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RESUMO 
 

 

 

Compartilhar experiências visuais em tempo real tornou-se frequente no dia a dia de 
muitas pessoas, principalmente com o avanço da tecnologia, que tem proporcionado 
melhoras na comunicação. Nesse sentido, fotografar tornou-se fundamental quando 
se pensa em realizar uma viagem, pois é através desse registro que comprovamos e 
compartilhamos nossas experiências com todos. Por esse ângulo, o objetivo deste 
trabalho é abordar as influências que a fotografia tem em relação ao turismo na 
cidade do Rio de Janeiro, especialmente através das redes sociais, nesse caso o 
Instagram, que tem grande destaque nessa relação. Através deste, analisamos o 
projeto @Rio450, tendo em vista a fotografia de paisagens do Rio de Janeiro. Foram 
selecionados os perfis que participaram do projeto através de fotos de paisagens e 
atrativos turísticos da cidade. Para realizar esta pesquisa optamos pelo método 
exploratório e qualitativo através de entrevistas via celular, e-mail e Facebook, 
entrando em contato com as percepções dos participantes. Finalizamos com uma 
análise do próprio projeto, considerando o êxito da divulgação dos atrativos turísticos 
do Rio. Podemos perceber ao final da pesquisa o quanto esse projeto influenciou no 
turismo da cidade, ao demonstrar novas formas de lazer e percepções fotográficas, 
principalmente para o próprio carioca. Dessa forma, podemos pensar em novas 
ideias para o desenvolvimento do turismo em uma cidade ou pontos turísticos 
específicos, que podem ser auxiliadas pelas mídias sociais, que trazem diferentes 
formas de transmitir vivências.  
  

Palavras- chave: Fotografia, Turismo, Instagram, Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Sharing visual experiences in real-time has became frequent in the day-to-day life of 
many people, especially due to technological improvements, which have been 
providing more efficient means of communication. In this sense, photographing is a 
crucial point when people plan a trip, because by this mean, it is possible to prove 
and share our life experiences with everyone. Regarding this, the objective of this 
paper is on the influences photograph has in relation to the tourism in Rio de Janeiro, 
emphasizing the importance of social media, in this context Instagram, which has 
great influence in this connection. Within it, we analyze the project @Rio450, having 
in mind photos of Rio landscape. We selected profiles that participated in the project 
through pictures of touristic places of the city. In order to do so, we opt for the 
qualitative exploratory method, by means of interviews via calls, e-mail and 
Facebook, in an attempt to be in contact with the participants’ perceptions. We finish 
the paper analyzing the project itself, taking into consideration the success in sharing 
the touristic places of Rio. By the end of the research, we could perceive that this 
project had a great influence throughout the city, sharing different leisure activities 
and photograph perceptions, especially for the “carioca”. For this matter, it is possible 
to reflect about new ideas to develop tourism in a city or in specific touristic places, 
which can be supported by social media, bringing different ways to transmit life 
experiences.  
 

Key words: Photograph, Tourism, Instagram, Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem como foco principal estudar o turismo e a fotografia por 

meio de fotos postadas no projeto @Rio450 através do aplicativo para celulares 

smartphones, chamado Instagram. Desta forma, pretende-se analisar o quanto as 

pessoas identificam o potencial desses registros fotográficos para o turismo no Rio 

de Janeiro.  

 A fotografia, como um dos elementos visuais mais presentes no turismo, 

compõe esse ambiente que definimos como moderno, um elemento que se tornou 

importante para muitas pessoas, agora é muitas vezes consumido de forma 

espontânea. As fotos fornecem um testemunho, uma lembrança, uma mensagem, 

agregando muitas vezes aspectos culturais que são fundamentais para a valorização 

de lugares.  

Fotografar e trocar experiências visuais em tempo real tornou-se parte 

fundamental do dia-a-dia de muitas pessoas no mundo contemporâneo. Então, 

através dessa pesquisa, pretendemos fomentar discussões sobre o assunto, 

chamando atenção para a importância das redes sociais na área do Turismo. 

Notamos que assim como outros aplicativos, o Instagram tem destaque nessa 

relação, pois ajuda a compartilhar diversas impressões de pessoas de todo o mundo 

que passaram por algum lugar turístico.  

Nesse aspecto, será analisado o projeto fotográfico @Rio450 via Instagram, 

que pode funcionar como uma vitrine de fotos que representam a cidade do Rio de 

Janeiro, proporcionando uma ligação direta entre o turismo e a fotografia. Desta 

forma, destacando essa importante relação, sendo este trabalho inédito, pois além 

de não haver muitas pesquisas sobre o assunto, o foco em redes sociais ainda é 

pequeno e até o presente momento não foi encontrado nenhum trabalho acadêmico 

na área de turismo sobre o projeto @Rio450. 

A expansão da internet ocorreu em meados da década de 1990 

(GUIMARÃES; BORGES, 2008, p.27) e, atualmente, tornou-se um grande canal de 

comunicação, em que é possível obter informações, compartilhar experiências e 

manter contato entre as pessoas. Além dos diferentes tipos de computadores, o 

celular tornou-se um meio muito popular no qual é possível acessar a rede em 

qualquer ambiente onde haja sinal de internet.  



9 
 

 

Como o turismo é um setor dependente do fluxo de informações, a internet 

tornou-se fundamental, pois além de possibilitar recursos que ajudam em vários 

segmentos turísticos como agências de viagens, hotéis, companhias aéreas, entre 

outras opções de negócios, ela possibilita também as relações entre os indivíduos, 

principalmente através do compartilhamento de interesses comuns entre si.  

O uso das redes sociais vem crescendo a cada dia e entre elas, a mais 

utilizada ainda é o Facebook, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope, 

divulgada no G1, no ano de 20141. Porém, este trabalho será focado apenas no 

Instagram, outra rede social que, mesmo com poucos anos de criação, seu uso tem 

aumentado progressivamente.  

No ano de 2010, o Instagram foi lançado por Kevin Systrom e Mike Krieger, 

como um aplicativo no qual era possível editar e compartilhar imagens, porém 

estava restrito ao público que possuía um IPhone.. Em 2012, ganhou uma versão 

para Android, seu uso e funções aumentavam cada vez mais e no ano seguinte o 

aplicativo superou a marca de 150 milhões de usuários com o compartilhamento de 

mais de 55 milhões de fotos por dia. Através desse aplicativo é possível tirar fotos, 

escolher um efeito para elas, os chamados filtros, que o próprio sistema oferece, 

além de opções para definir a localização onde a foto foi registrada e posteriormente 

a opção de compartilhar esta imagem com diversas pessoas ou grupos (tags), 

objetivando, de acordo com o aplicativo, uma conexão de pessoas através de fotos 

(G1, 2012). 

É possível criar grupos e perfis de diferentes temas e, entre eles está o 

projeto @Rio450, um foto documentário histórico no qual o principal objetivo é 

comemorar o aniversário de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2015. 

Foi produzido após uma primeira edição do projeto @Rio365, que é um 

documentário fotográfico do Rio, cuja finalidade é reunir uma grande galeria de fotos 

online, distribuídas em 52 temas e 365 fotos que fazem parte da cidade, sua cultura, 

povo e paisagens, que são escolhidas por curadores e selecionadas para o perfil 

@Rio365, contando com o apoio de um Comitê e da prefeitura do Rio de Janeiro. O 

projeto @Rio450 tem a finalidade de propor temas que representam a cidade e com 

isso, os participantes enviam (marcam com as hastags # propostas) suas fotos e os 

                                                           
1
 Reportagem sobre o Facebook disponível em: http://g1.globo.com/economia/midia-e-

marketing/noticia/2014/03/segundo-meio-de-comunicacao-mais-usado-e-internet-aponta-
pesquisa.html. Acesso em: 22 mai. 2015. 
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curadores escolhem a melhor foto para postar no perfil do remetente. Contam com 

profissionais de diversas áreas de conhecimento para descrever mais historicamente 

sobre cada tema, proporcionando um melhor entendimento da cidade e do que é 

proposto. Com isso durante 15 meses serão divulgadas 65 missões. Este projeto 

será detalhado nos próximos capítulos.   

Relacionando o projeto com o turismo, podemos afirmar que o olhar do turista 

pode ser influenciado por temas e fotos que são abordados no projeto, assim passa 

a visitar locais que não são muito divulgados, podendo funcionar também como um 

novo “catálogo” de imagens do Rio de Janeiro, agindo como uma espécie de galeria 

de arte virtual, que democratiza as experiências, transformando-as em imagens. 

Sendo assim, este trabalho busca responder a seguinte questão problema: Em que 

medida o projeto @Rio 450, com base no olhar dos fotógrafos, servirá para compor 

a imagem turística e as práticas de turismo no Rio de Janeiro? 

O objetivo geral desta pesquisa é realizar um estudo sobre o projeto 

@Rio450, cujo foco é a fotografia de paisagens da cidade do Rio de Janeiro, tendo 

em vista a identificação do perfil dos atrativos turísticos cariocas por meio das 

imagens captadas. Os objetivos específicos são: destacar a relevância e as 

influencias da fotografia na atividade turística; analisar a importância do projeto 

@Rio450 no processo de preservação e valorização dos patrimônios culturais 

cariocas, bem como na promoção do turismo no Rio de Janeiro, por meio das 

percepções dos participantes que tiveram suas fotos selecionadas nas missões com 

a finalidade de descrever o projeto @Rio450 e, por fim, analisar o projeto, tendo em 

vista a divulgação dos atrativos turísticos do Rio de Janeiro captados nas fotos.  

A metodologia da pesquisa, escolhida para realizar este trabalho, é qualitativa 

e exploratória, que podem possibilitar uma apreensão de aspectos e relatos 

importantes no desenvolvimento do tema que está sendo estudado. Há também, em 

um primeiro momento, uma pesquisa bibliográfica, que contará com a revisão de 

literatura abordando temas como: as relações existentes entre a fotografia e o 

turismo e, a influência, construção e divulgação de imagens, possibilitando uma 

maior compreensão do assunto.  

Este trabalho conta com uma pesquisa de campo, realizada por meio de 

entrevistas aplicadas via e-mail, Facebook ou telefone. As questões abertas foram 

para que os entrevistados tivessem a liberdade de expor suas percepções acerca do 

projeto e da relevância das fotos para o turismo no Rio de Janeiro. Assim, foram 
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selecionadas pessoas que tiveram suas fotos de paisagens do Rio, os 

organizadores e os colaboradores do projeto @Rio450 para serem entrevistados. 

Foram abordados assuntos relacionados diretamente com o projeto @Rio 450 e o 

turismo na cidade do Rio de Janeiro. Após este processo, foi feita uma análise das 

imagens e fotografias do projeto, com a finalidade de observar e identificar a visão 

dos participantes e organizadores sobre o turismo na cidade, além do uso dessas 

imagens para promover o local. Os resultados da pesquisa foram analisados a partir 

das percepções dos entrevistados em relação ao projeto e ao turismo e também com 

base no referencial teórico estudado. 

 No primeiro capítulo abordamos temas como a evolução do turismo e suas 

relações com a fotografia e imagens, além de discutir o projeto @Rio365, que foi 

inspiração para o principal tema dessa pesquisa, o @Rio450. No segundo capítulo 

vamos destacar como a tecnologia foi fundamental para o desenvolvimento do 

turismo, assim como possibilitou o surgimento de redes sociais. Também discutimos 

sobre as primeiras fotografias do Rio de Janeiro, além da divulgação das imagens e 

marketing turístico. Ao final, no último capítulo, são apresentadas as percepções e 

análises dos entrevistados em relação ao projeto e ao turismo da cidade.  
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1  TURISMO, UMA RELAÇÃO DE TEMPO E ESPAÇO 

 

O objetivo deste capítulo é destacar a relevância e as influências da fotografia 

no turismo, iniciando-se com um breve histórico geral do turismo, principalmente 

voltado para o viés cultural, em seguida abordaremos a evolução da fotografia, além 

de discutir a importância das imagens e as artes. Ao final, discutiremos o projeto 

@Rio365, o qual foi inspiração para a discussão e pesquisa do presente trabalho, 

referente à imagem do turismo do Rio de Janeiro através do projeto @Rio450. 

 

1.1  EVOLUÇÃO DO TURISMO – UMA VIAGEM CULTURAL 

 

O turismo passou por diversas fases durante os anos e alguns autores citam 

o surgimento dessa atividade no século VIII a.C. Reinaldo Dias (2005, p. 32), por 

exemplo, afirma que os jogos gregos eram de suma relevância, pois além do caráter 

esportivo, tinham aspecto religioso, eles reuniam milhares de pessoas que 

acabavam consumindo o que a cidade sede tinha a oferecer. Além disso, 

procuravam viajar para adquirir conhecimento. Os romanos também tiveram grande 

representatividade ao realizar suas viagens, principalmente para atividades de lazer 

como a procura por águas termais, templos e festivais. Como cita Margarita Barretto 

(2003, p. 45): “O Império Romano construiu muitas estradas, o que foi determinante 

para que seus cidadãos viajassem, entre o século II a.C. e o século II d.C., mais 

intensamente que na Europa do século XVIII inclusive”. Após a queda do Império 

Romano, ocorreu o período das Grandes Navegações, que foi fundamental para que 

houvesse viagens religiosas e comerciais.  

Outro fato importante que ocorreu entre os séculos XVII e XVIII foi o Grand 

Tour, que eram viagens educativas, nas quais a nobreza europeia enviava seus 

filhos acompanhados de um tutor para conhecer diversos países, adquirindo 

conhecimento, reconhecimento e status, tendo a oportunidade de contemplar obras 

de arte, monumentos e a vida de outros países, assim podemos identificar uma 

primeira relação entre turismo e cultura. Após alguns anos essas viagens ganharam 

mais destaque, podendo ser feitas por quem não era nobre e assim chegando a uma 

parte da população, contribuindo para que o turismo evoluísse cada vez mais. 

De acordo com Dias (2005, p. 34), “[...] podemos considerar o século XIX 

como sendo o marco inicial do desenvolvimento do turismo moderno”, pois foi a 
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partir dessa época que a Revolução Industrial e as mudanças na tecnologia 

contribuíram e facilitaram o deslocamento de uma grande quantidade de pessoas, 

principalmente com a invenção dos trens. Foi a partir desse período que Thomas 

Cook começou a realizar viagens organizadas e excursões para grandes ou 

pequenos grupos, o que conhecemos hoje como “pacotes turísticos”.   

 Após a segunda metade do século XIX, o turismo cresce de forma 

significativa e a revolução tecnológica proporciona uma mudança no estilo de vida 

das pessoas, na comunicação e formação da sociedade, contribuindo cada vez mais 

para o desenvolvimento do turismo. As tecnologias favoreceram a criação e o 

desenvolvimento como, por exemplo, os avanços dos transportes, diversos meios de 

comunicação como jornais, revistas e mais tarde a internet, marketing, a fotografia 

(no séc. XIX), o cinema (no séc. XX), ajudando na propagação das imagens, entre 

outros. Com a ajuda da tecnologia, o turismo passou a agregar diversas 

representações, não só econômicas, mas também culturais, sociológicas, 

antropológicas, visuais, entre outras, tornando- se assim, um fenômeno de estudo 

complexo. Segundo Xerardo Pereiro (2009, p. 110): 

 
 
A experiência turística integra vivências sensuais (sons, odores, cores, 
ambiente), sociais (relações com os outros, hospitalidade, bem-estar, 
segurança, diversão), culturais (eventos, festivais, atividades, alojamento, 
restauração, enriquecimento) e econômicas (relação qualidade do serviço-
preço, relação custo-benefício da vivência, acessibilidades e transportes). 
 
 

Há diversos segmentos que podemos identificar no turismo como sol e praia, 

religioso, ecoturismo, aventura, cultural, negócios, eventos, entre outros, além de 

diversas motivações, porém, o que vamos abordar neste trabalho principalmente é o 

turismo cultural. 

Todos os povos e sociedades são detentores de cultura, assim, de acordo 

com o Ministério do Turismo (BRASIL, 2008, p. 15): 

 
 

Dos primórdios tempos até a atualidade, a cultura continuou a ser uma das 
principais razões para a viagem; com o tempo, modificou-se, porém, a forma 
como os inúmeros turistas visitam atrativos turísticos culturais. A própria 
noção de cultura anteriormente ligada à ideia de civilização ampliou-se e 
passou a incluir todas as formas de ser e fazer humanos. 

 
 

A procura por uma experiência e consumo de atividades culturais foi 

crescendo cada vez mais e esse tipo de turismo engloba identidades dos locais 
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visitados, os patrimônios, a memória das comunidades, além do contado intercultural 

entre as pessoas. Segundo Xerardo Pereiro (2009, p. 108): "Em termos filosóficos 

toda prática turística é cultural. Além do mais, o turismo pode ser pensado como 

uma das atividades que mais tem fomentado o contato intercultural entre pessoas, 

povos e grupos". 

Para Barretto (2003, p. 29), "[...] o turismo com base no legado cultural é 

aquele que tem como principal atrativo o patrimônio cultural", sendo assim, podem 

ser considerados elementos que caracterizam a cultura sejam eles materiais ou 

imateriais. De acordo com o Ministério do Turismo (BRASIL, 2008, p. 16), além da 

procura das pessoas por conhecer outras culturas há também: "[...] a possibilidade 

do turismo servir como instrumento de valorização da identidade cultural, da 

preservação e conservação do patrimônio e da promoção econômica de bens 

culturais” e entre eles pode haver várias atrações como, por exemplo, museus, 

música, práticas tradicionais religiosas ou não, espetáculos, feiras, comidas e 

produtos típicos, entre muitas outras opções que satisfaçam a procura por uma 

experiência cultural. O turismo nesses casos é fundamental para garantir a 

sobrevivência e o fortalecimento dessas culturas.  

O Ministério do Turismo complementa (BRASIL, 2008, p. 18): "A utilização 

turística dos bens culturais pressupõe sua valorização, promoção e a manutenção 

de sua dinâmica e permanência no tempo como símbolos de memoria e identidade”. 

Porém, é preciso um bom planejamento turístico para que não se modifiquem as 

características originais ou mesmo se moldem de acordo com a demanda turística, 

ignorando a cultura local. 

A presença da comunidade também é fundamental para que elementos da 

história sejam vivenciados pelos turistas, "[...] os moradores mais antigos da região 

são detentores de um amplo leque de informações sobre a história, a memória, os 

personagens e fatos do cotidiano local, nem sempre visíveis e conhecidos do senso 

comum" (BRASIL, 2008. p. 24). Por isso, os órgãos de turismo também devem estar 

focados para informar a população local sobre essa demanda e como lidar com ela, 

para que se fortaleçam ainda mais os sentimentos de identidade e cidadania, para 

que esse intercâmbio cultural seja benéfico para ambas as partes, pois essa 

mercantilização da cultura pode também ter impactos negativos.  

Segundo Barretto (2003, p. 30): 
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Ao longo desses anos de auge do turismo de massas e da crença 
generalizada de que o turismo pode transformar drasticamente as 
economias locais, a tendência tem sido explorar todos os recursos, naturais, 
culturais ou históricos, da forma mais lucrativa possível. Isso tem levado a 
degradação de alguns lugares em diversos níveis e aspectos. 
 
 

Podendo assim alterar elementos que futuramente podem até não existir, 

como por exemplo, culturas que são reduzidas a objetos de consumo pelo turismo. 

Estes e outros pontos negativos, se não forem bem geridos, podem identificar uma 

banalização da cultura, seus rituais e tradições transformados em mercadorias, 

fazendo com que se torne superficial e voltada somente para o mercado turístico e 

não mais valorizada pela comunidade. Para alguns pontos positivos, já 

mencionados, podemos identificar o fortalecimento das identidades culturais, uma 

opção de renda e desenvolvimento econômico para a sociedade, resgate ou 

preservação de antigos costumes, tradições, patrimônios materiais e imateriais, 

entre outros. Podemos destacar alguns exemplos de cidades que se beneficiaram 

com o turismo cultural como, “o Pelourinho, em Salvador (BA), o centro histórico de 

Recife (PE), o centro de São Paulo e Rio de Janeiro, o centro de Nova York”, entre 

muitos outros (BARRETTO, 2003). 

 

1.2 FOTOGRAFIA E TURISMO: CONGRUÊNCIA DE RELAÇÃO 

 

A história da fotografia começou anos antes de Cristo, com a invenção da 

câmera escura, uma descoberta importante que projetava imagens invertidas dentro 

de uma caixa escura e que ao longo dos anos foi sendo modificada e aprimorada. 

Somente em 1826, o francês Nicéphore Niépce, com a ajuda da câmera escura, 

utilizou produtos químicos e placas de metal para reproduzir a primeira imagem 

permanente do mundo (KODAK, 2015). Porém, a história da fotografia teve vários 

inventores e pesquisadores que foram fundamentais para o seu desenvolvimento.  

Nessa história da fotografia temos a importante figura de Louis Jacques 

Mandé Daguerre que, com a ajuda de Niépce, conseguiu revelar uma foto utilizando 

elementos como o mercúrio, a prata, o cloreto de sódio, entre outros, dando o nome 

de Daguerreotipo ao seu invento, que se tornou popular durante muitos anos (figura 

1). Outro exemplo de pesquisador fotográfico foi Willian Henry Fox-Talbot que 

conseguiu reproduzir no ano de 1841, cópias de paisagens turísticas e as 
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comercializava. Após o ano de 1853 a fotografia tinha se aprimorado cada vez mais 

e a busca por equipamentos fotográficos se estendia ainda mais (KODAK, 2015)2. 

 

 

Figura 1: Câmera Daguerreotipo. 

Fonte: Google Imagens, 2015. 

 

A fotografia no Brasil chegou na mesma época em que D. Pedro II alcançava 

sua maioridade, em 1840. Sua admiração pela arte e protetor da Academia Imperial 

fizeram com que esta, inclusive a arte fotográfica e pintura ganhassem cada vez 

mais valor no Brasil. D. Pedro II foi considerado o primeiro fotógrafo brasileiro, além 

de um grande colecionador de fotografias. Ele se interessava também pela produção 

visual com temas que representassem o entorno, influenciando também a elite 

brasileira a descobrir novos olhares para a fotografia (CHIARELLI, 2015, p. 83). 

Nessa época, a prática fotográfica ainda assustava os pintores, pois, se com o 

avanço da tecnologia as fotos pudessem ser reveladas em cor, talvez eles 

pudessem ser prejudicados, diminuindo esse tipo de trabalho. Porém, até a segunda 

metade do século XIX, a fotografia foi considerada um auxiliar da pintura. Podemos 

perceber que o século XIX foi uma época de grandes interesses por artes no Brasil e 

que continuou a crescer. A partir daí, a fotografia também ganha diversos 

significados e funções ao longo dos anos. Os primeiros registros fotográficos foram 

sobretudo no Rio de Janeiro, porém vamos abordar esse assunto no segundo 

capítulo, destacando os principais fotógrafos da cidade, primeiras fotografias, 

aspectos paisagísticos e culturais. 

                                                           
2
  História da fotografia segundo o site da KODAK. Disponível em: 

http://wwwbr.kodak.com/BR/pt/consumer/fotografia_digital_classica/para_uma_boa_foto/historia_fotog
rafia/historia_da_fotografia02.shtml?primeiro=1. Acesso em: 22 mai. 2015. 
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O crescimento do turismo também esteve fortemente interligado com a 

invenção da fotografia. Segundo os autores Carol Crawshaw e John Urry (2007, p. 

45): 

 
 
A invenção da câmera, a fabricação da difundida câmera box, o 
desenvolvimento de filmes que podiam ser carregados a luz do dia e a 
produção em massa de cartões-postais coincidiram com pontos de 
referência na democratização da viagem e na expansão do turismo. É 
comum datar a invenção da fotografia de 1839. 
 
 

Contextualizando a fotografia com o turismo, é possível identificar que pouco 

tempo depois, Thomas Cook, em 1841, organizou seu primeiro tour, comprando e 

vendendo bilhetes de trem para uma viagem com 570 pessoas. Nesse ano também 

foi criada a primeira grande companhia de viagem nos Estados Unidos e, segundo 

Urry (2007, p.45): “Na virada do século, a viagem por prazer tinha se tornado prática 

comum e tirar fotografias se tornava um passatempo popular, especialmente durante 

as férias”. A fotografia surge não só como um meio para facilitar pesquisas, 

propagação de informações, mas também anos depois como uma forma de 

produção artística. De acordo com Susan Sotang (2004, p. 18): 

 
 
 [...] foi apenas com a industrialização que a fotografia adquiriu a merecida 
reputação de arte. Assim como a industrialização propiciou os usos sociais 
para as atividades do fotógrafo, a reação contra esses usos reforçou a 
consciência da fotografia como arte. 
 
 

 Podemos perceber então a mudança nos usos da fotografia, principalmente 

como uma forma de arte. Apesar disso, nem todas as pessoas utilizam a fotografia 

como forma de expressão artística. 

O mundo passou a ser conhecido através das fotografias, o que antes era 

somente possível por meio da escrita, desenhos, pinturas. Segundo Boris Kossoy 

(2001, p. 26): "A expressão cultural dos povos exteriorizada através de seus 

costumes, habitação, monumentos, mitos e religiões, fatos sociais e políticos passou 

a ser gradativamente documentada pela câmera". Além disso, eram registradas, na 

segunda metade do século XIX, as cidades e suas obras, espaços urbanos, guerras, 

entre outros, que foram fundamentais para os estudos de diversas áreas do 

conhecimento, possibilitando um "[...] resgate da memoria visual do homem e do seu 
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entorno sociocultural" (KOSSOY, 2001, p. 55). O mundo então passou a conhecer e 

ter acesso visual a diferentes etnias, culturas e lugares.  

Segundo Perinotto (2014, p. 234), "[...] as fotografias utilizadas como registro 

de localidades e eventos, ou mesmo como um recurso de marketing turístico, 

passam a ocupar um espaço substancial nas atividades do turismo", passando 

assim a democratizar experiências e simular uma realidade. 

Com o passar dos anos, as pessoas começaram a viajar em busca de prazer 

e, assim a câmera passou a ser um instrumento quase que essencial para os 

viajantes. As fotos são uma prova de que a pessoa realmente esteve no local e que 

certamente serão guardadas e mostradas para amigos e parentes. Para a autora 

Susan Sotang (2004, p. 20), o próprio ato de viajar se tornou uma estratégia de 

acumular fotos e essa própria atividade é tranquilizante, pois as pessoas encontram-

se muitas vezes em um local desconhecido. Entretanto, há sempre pontos negativos 

que podemos destacar e, um deles pode ser apontado com o uso desrespeitoso da 

fotografia por parte dos turistas. Em muitos lugares, por exemplo, há a prática do 

turismo em favelas e, de acordo com uma entrevista realizada pela autora Bianca 

Freire-Medeiros (2006), apesar de muitos moradores das favelas não se importarem 

com os turistas tirando fotos do seu dia a dia, alguns outros se sentem incomodados 

e até argumentando que não havia a permissão para que aquela determinada foto 

seja divulgada. Outro exemplo, mas antigo, porém marcante para esse debate, é o 

descrito pela autora Susan Sotang (2004, p. 79) sobre o caso dos índios americanos 

após a expansão para o oeste em 1869:  

 
 
Os turistas invadiram a privacidade dos índios, fotografavam objetos 
sagrados, danças e locais sagrados, pagavam se necessário, aos índios 
para posarem e induziam-nos a alterar suas cerimônias a fim de propiciar 
um material mais fotogênico. 
 
 

 O que pode ser percebido nesse relato é o perigo que se tem em alterar a 

cultura local, por causa do turismo e uma boa foto para a recordação. A fotografia 

tornou-se um objeto de consumo e que representa a história das sociedades e 

fornece informações importantes, por isso, alterá-la pode ser predatório para essa 

própria memória. 

O fotógrafo, que tem seu trabalho voltado para o turismo, tem como principal 

objetivo demonstrar e informar as pessoas sobre determinado lugar, situação, 
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patrimônio histórico, cultura, grupos sociais, entre outros, que tenham um sentido e 

utilidade determinados, sejam eles tanto informativos, de consumo, como 

educativos. Nesse sentido, de acordo com o autor Donaldo Hadlich (2008, p. 109):  

 
 
A fotografia turística constitui, nessa perspectiva, um estatuto de construção 
da realidade, lugar de produção de sentido, considerando-o como um 
discurso de atualidade, como um dispositivo de produção da realidade. A 
ação da fotografia turística está voltada para a questão de dar sentido, do 
fazer-ver, do fazer-crer ou do fazer-parecer-verdadeiro. 
 
 

A fotografia turística como função educacional pode ser de fundamental 

importância no estudo desse fenômeno e para futuras gerações, podendo, segundo 

Hadlich (2008, p. 110): 

 
 
[...] ser empregada como material de pesquisa de campo, inventários, 
relatórios turísticos, bem como uma forma de imagem documental para o 
registro de um determinado patrimônio histórico, através da preservação da 
memória visual de uma localidade ou região. 
 
 

Formando assim um extenso banco de imagens e informações tanto para os 

pesquisadores, turismólogos, guias, estudantes, assim como para os próprios 

turistas. Este autor, também separa dois tipos de fotógrafos voltados para o turismo, 

aqueles que dão mais ênfase as artes, figuras e estética e os que dão mais ênfase a 

informação, a transmitir uma mensagem, dando o nome de fotógrafo pictorial e 

fotógrafo funcional, respectivamente. Porém, nenhum é mais importante que o outro, 

eles somente cumprem papéis diferentes e a característica comum é que "[...] 

ambos estão, nesse caso, empregando a fotografia como um instrumento para um 

jogo de interpretações e significações, que constitui uma das estratégias no período 

contemporâneo" (HADLICH, 2008, p. 110). Com isso, a fotografia é elemento 

essencial nesse mundo das representações e se torna também uma prática no 

turismo.  

Para tanto, há necessidade de uma linguagem simples e direta em relação às 

imagens do turismo que possam ser compreendidas e, de certa forma analisadas 

por seu público-alvo, por isso, esses fotógrafos precisam desde o começo da 

formação da imagem, pensar em diversos componentes que fazem a fotografia 

atingir o público, desde técnicas fotográficas como cores, texturas, composição e 

outros detalhes visuais, até o momento específico, lugares e representações 
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culturais que precisam ser demostrados com maior evidência e importância, “[...] 

com o propósito de induzi-lo à aquisição de novos produtos ou projetos turísticos de 

uma região ou país” (HADLICH, 2008. p. 111). 

 Atualmente, há uma grande compulsão de muitas pessoas para tirar 

fotografias, tudo o que veem, tudo o que fazem, sejam elas profissionais ou não, é 

preciso de um registro fotográfico e de certa forma é uma “[...] necessidade de 

confirmar a realidade” (SOTANG, 2004, p.34). O turismo é um fenômeno que 

proporciona às pessoas a participação nessas “manifestações visuais”, valorizando 

assim esse meio. Somos hoje dependentes das imagens.  

 

1.3 TURISMO ATRAVÉS DAS IMAGENS 

 

Conhecemos as imagens desde os tempos primitivos, como por exemplo, as 

pinturas rupestres espalhadas por todo mundo nas paredes de rochas e cavernas e, 

desde então procuramos decifrá-las e compreendê-las, buscando melhorar o 

conhecimento de nossa própria história. Passaram então diversos momentos 

importantes no decorrer dos anos que contam um pouco sobre essa construção de 

imagens, como cita Susana Gastal (2005), foi no antigo Egito que as figuras que 

representavam o ser humano eram feitas de acordo com a importância da pessoa, 

dependendo do tamanho e posição em relação a alguns objetos que a pertenciam. 

Muitos anos depois, com o surgimento e desenvolvimento da fotografia, já no 

séc. XIX surgiram também as reproduções em série de artes gráficas, como por 

exemplo, os desenhos que ilustravam os jornais e revistas (GASTAL, 2008), 

facilitando assim uma melhor construção de olhares e imaginários no dia a dia das 

pessoas, de certas situações, lugares, produtos, entre outros.  Já no sec. XX, 

segundo Susan Sotang (2004, p. 169): 

 
 
[...] uma sociedade torna-se moderna quando uma de suas principais 
atividades é produzir e consumir imagens, quando as imagens que 
influenciam extraordinariamente a determinação das nossas exigências para 
com a realidade e são elas mesmas um substituto cobiçado da experiência 
autêntica, passam a ser indispensáveis para a saúde da economia, para a 
estabilidade da política e para a procura da felicidade privada. 
 
 

Além de facilitar a compreensão de textos, introduzindo as gravuras e 

principalmente fotografias, no campo do turismo, essas imagens tornaram-se 
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fundamentais, “[...] induzindo novas maneiras de olhar o mundo” (GASTAL, 2005, p. 

45), pois elas são de certa forma uma interpretação do mundo real. Divulgar o 

turismo através de imagens é também induzir o olhar do turista, além de transmitir 

sentimentos, fazendo com que possivelmente o turista se interesse ou não por 

aquele lugar ou atrativo. As imagens e o turismo, desde o surgimento da fotografia, 

tornaram-se complementares, incluindo desde então um vasto material de 

divulgação que é composto por diversas imagens e fotos e que podemos encontrar 

em “[...] folheteria, pôsteres, reportagens em jornais e revistas” (GASTAL, 2005, p. 

35) e, mais atualmente nos websites. Podemos destacar também que essas 

imagens não estão contidas somente em fotos, figuras e pinturas, mas também em 

vídeos e tudo aquilo que compõe a natureza visual. 

É necessário também analisar como a imagem do destino é percebida pelos 

turistas, pois, é através dela que podemos atrai-los e fidelizá-los. De acordo com o 

autor Gandara (2008, p. 3): “É importante destacar que a imagem de uma cidade 

como destino turístico deve estar estreitamente relacionada à imagem desta cidade 

como um todo, pois isto será positivo no fortalecimento de ambas as imagens”. 

Portanto, é fundamental pensar que a imagem não só identifica o destino ou o 

produto em si, porém todas as qualidades e aquilo do que é composto. Ainda 

segundo o autor:  

 
 
A percepção que os turistas têm de um determinado destino é um fator 
fundamental na eleição do mesmo. É importante destacar que esta 
percepção é uma simplificação das informações e experiências que o turista 
tem com relação ao destino turístico. Ainda que a imagem seja de fato uma 
representação verdadeira do que oferece um destino turístico, o que é 
importante é a imagem que existe na mente do turista (GANDARA, 2008, p. 
3). 
 
 

Cada turista tem uma percepção diferente dos lugares que visita, mas a 

imagem geral que o lugar representa ou tenta representar, muitas vezes já esta 

definida ou incorporada a este, como por exemplo, associar a África, a safaris ou o 

Caribe, a somente praias. Podemos destacar esse fato em um trecho da autora 

Rosana Bignami (2002, p. 12) que argumenta: “[...] fatores históricos-sociais 

predominantes, posição geográfica, clima e, em maior escala, a comunicação 

fornece uma imagem de um lugar, em geral bem definida na mente da maioria dos 

consumidores”. Portanto, podemos destacar que há representações que estão 

vinculadas aos lugares e que já fazem parte da imaginação dos turistas.  
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Os responsáveis, sejam eles turismólogos ou não, pela divulgação de muitos 

destinos, estão pensando cada vez mais na qualidade de suas imagens e é "[...] 

fundamental que ao estabelecer sua imagem, os destinos turísticos destaquem as 

características que lhes possam diferenciar da concorrência." (GANDARA, 2008, p. 

10). Esses diferenciais farão com que o público certo seja atraído, tanto para 

finalidades de atrair as massas ou grupos mais seletivos como, por exemplo, o 

ecoturismo ou turismo de aventura, nos quais uma grande quantidade de pessoas 

poderá prejudicar o atrativo e até a própria comunidade local. 

A escolha das imagens locais também é fundamental para que não haja 

estereótipos relacionados a ela, criando imaginários nos turistas com uma visão 

distorcida e não coerente à realidade do lugar. Este autor também diferencia imagem 

de estereótipo dizendo que "[...] o estereótipo é mais estático e se poderia 

considerar como a imagem fácil e, a imagem é uma construção mental que muda 

com o tempo e com muita facilidade, além de ser muito mais ativa”. (GANDARA, 

2008, p. 14). Por isso, a escolha da imagem que é transmitida para o turista deve ser 

feita de maneira cuidadosa e clara, procurando não criar estereótipos que são muito 

mais difíceis de se modificar ao longo do tempo.   

Desde sua criação à manutenção dessa imagem, é importante lembrar que 

cada um percebe o local de uma maneira diferente e assim percebe as imagens que 

estão a sua volta, por isso é tão importante que se tenha uma boa administração 

visual, que mostre todas as qualidades que o local ou produto possui, sendo 

benéfica para todos os turistas e também sua comunidade receptora. A imagem do 

local deve mostrar o que realmente há nele, mesmo sendo uma representação, ela 

deve sugerir da melhor forma possível o que o turista encontrará neste local, pois o 

consumidor não tem como avaliar fisicamente o que esta comprando, ele compra 

primeiramente sua imagem (BIGMANI, 2002). Cria-se então, uma expectativa antes 

da viagem de fato.  

A autora Bignami (2002, p. 29) diz que percebemos a realidade através de 

filtros sociais, que temos uma “[...] visão do mundo da forma como ele é dado 

socialmente.” Esse filtro influencia nossa percepção da realidade e é também como 

formamos as imagens em nossas mentes, imagens de uma determinada cultura ou 

nossa própria realidade.  

Podemos destacar também a grande influencia das imagens do Rio de 

Janeiro, desde o séc. XIX que vem sendo tradicional para representar o Brasil, “Seja 
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no cinema, nas artes, na literatura e nas ciências, tal imagem se reafirma e traduz o 

Brasil para os estrangeiros” (BIGNAMI, 2002, p. 89). Desde essa época, a cidade do 

Rio, principalmente, vem sendo representada por suas belezas naturais, aspectos 

culturais e acima de tudo, o carnaval, que acabam contribuindo para a ideia do que é 

o carioca. A cidade foi muito representada tanto por imagens (pinturas ou 

fotografias), quanto pelo cinema, na década de 60 e confirmando elementos e 

lugares que são muito tradicionais na cidade, e que são os mais divulgados 

atualmente. Bigmani (2002, p. 100) observa que: 

 
 

Os exemplos são inúmeros e quase sempre o que se vê são imagens 
corriqueiras: o Cristo, as praias, avião aterrissando, a praia de Copacabana, 
a música, o carnaval, desfiles de escolas de samba, a floresta Amazônica, 
índios estilizados e mulheres nuas.  
 

 

O produto Brasil e suas representações visuais são muitas vezes limitados a 

alguns lugares específicos e que muitas vezes geram os estereótipos. É preciso 

quebrar essa barreira de representação, como se o Brasil fosse somente um país do 

carnaval, samba e pontos tradicionais do Rio de Janeiro, pois temos atrativos em 

todos os espaços desse país, só precisamos saber administra-los corretamente e, 

segundo Bignami (2002, p. 129):  

 
 
Nossos governantes, líderes e comunidades sabem perfeitamente o rol de 
lugares visitáveis em suas regiões, mas por desconhecimento das 
potencialidades de uso, bem como, às vezes, por dificuldades de gestão ou 
burocracias limitantes, deixam de utiliza-los como atrações.  
 
 

Precisamos explorar e divulgar lugares com mais consciência e, acima de 

tudo proporcionar um local que seja primeiramente adequado para os próprios 

moradores, “[...] não basta uma estratégia de promoção turística do Brasil, se as 

estruturas sociais carentes não forem sanadas” (BIGNAMI, 2002, p. 130).  

É possível perceber que há uma grande influência das imagens e fotografias 

no turismo, que estão cada vez mais presentes na busca por um destino, assim 

como há uma maior preocupação com a imagem do local e ser visitado, sendo 

assim, esse assunto precisa ser cada vez mais abordado e estudado. De acordo 

com Urry (2007, p. 61):  
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As complexas relações entre fotografia e viagem requerem mais reflexão 
teórica e interrogação empírica, a fim de que se possa aprofundar o 
entendimento do modo pelo qual o olhar fotográfico é tanto continuamente 
intrusivo quanto ativamente empregado. 
 
 

Sendo assim, a imagem do local é fundamental na escolha da viagem e está 

cada vez mais necessário estudá-las, como estão sendo divulgadas e influenciando 

as pessoas. As imagens formam a identidade nacional e todos os processos 

históricos, sociais e culturais que envolvem uma nação.  

 

1.4   @RIO365, INSPIRAÇÃO PARA O @RIO450. 

 

 O foco deste trabalho, como já foi apresentado, será o Projeto @Rio450 

existente no Instagram. Para tanto, há necessidade de se apresentar este aplicativo. 

Este é uma rede social na qual as pessoas podem tirar suas fotos ou vídeos, 

escolher um filtro para elas, que o próprio aplicativo oferece, além de opções para 

definir a localização onde a foto foi registrada e posteriormente compartilham essa 

imagem com diversas pessoas ou grupos, por meio das chamadas tags, objetivando, 

de acordo com o aplicativo, uma conexão de pessoas através de fotos. 

 O projeto @Rio365 aconteceu por um período de um ano, de 2012 até 2013, 

via Instagram, e foi inspiração para o @Rio450 no qual é o principal objetivo deste 

trabalho. O @Rio365, criado por André Galhardo foi "[...] o primeiro documentário 

fotográfico de uma cidade produzida via Instagram", de acordo com o site do 

projeto3. Foi baseado nos grandes eventos que estão acontecendo e estão para 

acontecer na cidade do Rio de Janeiro, além disso, todos os fatores que estão 

fazendo a cidade se modificar rapidamente. Considerado um movimento cultural 

espontâneo, esse projeto, proporcionou a catalogação de uma imensa galeria de 

fotos da cidade, sob diferentes aspectos, sejam eles bons ou ruins, como as artes, 

sua história, natureza, pessoas, pobreza, depredação de patrimônios históricos, 

entre outros.  

Sendo patrocinado pela Light e Secretaria de Estado e Cultura, por meio da 

lei estadual de incentivo à cultura da cidade, foi a partir do dia primeiro de outubro de 

2012 que as pessoas, sejam elas moradoras do Rio de Janeiro ou não, puderam 

registrar seus olhares sobre a cidade. O nome do projeto remete a quantidade de 

                                                           
3
  Informações sobre a história do @Rio365 estão no site do projeto. Disponível em: 

http://rio365.tumblr.com/. Acesso em: 22 abr. 2015. 
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dias de duração desse evento, são 365 dias do ano para registrar 52 temas sobre a 

cidade, um para cada semana. As pessoas que enviaram as fotos tiveram a 

oportunidade de mostrar a realidade do Rio, tanto pontos positivos quanto negativos, 

além de conhecer mais as paisagens e cenários da cidade. Segundo o site do 

projeto,  

 
 
Essa é a base do @Rio365, que foi concebido como uma espécie de jogo 
fotográfico para impulsionar um movimento cultural, já espontâneo, que 
reúna essas imagens em uma grande galeria online de fotos da cidade, 
aberta à participação e ao olhar de todos. (@RIO365, 2014, [s.p.]). 
 
 

Para participar do projeto, as pessoas precisavam ter o aplicativo Instagram 

em seus celulares, porém as que não o tivessem poderiam votar em suas fotos 

preferidas na página4 do Facebook do evento.  

As melhores fotos foram escolhidas pelos 36 curadores do projeto, que eram 

postadas diariamente na página do Instagram até completar as 365 imagens. 

Quando este primeiro projeto acabou, foi lançado um livro, em 30 de novembro de 

2013, contendo 216 páginas traduzidas também para o inglês, chamado “@Rio365 - 

Um documentário fotográfico”, que foi editado por Júlio Silveira (G1, 2013). Todos os 

vencedores, no total de 181 autores (houve autores com mais de uma foto 

ganhadora), foram convidados a compô-lo com suas imagens e histórias da cidade, 

participando de uma noite de autógrafos. Além da própria página do evento, havia as 

tags reunindo todas as fotos, mesmo daqueles que não foram selecionados e, de 

acordo com o jornal O Globo G1, o "[...] projeto reuniu cerca de cem mil fotos 

produzidas por cariocas e turistas via Instagram durante um ano". Além das fotos 

reuniu também mais de seis mil participantes. 

Hoje o projeto conta com uma segunda edição, que aborda as seguintes 

frases: “Qual é a cara do Rio?” e “Qual é o Rio que é a sua cara?” e que também 

será dividido em 52 semanas e temas. 

No próximo capitulo vamos discutir sobre a importância da tecnologia e suas 

influências nas redes sociais, destacando o principal tema desta pesquisa que é o 

projeto @Rio450. Além disso, estudaremos um pouco sobre a história das primeiras 

                                                           
4
  Para acessar a página, as pessoas devem possuir uma conta no Facebook e procurar pelo projeto 

Rio365. Disponível em: https://www.facebook.com/rio365doc?_rdr. Acesso em: 27 abr. 2015. 
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fotografias e fotógrafos do Rio de Janeiro e, no último tópico discutiremos a ideia do 

marketing e divulgação de imagens turísticas.  
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2  AS INFLUÊNCIAS DA TECNOLOGIA NA FOTOGRAFIA E NO TURISMO 

 

A introdução de tecnologias de informações no turismo modificou muito esse 

meio, além de ampliar as possibilidades tanto de processos práticos como sociais. 

Vamos mostrar nesse capítulo essas transformações, focando principalmente na era 

da Internet, surgimento das redes sociais, sobretudo o Instagram e o projeto 

@Rio450. Estudaremos como esse projeto, assim como o marketing turístico 

através das imagens fotográficas são importantes para a promoção do turismo na 

cidade do Rio de Janeiro.   

 

2.1  EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA E DAS REDES SOCIAIS  

 

Podemos perceber o avanço nos meios de comunicação já no inicio do século 

XX, com a invenção do rádio e do telefone, porém com o advento da internet e 

outras tecnologias principalmente a partir dos anos 90, as empresas começaram a 

modificar sua estrutura, maneira de pensar e gerir, principalmente aquelas 

dependentes dos fluxos de informações, como é o caso do turismo. Passaram a 

adaptar-se de acordo com as novas demandas e realidade, ampliando seus 

produtos e serviços, fazendo com que a rapidez da mudança seja fundamental para 

o sucesso da organização. De acordo com Chris Cooper (2001, p. 458):  

 
 
As tecnologias da informação tem liderado a mudança de foco de 
organizações turísticas voltadas para o produto, para operações com 
capacidade de resposta, mais flexíveis e voltadas para o mercado, nas 
quais o sucesso depende de captação e respostas rápidas as mudanças 
nas necessidades dos clientes. 
 
 

 Podemos perceber então, que não só as empresas começaram a mudar, mas 

também seus clientes passaram a exigir mais do mercado, pois tem mais acesso a 

diversos tipos de informações. Essas informações são extremamente importantes 

antes da realização da compra de um produto ou principalmente uma viagem, já que 

são intangíveis, ou seja, não podemos ver e nem experimentar antes da compra, 

sendo assim, só haverá consumo no próprio dia da viagem, por isso, “[...] a 

informação precisa e correta, apropriada as necessidades do consumidor, é muitas 

vezes a chave para a satisfação dos consumidores” (COOPER, 2001, p. 459). As 

pessoas passaram a obter cada vez mais informações e em tempo real, seja aonde 
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for, em qualquer parte do mundo e, esse conhecimento, cada vez mais amplo muda 

a sociedade a cada dia.  

 Sendo o turismo, um grande incorporador de tecnologias (GUIMARÃES; 

BORGUES, 2008), ele tem a capacidade de crescer em diversos aspectos e 

segmentos, como por exemplo, nas agências de viagens que tiveram de adaptar 

seus serviços devido à desintermediação de seus negócios, pois as pessoas 

começaram a ter mais acesso a informações que antes eram restritas às agências, 

porém conseguiram se adaptar voltando o seu serviço para auxiliar seus clientes 

sobre informações confiáveis. Outro exemplo é a área de eventos, que se apropriou 

da internet como um grande canal de distribuição de informações, segundo os 

autores Guimarães e Borges (2008, p.11): “[...] as facilidades de transmissão de som 

e imagem pela internet fazem, também, com que os eventos ampliem sua dimensão 

de alcance, podendo ser compartilhados por pessoas em diversos países”. Além 

desses eventos, diversas atrações turísticas e destinos começaram a utilizar a 

internet para a divulgação, além de possibilitar compras de ingressos e reservas 

online. Com o uso da internet, podemos nos conectar com diversas pessoas através 

de computadores, celulares smartphones e tablets, se houver disponibilidade de 

acesso à rede ou Wi-fi (internet sem fio), seja por interesses pessoais ou 

profissionais.  

A tecnologia pode proporcionar diversos meios através dos quais podemos 

explorar os lugares e até pontos turísticos como museus e centros culturais, sem sair 

de casa. Um exemplo disso é o projeto "World Wonders" do Google que foi lançado 

no dia 31 de maio de 2012, que permite passeios virtuais em diversos lugares 

turísticos, tanto no Brasil como em outros países. Nas diversas imagens e vídeos 

que estão disponíveis, estão contidos textos históricos fornecidos pela UNESCO e, 

para atingir um público cada vez mais abrangente, a plataforma oferece esses textos 

em mais seis idiomas: espanhol, inglês, francês, italiano, japonês e hebraico. Foram 

utilizados diversos meios para se capturar e gravar os vídeos como relata o jornal 

G1 (2012, [s.p.]):  

 
 

Para captar as imagens, os organizadores do projeto contaram com 
diferentes veículos, que variavam de acordo com a complexidade de acesso 
a cada local. Já a tecnologia usada nas gravações consistia no uso de um 
cilindro com oito lentes laterais e outra superior, assim como a do Street 
View - utilizada pelo andarilho virtual.  
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De acordo com cada ambiente era preciso um veículo diferente para o 

transporte dos dispositivos, como por exemplo, na Amazônia, onde foi necessário o 

uso de lanchas, ou motos de neve na Suíça. De acordo com o próprio site do 

projeto, seu objetivo é mostrar áreas consideradas maravilhas do mundo antigo e 

moderno. Tanto áreas arqueológicas quanto memoriais e atrativos têm o objetivo 

também de colocar a disposição das pessoas diversos patrimônios mundiais.  Além 

desse projeto, há também mais dois em destaque que são: o “Google Art Project” e 

o “Momentos Históricos”, ambos com o propósito de apresentar coleções de arte do 

mundo inteiro e detalhes de momentos significativos da história (GOOGLE, 2015). 

Podemos perceber então que a tecnologia tem proporcionado uma maior 

democracia na cultura, e todos aqueles que têm acesso à rede podem aprender um 

pouco mais sobre esses atrativos que são dispostos nessa plataforma e ao mesmo 

tempo visualizar as imagens passeando virtualmente no local. (G1, 2015) Outro 

exemplo de tour virtual é na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, o site chamado 

Museu Virtual de Ouro Preto, disponibiliza o tour por diferentes Igrejas, Museus e 

construções históricas. Podemos observar diversos detalhes como o teto, o chão, as 

esculturas, entre outros. Além disso, outros sites brasileiros também aderiram ao 

tour com imagens em 360 graus mostrando pontos do Nordeste, Sudeste e Sul do 

país. (GUIA VIAGEM BRASIL, 2015)  

 A área do turismo hoje é completamente dependente de informações e 

quanto mais rápidas, melhor, pois de acordo com Guimarães e Borges (2008, p. 29), 

“[...] as informações em tempo real são muito importantes para o planejamento do 

turista”, pois obtendo dados de sua viagem antecipadamente fará com que haja uma 

maior segurança durante todo o processo de sua estadia no local e até antes da 

chegada a ele. É importante também pensar que a rede está disponível 24 horas por 

dia, trazendo assim um maior conforto e conveniência para os turistas de todo o 

mundo, independentemente do fuso horário. Além disso, diversos sites de tradução, 

como o Google tradutor, por exemplo, facilitou a vida das pessoas a entender outros 

idiomas ou até mesmo realizar uma busca rápida no dia a dia. A cada dia, o acesso 

à informação através da internet tem ficado muito mais fácil, com preços cada vez 

mais reduzidos e diversas facilidades, por isso tornou-se tão importante para muitas 

pessoas ou empresas dispor de um site, pois assim conseguirá atingir um publico 

cada vez maior. Com toda essa disponibilidade de informações na internet, os 

destinos e fornecedores de produtos têm a oportunidade de mostrar o que de melhor 
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têm a oferecer, como por exemplo, através das fotografias, imagens ao vivo do local, 

vídeos, entre outros, facilitando esse pré-contato com o turista. Porém, é importante 

que sejam sempre atualizados, claros, objetivos e seguros, caso contrário podem 

prejudicar os planos e viagem do cliente (GUIMARÃES; BORGES, 2008). 

 Novas formas de se comunicar estão surgindo a cada dia e não só para fins 

informativos profissionais, mas também pessoais, como por exemplo, os blogs, sites 

de relacionamento, redes sociais, entre outros. Nos blogs é possível publicar textos 

mais descontraídos abordando diversos temas como, por exemplo, política, 

jornalismo, turismo, meio ambiente, saúde, alimentação, entre muitos outros. Eles 

são um meio pelo qual é possível expressar ideias e funcionam como um diário 

virtual, onde qualquer um que tenha acesso à internet pode criá-lo. A autora Silvia 

Oliveira (2007, p.14) destaca que “[...] o termo surgiu pela primeira vez em 1997, 

quando o americano Jorn Barger chamou sua página pessoal na internet de Weblog 

- em uma tradução direta, registro da rede", além disso, diversos outros autores 

também denominam os chamados blogs, por outros nomes.  

Outra rede social que vem sendo utilizada por milhares de pessoas em todo 

mundo é o Facebook, ele foi lançado na internet no ano de 2004, por alunos de 

Harvard, Dustin Moskovitz, Chris Hughes, Eduardo Saverini e Mark Zuckerberg (o 

principal administrador). Ele é um espaço de comunicação entre as pessoas e 

compartilhamento de informações, fotos, vídeos, geolocalizações, entre outros, 

como os anúncios de publicidades. Segundo uma reportagem da Revista Olhar 

Digital (2014), o número de pessoas que utilizam essa ferramenta no Brasil chegou a 

89 milhões, em 2014. Somente no Brasil, o seu acesso via celular também continua 

crescendo, chegando a 68 milhões de pessoas. Percebemos então, o grande 

crescimento dessa rede social, que desde 2004 vem inovando suas características e 

políticas de uso. 

 Outros tipos de redes sociais, diferentes do Facebook, porém que não 

alcançaram um número tão elevado de usuários quanto ele são, por exemplo, o 

Twitter, que tem mais de 281 milhões de usuários ativos; o Linkedin que alcançou 

mais de 347 milhões de usuários no mundo, entre outras. As redes e aplicativos que 

tem seu foco voltado para o compartilhamento de fotografias, sobretudo, são, por 

exemplo, o Flickr, Picasa, Instagram, entre outros (REVISTA OLHAR DIGITAL, 

2014). Como o Instagram, que atingiu a marca de mais de 300 milhões de usuários 
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em 2014, é o principal aplicativo que será abordado nesse trabalho, discutiremos um 

pouco sua história e como ele funciona.  

 O Instagram é um aplicativo criado em 2010 por Kevin Systrom, que é 

americano e Mike Krieger, um brasileiro nativo de São Paulo. Só podia ser baixado 

através de smartphones ou tablets, com sistema operacional IOS (Apple). Segundo 

os criadores, a origem do nome surgiu do fato de que quando eram crianças, 

gostavam de brincar com diferentes tipos de câmeras que podiam representar o 

instante, algo que assumimos como natural hoje em dia. Também, sentiam que os 

cliques que as pessoas davam eram como se fossem telegramas mandados através 

de um cabo, sendo assim, juntaram essas duas ideias e formaram o nome do 

aplicativo, instant e telegram.  

Apenas três meses após o seu lançamento, já possuía um milhão de usuários 

cadastrados. Transformou-se em uma rede social, conforme já apresentamos, na 

qual é possível tirar uma foto, escolher um efeito para ela, o chamado filtro, que o 

próprio aplicativo oferece, além de opções para definir a localização onde a foto foi 

registrada e posteriormente pode-se compartilhar essa imagem com diversas 

pessoas, grupos (as chamadas tags), no Facebook e Twitter, objetivando, de acordo 

com o aplicativo, uma conexão de pessoas através de fotos. É possível também 

curtir e comentar nas fotos de outras pessoas, além de postar e editar vídeos.  

 Em 2011, de acordo com o jornal G1 (2012), a equipe de Kevin Systrom já 

estava desenvolvendo uma versão compatível com o sistema Android, com o 

objetivo de aumentar cada vez mais o número de usuários e, nesta época já possuía 

15 milhões. Em 3 de abril de 2012, “[...] o Instagram ganha uma versão para Android 

e é comprado pelo Fabebook em um negócio estimado pela imprensa americana em 

US$ 1 bilhão. A companhia divulga que já tem mais de 30 milhões de usuários" (G1, 

2012). Nota-se, que desde sua criação, a empresa e seu aplicativo ganharam um 

destaque muito grande e em pouco tempo. Um fato interessante foi o atual 

presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ter utilizado o Instagram como um 

recurso para divulgar cenas dos bastidores em sua primeira campanha (2012). 

Neste mesmo ano, o aplicativo já possuía mais de 27 milhões de usuários.  

Com o passar dos anos, o aplicativo foi se aprimorando e adquirindo diversos 

novos recursos, como por exemplo, o "photos of you" (REVISTA OLHAR DIGITAL, 

2014), que permite marcar as pessoas que estão aparecendo em suas fotos e, hoje 

já possui mais de 300 milhões de usuários. Podemos destacar também a melhoria 
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nos aparelhos de celular, que influenciaram muito na qualidade das fotos e recursos 

para que diversos aplicativos possam se desenvolver. É possível afirmar que o 

Instagram permitiu a união entre a tecnologia e a fotografia, trazendo para o dia a 

dia das pessoas uma forma instantânea de se integrarem, de um jeito simples e 

diferente jamais vista antes. 

 

2.2   O PROJETO @RIO450 

 

 O projeto estudado nessa pesquisa é o @Rio450 via Instagram, cujo objetivo 

é consagrar o aniversário de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2015. 

Discutiremos sobre essa comemoração pela perspectiva do projeto e o quanto ele 

está influenciando a cidade, motivando diversas pessoas a participar e conhecer um 

pouco mais sobre a cidade, seu povo e cultura.  

 No ano de 2015, a cidade do Rio de Janeiro completou 450 anos de 

fundação, pelo português Estácio de Sá. E, desde o dia primeiro de março de 2014 

(data do aniversário), a cidade foi contando os dias para essa comemoração do tão 

esperado 450 anos, organizando diversos eventos, como shows, artes de rua, 

eventos fotográficos. Jornais como o Globo, vêm contando histórias da cidade desde 

sua fundação até hoje, divulgando também a identidade da cidade e seus 

moradores, inaugurações, obras públicas, entre muitas outras, entre os dias 31 de 

dezembro de 2014 até dia 1º de março de 2016. A imagem da cidade foi mostrada 

sob diferentes aspectos, contando como ela foi se modificando ao longo do tempo. 

No site do jornal O Globo (2014, [s.p.]), é: 

 
 
 [...] possível reavivar na memória as modificações urbanísticas que a 
cidade sofreu, com aterros, demolições, construções de prédios 
importantes. A evolução do Aterro do Flamengo, na Zona Sul, construído 
com o material de desmonte do Morro de Santo Antônio, abre a série de 
fotogalerias especiais, com cliques feitos a partir dos anos 40 até os dias de 
hoje. 
 
 

Notamos que um os principais feitos dessa comemoração é a mostra de 

imagens e fotografias que contam a história do Rio. Outro exemplo de atividade 

comemorativa é o "Passaporte Museus Cariocas" que garante o acesso gratuito ou 

com descontos a 43 museus pela cidade. Essa iniciativa surgiu em uma parceria 

entre o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e o Comitê Rio450 da Prefeitura do 
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Rio de Janeiro, no qual as pessoas, sejam elas cariocas ou não, podem retirar seus 

passaportes em lugares específicos sem nenhum custo e sem precisar fazer 

nenhum tipo de cadastro, levando aos museus cadastrados garantindo sua entrada. 

Esse passaporte tem validade de 15 de abril de 2015 até o dia 31 de dezembro de 

2015. (IBRAM, 2015). 

Há um comitê do Rio450, formado por 16 pessoas, responsável por organizar 

e divulgar todos esses eventos na cidade, dialogando com as diferentes áreas da 

prefeitura e do poder público para que tudo ocorra de maneira adequada e, de 

acordo com o site oficial do Rio 4505, é importante valorizar as manifestações 

culturais do Rio e o pertencimento à cidade, elementos que são fundamentais no 

trabalho do Comitê. Nesse mesmo site as pessoas podem participar enviando suas 

fotografias que contam a história do Rio, assim como acompanhar a programação de 

eventos, participar de sugestões para os eventos que serão realizados, há também 

um blog vinculado a esse site que mostra mais um pouco sobre a cidade e sua 

história, alguns temas são: arte, cinema, comemoração, cultura, fotografia, literatura, 

música, entre outros.  

Podemos perceber que a fotografia é um recurso muito presente na 

divulgação dessa data e, o evento @Rio450 no Instagram mostra exatamente isso, 

tornou-se uma galeria de fotos/arte virtual na qual todos que possuem o aplicativo ou 

acesso a internet podem visualizar as fotografias e também participar do projeto 

enviando suas fotos.  O projeto é considerado um fotodocumentário histórico e é 

uma versão, um pouco modificada do @Rio365, que hoje tem uma segunda edição 

própria, conta também com o apoio do Comitê Rio450 e da Prefeitura da cidade.  

Para representar os 450 anos do Rio, o projeto foi dividido em 15 períodos 

históricos, um período por mês, os quais vão representar momentos desde a 

fundação da cidade até os dias de hoje. A cada semana do mês os curadores 

escolheram um tema para as fotos (as missões fotográficas) e para que as pessoas 

pudessem participar e enviar suas fotos, elas precisavam marcá-las com as hastags, 

representadas pelo símbolo “#”, entre os dias 05/12/13 a 19/02/15. Segundo o 

projeto, os curadores são responsáveis por escolher as sete melhores fotos de cada 

missão e postá-las no perfil do projeto diariamente, até que um novo tema seja 

divulgado. Sendo assim, foi preciso que as pessoas ficassem atentas ao tema 

                                                           
5
 Site disponível em: http://www.rio450anos.com.br. Acesso em: 27 abr. 2015. 
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proposto e regras para o envio. Eram dispostas também na página do projeto no 

Instagram diversas dicas, lugares aonde as pessoas poderiam tirar suas fotos, 

influenciando mais ainda a visita na cidade e a participação em eventos. 

Participaram desse projeto também diversos historiadores, escritores e 

cariocas, que faziam parte da equipe @Rio450, que contaram um pouco da história 

do Rio, como a cidade foi se desenvolvendo e se modificando, dando referências e 

curiosidades sobre os diversos fatos que marcaram a história, seu povo e paisagem. 

Proporcionavam encontros conhecidos como instameetings entre os curadores e 

interessados no projeto pra a discussão dos temas e propostas de cada mês. Para o 

desenvolvimento desse projeto, além do apoio da prefeitura e do comitê Rio 450, 

participaram também um curador geral, uma produtora executiva, um editor, uma 

pesquisadora, redatora e mediadora de rede social, um editor de imagens, um 

designer, um consultor jurídico, um gerente de projeto e um assistente de arte, cujos 

nomes estão disponíveis no site do evento.  

Após o envio das fotos, os curadores, formados por no máximo quatro 

pessoas, avaliavam as fotos e as postavam na página oficial do Instagram @Rio450 

e, de acordo com o site6 do projeto, haveria prêmios para aqueles que tiverem suas 

fotos selecionadas:  

 
 
[...] as 450 imagens selecionadas terão a honra de entrar para o acervo 
oficial da cidade, um legado das comemorações dos 450 anos para a 
posteridade. Seus autores ganharão diplomas oficiais do projeto. E ainda 
poderão integrar as exposições, livros, cartões postais, cartazes, filmes que 
surgirem.  
 
 

Completando ainda que poderá haver mais possibilidades de benefícios aos 

vencedores e, consequentemente, para a cidade que contará com um acervo de 

fotos marcantes. 

As missões fotográficas ficaram divididas em 65 temas que são:  

 

 

 

 

 

                                                           
6
  Informações coletadas no site do projeto. Disponível em: http://rio450anos.tumblr.com/oprojeto. 

Acesso em: 22 maio 2015. 
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1 Pão de Açúcar 23 Jardim Botânico 45 Noel 

2 Chegadas 24 Artística 46 Presidente Vargas 

3 Mata Atlântica 25 Bandeira 47 Futebol 

4 Tribos 26 Marca 48 Bossa Nova 

5 Portugal 27 Grande Meier 49 Avenida Brasil 

6 Praça XV 28 Trilhos 50 Guanabara 

7 São Sebastião 29 Gringos 51 Embarque 

8 Ilhas 30 Botafogo 52 Oeste 

9 Vale do Carioca 31 Monumento 53 Ponte 

10 Relevo 32 Café 54 Sambódromo 

11 Jacarepaguá 33 Água Doce 55 Morro 

12 Fortes 34 Machado 56 Réveillon 

13 Folia 35 Boa Vista 57 Praia 

14 África 36 Virada 58 Barra 

15 Comercio 37 Saber 59 Obras 

16 Lapa 38 Rio Branco 60 Cidade Olímpica 

17 Glória 39 Espetáculo 61 Carioca 

18 Parques 40 Urca 62 Amanhã 

19 Tijuca 41 Porto 63 Carnaval 

20 Tiradentes 42 Castelo 64 Festa 

21 Fé 43 Redentor 65 Rio450 

22 Imperial 44 Copacabana   

Quadro 1: Sequência das missões fotográficas.  
Fonte: Instagram, 2015 

 

O projeto contou com 214 autores ganhadores durante todos esses dias de 

missões e diversos deles com mais de uma foto escolhida pelos curadores. Contou 

com mais de 70 mil fotos tagueadas (fotos marcadas com hastag) e mais de 72 mil 

seguidores.  

Podemos perceber então, que esse projeto consagrou diversos locais da 

cidade, tanto os mais conhecidos turisticamente, quanto os menos conhecidos, 

propondo também temas que representam festas da cidade, suas comemorações e 

figuras importantes. Notamos devido a esse avanço dos meios de comunicação, 

principalmente a internet que a fotografia começou a se popularizar e novas formas 
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de arte puderam ser compartilhadas e desenvolvidas. Segundo Susan Sotang (2004, 

p 18): 

 
 
Desde o seu início, a fotografia implicava a captura do maior número 
possível de temas. A pintura jamais teve um objetivo tão imperioso. A 
subsequente industrialização da tecnologia da câmera apenas cumpriu uma 
promessa inerente à fotografia, desde o seu início: democratizar todas as 
experiências ao traduzi-las em imagens. 
 
 

Esse projeto @Rio450 pôde proporcionar diversos usos sociais para essas 

imagens, reforçando o encontro entre as pessoas em diversos lugares da cidade 

(com a ajuda dos Instameetings), agregando conhecimento para todos aqueles que 

participaram do projeto e também os que só se interessaram. De acordo com o autor 

Maffesoli (1995, apud HOLMER, 2005, p. 6): 

  
 
[...] o principal papel da imagem na pós-modernidade é a religação que 
produz. Esse partilhar comum, muitas vezes não lógico, em torno de uma 
imagem, gera vínculos e permite o reconhecimento de si a partir do 
conhecimento do outro. 
 
 

Podemos identificar essas características no @Rio450, pois além de 

obtermos conhecimento a partir da descrição de diversos historiadores e 

pesquisadores sobre a história do Rio, podemos também compartilhar experiências 

através das fotografias.  

Ao final do projeto os curadores propuseram uma pesquisa que ficou 

disponível até dia 25/03/2015, para conhecer um pouco melhor sobre os 

participantes, principalmente aqueles cujas fotos foram escolhidas, avaliando 

também como foi o ano e seus próximos passos. Para o público em geral havia 

perguntas básicas como nome/nome no Instagram, idade, cidade, e outras como, 

“como conheceu o @Rio450?”, se a pessoa havia participado de alguma missão. 

Era perguntado também qual nota de 1 a 10 ela daria para o projeto, se havia 

aprendido um pouco da história do Rio, uma avaliação do projeto, entre outras, que 

certamente ajudaram os curadores.  

Para os que foram selecionados com suas fotos, foram feitas entrevistas 

online, que continham perguntas como: quantas fotos selecionadas no projeto, 

profissão, “como começou a fotografar”, “quais as suas principais influências?”, 

“como o @Rio450 pode evoluir?” e a pessoa ainda conta um pouco como foi sua 
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experiência ao participar do projeto. Foram divulgados alguns resultados da 

pesquisa com o público em geral assim distribuídos: 54,9% eram mulheres, 45,41% 

eram homens, 63,4% dos participantes moram no Rio de Janeiro. Outras cidades 

que foram mencionadas com porcentagens desde 2,86% até 1,7% foram, Nilópolis, 

Duque de Caxias, Niterói, São Paulo, São João de Meriti, Brasília e Belo Horizonte 

e, outros 24,29% representaram outras 269 cidades.  

Os resultados dos autores que tiveram fotos escolhidas pelos curadores e 

publicadas no projeto foram: 126 autores com uma foto, 42 autores com duas fotos, 

13 autores com 3 fotos, 6 com quatro fotos, 9 com cinco fotos, 6 com seis fotos, 3 

com sete fotos, 4 com oito fotos, 2 com 10 fotos, 1 autor com 12 fotos e, por último, 1 

autor com 13 fotos escolhidas. Estão disponíveis somente as respostas de 14 

pessoas, no perfil do Instagram do projeto, que responderam perguntas mais 

pessoais e qualitativas.  

 

 

 

 
Figura 2: Resultado da pesquisa realizada pelos organizadores do projeto @Rio450. 

Fonte: Instagram, 2015. 
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Figura 3: Resultado da pesquisa realizada pelos organizadores do projeto @Rio450. 

Fonte: Instagram do Projeto @Rio450. 

 

 

 

O projeto se encerrou com a divulgação de fotografias da cidade propostas 

nas missões em março deste ano de 2015 e continuou no mês de abril deste mesmo 

ano, com as entrevistas online com os vencedores.  

 

2.3  MEMÓRIAS DA FOTOGRAFIA NO RIO DE JANEIRO 

 

 Há alguns precursores da fotografia da cidade do Rio de Janeiro, ainda 

utilizando a técnica da daguerreotipia, como por exemplo, Louis Compte que 

fotografou os arredores do Paço Imperial, no ano de 1840, época em que as 

técnicas fotográficas chegaram ao Brasil pelo Rio de Janeiro. Alguns anos depois, o 

norte americano Augustus Morand também fotografou essa região, Victor Frond, 

francês que se dedicou, porém não exclusivamente a registrar as paisagens do Rio; 

Camillo Vedani, George Leuzinger, assim como outros fotógrafos viajantes que 

ainda utilizavam o daguerreotipo, buscando conhecer as paisagens cariocas e a 

Corte brasileira. Outro fotógrafo importante foi o alemão Revert Henrique Klumb, 

pois foi de acordo com Pedro Karp Vasquez (2001, p.34): "[...] o primeiro profissional 

a realizar uma ampla e sistemática documentação fotográfica da paisagem carioca, 

produzindo mais de duzentas vistas da cidade do Rio de Janeiro a partir da década 
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de 1850". Porém, não há indícios corretos das datas de suas fotografias, somente 

que foram realizadas no período entre 1855 e 1862. Uma curiosidade era que esses 

primeiros fotógrafos costumavam construir seus ateliês em locais onde tinham 

claraboias ou janelas grandes de vidro e ocupavam locais onde outros fotógrafos já 

estiveram utilizando o mesmo espaço programado e materiais fotográficos, segundo 

Vasquez (2001, p. 21): 

 
 
Quando o fotógrafo assumia não só o posto, como também o equipamento 
e o arquivo de negativos de seu predecessor, ou quando existia algum tipo 
de ligação comercial entre eles e o novo locatório do ateliê buscava colher 
os benefícios da fama de seu predecessor, era costume que isso fosse 
indicado nos cartões-suporte de suas fotografias. 
 
 

Sendo assim, alguns locais da cidade já eram ocupados por ateliês 

fotográficos, como por exemplo, na Rua São Jose, 96, no centro do Rio de Janeiro 

(VASQUEZ, 2001).  

A importância de Revert Henrique Klumb foi fundamental pra os registros 

cariocas. Foi também o primeiro a fotografar a Floresta da Tijuca e suas quedas 

d'agua. Ele utilizava o modo de estereoscópico para fotografar, também pioneiro no 

Brasil e, segundo Vasquez (2001, p. 35): "[...] a imagem estereoscópica é constituída 

por duas fotografias realizadas simultaneamente por uma câmera dotada de 

objetivas gêmeas, separadas entre si cerca de 6,3 cm, distância media entre os 

olhos humanos". Esse tipo de fotografia, aos olhos humanos faz com que tenhamos 

a impressão de tridimensionalidade, como se de fato estivéssemos no local da foto.  

Klumb teve a oportunidade de fotografar a cidade antes de grandes 

modificações arquitetônicas, na época anterior a 1902, quando Pereira Passos 

assumiu a prefeitura do Rio. Fotografou, segundo Vasquez (2001, p.36): 

  
 
[...] a cidade do Rio de Janeiro em suas feições originais, com o Passeio 
Publico tal como construído por mestre Valentin em 1783, por ordem do 
Vice-rei D. Luís de Vasconcelos, na qualidade de primeiro passeio público 
do Brasil. 
 
 

Padilla fotografou também o prédio da Escola Militar do Largo de São 

Francisco com sua fachada original, assim como lugares que antes ficavam a beira 

mar e hoje são aterrados e ocupados, por exemplo, pela Escola Naval e pelo 

aeroporto Santos Dumont. Nessa época, de 1842, os franceses deixaram um legado 
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cultural para o Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, trazendo a prática da 

pintura, artes e uma vida cultural mais intensa. Foi nessa época que D. Pedro II 

mostrou interesse por esse meio e houve uma exposição de fotografias, esta, de 

acordo com Vasquez (2001, p. 37) foi:  

 
 
[...] a exposição de daguerreótipos em um evento consagrado as artes 
plásticas e a participação da daguerreotipista Hippolyte Lavenue, talvez a 
primeira mulher em todo mundo a fazer parte de um evento dessa natureza. 
 
 

 Houve também outras exposições, porém não há registros que comprovem a 

participação de Klumb. Sua especialidade era a fotografia de paisagens e, nessa 

época esse tipo de arte não era tão valorizada, fazendo com que Klumb tivesse que 

voltar para Paris, sua cidade natal. 

Podemos perceber então que a cidade do Rio começa e criar um ambiente 

cultural voltado inclusive para a fotografia, seja ela documental ou artística, que pôde 

influenciar diversas pessoas, atrai-las para a cidade e, consequentemente, o Rio 

começa a ganhar um acervo histórico de imagens que retratam seu povo, seus 

costumes, mudanças na paisagem urbana e ambiental e aspectos que podemos 

identificar ainda nos dias de hoje. 

Outro fotógrafo importante das paisagens cariocas na década de 1890 foi 

Juan Gutierrez de Padilla, que fixou seu estúdio na Rua da Carioca 114 e segundo 

George Ermakoff (2001, p. 23): 

  
 
[...] em 3 de agosto de 1889, recebeu o título de fotógrafo da casa Imperial, 
que lhe dava permissão não somente para usar as armas imperiais nos 
cartões e fotografias, como também para ostentá-las na frente do seu 
estabelecimento comercial enquanto fosse gerido por ele. 
 
 

Fotografou a época da transição em que o Brasil passava do Império para a 

República. Fotografava a vida urbana do centro da cidade como, por exemplo, o 

mercado da Praia do Peixe que se localizava próximo ao Paço Imperial, com 

técnicas mais avançadas de fotografia, conseguiu registrar o cotidiano das pessoas, 

sem que precisassem posar para as fotos ou que saíssem borradas, assim 

conseguiu mostrar de maneira mais precisa esses momentos. Registrou também a 

comemoração do quinto aniversário da Proclamação da República e, segundo 

George Ermakoff (2001, p. 12): "[...] além das imagens focalizando a tropa em 
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marcha ou retratando os diversos assistentes civis, é possível encontrar 

instantâneos registrando atos fugidios como um soldado ajeitando em plena rua a 

perna da calça de seu uniforme para dentro da bota". Podemos perceber então o 

avanço em suas técnicas de fotografia, que conseguiam registrar momentos 

relativamente rápidos e espontâneos, sem se precisar posar para a foto. 

Preocupava-se em fotografar os ambientes de todos os ângulos possíveis, mesmo 

aqueles mais "tradicionais" como o Corcovado, o Pão de Açúcar, o Paço Imperial, os 

Arcos, Chafariz da Carioca, as Igrejas do centro, o Jardim Botânico, entre outros. 

Procurava mostrar sempre o cenário mais detalhado possível, segundo Ermakoff 

(2001, p. 12), o fotógrafo Juan Gutierrez tinha a "[...] vontade de equilibrar a 

composição da vista da estação do bondinho do Corcovado com uma árvore à 

direita da imagem, a necessidade de mostrar todo o guindaste que ergue um canhão 

na Ilha de Villegaignon ou de enquadrar toda a Cascatinha da Tijuca".  

Gutierrez tornou-se um dos pioneiros fotógrafos a registrar os conflitos 

armados no Brasil como a Revolta da Armada, manifestações populares, desfiles, 

entre outros. A época da República foi marcada por diversas transformações na 

cidade como, por exemplo, a passarela que ligava o Paço Imperial ao Convento do 

Carmo e a Capela Imperial, cuja sua remoção foi registrada também por Gutierrez, 

assim como a inauguração da estátua do General Osório (ERMAKOFF, 2001). Esse 

fotógrafo permaneceu por nove anos no Brasil até morrer em Canudos durante a 

batalha, tornando-se o "[...] primeiro mártir do fotojornalismo brasileiro" (ERMAKOFF, 

2001, p. 31). Conseguiu formar um grande acervo fotográfico que foi fundamental 

pra a história do Rio de Janeiro e Brasil e, fotografou, com muitos detalhes e de 

diferentes maneiras, segundo Ermakoff (2001, p. 32):  

 
 
[...] o Morro do Castelo e seus arredores, a Ilha das Cobras, a Ilha fiscal, 
São Cristóvão e Gamboa, Santa Teresa, Silvestre, Glória, Flamengo, 
Laranjeiras, Cosme Velho e Botafogo, Copacabana e Jardim Botânico, 
Paquetá e Niterói. 
 
 

Já na década de 1860, a fotografia de paisagens começou a ser mais 

valorizada e outro fotógrafo que se beneficiava delas foi Augusto Stahl e havia na 

cidade um lugar específico onde se podia vender essas fotografias, segundo Lago 

(2001, p. 140), "[...] com a consolidação da Casa Leuzinger como lugar privilegiado 

de venda de vistas do Rio de Janeiro". Assim, essas fotografias eram 
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comercializadas principalmente para estrangeiros como uma lembrança das belezas 

da cidade. Outra arte que era valorizada na época era a transposição de fotografias 

para a tela com pinturas a óleo, mostrando mais uma vez essa crescente influência 

da fotografia como uma forma de expressão artística. 

Desde essa época, as pessoas já valorizavam muito a paisagem do Rio, 

principalmente estrangeiros que vinham e se encantavam com tanta beleza, 

segundo Lago (2001, p. 140): 

  
 
[...] muitas fotos do Rio de Janeiro, realizadas em sua maioria por volta de 
1865, parecem priorizar as vistas mais vendáveis e obviamente atraentes, 
mas é muito difícil definir o óbvio numa cidade onde a paisagem dominante 
é "comerciável" por excelência. 
 
 

Podemos perceber então que o Rio de Janeiro vem sendo valorizado por 

suas paisagens através das imagens e desde então, é o que mais tem chamado a 

atenção dos turistas.  

Stahl trabalhou somente nove anos na cidade, tendo também trabalhado em 

outros estados do Brasil, porém trouxe um grande acervo de fotografias para o Rio, 

totalizando 44 vistas da cidade. Fotografava ruas, praias, bairros, sempre com uma 

imagem bem ampla e enquadramentos adequados, como por exemplo, a Rua 

Direita, atualmente chamada de 1º de Março, o Passeio Público, o Jardim Botânico, 

o Palácio da Quinta da Boa Vista, o Largo do Rossio, atualmente Praça Tiradentes, 

a Praia de Botafogo, o Largo do Machado, os bairros da Glória e Santa Tereza, 

entre muitas outras (LAGO, 2001).  

Podemos perceber o crescente interesse pela fotografia desde o século XIX 

até os dias atuais, seja ela específica para o comércio, como os cartões postais, por 

exemplo, seja para contar uma história, ou também só uma recordação pessoal. As 

câmeras ficaram cada vez mais compactas e simples, alcançando um público cada 

vez maior e, mais recente ainda, com o uso da internet nos celulares é possível 

registrar todos os momentos que queremos e ainda compartilhá-los para um número 

muito grande de pessoas.  

O projeto @Rio450 mostra exatamente isso, um compartilhamento de 

diversas imagens do Rio, no qual podemos destacar diversas vistas que são 

mostradas e selecionadas, assim como a cultura carioca e seu povo. Comparando 

esse projeto com o que era feito por grandes fotógrafos na década de 1855 em 
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diante, podemos perceber que a valorização de lugares específicos do Rio ainda é 

muito forte como, por exemplo, o Pão de Açúcar, registrado por muitos fotógrafos na 

antiguidade e com o projeto @Rio450, que foi a primeira missão a ser proposta 

pelos curadores do evento.  

Outros exemplos comuns entre os fotógrafos de antes e esses atuais do 

projeto são os registros da Praça XV, o dia a dia das pessoas nas ruas centrais do 

Rio, os bairros da Lapa, Glória, o Jardim Botânico, Botafogo, entre outros. O 

@Rio450, diferentemente do que era retratado antes (década de 1855), procurou 

mostrar mais detalhes dos lugares, seu povo, a cultura, as comemorações, indo 

além do centro da cidade, a lugares turisticamente mais conhecidos, dando dicas de 

lugares que provavelmente até os próprios cariocas nunca estiveram.  

No próximo tópico vamos destacar o papel do marketing, principalmente a 

parte voltada para a promoção de imagens. Na primeira parte será abordada a 

questão do conceito de marketing de uma maneira geral, depois voltada para a área 

do turismo, por fim, vamos discutir a ideia da promoção e propaganda turística que 

se insere no marketing. Abordar esse conceito é importante, pois a questão da 

atração dos turistas para um determinado local e sua promoção não depende 

somente da comunicação, mas sim de todas as estratégias de marketing mais 

amplas. 

 

2.4  DIVULGAÇÃO E MARKETING DO TURISMO 

 

Compreender o que é o marketing é fundamental para que certas decisões 

voltadas para o mercado, neste caso, o mercado turístico, possam ser tomadas de 

maneira adequada, sendo uma de suas principais funções, direcionar estratégias 

voltadas para a necessidade do consumo. Vamos destacar também como a imagem 

está inserida neste conceito.  

A origem da palavra marketing vem do inglês, market, que significa mercado. 

Apesar do comércio sempre existir na sociedade, essa troca de bens e serviços, o 

conceito de marketing e essa palavra só foram utilizadas no século XX, sendo este 

fenômeno relativamente novo. De acordo com Chris Cooper (2001, p. 382): 

 
O uso da palavra marketing no início do século XX era associado a uma 
serie de ações vagamente relacionadas com a atividade de realizar uma 
venda. Portanto, o marketing como conhecemos hoje é uma evolução 
recente. 
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Diversos autores definem o uso dessa palavra de maneira simples e de 

diferentes maneiras, porém o mais complicado é entender como ele é praticado. 

Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é marketing, definindo-o de maneira 

generalizada e equivocada. Segundo Dias (2005, p. 36), há diversas afirmações 

errôneas, como por exemplo, que o marketing é considerado somente como 

propaganda e publicidade, mas essa é só mais uma etapa do seu planejamento, é o 

“[...] momento de concretizar a exposição de um produto ou serviço, que será, então, 

submetido à avaliação do consumidor potencial”. Outra ideia equivocada é que o 

marketing está associado a vendas e, na verdade ele se refere à satisfação de todos 

os envolvidos, desde os consumidores e produtores, até entidades públicas ou 

privadas. Sendo assim, o marketing envolve todos os processos de planejamento, 

estratégias e objetivos da organização, “[...] tudo em um sistema avaliado e 

controlado de resultados e efeitos, gerando a retroalimentação de informações 

necessárias para estabelecer a dinâmica continua do esforço de marketing 

organizacional” (DIAS, 2005, p. 37). 

Com o crescimento econômico, principalmente no início do século XX, as 

empresas começaram a adotar medidas mais eficazes de gerenciamento e 

planejamento da organização, focando principalmente na satisfação e necessidades 

do consumidor e, devido ao crescimento populacional, as pessoas começaram a 

exigir mais do mercado. Essas necessidades podem ser, de acordo com Dias 

(2005), de duas maneiras, a inata e a adquirida. A primeira delas se refere às 

necessidades básicas como sentir fome, sede, sono, e a segunda, refere-se às 

necessidades do ambiente sociocultural em que as pessoas estão envolvidas, como 

o “[...] desejo de pertencer a um grupo social, desejo de reconhecimento e de auto 

realização” (DIAS, 2005, p. 37). Há satisfação quando todas essas necessidades 

são atendidas, se o valor dado a aquele determinado produto ou serviço atingiu ou 

superou as expectativas, o cliente então, será beneficiado e ficara satisfeito.  

 O turismo também teve que se adaptar a essas novas condições de mercado, 

ampliando seu potencial para obter sucesso. Segundo Santos; Santos (2011, p.22), 

"O marketing turístico envolve as ações no mercado turístico que visam atender com 

produtos turísticos as necessidades dos consumidores, procurando satisfazer os 

seus desejos e construir uma perfeita relação de trocas". Com a alta concorrência 

que cada vez mais cresce, é preciso que as empresas continuem diferenciando seus 

produtos e serviços para atender as necessidades dos turistas.  
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 O marketing turístico não é diferente dos objetivos de marketing em geral, 

porém há algumas diferenças de acordo com Dias (2005). Uma dessas 

características é a fundamental ligação entre os setores público e privado, para 

manter a qualidade do produto turístico, pois esse produto/serviço é considerado, 

segundo Dias (2005, p. 90): “[...] toda a experiência vivida pelo turista, desde o 

momento em que ele sai de sua moradia até o momento em que retorna”. Sendo 

assim, o turista acaba utilizando também serviços públicos, sejam eles “[...] 

diretamente prestados pelos órgãos de governo ou controlados e executados por 

permissionários e concessionarias” (DIAS, 2005, p. 90). 

Assim, precisam ter a qualidade para que satisfaçam todo esse percurso do 

turista, portanto, é preciso pensar em como gerir esse destino de maneira correta, 

pois é fundamental para a sua valorização e promoção. Cada empresa ou 

empreendimento turístico tem seu próprio desenvolvimento de marketing, para que 

assim possam atender o seu público específico, porém, “[...] não poderão em 

nenhum momento entrar em choque com a estratégia geral de marketing do destino 

turístico” (DIAS, 2005, p. 91). Essas organizações devem sempre estar em 

harmonia, pois além dos interesses do destino, há também os interesses da 

comunidade local, que também representam aquele ambiente.  

 O relacionamento com o cliente tem se tornado cada vez mais presente e, 

segundo Guimarães; Borges (2008, p. 90) há agora diversas “mudanças nos 

instrumentos de marketing” como, por exemplo, o marketing digital, derivado do 

crescente uso da internet para se divulgar ou promover um produto, serviço ou local, 

sejam eles relacionados ao turismo ou não.  

A grande disposição de informações fez com que os clientes ficassem muito 

mais exigentes, pois além das informações, possuem as opiniões e avaliações de 

outras pessoas que buscam ou experimentaram o serviço ou produto. Ainda 

segundo Guimarães; Borges (2008), podemos comparar essas mudanças nos 

estilos de marketing, algumas ainda utilizadas até hoje, porém com maneiras 

inovadoras, como é o caso do marketing de massas, por exemplo, a televisão que 

consegue alcançar um público grande, porém continua não sendo específica para 

cada tipo de pessoa, podendo não ter a qualidade e quantidade necessária de 

informações. Agora, com a internet temos o marketing um a um, no qual podemos 

disponibilizar “diversas mensagens segmentadas, nas quais se explorem, com 

fartura de detalhes, informações sobre a empresa, sobre os produtos e serviços etc.” 
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(GUIMARÃES; BORGES, 2008, p. 91), além disso, essas mensagens e informações 

podem ser personalizadas de acordo com as buscas do cliente ou até mesmo 

customizadas, e o cliente pode adaptar aquele serviço ou produto a sua maneira.  

 Uma das estratégias de marketing é o cuidado na formação da imagem dos 

destinos turísticos, também serviços e produtos, pois de acordo com Ferreira (2011, 

p. 683) "[...] a imagem de uma marca influencia, em boa medida, o processo de 

decisão final do consumidor" e isso, deve ser feito de médio até longo prazo, pois é 

tudo aquilo que representa aquele lugar e sua comunidade, assim como o que os 

turistas imaginam e acham sobre ele. Essa imagem pode atrair o cliente, porém 

todas as condições e estruturas locais e que são divulgadas nessa imagens devem 

mostrar o que de fato é o local, pois se não for verdadeira, pode ser repulsiva ou 

negativa, fazendo com que o turista talvez não volte mais ao local, pois, de acordo 

com Bignami (2002, p. 13): [...] todo consumidor espera obter do produto escolhido o 

que esse lhe prometera”. Se o turista, por exemplo, não tem nenhum conhecimento 

do local, ele irá se influenciar pela promoção proposta da localidade e suas 

características. É preciso que haja uma boa estratégia para a imagem, para que 

assim, produtos ou serviços possam atingir mais públicos e serem mais vendidos.  

Ter cuidado com a comunicação dos serviços e produtos turísticos é muito 

importante, pois é através dela que o turismo vai se expandir. De acordo com o 

Ministério do Turismo (BRASIL, 2007, p.31):  

 
 
A promoção turística é um item do composto de marketing que abrange 
todas as ferramentas mercadológicas utilizadas para estabelecer 
comunicação com o mercado, incluindo as técnicas a serem aplicadas para 
promover o produto turístico e a forma como a promoção será transmitida 
ao consumidor: imagem, linguagem de comunicação etc. 
 
 

Há diversas estratégias para uma boa promoção do turismo como um bom 

relacionamento com o mercado consumidor; determinar o público-alvo e assim criar, 

modificar ou fortalecer sua imagem, dependendo da situação; vincular essas 

imagens à informações precisas e claras e, por fim, dar suporte ao processo de 

comercialização (BRASIL, 2007). Uma promoção bem administrada faz com que o 

produto ou serviço seja conhecido no mercado e também com que os consumidores, 

os próprios turistas, a reconheçam de forma positiva. Para que todas essas 

informações cheguem ao consumidor, contamos hoje com diversos meios 

comunicativos, podendo ser eles impressos ou digitais. Alguns exemplos são: 
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catálogos, folhetos, mapas turísticos, cartazes, sites, blogs, páginas nas redes 

sociais e, até mesmo o Instagram, foco de nosso presente estudo. É importante 

também a criação de uma logo para a identificação do local, produto ou serviço.  

É possível promover o turismo de diversas maneiras, de acordo com o 

Ministério do Turismo, como por exemplo, através das propagandas que são 

incentivos pagos para divulgar seus produtos/serviços/ideias, funcionando como um 

"grande iniciador de vendas" (BRASIL, 2007, p. 37); a publicidade que já é sem 

custos e gerada muitas vezes espontaneamente; o merchandising que "compreende 

ações promocionais de produtos ou serviços nos pontos-de-venda, com o objetivo 

de estimular a decisão de compra mediante a exposição destacada e as facilidades 

oferecidas." (BRASIL, 2007, p. 37); a criação de slogan, jingles, reportagens e 

documentários, criando assim uma identidade visual ao negócio ou produto; o 

marketing eletrônico por meio da internet, entre outros.  

Diversas empresas de turismo promovem e divulgam o seu trabalho por meio 

das redes sociais, que cada vez mais têm o número de usuários ativos aumentado. 

O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), por exemplo, divulga imagens do 

Brasil, suas geolocalizações e alguns comentários sobre as fotos através de um 

perfil no Instagram, que hoje conta com mais de dois mil seguidores em todo mundo, 

além disso, tem uma página no Facebook que já recebeu mais de 59 mil curtidas. De 

acordo com a própria empresa (BRASIL, 2014) foi contratado um fotógrafo russo 

chamado Murad Osmann, conhecido mundialmente por fotografar sua namorada de 

costas segurando sua mão, por diversos lugares, para registrar imagens de destinos 

no Brasil e marcá-las com a hastag #visitbrasil e #lovebrasil, divulgando assim a 

página oficial do Projeto “Visit Brasil” (figura 4), que possui mais de 19 mil 

seguidores e, principalmente divulgando o Brasil para o mundo (BRASIL, 2014).  
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Figura 4: Página do VisitBrasil no Instagram. 
Fonte: Instagram, 2014. 

 

Além do perfil @visitbrasil no Instagram da EMBRATUR, o Instituto promoveu 

uma ação digital em 2014, chamada "The Whole Picture", que tem a função de 

transformar as fotos dos usuários em ilustrações. Para participar, as pessoas 

deveriam seguir a página @visitbrasil no Instagram e incluir uma foto com a hastag 

#visitbrasil; quando as fotos foram enviadas, passaram por uma curadoria que 

selecionava as imagens para a ilustração.  

Esse projeto teve a duração de seis dias e todas as fotos, transformadas em 

ilustrações, foram disponibilizadas em um site. O propósito desse projeto, segundo o 

presidente da Embratur é atrair mais seguidores para página, assim como divulgar o 

Instamapp, como um novo aplicativo que divulga o mapa do Brasil onde as fotos 

foram registradas. De acordo com a EMBRATUR (BRASIL, 2014), o Instituto tem 

intensificado cada vez mais a divulgação do país no exterior através das mídias 

digitais, demonstrando que um terço dos estrangeiros que visita o Brasil utiliza a 

internet para programar suas viagens (pesquisa realizada em 2012 pela 

EMBRATUR).  
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Outro exemplo de divulgação de imagens através das redes sociais é o 

Ministério do Turismo, que possui uma página no Instagram, hoje já com mais de 21 

mil seguidores e que posta fotos de participantes escolhidos que acrescentaram em 

suas fotografias hastags como: #Mtur, #ViagePeloBrasil, #DicasdeDestino, 

#BelezasdoBrasil ou #PartiuBrasil. Essas hastags podem ser postadas no próprio 

Instagram, no Facebook ou Twitter. A ação #PartiuBrasil tem o objetivo, segundo a 

diretora de Marketing do Ministério do Turismo (BRASIL, 2015, [s.p.]): "[...] apoiar a 

comercialização de rotas domésticas em parceria com operadores e agencias para 

vender, cada vez mais, as viagens dentro do pais." 

Não só essas empresas, mas muitas outras aderiram o uso do Instagram e 

outras redes sociais para a divulgação de imagens e, podemos perceber que, elas 

são um dos principais canais de comunicação com o mundo, atraindo um público 

cada vez maior, que planeja suas viagens através de pesquisas em fotos publicadas 

e divulga suas experiências para diversas pessoas. 

No próximo, e último capitulo, vamos discutir as percepções dos entrevistados 

em relação ao projeto @Rio450, destacando as paisagens do Rio e analisar 

influências deste em relação ao turismo da cidade.  
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3  PERCEPÇÕES E ANÁLISES: EXPERIÊNCIAS VISUAIS E TURÍSTICAS 

 

O objetivo deste último capítulo é apresentar a escolha da metodologia 

utilizada para o desenvolvimento da pesquisa com o projeto @Rio450, assim como a 

apresentação dos resultados e análises.  

 
3.1 O PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 

Foi feita uma pesquisa exploratória, pois está mais familiarizada com o 

problema, com o propósito de torná-lo mais evidente ou também construir hipóteses. 

Essas pesquisas também envolvem levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado, entre outras (GIL, 2008). A abordagem da pesquisa será qualitativa, 

focando na compreensão de um grupo específico de pessoas, obtendo assim um 

contato direto entre o entrevistador, o entrevistado e toda a situação que será 

estudada, procurando compreender a opinião e visão de cada participante. 

As pessoas foram selecionadas a partir da análise de todas as fotos postadas 

no perfil do projeto @Rio450 no Instagram. Foram separadas para a análise e 

contato para a entrevista, todas aquelas pessoas que registraram fotos de atrativos 

turísticos e paisagens7 do Rio de Janeiro, principalmente aqueles atrativos menos 

conhecidos ou divulgados. No total foram identificadas 92 fotografias envolvendo 

atrativos e paisagens (algumas fotos foram de locais que se repetiam, por isso não 

acrescentamos). A seguir foram feitas pesquisas no perfil dos autores no aplicativo e 

eliminadas todas as fotografias postadas por fotógrafos professionais, editores de 

jornais e revistas e pessoas formadoras de opinião.  

Desse processo foram selecionados 63 pessoas que, por meio do próprio 

aplicativo Instagram foram contatadas. Para isso, foi preciso adicionar todas elas no 

Instagram da autora deste trabalho para que um primeiro contato fosse feito. Nesse 

primeiro contato, foi enviada uma imagem contendo a logo da Universidade Federal 

Fluminense e uma breve apresentação (Figura 5). Esta mensagem privada para 

cada pessoa selecionada ficou disponível desde o dia 05/05/2015 até o dia 

25/05/2015.  

                                                           
7
 Os atrativos turísticos podem ser naturais e culturais. Tem a função de promover os fluxos turísticos e fazem 

parte da oferta. São geridos como negócios e possuem uma estrutura para receber visitantes. (SEBRAE, 2015). 
Já “paisagem” é o fragmento de um todo visualizado em um lance de vista, um panorama. (DICIO, 2015). 
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Figura 5: Mensagem enviada aos selecionados para participar das entrevistas. 
Fonte: Instagram, 2015. 

 

O primeiro contato com os participantes foi realizado via Instagram e, por ser 

uma ferramenta relativamente nova ou pelo curto espaço de tempo, muitas pessoas 

não chegaram a visualizar a mensagem e algumas delas visualizaram, porém não 

responderam a nossa solicitação. O total de respostas obtidas foi de 13 pessoas, 

que foram então entrevistados.   

As imagens selecionadas não foram incluídas nesse trabalho devido a 

questões de direitos autorais; porém foi incluída uma descrição desses atrativos 

selecionados.  

Para uma entrevista com os idealizadores e apoiadores do projeto, foram 

feitos outros tipos de contatos. Um e-mail foi enviado para a Prefeitura do Rio, 

também com uma breve apresentação. Foi perguntado se havia alguma indicação 

da equipe responsável pelo projeto no Instagram com quem pudesse realizar a 

entrevista. Para a página da comemoração dos 450 anos do Rio, no Facebook, a 

mensagem também foi postada. Foi também preciso adicionar no Instagram da 
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autora o presidente do comitê organizador e, seguindo o mesmo princípio, foi 

enviada uma foto com um texto de apresentação e pedido para uma pequena 

entrevista. Outras pessoas envolvidas na organização do projeto também foram 

adicionadas, como por exemplo, as que participavam na parte do backoffice, 

preparando e selecionando as fotos para as postagens. Todos esses contatos foram 

coletados diretamente de algumas fotos do perfil do projeto, site da prefeitura do Rio 

e Riotur.  

Foi desenvolvido na plataforma do Google Docs um formulário, contendo 14 

perguntas, para facilitar a coleta e análise dos dados. Algumas pessoas 

responderam por meio do Facebook (3 pessoas), telefone (2 pessoas) ou 

diretamente no corpo do e-mail (10 pessoas).  

As primeiras perguntas ajudaram a identificar o perfil do entrevistado, 

contendo alternativas como gênero e faixa etária. Logo após, as perguntas foram 

específicas sobre o projeto, para moradores ou não da cidade do Rio de Janeiro, 

como, por exemplo, se seguiram as dicas dos curadores, seu interesse pelas 

missões, quais os atrativos chamaram mais a atenção e ao final, perguntas 

relacionadas ao turismo, como por exemplo, se visitou lugares de que nunca ouviu 

falar e se já teve interesse em conhecê-los devido às fotos do projeto. Há perguntas 

também sobre a importância da divulgação da cidade através das fotos que eram 

postadas e comentários e sugestões sobre o @Rio450.  

No próximo tópico são apresentados os dados e a análise final do trabalho. 

 

3.2 AS PERCEPÇÕES DOS PARTICIPANTES DO PROJETO @RIO450 E 

ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

 As entrevistas foram feitas com o propósito de realizar um estudo sobre a 

importância do projeto @Rio450 para a cidade do Rio de Janeiro, levantando 

também as percepções dos participantes que tiveram suas fotos selecionadas nas 

missões, tendo em vista a identificação do perfil dos atrativos turísticos que mais 

chamaram a atenção dos entrevistados. Conforme informado, responderam a essa 

entrevista 15 pessoas no total, sendo 13 as que obtiveram suas fotos postadas no 

perfil @Rio450 e as outras duas, a gestora do projeto e o idealizador, cujas 

perguntas foram modificadas de acordo com os cargos. Primeiro, estão indicadas as 

perguntas, respostas e analises das 13 pessoas que concordaram em participar da 
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entrevista, em seguida, seguindo o mesmo padrão, serão indicadas as perguntas, 

respostas e analises da gestora e do idealizador do projeto. Para sistematizar as 

respostas, foram atribuídas letras para representar e diferenciar os entrevistados, 

preservando suas identidades. 

 As primeiras perguntas foram mais diretas, para traçar o perfil dos 

entrevistados. Assim, participaram das entrevistas 9 homens e 4 mulheres, com a 

predominância de 9 pessoas com a faixa etária acima de 31 anos, 3 estavam na 

faixa de 26 a 30 anos e somente 1 na faixa de 19 a 25 anos. Todos eles são 

moradores do Rio. Foi perguntado na entrevista, como souberam do projeto e seis 

pessoas disseram que foi devido a pesquisas no próprio Instagram, outras seis 

através de amigos e uma através de outros meios.  

 Após a pergunta sobre como os entrevistados descobriram o projeto, foi 

perguntado sobre a quantidade de missões de que cada um participou, para que 

pudéssemos analisar a frequência de uso da proposta do projeto, assim como o 

interesse em enviar as fotos para a escolha e análise dos curadores. Três 

entrevistados sabiam exatamente de quantas missões participaram. O entrevistado 

(A) participou de apenas uma, o (B) de 9 missões e o (M) de duas. Os outros dez, 

participaram de diversas missões, três deles, responderam que participaram de 5 a 

10 missões e os outros 7, não sabiam dizer de quantas participaram. Relataram que 

participaram de muitas, como por exemplo, o entrevistado (G), que participou de 

90% das missões, o (H) que participou de mais ou menos 30, com oito fotos 

selecionadas para o perfil do projeto no Instagram, o entrevistado (D) participou de 

quase todas, porém com cinco fotos selecionadas, outros dois participantes também 

relataram que participaram de quase todas, porém com uma e duas fotos 

selecionadas pelos curadores. Sendo assim, podemos concluir que a frequência de 

participação era intensa e que de fato as pessoas procuravam enviar (marcar com 

as hastags) suas fotos para serem analisadas pelos curadores e, quanto mais 

enviam, mais visibilidade essa fotografia terá. 

 A próxima pergunta foi para descobrir se seguiram as dicas dos curadores. 

Além das missões que eram propostas, os organizadores do projeto propunham 

dicas de onde ir e tirar suas fotos. Esta pergunta é importante para analisar o 

interesse dos participantes pelas dicas propostas e se de fato foram úteis para o 

projeto, além disso, é essencial para a discussão da divulgação de lugares 

diferenciados e que não são tão valorizados pela mídia.  
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Nessa pergunta, os entrevistados responderam se seguiram as dicas 

estabelecidas, e essas dicas, representavam os lugares escolhidos pelos 

organizadores do projeto que seriam interessantes o registro fotográfico, 

responderam também o porquê de seguir ou não essas dicas. Seis pessoas 

responderam que não seguiram, com as seguintes justificativas: o entrevistado (A), 

já possuía uma foto e, simplesmente acrescentou a hastag (#) para participar, o 

entrevistado (E) não tinha o costume de olhar o Instagram e quando passava perto 

dos lugares aproveitava para tirar a foto, o entrevistado (I) não seguiu nenhuma vez 

as dicas, e nenhuma de suas fotos escolhidas pelos curadores foi tirada 

especialmente para o projeto, porém, de acordo com o entrevistado, essas dicas 

ajudaram a descobrir novas fotos para serem registradas por ele e como melhorar 

seu olhar artístico. Os outros três que responderam não seguir as dicas, relataram 

não registrar as fotos baseadas no projeto e que acompanhavam pouco o que era 

descrito e divulgado no perfil @Rio450.  

Dos que responderam que seguiram as dicas algumas vezes, podemos 

destacar quatro pessoas. O entrevistado (B) respondeu que na maioria das vezes 

não seguia, já o (C), respondeu que só ia aos lugares fotografar quando não os 

conhecia. O entrevistado (G) respondeu: “Eu sempre procurei ler atentamente o que 

trazia o briefing de cada missão. Caso me interessasse em sair a campo para 

registrar, tentava ser fiel ao que foi solicitado pelos curadores.”, indicando que só 

seguia de fato as dicas quando se interessava pelos lugares. O último a seguir 

algumas vezes as dicas, relatou que era interessante saber o tipo de foto a ser tirada 

e a proposta dos organizadores.  

Somente três pessoas responderam que sempre seguiam as dicas propostas. 

O entrevistado (D), por exemplo, respondeu que seus passeios de final de semana 

eram sempre baseados nas dicas, que sempre tentava pensar qual imagem do lugar 

seria melhor para o objetivo da proposta. O entrevistado (F) procurou, de acordo 

com as dicas, novos pontos de vista e inspiração, seguindo sempre o que era 

indicado no projeto. O último entrevistado a seguir as dicas, respondeu o seguinte: 

“Segui, sim. As dicas dos curadores eram muito importantes, principalmente no início 

do projeto, porque possibilitavam aos fotógrafos participantes ter uma ideia melhor 

dos critérios para escolha das fotos em cada missão e do objetivo final do projeto, 

que era de contar a história da cidade por meio da fotografia”. Seguir as dicas 
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propostas foi importante para esse entrevistado, pois ajudava a entender melhor o 

propósito do projeto.  

Através dessas respostas podemos concluir que a rotina de algumas pessoas 

mudou em relação ao projeto, procurando conhecer novos lugares e, que 

geralmente, de acordo com o que era publicado no perfil do projeto, eram lugares 

não muito divulgados pela mídia. Podemos citar algumas dicas que eram propostas 

como, por exemplo, na missão “Mata Atlântica”, a dica sugerida foi seguir para o 

Parque Ecológico Chico Mendes, no Recreio, nessa página é citado também o que o 

Parque oferece, seu endereço e seus diferenciais. Na missão São Sebastião, a dica 

sugerida foi seguir o percurso pelas “Catedrais de São Sebastião”, passando pela 

Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, em seguida a caminhada pode 

ser feita passando para a Rua 1º de Março, indo até a Igreja Nossa Senhora do 

Carmo da Antiga Sé e, para terminar o passeio passando pela Catedral 

Metropolitana de São Sebastiao do Rio de Janeiro. Outras dicas nessa missão 

também são sugeridas como:  

 

 

Outros ângulos da Catedral podem ser captados desde a Rua do 
Lavradio, aliás, um bom destino para quem estiver faminto (ou seco) ao final 
do roteiro. Por ali, entre outras pedidas (Belmonte, Mangue Seco, Bar 
Brasil), pode-se almoçar na antiga casa do ator João Caetano (1808-63), 
atual Santo Scenarium (Lavradio, 36). Ali, as mesas são rodeadas de peças 
sacras — oratórios, anjos e esplendores — marcas registradas do 
restaurante, bem barroco — no clima da missão#Rio450_SaoSebastiao! 
(@RIO450, 2014, [s.p.]). 

 

 

Em algumas missões como essa que foi destacada, há indicações de 

estabelecimentos comerciais, porém não se sabe se patrocinam o projeto ou se há 

indicação de algum apoio, os únicos apoios que são divulgados são o Comitê Rio 

450 e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Podemos supor que esses estabelecimentos 

foram escolhidos pelos organizadores do projeto por estarem perto das propostas 

das missões e dicas, porém não foi possível confirmar essa hipótese. Seria 

interessante se algumas empresas de turismo receptivo ou até mesmo 

estabelecimentos comerciais pudessem vincular suas marcas a esse tipo de projeto, 

pois além de ser um meio de divulgação, irá atrair o próprio público carioca e 

turistas, seja para a empresa ou para participar do projeto. 
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A missão “África” sugeriu um passeio pelo Circulo Histórico da Herança 

Africana no Porto do Rio, percorrendo os bairros da Saúde e Gamboa, passando 

pela Pedra do Sal, Cais, Jardins do Valongo, Largo dos Estivadores, Instituto Pretos 

Novos e Centro Cultural José Bonifácio. Outra dica na missão “Café” foi passar pela 

Confeitaria Colombo e outras Confeitarias famosas do centro do Rio e, além disso, 

dá outras dicas de cafés pela Tijuca. Na missão “Machado”, a dica era uma visita a 

Biblioteca Parque Estadual, além da estação do teleférico da Providência, perto do 

Livramento, aonde Machado de Assis nasceu.  

Ao longo das respostas dos entrevistados percebemos que muitos seguiram 

exatamente o que foi proposto, conhecendo mais ainda a própria cidade, já que 

todos os entrevistados residiam no Rio de Janeiro. Com a nota de satisfação de 

número 4, podemos concluir que essas dicas agradaram a maioria dos participantes 

(9 participantes). 

A próxima pergunta foi sobre a nota de satisfação que os participantes tinham 

sobre as dicas que eram propostas, sendo importante para avaliar o grau de 

interesse de cada um. Com números de 1 a 5, sendo o número um, “péssimo” e, o 

número cinco, “ótimo”. Dos 13 entrevistados, somente dois deles deram a nota 3; 

nove deram a nota 4 e por ultimo, duas pessoas avaliaram com o número 5, nota 

máxima de satisfação. 

 Seguindo a entrevista, a próxima pergunta foi se as histórias e descrições dos 

atrativos utilizados pelos curadores para a apresentação das missões despertaram 

seus interesses em conhecer os espaços reais. Seu objetivo foi verificar se, através 

das histórias que eram relatadas, os participantes tiveram a oportunidade de 

conhecer esses lugares ou pelo menos despertar o interesse por ele, ou se não 

despertaram, o porquê, assim poderíamos analisar futuras melhoras para essa fase 

do projeto.  

Quatro entrevistados responderam que as histórias e descrições dos atrativos 

não despertaram o interesse de conhecer os lugares. O entrevistado (A) interessou-

se somente pelas imagens vistas, (E) e (I) não costumavam ler os textos e, o último, 

entrevistado (M), não chegou a buscar nenhum lugar a partir das descrições, porém 

destacou que em sua opinião, os textos eram muito bons. 

Com relação aos que se interessaram pelas histórias e visita aos locais 

devido a essa apresentação, podemos destacar nove pessoas. O entrevistado (B) 

citou também que uma das qualidades do projeto são as histórias que são 
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apresentadas nas fotos vencedoras; os outros oito entrevistados relataram que 

sempre que possível conheciam lugares novos devido ao que era descrito e também 

por causa das fotos. Podemos destacar também o que foi relatado pelo entrevistado 

(J): “Sem dúvida alguma. Aprendi bastante sobre a história de alguns locais da 

cidade e isso acabou despertando o desejo de conhecer lugares que ainda não 

conhecia e de revisitar alguns que há muito tempo não ia”. Essas histórias então se 

tornaram parte fundamental para muitos dos entrevistados, que puderam visitar os 

lugares sugeridos e ainda aprender um pouco mais sobre eles antes da visita.  

A maioria, sendo 9 entrevistados, respondeu que as histórias foram 

fundamentais para a escolha do lugar a se visitar, conhecia um pouco mais do 

atrativo antes mesmo de ir ao local. Quando as fotos eram escolhidas e postadas no 

perfil da página, havia sempre um texto explicativo da imagem, além dos créditos de 

quem fotografou. As imagens serviram para facilitar a compreensão dos textos, 

sendo fundamental na área do turismo, como diz Susana Gastal (2005, p. 45), as 

imagens acabam “[...] induzindo novas maneiras de olhar o mundo”. Sendo assim, 

texto e imagem se complementaram nesse projeto, causando mais interesse em 

visitar os locais. 

 A próxima pergunta foi para saber quais os atrativos divulgados no projeto 

chamaram mais a atenção e se possível citá-los. Nessa etapa da entrevista 

poderíamos identificar o perfil das fotos publicadas, assim como possíveis 

preferencias de locais e novos hábitos de visitas.  

Oito dos entrevistados não souberam responder exatamente quais os 

atrativos chamaram mais a sua atenção, porém relataram que, muitas vezes, por 

falta de tempo ou dificuldade de chegar até o local, devido à precariedade dos 

transportes públicos, não conseguiam ir e, um incentivo, mesmo com essas 

dificuldades, era a divulgação do trabalho fotográfico no perfil do projeto, sendo 

interessante também poder enxergar novos pontos de vista e compartilha-los com 

todos aqueles que têm acesso à página @Rio450. Relataram também a vontade de 

voltar aos locais para captar novos ângulos e melhor luminosidade, principalmente 

no contexto das comemorações dos 450 anos do Rio de Janeiro. Os outros cinco 

entrevistados citaram pontos da cidade que podemos destacar, como o entrevistado 

(A), que citou os pontos da cidade relativos à arquitetura do Centro Histórico da 

cidade; o (G) se interessou pelos museus e exposições em geral; o entrevistado (H) 

citou o seu interesse por lugares do Rio Antigo, destacando ainda adorar ser turista 
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na própria cidade, sendo uma boa oportunidade para fotografar sob diferentes 

aspectos. O (J) destacou o Cais do Valongo, a Biblioteca Parque Estadual, o 

Instituto Moreira Sales, Largo do Boticário, Parque Laje, entre muitos outros que não 

se recordava. E o último entrevistado, (M), destacou seu interesse pelas praias da 

zona oeste.  

Nesta pergunta podemos destacar diversos pontos sugeridos pelo projeto 

como o Centro Histórico, Museus e exposições em geral, Biblioteca Parque 

Estadual, o Instituto Moreira Sales, Largo do Boticário, Parque Laje, praias da zona 

oeste. Através dessas respostas podemos comprovar a primeira hipótese, que o 

olhar do turista era influenciado por temas e fotos indicados no projeto, assim passa 

a visitar locais que não são tão divulgados. Segundo Bignami (2002, p. 126): 

 

 

A imagem do Rio de Janeiro sob o ponto de vista dado ao 
tratamento jornalístico da reportagem turística está largamente relacionada 
ao carnaval, às esplendidas belezas femininas que circulam pelas suas 
praias em biquíni, aos seus principais atrativos turísticos, como o 
Corcovado, o Cristo Redentor, a Baia de Guanabara, o Pão de Açúcar e 
suas praias mais famosas, como Ipanema e Copacabana.  

 

 

Apesar desses pontos mais famosos também serem destacados no projeto, 

os que chamaram mais a atenção dos entrevistados foram os pontos da cidade que 

não são muito divulgados, como os citados na entrevista.  

O processo de escolha dos entrevistados baseou-se na observação de fotos 

de paisagens do Rio que foram selecionadas para o perfil do projeto, excluindo 

também fotógrafos profissionais e fotos que não representavam as paisagens da 

cidade. Foram selecionadas 63 fotos e a partir delas nos comunicamos com os 

entrevistados. Podemos destacar as seguintes paisagens selecionadas: Vista 

Chinesa, Praça XV, Ilha de Villegaignos, Ilha Fiscal, duas fotos do Largo do 

Boticário, duas fotos do Largo do Machado, duas fotos da Pedra da Gávea, Lagoa 

de Jacarepaguá, Engenhos da Taquara, Cais do Valongo, Igrejinha do Outeiro, duas 

fotos do Parque Lage, Jardins Parisienses, Praça Tiradentes, Jardim Botânico, 

Grande Meier rural, Favelas, Restinga da Marambaia, duas fotos da demolição da 

Perimetral, cachoeira na trilha da Pedra Branca, Jardins do Hospital da Santa Casa, 

Palácio Itamaraty, três fotos do Monumento em homenagem aos mortos no Aterro 
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do Flamengo, duas fotos da Pedra da Tartaruga, Avenida Rio Branco e Presidente 

Vargas, duas fotos da Avenida Brasil, construção do Museu do Amanhã, Praça 

Mauá, Avenida Binário do Porto, Santo Cristo, Gamboa, Saúde, Praias da Urca, 

Teleférico do Alemão, Ponte Rio-Niterói, Candelária, Grande Meier, Praia do Diabo, 

Botafogo, Copacabana, Canal do Leblon, Ipanema, Cristo Redentor, Teatro 

Municipal e Casa de Rui Barbosa.  

De acordo com a análise dessas fotos, podemos perceber que o incentivo que 

o projeto dá por conhecer novos lugares e caminhar pelos espaços da cidade é bem 

intenso. Um dos lugares que está muito em evidência é o centro histórico, indo em 

direção também ao Porto, Cais do Valongo, Pedra do Sal e bairros vizinhos, que 

hoje se encontram em construção e estão tornando-se uma possível área de grande 

circulação de turistas e moradores. Podemos destacar o exemplo da missão “Porto”:  

 

 

Comece pela recém-reformada Igreja de São Francisco da Prainha, 
a poucos metros do MAR, siga para o Largo da Prainha, com o Angu do 
Gomes de um lado e a Casa Porto — centro cultural e bar esperto — do 
outro. Seguindo a Sacadura Cabral você logo chega à Pedra do Sal. Suba 
os lendários degraus na rocha e percorra a espremida rua do Jogo da Bola, 
com belas vistas para o Porto, até a Fortaleza. Volte pela Jogo da Bola, 
peque a primeira à esquerda e alcance o Mirante do Valongo, que vai deixá-
lo no belo Jardim. Descendo pelo Jardim, você logo chega ao Cais da 
Imperatriz, onde confere três camadas históricas (literalmente) do Rio. Ao 
lado, a Sala de Exposições, com a apresentação multimídia de como vai 
ficar o Porto Maravilha. Um pouco mais à frente, seguindo a Sacadura, você 
chega à bucólica Praça da Harmonia, com o Batalhão e, ali perto, o 
Memorial dos Pretos Novos (R. Pedro Ernesto 36), um testemunho do 
passado do bairro (@RIO450, 2015, [s.p.]). 

 

 

Seguindo com a entrevista, a próxima pergunta foi se pelas fotos publicadas, 

havia lugares dos quais nunca ouviram falar e, se possível também, cita-los. A 

análise dessa pergunta será importante para destacar o conhecimento dos lugares 

da cidade pelos próprios moradores, já que nenhum turista respondeu a entrevista.  

Nesse resultado, sete entrevistados já ouviram falar de todos os lugares 

citados pelo projeto, porém, três deles relataram que apesar de ouvir falar de alguns 

lugares, nunca tiveram a oportunidade de conhecê-los. Os outros somente relataram 

que não havia lugares desconhecidos por eles. Seis responderam que havia lugares 

dos quais nunca tinham ouvido falar, o entrevistado (B), que disse morar no Rio há 
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dois anos, pôde conhecer diversos lugares e espaços, em bairros já conhecidos por 

ele, porém que nunca tinha ouvido falar. Os entrevistados (C) e (G) destacaram os 

lugares da zona oeste e que muitas vezes se surpreendiam com o resultado das 

fotos. Outro entrevistado destacou que muitos dos lugares dos quais nunca tinha 

ouvido falar eram os que ficavam fora da zona sul e que eram citados no projeto. Os 

outros somente relataram que já conheciam todos os lugares apresentados.  

Sendo assim, podemos destacar os bairros da zona Oeste e outros fora da 

zona Sul, comprovando mais uma vez a hipótese de que o olhar do turista/morador 

foi influenciado pelos temas abordados, no qual diferentes lugares foram propostos 

principalmente aqueles não tradicionais. 

Em seguida, foi perguntado aos entrevistados, se eles achavam importante 

projetos culturais como esse (via Instagram) para a divulgação da cidade, e suas 

justificativas. Analisar as diversas opiniões será importante, pois assim podemos 

verificar se essa nova ferramenta que é o Instagram está sendo útil para a 

divulgação da cidade e, além disso, funcionando como um grande acervo de 

imagens tanto para turistas quanto para moradores.  

Nessa pergunta, quatro dos 13 entrevistados destacaram a importância do 

turismo do Rio de Janeiro via Instagram. O entrevistado (A) se referiu à importância 

do aplicativo como um meio de divulgação de informações e localizações, como um 

meio para novas oportunidades de lazer, segundo ele:  

 
 
As fotografias da cidade, especialmente de lugares turísticos, servem como 
divulgação dos atrativos. Para os turistas, quando há localização e 
informações sobre o local ou mesmo o nome do local, pode servir como 
uma dica de turismo. Para os moradores, que muitas vezes já identificam 
facilmente pela imagem também. Fica como uma dica para aproveitar 
melhor o tempo de lazer na cidade. 
 
 

 

O entrevistado (G) relatou que quando pessoas moram na cidade, sejam elas 

cariocas ou não, registram suas fotos do Rio, acabam atraindo cada vez mais 

visitantes. Podemos perceber também um complemento de respostas, pois os 

entrevistados (I) e (G) destacaram que quando moradores fotógrafos registram a 

cidade, algumas vezes mostram fotos de lugares dos quais turistas não têm 

conhecimento e que não são divulgados pela mídia e que isso, pode atrair pessoas 

que ainda têm dúvidas sobre visitar a cidade. O último que destacou de forma mais 

relevante o turismo foi o entrevistado (J). Segundo ele: 
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Com certeza. O Rio de Janeiro sempre pecou por não preservar a sua 
história e cultura. Projetos como esse têm a função de manter viva a história 
da cidade, de divulgar para o mundo, por meio de texto e imagem, lugares 
que fogem do circuito turístico tradicional, historicamente muito focado na 
Zona Sul da cidade. Além, é claro, de aguçar a curiosidade do carioca e de 
turistas de conhecer cantos da cidade menos badalados, mas de riqueza 
histórica única.   
 
 

 Outros quatro entrevistados destacaram bastante a importância desse 

aplicativo como um meio para a divulgação e promoção dos lugares. O (E) comentou 

sobre o apelo forte que as redes sociais têm na questão da divulgação, 

principalmente com pessoas mais jovens. Já os entrevistados (H) e (K) relatam que 

o Instagram é uma excelente fonte de divulgação, independentemente da faixa 

etária e cultura, (K) ainda acrescenta que o celular já se transformou em um 

“acessório” do povo, facilitando a comunicação e interação entre as pessoas, 

contendo também um poder de mídia mundial. Por último, o entrevistado (M) discutiu 

sobre sua opinião da importância de projetos como esse via Instagram:  

 

 

[...] permite a divulgação das belezas cariocas sob diferentes perspectivas, 
às vezes, inéditas, incentivando, também, a exploração da cidade por seus 
moradores. Em outro projeto que participei, fui incentivado a visitar o Morro 
da Conceição. 
 

 

 Os cinco entrevistados restantes que responderam a essa pergunta, 

destacaram a importância de participar de projetos como esse para descobrir novos 

olhares sobre a cidade, conhecer novas pessoas que também saem para fotografar 

com o propósito de participação do projeto e acaba sendo também um estimulo para 

conhecer lugares que não são tão conhecidos ou até mesmo desconhecidos por 

eles. Comprovamos então, mais uma hipótese que seria de que o projeto poderia 

funcionar como um novo catálogo de imagens do Rio, agindo como uma espécie de 

galeria de arte virtual, que democratiza experiências transformando-as em imagens. 

Sendo assim, os próprios moradores passam a conhecer pontos específicos da 

cidade e, consequentemente, os turistas que tem acesso a essa galeria de imagens. 

 A próxima questão foi para saber se, sendo o entrevistado morador da cidade, 

passou a conhecer outros lugares do Rio que não conhecia através do projeto e, se 

possível também citá-los. A análise dessa pergunta poderá indicar se os moradores 
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procuravam visitar os lugares indicados, conhecendo mais sua própria cidade, 

fomentando ainda mais o turismo.  

Nesta pergunta, cinco entrevistados responderam que não passaram a 

conhecer outros lugares devido ao projeto e somente um, desses cinco, justificou 

que não conheceu, mas por falta de oportunidade.  

Os outros oito entrevistados responderam que sim. Três deles responderam 

que passaram a conhecer algumas praias distantes e, dois deles, citaram como 

exemplo, as praias do Perigoso, Grumari e Prainha. O entrevistado (C) nunca tinha 

ido a Santa Tereza ou caminhado pela região do Castelo. Podemos destacar 

também, que o entrevistado (G) passou a frequentar, depois de participar do projeto, 

lugares como o Museu de Arte do Rio (MAR), o Museu de Arte Moderna (MAM), o 

Instituto Moreira Salles (IMS), o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), o Centro 

Cultural dos Correios (CCC), entre outros espaços de que não se lembrava. Dois 

dos entrevistados citaram que passaram a conhecer a comunidade Dona Martha e o 

Morro da Conceição devido ao projeto. Um deles destacou também que passou a 

conhecer algumas trilhas da Floresta da Tijuca. Mais uma vez podemos comprovar o 

incentivo ao turismo, principalmente o cultural, no Rio de Janeiro, através desse 

projeto. 

 A próxima pergunta foi direcionada para as pessoas que não moravam no Rio 

de Janeiro e, como todos os entrevistados moravam na cidade, ela não foi 

respondida. A questão que seria proposta era, se o entrevistado já planejou algum 

passeio no Rio devido a alguma foto do projeto. Seria importante para a pesquisa, 

pois poderia indicar se o projeto funcionou como uma espécie de galeria virtual ou 

até mesmo um guia para os turistas, pois eram divulgadas localizações e descrições 

dos lugares.  

 A última pergunta da entrevista foi se os participantes tinham algum 

comentário a mais sobre o projeto @Rio450 ou alguma sugestão, ajudando assim a 

acrescentar mais na análise dos resultados desta pesquisa.  

Dos 13 entrevistados, seis comentaram algo a mais sobre o projeto @Rio450 

e deram algumas sugestões, dos outros sete entrevistados, alguns não fizeram 

comentários ou ficaram de responder depois, porém isto não se concretizou. 

Podemos destacar três entrevistados que citaram o turismo em suas 

declarações. O entrevistado (A) relatou que por ser um projeto voltado para a 

comemoração dos 450 anos do Rio de Janeiro e por utilizar diversas fotos 
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consideradas atrativos turísticos, seria interessante uma maior participação de 

profissionais dessa área do turismo, tanto na organização quanto na escolha dos 

temas e sugestões de locais e dicas. O entrevistado (E) destacou a importância do 

projeto em relação ao incentivo que ele dá às pessoas a conhecer mais a cidade. 

Por último, o entrevistado (K) destaca a participação do governo e segundo ele:  

 
 
É bom aproximar não só o público carioca, mas como todo turista. E quem 
sabe receber apoio do governo com restaurações e valorização do 
patrimônio cultural do RJ. Bom promover encontros nos locais para 
integração social entre os bairros e exposições. 
 
 

Para ele, a importância de aproximar o povo carioca e os turistas da própria 

cidade é fundamental, assim como um maior apoio do governo referente à cultura, 

ao patrimônio e toda a sua valorização.  

Os outros três entrevistados destacaram a relevância das histórias e 

descrições que eram colocadas nas fotos postadas. O entrevistado (B) disse que 

seria interessante reforçar as apresentações escritas nas legendas das fotos 

vencedoras e que esse conjunto de texto e imagem funcionou muito bem. Já o 

entrevistado (D) afirmou que o projeto tem fotos muito boas, assim como as histórias 

por trás de cada uma, que o @Rio450 poderia ser transformado em um livro e que 

projetos como esse não podem parar, pois a cidade está em constante mudança e 

sempre há algo novo para se mostrar, se divulgar. Assim como o (D), o entrevistado 

(G) também sugeriu que o projeto pudesse ser transformado em livro e também em 

uma exposição, devido à importância do aniversário de 450 anos da cidade.  

 Nessa última parte do capítulo, serão apresentadas as respostas do 

idealizador do @Rio450 e da gestora de projetos, e para preservar suas identidades 

seus nomes serão substituídos por letras (N), e (O), respectivamente. As perguntas 

foram diferenciadas com o propósito de conhecer melhor a organização do projeto, 

como ele foi criado, se há alguma relação com o turismo, seus critérios de seleção e 

escolha das fotos e temas, assim como os escolhidos para realizar essa função.  

 O idealizador do projeto (N) foi escolhido para responder a entrevista, pois 

acabou participando do @Rio450 com uma foto selecionada, logo quando as 

perguntas começaram via whatsapp, ele se apresentou dizendo ser o vice-

presidente do comitê organizador do Rio450 e idealizador do projeto no Instagram 

@Rio450, por esse motivo, algumas perguntas foram acrescentadas a entrevista. 
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Ele relatou que se identificou com a proposta do projeto @Rio365 e sugeriu a ideia 

ao prefeito da cidade, de realizar um evento/projeto parecido com o @Rio365, 

porém com o proposito da comemoração do aniversário de 450 anos do Rio de 

Janeiro. Disse também que foi só o idealizador e quem desenvolveu o projeto foi o 

mesmo organizador do @Rio365.  

Depois dessa pequena apresentação, foi perguntado se ele sabia de algum 

critério para a escolha dos curadores, a resposta foi negativa, porém afirmou existir 

um critério, mas não estava envolvido nessa parte. A segunda pergunta foi 

relacionada aos temas das missões, de como eles foram escolhidos e, respondeu 

dizendo que essa escolha foi devido aos períodos históricos, descrevendo o 

exemplo do Pão de Açúcar, que foi a primeira missão, pois foi lá que a cidade foi 

inaugurada, e assim por diante.  

A próxima pergunta foi para saber de quantas missões participou e sua 

resposta foi que participou de quase todas, porém com uma foto selecionada pelos 

curadores, especificamente a Casa de Rui Barbosa. Citou também que quase 

sempre tirava fotos das que eram relacionadas às missões e simplesmente colocava 

as hastags (#). Outra pergunta foi se ele já conhecia todos os lugares indicados no 

projeto e, sua resposta foi que a maioria deles, ele já conhecia. Citou também sua 

participação na ajuda da escolha das missões e, que esta passava por uma 

aprovação.  

As últimas perguntas destacaram se na opinião do entrevistado, projetos 

como esse via Instagram eram importantes e, se acha também que essas imagens 

impulsionaram um movimento cultural mais forte na cidade. Segundo ele: 

 
 
[...] o @Rio450 estimula muita gente a sair pelas ruas fotografando a 
cidade. Quando fotografam, ficam mais ligados emocionalmente ao 
patrimônio histórico, à história da cidade. Surge uma noção de 
pertencimento. Ou se fortalece o sentimento de pertencer a essa história. 
 
 

Relatou também que através desse pensamento, criou o perfil @RioAntigo, 

que hoje tem mais de 8 mil seguidores, mais de 32 mil fotos publicadas e com 

apenas três anos de criação.  

A penúltima pergunta foi sobre o turismo, se ele é um tema que motiva o 

projeto ou se ele é visto de alguma forma dentro do @Rio450. Relatou que não sabe 

se o turismo é um dos objetivos principais do projeto, mas que acaba sendo uma 
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consequencial. Por fim, a última pergunta foi se ele tinha algum comentário 

complementar ou sugestões para o projeto, disse que iria responder depois, porém 

não houve resposta até o presente momento.  

A última entrevista a ser relatada neste trabalho foi com a gestora de projetos 

no Instagram do @Rio450. Suas perguntas foram feitas exclusivamente para os que 

trabalhavam no projeto, principalmente os organizadores ou o organizador, porém só 

houve uma resposta. 

A primeira pergunta foi se havia algum critério para a escolha dos curadores 

assim como a própria participação da entrevistada no projeto. Sua resposta foi que 

todos os convidados eram fotógrafos ou envolvidos com fotografia diretamente, 

sendo todos eles residentes da cidade do Rio de Janeiro. Relatou que era fotógrafa 

e publicitária e no projeto trabalhava como gestora das redes sociais, fazendo as 

postagens das fotos, porém não as selecionava, sua função era também interagir e 

responder comentários e e-mails dos participantes.  A segunda pergunta foi se ela 

sabia como eram elaboradas as dicas para as missões, respondendo que tinham 

uma historiadora específica que era responsável por essa parte.  

Seguindo com a entrevista, a próxima pergunta foi se ela percebeu, através 

das fotos e suas descrições, que as pessoas passaram a visitar os lugares 

propostos pelo projeto. Disse que sim, além disso, acrescentou que muitas pessoas 

esperavam as missões para poder ir aos lugares e fotografar. A quarta pergunta foi 

sobre se ela acha que esse projeto impulsionou um movimento cultural mais forte 

através das imagens. Respondeu, em seguida, que sim e, segundo ela: 

 
 
Muitas pessoas começaram a olhar lugares do Rio, que não eram muito 
reparados, com outros olhos. Por exemplo, na missão "café" o pessoal 
começou a achar lugares espalhados pelo Rio, onde vendiam café, para 
fazer as fotos. E muitas vezes esses lugares não eram nem reparados por 
essas pessoas. 
 
 

A quinta pergunta foi sobre a importância de projetos culturais como esse (via 

Instagram) para a divulgação da cidade. Respondeu que hoje em dia, é a forma 

mais válida de propaganda e promoção de algo, que é dinâmico e irreverente, e que, 

além disso, é uma ferramenta que possibilita que pessoas de fora da cidade possam 

conhecer cantos da cidade que não são tão divulgados. Passando para a próxima 

questão, foi abordada área do turismo e com essa pergunta poderemos analisar que 

alguém dentro do projeto pensou nessa área, se é um tema que motiva o projeto de 
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alguma maneira. Sua resposta demonstrou que apesar dos organizadores não 

pensarem no turismo de uma forma principal, o projeto acaba envolvendo essa área, 

além disso, acrescentou que um dos propósitos do projeto era fazer com que as 

pessoas conhecessem mais a cidade.  

A última pergunta foi sobre o andamento do projeto, se ele já havia terminado 

ou se haverá alguma continuação. O projeto então, segundo ela, já acabou, disse 

que era apenas um projeto comemorativo e que agora estão focados no 

desenvolvimento do @Rio365, que ainda está em funcionamento.  

Podemos concluir que a relação entre turismo e fotografia está cada vez mais 

próxima, e a divulgação das imagens é um incentivo para se conhecer e visitar os 

lugares, seja virtualmente através dos tours ou pessoalmente. O Instagram se tornou 

uma ferramenta de divulgação de fotos muito eficaz realizando projetos como esses 

@Rio450 ou @Rio365, nos quais podemos conhecer a história da cidade e ao 

mesmo tempo obter diversas dicas de locais. Mesmo que os entrevistados sejam 

somente moradores do Rio, de acordo com a pesquisa realizada pelo próprio 

projeto, diversas pessoas de outros municípios e estados também participaram. 

Sendo assim, de algum modo passaram a olhar a cidade de maneira diferente, 

enxergando pontos que só os moradores conhecem.  

Esse projeto fez com que o próprio carioca conhecesse melhor sua cidade e, 

consequentemente, abriu muitas portas para os turistas explorarem locais não muito 

divulgados. Podemos, assim, citar novamente o trecho da autora Bignami (2002) que 

afirma que nossos governantes e lideres sabem que existem diversos outros lugares 

na cidade com potenciais turísticos, porém há grandes dificuldades de gestão ou 

burocracias que limitam a divulgação e uso de certos lugares pelos turistas e até 

moradores. Segundo a autora: “Ao mesmo tempo em que temos imensos recursos 

naturais e culturais, somente uma pequena parcela é que, de fato, tem se 

transformado em atrativos turísticos” (BIGNAMI, 2002, p. 130).  

Sendo assim, podemos concluir que projetos como esse são fundamentais 

para a exploração de novos lugares da cidade, resultando na atração de turistas. 

Podemos destacar também que seria interessante a participação de um turismólogo 

em gestões futuras, pois haverá uma visão mais dedicada ao turismo e sugerir que 

agências de receptivo locais e estabelecimentos comerciais poderiam apoiar esses 

projetos, assim como expandir esse tipo de projeto para outros idiomas, 

acrescentando hastags específicas, incluindo o público internacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fotografia como elemento incentivador do turismo precisa ser cada vez mais 

abordada em reflexões teóricas e práticas, pois através deste trabalho, por meio do 

levantamento bibliográfico percebemos o quanto eles são complementares. O 

registro fotográfico é uma prática que se tornou comum entre as pessoas, e com 

diversos objetivos, sejam eles somente por guardar uma recordação, divulgação em 

redes sociais ou propaganda de algo ou um lugar. O acesso à internet fez com que 

informações e imagens chegassem em tempo real, facilitando assim a comunicação 

e planejamento, seja ele voltado para o turismo ou não.  

As entrevistas individuais foram fundamentais para que nossa questão-

problema e objetivos fossem abordados e solucionados. Assim, o projeto @Rio450, 

como discutimos ao longo das análises e capítulos anteriores, serviu para compor a 

imagem do Rio de Janeiro e suas práticas de turismo na cidade. Observamos que 

pontos da cidade que não eram muito explorados, principalmente pelos próprios 

moradores, estão ganhando um novo olhar e chamando mais a atenção devido ao 

projeto.  

Podemos perceber então, que lugares que se localizam na zona oeste da 

cidade, principalmente as praias, foram bastante citados pelos entrevistados, 

comprovando nossa hipótese de que o projeto poderia estar influenciando a 

visitação de locais não tradicionais e turisticamente famosos. Além disso, a região do 

Porto, que hoje se encontra em processo de reabilitação urbana, com a recuperação 

e restauro de patrimônios edificados ou a construção de novos, tem ganhado mais 

visibilidade com as dicas elaboradas pelo Projeto, incentivando ainda mais 

moradores e, consequentemente, turistas, a caminhar por essa região e conhecer 

seus atrativos turísticos principais. Essa obra da região portuária tem o objetivo de 

ampliar a circulação de pessoas no local, assim como preservar o patrimônio 

histórico lá existente. Outro fato que comprovamos nas entrevistas foi um maior 

interesse dos moradores em participar de programas culturais, frequentar museus, 

centros culturais e bibliotecas. Caminhar pela região do centro histórico da cidade 

também chamou a atenção de alguns entrevistados, que citaram a arquitetura e o 

próprio fato de andar por esses locais para tentar registrar fotos de diferentes 

maneiras e ângulos.  
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Quando perguntados sobre a relevância de projetos como esse @Rio450 via 

Instagram, todos os entrevistados responderam ser importante, quatro pessoas 

destacaram o turismo em suas respostas, relatando a iniciativa do projeto em propor 

dicas, informações e locais para se visitar e principalmente fotografar e, além disso, 

é um meio para se manter viva a história da cidade. Outras respostas chamaram a 

atenção nessa pergunta, por exemplo, a questão do morador fotógrafo registrar 

locais da cidade que turistas geralmente não conhecem. Podemos destacar também 

a resposta do idealizador do projeto que relata que o @Rio450 estimula o registro 

fotográfico da cidade e, além disso, faz com que as pessoas se identifiquem mais 

com a cidade e sua história. A pesquisa pôde apontar também a grande influência 

que as redes sociais, principalmente o Instagram, têm em relação à divulgação de 

lugares. Como podemos comprovar, por exemplo, na resposta da gestora das redes 

sociais do @Rio450, que aponta que essa ferramenta é um meio de comunicação 

importante para a promoção e propaganda de algo, fazendo também com que as 

pessoas conheçam lugares da cidade que não são tão divulgados. 

Desta maneira, podemos comprovar nossas hipóteses de que o olhar do 

turista estava sendo influenciado por locais divulgados no projeto, assim como as 

fotos que eram selecionadas para seu perfil. Assim como o projeto @Rio365, o 

@Rio450 está funcionando como uma galeria de arte virtual, no qual as pessoas 

buscam locais para a visitação, inspiram-se nas vistas e criam novos hábitos de 

lazer pela cidade, principalmente, de acordo com a pesquisa, os moradores, que 

passaram a conhecer diversos pontos do Rio de Janeiro. Incentivar projetos como 

esse, faz com que a cidade ganhe mais visibilidade, além de proporcionar novos 

momentos de lazer para todos. A prática fotográfica proposta nesse projeto fez com 

que diversas pessoas esperassem as missões para sair às ruas e fotografar.  

Este trabalho pôde demonstrar diversas impressões dos entrevistados em 

relação ao @Rio450 e ao turismo na cidade do Rio, mostrando sua importância e a 

grande influência que a fotografia tem no turismo. Através deste trabalho poderemos 

buscar formas para adaptar ideias como essa via Instagram, além de buscar suas 

falhas e pensar em novas opções para desenvolver o turismo, seja de uma cidade 

ou de locais específicos. 

Acreditamos que o desenvolvimento deste trabalho contribuiu para ampliar 

nossas reflexões em relação a esse assunto que se mostra tão presente na vida de 
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muitas pessoas. A tecnologia pôde proporcionar esse fluxo de fotografias em tempo 

real, permitindo que a cultura e o turismo sejam cada vez mais compartilhados.  
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