Fotos. Vários. 

Itens relacionados ao Magic Kingdom e 
presentes de amigos 

Minha cama, a mesa no quarto 

Um boneco do Mickey Estante da sala 
Figura 3: Relação de objetos relacionados as lembranças dos respondentes e lugares que ocupam 
Fonte: Elaboração própria 


