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Resumo:  

Em um mundo cada vez mais globalizado e com mais adeptos ao uso das tecnologias das redes 

de comunicação, assim como das mídias sociais, a contemporaneidade se vê cercada pela 

modificação das relações pessoais com a adoção da internet. As redes sociais contribuem para 

a discussão da aproximação ou distanciamento proporcionado pela era da cultura de 

convergência. O turismo, em franca expansão propiciada por estes meios, se depara cada vez 

mais com mulheres que ocupam esse espaço historicamente marcado por registros masculinos. 

Desta forma, este trabalho se propõe a discutir a relação da comunicação na formação do 

segmento de turismo que abarca as mulheres que viajam sozinhas e utilizam as redes sociais 

como instrumento de apoio para planejamento e concretização de seus objetivos. A presente 

pesquisa tem por base em um referencial teórico que trata da expansão da comunicação a partir 

do surgimento da internet, das mídias sociais, do crescimento do turismo, com atenção especial 

a influência das questões de gênero, e da cultura de convergência que pode ser usada para 

explicar a integração dos meios. Sob a ótica da análise de conteúdo e de uma observação 

participativa, foi realizada uma pesquisa empírica que avalia o uso das mídias sociais como 

rede de apoio e conexão entre mulheres que viajam ou pretendem viajar sozinhas. A partir da 

análise dos resultados, considerou-se que as redes sociais possuem grande relevância na tomada 

de decisão de uma mulher optar por viajar com ou sem companhia. 

Palavras-Chave: Compartilhamento, Comunicação, Gênero, Redes Sociais, Turismo 
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Abstract: 

In a world that is increasingly globalized and more adept at using communication network 

technologies, as well as social media, contemporaneity is surrounded by the modification of 

personal relationships with the adoption of the internet. Social networks contributed to the 

discussion of the approximation or distance provided by the era of the convergence culture. 

Tourism, in rapid expansion provided by these means, is increasingly faced with women who 

occupy this space historically marked by male records. Thus, this work aims to discuss the 

relationship of communication in the formation of the tourism segment that includes women 

who travel alone and use social networks as a support tool for planning and achieving their 

goals. This research was based on a theoretical framework that addresses the expansion of 

communication from the rise of the internet, social media, the growth of tourism, with special 

attention to the influence of gender issues, and the culture of convergence that can be used to 

explain media integration. From the perspective of content analysis and participatory 

observation, an empirical research was carried out that assesses the use of social media as a 

support network and connection between women who travel or intend to travel alone. From the 

analysis of the results, it was considered that social networks have great relevance in the 

decision making of a woman choosing to travel with or without company. 

 

Keywords: Sharing, Communication, Gender, Social Media, Tourism 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da internet proporciona inúmeros benefícios para o 

desenvolvimento da sociedade. Um dos campos com evidentes avanços proporcionados pela 

conexão da rede mundial de computadores é o da comunicação. Seu progresso influenciou para 

que houvesse uma revolução até mesmo na forma de se estabelecer o contato entre os diferentes 

povos que habitam o planeta.  

A formação de grupos de pessoas que compartilham um objetivo em comum, as 

comunidades, sofreram grandes mudanças e o número de membros não é mais necessariamente 

restrito ao alcance físico. Neste sentido, o mercado do turismo também é um dos campos 

afetados por esses avanços tecnológicos. Dentro deste nicho, podemos explorar então um 

público de mercado em crescimento, o das mulheres que viajam sozinhas. 

Com as mídias sociais, mais do que nunca, pessoas podem-se sentir próximas umas das 

outras, apesar de não ter contato físico. Ao mesmo tempo, a presença cada vez maior dos 

computadores e celulares proporcionou diferentes formas de expansão do contato humano e a 

formação de redes de apoio. “O que caracteriza o novo sistema de comunicação, baseado na 

integração em rede digitalizada de múltiplos modos de comunicação, é sua capacidade de 

inclusão e abrangência em todas as expressões culturais” (CASTELLS, 1999, p. 460). 

Anterior aos tempos da sociedade digital, a mídia impressa era a responsável por 

disponibilizar informações para os interessados em viajar. Apesar de seu alcance físico poder 

ser considerado limitado, “o que ressalta é a intervenção da comunicação, enquanto mídia 

impressa, a mais avançada da época, como organização simbólica, na sensibilização para as 

viagens, para o turismo” (AVIGHI, 1992, p.23). Após a internet e o consequente 

desenvolvimento das redes sociais, a barreira imposta pela distância física foi alterada e cada 

vez mais pessoas possuem contato e são sensibilizadas a indústria das viagens. 

O mercado de turismo e viagens é um dos campos beneficiados pela expansão da 

internet aliada aos meios de comunicação. As redes sociais transformaram o alcance a 

informação e virou uma ferramenta aliada aos turistas. Atualmente, para se preparar para uma 

viagem, nunca foi tão fácil montar um roteiro, escolher a forma de transporte e a acomodação. 

Dessa forma, uma tendência em constante crescimento é o das viagens realizadas por apenas 

uma pessoa. Ao fazer a opção por uma viagem independente, as pessoas encontram mais apoio 

e informação se comparado as condições e aos meios de comunicação utilizados nos séculos 

anteriores.  
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Após a criação dos navegadores de informação da internet e da criação da World Wide 

Web (WWW), o alcance a informações para planejamento de viagens mudou. Endereços 

eletrônicos (sites) e blogs (site pessoal ou profissional) sobre o tema se proliferaram e 

atualmente, redes sociais como o Facebook e o Instagram se tornaram portas para criação de 

comunidades com interesses incomum. As novas ramificações, desenvolvidas a partir do marco 

inicial da criação da internet, garantiram a mudança no sistema e a chegada ao mercado de 

turismo vigente no século XXI. 

As transformações das relações sociais na contemporaneidade é um outro fator que 

podemos atribuir a expansão da internet e das redes sociais. Tentativas de mudanças do status 

quo em uma sociedade patriarcal marcada pela predominância do machismo, na qual muitas 

mulheres tem o histórico de sofrerem algum tipo de violência de gênero, apresenta avanços a 

partir da luta por uma sociedade mais igual. Com os inúmeros avanços em estudos de gênero e 

na luta do movimento feminista, as mulheres ganham cada vez mais espaço na sociedade 

contemporânea. O aumento do poder de compra das mulheres proporcionado pela possibilidade 

de trabalhar fora de casa deu a elas os meios para ter independência e viajar. O turismo é 

desmistificado e barreiras para mulheres que desejam viajar sozinhas são quebradas graças a 

formação da rede de apoio criada por grupos em redes sociais. Esse instrumento de conexão é 

fruto do poder da comunicação e gera crescimentos exponenciais da liberdade da mulher 

viajante. 

Tendo como base estas reflexões, enunciou-se o seguinte problema de pesquisa: Como 

o turismo, a comunicação e as mídias sociais se tornaram uma rede de conexão e apoio para 

mulheres que viajam sozinhas? A partir desta questão, o objetivo geral deste estudo é analisar 

o perfil e o interesse de mulheres que viajam sozinhas e que fazem parte de comunidades 

virtuais. Como a integração da comunicação, da internet e o surgimento das mídias sociais 

auxiliam para refletir no aumento das viagens feitas por mulheres? O estudo explorou as 

interações entre mulheres nas redes sociais Facebook e Instagram. No Facebook, em grupos de 

discussão, e no Instagram nos comentários de fotos de mulheres viajantes que se propõe a dar 

segurança e informar este público feminino interessado no turismo. 

O problema de pesquisa demonstra-se importante na medida em que as transformações 

da sociedade e os dados oficiais, apesar de escassos, comprovam o crescimento do turismo 

formado por mulheres, acompanhadas ou não, assim como, o crescimento de notícias sobre 

violências sofridas por elas. Dessa forma, a rede de conexão e apoio gerados pelas redes sociais 
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são importantes para guiar novas viajantes no processo de desmistificação de uma possível 

viagem solo, assim como na montagem de um roteiro seguro para este público específico. 

A pergunta chave deste trabalho, delimitado pela revisão da literatura, orientaram a 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados. Para o estudo, um questionário foi formulado 

para entender o perfil da mulher viajante que participa de comunidades online de turismo na 

internet. A pesquisa, por meio do questionário, foi realizada devido à escassez de dados sobre 

este público disponibilizados por órgãos oficiais e governamentais, tais como o Ministério do 

Turismo, aeroportos e outras entidades relacionadas a viagens. 

Depoimentos escritos por mulheres nas redes sociais, aliados a realização de entrevistas 

com mulheres viajantes que possuem grau de influência no Instagram também foram 

interpretados e analisados. Dados oficiais sobre o turismo em geral, fornecidos pelos órgãos 

públicos e privados responsáveis pelo mercado de viagens do Brasil e do mundo, também foram 

utilizados como referência para a construção do panorama turístico. Além de uma observação 

participativa, em que a autora realizou duas viagens na mesma condição do público alvo a que 

esta pesquisa pretende abarcar (mulheres, viajantes, sozinhas). Todos esses dados somados 

ajudaram a chegar à conclusão da relação estabelecida entre a comunicação, as mídias sociais 

(enquanto rede e instrumento de conexão) e o turismo, principalmente em relação ao praticado 

pelas mulheres. Os métodos escolhidos se justificam em sua própria gênese para investigar e 

responder o problema de pesquisa. 

 

  



16 

 

2. OBJETIVO GERAL 

A pesquisa em questão tem como objetivo desenvolver uma análise sobre as interações das 

mulheres nas redes sociais, que desejam viajar sozinhas, na busca por informações seguras e 

apoio. O estudo tem como objetivo explorar as interações entre mulheres nas redes sociais 

Facebook e Instagram. No Facebook, em grupos de discussão, e no Instagram nos comentários 

de fotos de mulheres com perfis que se propõe a ajudar e informar este público feminino 

interessado em viajar. Pois nestes grupos virtuais elas buscam e encontram apoio, orientações 

confiáveis, suporte emocional e segurança compartilhadas por outras viajantes experientes. 

 

2.1 Objetivos Específicos  

2.1.1 Analisar as redes sociais e como elas podem influenciar pessoas a partir do 

compartilhamento de exemplos e de ações. 

2.1.2 Fazer um estudo de plataformas (Facebook e Instagram) que em seus grupos virtuais criem 

um ambiente propício para discussões e aprendizado de mulheres que desejam viajar.  

2.1.3 Identificar o crescimento do turismo feminino com base nas transformações sociais e 

políticas da sociedade.  

2.1.4 Demonstrar a importância das redes sociais como instrumento de apoio a partir da 

empatia. 

2.1.5 Contribuir com o conhecimento gerado na pesquisa para que mais ações públicas e 

privadas sejam implementadas no estabelecimento e realização do turismo feminino com 

segurança.  

2.1.6 Traçar o perfil da mulher viajante que faz parte de grupos de viagens voltados para o 

público feminino, assim como entender suas viagens e seus medos ao planejar uma viagem 

solo. 

2.1.7 Comprovar que as redes sociais são espaços de apoio e conexão entre mulheres. 
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3. JUSTIFICATIVA  

Dentro de um contexto social com visíveis reflexos do sistema social patriarcalista e 

machista, mulheres independentes e que executam ações historicamente remetidas a homens 

como até mesmo o ato de viajar sozinhas, ainda causam espanto e questionamentos. O 

desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação evidencia o avanço e transformações 

da formação de comunidades de interesse.  

O tema deste trabalho foi escolhido com base em experiências pessoais da autora. No 

ano de 2017 a pesquisadora realizou uma viagem de intercâmbio de estudos para a Finlândia. 

A realização da viagem foi possível graças ao convênio entre a Universidade de Brasília, no 

Brasil, e a Universidade de Tampere, na Finlândia. Em 2018, após o término do período de 

estudos ela realizou uma viagem com a duração de dois meses pelo continente europeu, na qual 

visitou 14 países de forma independente, no estilo conhecido como mochilão. Posteriormente, 

a autora realizou um segundo intercambio, entre 2018 e 2019, nos Estados Unidos, na condição 

de intercâmbio de trabalho nos parques da Disney de Orlando, no estado da Flórida. Ao qual, 

ao final do contrato, teve a oportunidade de realizar uma viagem turística pelo período de um 

mês nos estados da Califórnia e Utah, com as mesmas condições da primeira, de forma 

independente. 

 Dessa forma, ao receber comentários de espanto e indagações a respeito de sua 

segurança pessoal pela condição de ser mulher e optar por viajar sozinha, a vontade de 

apresentar este mercado de turismo em que se deparou com a ajuda de tantas outras mulheres 

na construção de sua jornada incentivaram o presente estudo. Questionar o sistema que apesar 

dos claros avanços ainda se surpreende com casos de independência feminina gerou dúvidas a 

respeito dos avanços da diferença dos direitos entre homens e mulheres. Uma pergunta 

recorrente que intrigava a pesquisadora, e que sempre surgia quando questionada por suas 

escolhas, era: estas perguntas estariam sendo feitas caso o viajante fosse um homem?   

Viagens proporcionam um grande crescimento pessoal e intelectual a partir do momento 

em que o viajante se permite transformar com o contato entre outros povos e culturas. Durante 

o tempo das viagens, a autora se beneficiou da rede de conexões proporcionada pela internet, 

se hospedando em casas de famílias até então desconhecidas, albergues com quartos 

compartilhados e casa de amigos. Ao conhecer as diferentes culturas e costumes as experiências 

das viagens se tornam mais ricas quando essas pessoas compartilham histórias e memórias de 

suas famílias e de seus povos. 
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Em cada lugar do globo pessoas são diferentes e ao mesmo tempo muito parecidas. 

Apesar de existir um grande fator de determinação cultural, histórias se repetem e é interessante 

observar tais padrões. Prestar atenção no próximo também é uma chance para que possamos 

observar mais a nós mesmo e refletir a respeito dos nossos privilégios e individualidades. 

Temos apenas que ficar atentos para que possamos observar e encontrar singularidades.  

Existem vários tipos de viagens e várias formas de viajar. Tempo e dinheiro são coisas 

difíceis de serem conciliadas, e muitas vezes, deixamos de fazer algo que gostamos ou pelo 

medo de julgamento de terceiros ou por falta de companhia. É possível viajar só, se divertir e 

ao mesmo tempo não ficar sozinho. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Comunicação e convergência 

Comunicação é o ato de transmitir e receber mensagens entre um transmissor e um 

receptor. “A comunicação seria o que toca aos sentidos, o que altera a produção do sentido e 

que haja um impacto subjetivo” (COLVARA, 2015, p. 52). Essa ação passou por 

transformações ao longo dos séculos e o ato de se comunicar expandiu. A comunicação 

informativa e a comunicação de propaganda se beneficiaram da criação da prensa de tipos 

móveis, pelo alemão Johannes Gutenberg, por volta de 1450, e a invenção da fotografia em 

1826, por Joseph Nicéphore Niépce, na França. 

 

Além das ferrovias, as linhas telegráficas e os cabos submarinos compunham zonas, 

cada vez mais extensas, incorporadas às potências. A instantaneidade da informação 

reforçava a magia por lugares distantes, ensejando a ilusão de estar lá, naquele mundo 

inédito. Idealizado por Samuel Morse em 1832, o telégrafo transmitiu a primeira 

mensagem em 1835. Entre 1840/1850 estendia os fios por áreas sempre maiores. A 

instalação de cabos submarinos internacionais começou na década de 1850, 

constituindo-se ligação fundamental com o mundo não europeu, chegando até 

Singapura (HOBSBAWN, 1979, p.72-7 apud AVIGHI, 1992, p. 28). 

 

O desenvolvimento dos meios de comunicação que marcam a passagem do tempo com 

histórias e notícias possibilitou a criação dos atuais coletivos de imprensa e das ferramentas de 

comunicação instantânea que caracterizam a formação das atuais redes sociais.  

 

A comunicação é um processo, um acontecimento, que se dá neste atrito do entre. Não 

há uma transmissão direta do que se diz e do que se recebe, pelo contrário, o que se 

recebe nunca é o que foi dito. A comunicação se realiza nas transformações dos sinais 

em informação, e da informação em comunicação (COLVARA, 2015, p. 52). 

 

Em uma cultura marcada pelos meios de comunicação, entender a cultura de massa é a 

chave para entender o cotidiano. Os meios de comunicação de massa conhecidos como 

tradicionais: os jornais, o rádio, a televisão e as revistas, revolucionaram a comunicação 

mundial nos séculos XIX e XX. Apesar de revistas e jornais de grande circulação já existirem 

na Europa no século XVII, com a invenção da internet, o alcance das informações cresceu e as 

relações mundiais foram modificadas. “A comunicação, que organizava a sociedade industrial, 

agora organizava o mundo abarcado pela revolução industrial” (AVIGHI, 1992, p. 29).  

O processo de troca de informações passou a ter uma dinâmica diferente das 

experimentadas pelas pessoas nos séculos anteriores. O poder de distribuir ou negar informação 

as massas provocaram revoluções de pensamento, de comportamento e de unidade mundial. O 

tempo gasto para se comunicar mudou. O que antes era necessárias semanas, meses e até anos 
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para ser conhecido, com as inovações tecnológicas na comunicação, passaram a ser de 

conhecimento público instantaneamente. 

A relação entre a comunicação e a sociedade se beneficiou, na segunda fase da 

Revolução Industrial, entre o final do século XIX e início do século XX, da produção em massa. 

A fotografia foi um dos meios de comunicação beneficiados pela industrialização e pelo avanço 

das tecnologias. O aperfeiçoamento da fotografia e a possibilidade de registrar em imagens os 

acontecimentos transformou a história da comunicação e abriu possibilidades de tipos 

narrativos. “Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos modificam e ampliam nossas ideias 

sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de observar” (SONTAG, 2004, p. 

13) 

A fotografia é essencial para os meios de comunicação atuais. Grande parte do público 

que utilizam as redes sociais se informam a partir das imagens. No processo de industrialização 

da fotografia ela é arte, cultura e informação. “A industrialização da fotografia permitiu sua 

rápida absorção pelos meios racionais — ou seja, burocráticos — de gerir a sociedade” 

(SONTAG, 2004, p. 32). 

Segundo Luís Martino (2014), Walter Lippmann em Public Opinion, no início do século 

XX, chama a atenção para a articulação dos meios de comunicação, pois eles podem causar 

efeitos indesejados e imprevistos no ambiente social. “Conhecer os efeitos da mídia na 

sociedade é uma maneira de proteger a democracia de qualquer efeito colateral” (MARTINO, 

2014, p.24).  

A convergência dos meios de comunicação discutida por Henry Jenkins (2009) tomou 

forma e cada vez mais é possível observá-la no cotidiano com a integração dos meios de 

comunicação. Rádio, televisão, jornal e internet se misturam na rotina diária da informação.  

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas 

de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte 

em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 

palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais 

e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando 

(JENKINS, 2009, p. 30). 

 

Ao analisar a comunicação a partir do viés de Jenkins, podemos afirmar que "o consumo 

tornou-se um processo coletivo” que molda a “inteligência coletiva, expressão cunhada pelo 

ciberteórico francês Pierre Lévy” que pode ser usada até mesmo como fonte de poder coletivo. 

“Estamos aprendendo a usar esse poder em nossas interações diárias dentro da cultura da 

convergência. Neste momento, estamos usando esse poder coletivo principalmente para fins 
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recreativos, mas em breve estaremos aplicando essas habilidades a propósitos mais “sérios"” 

(JENKINS, 2009, p. 31).  

O mundo tecnológico de progresso da comunicação não pode mais ser estritamente 

dividido entre os que produzem os meios de comunicação e seus consumidores. No século XXI 

as relações se misturam e qualquer pessoa com acesso a uma rede móvel de internet pode 

noticiar um acontecimento e emitir uma opinião pública que pode influenciar reações de 

pessoas em sua rede de contatos, "os celulares se tornaram fundamentais no processo de 

convergência das mídias" (JENKINS, 2009, p. 32). 

 

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre 

a passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar 

sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis separados, 

podemos agora considerá-los como participantes interagindo de acordo com um novo 

conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo (JENKINS, 2009, p. 

30).  

 

O resultado de séculos de transformação da comunicação modificou então as formas de 

consumo da informação. “[...] A convergência representa uma transformação cultural, à medida 

que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a 

conteúdos de mídia dispersos” (JENKINS, 2009, p. 30). 

Informação é poder e possibilidades. O desenvolvimento de motores de busca na 

internet, a comunicação facilitada e a convergência crescente dos meios de comunicação, 

proporcionou a pessoas comuns uma maior oportunidade de crescimento. A comunicação 

aliada à informação e as transformações tecnológicas são sinais de poder desde os tempos mais 

remotos. No século XXI, o desenvolvimento das redes de telefonia móveis, dos aparelhos de 

telefone celular e das chamadas redes sociais foram fatores que facilitaram o acesso à 

informação e a produção de notícias. 

4.2 Internet 

A invenção da internet foi resultado da aplicação de pesquisas que suprissem as 

necessidades das demandas por estratégias militares dos Estados Unidos. A Agência de Projetos 

de Pesquisa Avançada (ARPA) do Departamento de Defesa do país trabalhou para criar uma 

forma inovadora de conexão que pudesse revolucionar seus planos de defesa nacional, “o 

desenvolvimento da internet nas três últimas décadas do Século XX foram consequências de 

uma fusão singular de estratégia militar, grande cooperação científica, iniciativa tecnológica e 

inovação contracultural”. O desenvolvimento da internet a partir da década de 1960 mudou a 

história da tecnologia e anunciou a chegada da Era da Informação em grande escala. “A 
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primeira rede de computadores, que se chamava ARPANET - em homenagem a seu o poderoso 

patrocinador - entrou em funcionamento em 1º de setembro de 1969” (CASTELLS, 1999, p. 

82-83). 

A internet se tornou mais popular no início dos anos 2000, modificando a dinâmica 

mundial. Cada vez mais o público conseguia ter acesso a máquinas de computadores pessoais. 

Ainda na década de 1990, a criação europeia de “mecanismos de pesquisa que usavam links 

para determinar a importância de páginas individuais na World Wide Web” possibilitou a 

invenção de sites de pesquisa como o da empresa de tecnologia mundialmente conhecida, o 

Google, em que a missão de seus fundadores de "organizar as informações do mundo e torná-

las universalmente acessíveis e úteis"1 transformou o cotidiano de qualquer pessoa que tenha 

acesso a esse tipo de tecnologia. “As redes interativas de computadores estão crescendo 

exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao 

mesmo tempo, sendo moldadas por ela” (CASTELLS, 1999, p. 40).  

 

A internet tem tido um índice de penetração mais veloz do que qualquer outro meio 

de comunicação na história: nos Estados unidos, o rádio levou trinta anos para chegar 

a sessenta milhões de pessoas; a TV alcançou esse nível de difusão em 15 anos; a 

Internet o fez em apenas três anos após a criação da teia mundial (CASTELLS, 1999, 

p. 439). 

 

Atualmente, mais de 4.54 bilhões de pessoas no mundo são usuárias da internet. 

Segundo o Digital 2020 Global Overview Report (GWI, 2020, p.42)  2, em números absolutos, 

o país com a menor quantidade de pessoas conectadas a internet é a Índia com 50% da 

população não conectada, seguido pela China e pelo Paquistão. Os países com maiores níveis 

de penetração da internet são a Islândia, o Kuwait, o Catar e os Emirados Árabes Unidos 

empatados em primeiro lugar com 99% da população conectada.  Com o progresso cada vez 

mais acelerado da web e dos desenvolvimentos tecnológicos, ter acesso a informações 

instantaneamente e a mapas guiados por satélites fez com que a experiência de comunicação do 

usuário pudesse ser cada vez mais independente. Protocolos adotados para regularizar 

mundialmente o uso do meio de comunicação foram fatores que contribuíram para sua 

integração e expansão (CASTELLS, 1999, p. 87).  

 

O público anteriormente conhecido como audiência (ROSEN, 2006) ganhou duas 

novas funções, passando também a produzir e a distribuir informação. Algumas 

ferramentas da Web 2.0, como os blogues e os microblogues, abriram novos palcos 

 
1 Disponível em: <https://about.google/our-story/> Acesso em: 8 nov. 2020. 
2 Dados do Relatório Digital 2020, plataforma We Are Social. Disponível em: 

<https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media> Acesso em: 15 nov. 

2020. 
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para os utilizadores acederem diretamente ao espaço público sem necessidade de 

recorrerem aos media tradicionais (CANAVILHAS, 2013, p. 55). 

 

Com o aperfeiçoamento da internet e da popularização do meio, processos de mudanças 

sociais, econômicas e tecnológicas se tornaram comuns ao início do século XXI. Na média 

mundial de tempo gasto na internet, o país em que a população fica mais tempo conectada são 

as Filipinas, em que o tempo estimado são de 9 horas e 45 minutos, seguido pela África do Sul 

com 9 horas e 21 minutos e, em terceiro lugar, o Brasil com 9 horas e 17 minutos. A média de 

tempo mundial de conexão são 6 horas e 43 minutos (GWI, 2020, p.43). 

 

A mobilidade e a preferência dos utilizadores, aliadas às características técnicas dos 

dispositivos (ligação à Internet, GPS, o acelerómetro), abrem um vasto conjunto de 

novas possibilidades no campo da distribuição. A informação já não tem apenas um 

valor absoluto em função do receptor, mas passa também a incluir uma componente 

mais variável relacionada com o espaço e o tempo de consumo (CANAVILHAS, 

2013, p. 56). 

 

A interatividade se tornou uma das marcas da internet e “é a característica que mais 

diferencia a Web dos restantes meios” (MORRIS & OGAN, 1996; RAFAELI & SUDWEEKS, 

1997 apud CANAVILHAS, 2013, p. 60). 

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - 

Tecnologia da Informação e Comunicação (Pnad Contínua TIC) 2018, divulgada em abril de 

2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de brasileiros com 

acesso à internet aumentou no país entre 2017 e 2018. Segundo os dados, 74,9% da população 

do país tinha acesso à internet em 2017. Em 2018 o número aumento para 79,1% e “o 

rendimento médio per capita daqueles em que havia utilização da Internet era quase o dobro do 

rendimento dos que não utilizavam a rede” 3. 

 
3 Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais> Acesso em: 15 

nov. 2020. 
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GRÁFICO 1 - RENDIMENTO PER CAPITA DE USO DA INTERNET POR REGIÃO 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua 2017-2018. 

Com a popularização da internet, no Brasil, o uso de meios de comunicação tradicionais, 

como a televisão e o rádio, diminuiu. Ao refletirmos, podemos notar que muitos programas de 

televisão e rádio são transmitidos também pela internet, o que justifica a diminuição de uso do 

aparelho em domicílios que possuem acesso a rede no computador ou no celular. Conforme 

comprovam os dados da pesquisa aplicada pelo IBGE em 2018, apenas 23,3% dos domicílios 

com internet acessam a televisão. Segundo o Digital Report 2020 4, a porcentagem de usuários 

de internet que acessaram conteúdo de televisão via rede no Brasil corresponde a 83% dos 

conectados. Além disso, ficou comprovado que o celular é o equipamento mais utilizado pelos 

brasileiros para acessar a internet, pois 99,2% dos acessos provêm do uso do aparelho móvel5.  

Em relação à escolha de equipamentos para acessar a internet e o nível socioeconômico 

dos usuários, no Brasil a disparidade social é grande. 

 
4 Disponível em: <https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media> 

Acesso em 16 nov. 2020. 
5 IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua 2018, 2020, p.7. 
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GRÁFICO 2 - RENDIMENTO PER CAPITA POR USO DE EQUIPAMENTO 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua 2017-2018 apud IBGE, 2020, p.7 

 

Em 2018, o rendimento real médio per capita dos domicílios particulares permanentes 

em que havia utilização da Internet era de R$ 1.769. Contudo, na análise por 

equipamento utilizado para acessar a Internet no domicílio houve grande diferença 

entre os rendimentos. Enquanto nos domicílios que utilizaram tablet e televisão para 

acessar a Internet o rendimento real médio per capita era, respectivamente, de R$ 

3.538 e R$ 3.111, nos domicílios que utilizaram microcomputador e telefone móvel 

celular os rendimentos médios eram menores, equivalendo a 72,6% e 49,9% do 

rendimento dos domicílios que acessavam pelo tablet (IBGE PNAD TIC, 2020, p.7). 

No país, “em 2018, na população de 181.869 mil pessoas de 10 anos ou mais de idade 

do País, cerca de ¾ utilizaram a Internet, no período de referência dos últimos três meses” do 

ano (IBGE; PNAD contínua , 2020, p.9). Ao analisar o percentual de pessoas que utilizaram a 

rede neste período de acordo com a faixa etária, pessoas entre 20 e 24 anos são as que mais são 

conectadas virtualmente no Brasil. Em 2018, o grupo de idade chegou a 91% de conexão. Os 

menos conectados são o grupo que corresponde a faixa etária com mais de 60 anos, com apenas 

38,7% do grupo conectado em 2018. No total, também é perceptível o aumento do uso da 

internet em todas as faixas etárias entre 2017 e 2018. 
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GRÁFICO 3 - UTILIZAÇÃO DE INTERNET POR FAIXA ETÁRIA 

 

Fonte: Agência IBGE, PNAD Contínua TIC 2018, 2020. 

4.3 Redes Sociais 

Assim como o uso da internet tem aumentado com o passar dos anos, o mesmo ocorre 

com o uso das redes sociais de relacionamento. A estrutura composta por uma plataforma online 

em que pessoas com os mesmos objetivos, ideias, relações de amizade e afinidades se conectam 

de forma virtual ganhou espaço social na vida de milhões de pessoas. As redes sociais auxiliam 

o contato entre pessoas e muitas vezes aparenta reduzir distâncias físicas. “Redes sociais, no 

mundo virtual, são sites e aplicativos que operam em níveis diversos — como profissional, de 

relacionamento, dentre outros — mas sempre permitindo o compartilhamento de informações 

entre pessoas e/ou empresas” 6. 

Segundo o relatório Digital 2020 Global Overview Report7, do website We Are Social, 

que reuniu pesquisas mundiais a respeito do uso da rede em 2019, o número de pessoas no 

 
6 Disponível em: <https://resultadosdigitais.com.br/especiais/tudo-sobre-redes-sociais/#> Acesso em 15 nov. 

2020. 
7 Disponível em: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media> 

Acesso em 16 nov. 2020.  
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mundo que eram ativos usuários das mídias sociais ultrapassou a marca de 3.8 bilhões de 

pessoas. Considerando que a população mundial até janeiro de 2020 eram 7.713 bilhões de 

pessoas, isso significa que 49% da população do planeta está conectada por este tipo de 

interação digital e social. Observando o gráfico a seguir é nítido o crescimento mundial do uso 

das redes sociais nos últimos cinco anos. 

 

GRÁFICO 4 - NÚMEROS DE USUÁRIOS DE MÍDIA SOCIAL AO LONGO DO TEMPO 

 

Fonte: Hootsuite e Kepios e We are social, 2020. 

No Brasil, 140 milhões de pessoas são usuários ativos das redes sociais. Até janeiro de 

2020, o país contava com 211.8 milhões de habitantes, ou seja, 66% do povo brasileiro podem 

ser considerados usuários das redes sociais de relacionamento. O país é considerado o terceiro 

colocado no ranking de países em que os usuários passam mais tempo conectados, perde apenas 

para as Filipinas e para a Colômbia. De acordo com dados de pesquisa da empresa Global Web 

Index8, no Brasil o tempo médio gasto nas redes sociais em 2019 foi de 3 horas e 31 minutos 

por dia. Nas Filipinas a média foi de 3 horas e 53 minutos por dia, enquanto, no Japão, são 

apenas 45 minutos. A média global é de 2 horas e 24 minutos. A empresa  

 

analisou os dados de analisou dados de 45 dos maiores mercados de internet do mundo 

e estimou que o tempo diário médio que cada pessoa dedica a sites ou aplicativos de 

 
8 Digital 2020 Global Overview Report, GlobalWebIndex, 2020, p. 92. 
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mídia social aumentou de cerca de 90 minutos em 2012 para 143 minutos nos 

primeiros três meses de 2019 (GWI, 2020). 9 

 

TABELA 2 - PAÍSES E TEMPO DE CONEXÃO NAS REDES SOCIAIS 

Ranking País Minutos 

(2020) 

Minutos (2019) Minutos (2018) 

1 Filipinas 233 214 248 

2 Colômbia  225 216 214 

3 Brasil 211 225 219 

4 Nigéria 210 216 206 

5 Indonésia 206 195 203 

6 México 205 190 194 

7 Kenya 203 167 - 

8 Argentina 191 207 197 

9 África do Sul 190 190 178 

10 Arábia Saudita 182 186 172 

25 EUA 123 117 125 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

Com o desenvolvimento da internet e do lugar ocupado por ela em importância na vida 

das pessoas, as mídias sociais se transformaram em rede de apoio da comunicação. Através 

destas mídias, pessoas de lugares distantes puderam se conectar com mais facilidade e em 

muitos casos se tornou rede de apoio e instrumento de conexão entre as mais diversas pessoas 

com objetivos em comum.  

 

Pedir uma informação e outro interagir comigo não quer dizer que houve um processo 

de comunicação, mas apenas uma troca de informação. O mesmo acontece nas redes 

sociais, não é um  post  que  vai  conectar  uma  pessoa  a  outra,  mas  a  produção  de  

sentido provocada ali (COLVARA, 2015, p. 54). 

 
9 Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/09/brasil-e-2-em-ranking-de-paises-

que-passam-mais-tempo-em-redes-sociais.html> Acesso em: 15 nov. 2020. 
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Com as inovações das mídias sociais, há a possibilidade de qualquer pessoa criar e 

compartilhar informação, apenas é necessário possuir acesso à internet e um perfil ativo em 

uma das inúmeras plataformas sociais da rede, a seletividade na cadeia de produção da mídia é 

modificada. A abrangência de temas aumentou proporcionalmente ao acesso aos meios. As 

mídias sociais reúnem um conjunto de utilidades que podem ser relacionadas tanto a busca de 

informação noticiosa quanto para comunicação entre pessoas, os objetivos se misturam 

constantemente em um único meio. 

 

Entende-se que a procura de uma comunicação interpessoal mediada pela tecnologia 

é uma comunicação entre aspas. Porque percebe-se que as redes sociais são estratégia 

para um alívio da solidão, uma incapacidade de ficar só. No entanto, o que também é 

percebido, é certa radicalidade e baixa tolerância a frustração, transformando a 

presença do Outro em antisséptica e livre de tensões, dificultando, assim, a criação de 

qualquer atmosfera comunicacional (COLVARA, 2015, p. 53). 

 

 A rede social Facebook, criada em 2004 por Mark Zuckerberg, é a plataforma social 

preferida por usuários na maior parte do mundo. De acordo com o ranking elaborado pela We 

Are Social, o site mais acessado do mundo é o buscador Google, seguido pela plataforma de 

vídeos Youtube e pela rede social Facebook. Na comparação de acessos somente entre as redes 

sociais que possibilitam interação e formação de comunidades digitais, o Facebook é seguido 

pelo Instagram e só perde para os aplicativos de trocas de mensagens instantâneas Whatsapp, 

Facebook Messenger e o WeChat (HOOTSUITE Inc., KEPIOS Pte. Ltd. e WE ARE SOCIAL 

Ltd., 2020, pp.57, 95). 

GRÁFICO 5 - AS PLATAFORMAS SOCIAIS MAIS USADAS NO MUNDO 

 

Fonte: HOOTSUITE, KEPIOS e WE ARE SOCIAL, 2020, p. 95. 
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O Facebook, campeão de audiência entre as redes sociais, em setembro de 2020 possuía 

2,74 bilhões de usuários ativos mensalmente, um aumento de 12% ano a ano10. A rede lançada 

em fevereiro de 2004 acumulou 1 milhão de usuários em apenas 10 meses e lançou seu 

aplicativo para uso no celular em 2006. Em 2010 foi incorporado na plataforma o recurso 

Grupos. Com esta plataforma a formação de comunidades por interesse e afinidades em comum 

se expandiu. Um único usuário pode participar de 6 mil grupos de uma vez, “após alcançar esse 

limite, será necessário sair de alguns grupos para poder participar de outros”11. O próprio 

algoritmo da plataforma sugere grupos de acordo com as preferências do usuário e suas 

interações ao longo do tempo. 

Dentro das opções de grupos do Facebook, existe a opção entre grupos públicos e 

privados. “Público: qualquer pessoa dentro ou fora do Facebook pode ver quem está no grupo 

e as publicações dos membros. Privado: somente membros podem ver quem está no grupo e as 

publicações dos membros”12. Com esta opção, pessoas com interesses em comum formam 

comunidades virtuais que podem restringir a participação de membros que não se encaixem no 

perfil e objetivo do grupo. Espaços de comunidade como este naturalmente convidam a 

interações mais frequentes entre seus participantes. 

“As comunidades virtuais oferecem um contexto novo e impressionante, no qual pensar 

sobre identidade humana na era da internet” (WILLIAM MITCHELL apud CASTELLS, 1999, 

p. 443). A formação de comunidades nas redes sociais pode contribuir para que discussões 

geradas em grupos agregue conhecimento e valor as pessoas, muitas aprendem com a 

experiência do outro e passam isto a diante. Por conta da maior visibilidade e possibilidade de 

interação entre os participantes, empresas estão criando e participando cada vez mais dos grupos 

para oferecer seus serviços, além de manter suas páginas coorporativas. 

O debate sobre comunidades formadas na internet não é atual. Durante a década de 1990, 

a questão dominou o debate sobre as dimensões sociais da internet. 

 

A internet favorece a criação de novas comunidades, comunidades virtuais, ou, pelo 

contrário, está induzindo ao isolamento pessoal, cortando os laços das pessoas com a 

sociedade e, por fim, com o mundo “ real”? Howard Rheingold, em seu livro pioneiro 

Virtual Communities deu o tom do debate defendendo com ênfase o nascimento de 

uma nova forma de comunidade, que reúne as pessoas on-line ao redor de valores e 

 
10 Disponível em: <https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2020/Facebook-Reports-Third-

Quarter-2020-Results/default.aspx> Acesso em: 16 nov. 2020. 
11 Disponível em: <https://www.facebook.com/help/www/199554316755501?helpref=platform_switcher> 

Acesso em: 16 nov. 2020. 
12 Disponível em:  

<https://www.facebook.com/help/www/286027304749263?helpref=search&sr=1&query=grupos&search_sessio

n_id=9b3ec46f4b2e914e3690b090fd44daf7&rdrhc> Acesso em: 16 nov. 2020. 
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interesses em comum.13 Além disso, com base em sua própria experiencia com a 

WELL, uma rede cooperativa de computadores da área da baia de San Francisco, ele 

propôs a ideia de que as comunidades criadas on-line poderiam transformar-se, como 

no próprio caso dele, em reuniões físicas, festas amistosas e apoio material para os 

membros da comunidade virtual. Em geral entende-se que comunidade virtual, 

segundo a argumentação de Rheingold, é uma rede eletrônica autodefinida de 

comunicações interativas e organizadas ao redor de interesses ou fins em comum, 

embora às vezes a comunicação se torne a própria meta. Tais comunidades podem ser 

relativamente formalizada, como no caso dos fóruns patrocinados ou sistemas de 

BBS, ou formadas espontaneamente por redes sociais que se conectam à rede para 

enviar e receber mensagens no padrão de horário escolhido (com atraso ou em tempo 

real).  Foram criadas dezenas de milhares dessas "comunidades" no mundo inteiro na 

década de 1990, a maioria delas com base nos EUA, porém se expandindo cada vez 

em âmbito global (CASTELLS, 1999, p. 442, 443). 

 

Além de ser uma rede social, o Facebook é uma empresa americana de conglomerado 

de mídia social. Em setembro de 2020 seu quadro de funcionários era composto por 56.653 

pessoas espalhadas por seus escritórios em 70 cidades no mundo, um aumento de 32% ano a 

ano. O Facebook, Inc. adquiriu o Instagram em 2012 e, em 2014, o aplicativo de comunicação 

WhatsApp. Como meta da companhia, a empresa tem a missão de “dar às pessoas o poder de 

criar comunidades e aproximar o mundo” 14.  

A rede social Instagram, inicialmente criada apenas como aplicativo para celular, tem 

ganhado espaço como meio de comunicação preferido entre os usuários. A plataforma que 

ocupa o segundo lugar das mídias sociais mais usadas do mundo entre as redes de 

compartilhamento de informações abertas, em janeiro de 2019 possuía 894.4 milhões de 

usuários, um ano depois a rede cresceu para 928.5 milhões de pessoas registradas. O Brasil 

ocupa o terceiro lugar em velocidade de crescimento da rede, ficando atrás apenas dos Estados 

Unidos e da Índia. 

Ao contrário do Facebook em que é possível publicar apenas texto, nesta rede o uso de 

fotos e imagens é a base para a conexão entre pessoas. “A humanidade permanece, de forma 

impenitente, na caverna de Platão, ainda se regozijando, segundo seu costume ancestral, com 

meras imagens da verdade” (SONTAG, 2004, p. 13). A fotografia e a reprodução do cotidiano 

em forma de imagens, observada por Sontag no início do século XXI, contribuem fortemente 

para a formação de comunidades, para a conexão entre pessoas e para as discussões a respeito 

da realidade retratada nas redes. Conteúdos são pensados a partir da estética visual e novos 

mercados foram beneficiados com esta rede que auxilia até mesmo o surgimento de novos 

empreendedores.  

Fotos não podem criar uma posição moral, mas podem reforçá-la — e podem ajudar 

a desenvolver uma posição moral ainda embrionária. Fotos podem ser mais 

 
13 Rheingold, Howard (1993) The Virtual Community, Reading, MA: Addison-Wesley. 
14 Facebook, 2020. Disponível em: https://about.fb.com/br/company-info/ > Acesso em 16 nov. 2020. 
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memoráveis do que imagens em movimento porque são uma nítida fatia do tempo, e 

não um fluxo. A televisão é um fluxo de imagens pouco selecionadas, em que cada 

imagem cancela a precedente. Cada foto é um momento privilegiado, convertido em 

um objeto diminuto que as pessoas podem guardar e olhar outras vezes (SONTAG, 

2004, p. 28). 

  

Observando as pesquisas recentes e o desenvolvimento tecnológico e de alcance das 

mídias sociais e da fotografia, é nítido a importância que estes meios de comunicação ocupam 

na vida das pessoas ao redor do mundo. “Uma rede social é definida como um conjunto de dois 

elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações 

ou laços sociais)” (WASSRMAN e FAUST, 1994; DEGENNE e FORSE, 1999 apud 

RECUERO, 2009, p.24). As redes sociais utilizadas atualmente ajudam a educar pessoas 

através de vídeos e imagens instantâneos, por sua vez, a conexão e a formação de comunidades 

com gostos e hobbies similares se tornam cada vez mais consequência das estéticas e imagens 

divulgadas por seus participantes. 

4.4 Comunicação e Gênero 

As histórias, notícias e fatos retratados pelos meios de comunicação ao longo dos anos 

podem ser consideravelmente interpretados a partir de um viés masculino. O papel da mulher 

na sociedade como cuidadora do lar, do marido e dos filhos impediu durante décadas, e até 

séculos, que uma participação feminina ocorresse oficialmente em setores políticos e até mesmo 

que elas obtivessem o direito a receber uma educação formal, em um ambiente institucional.  

No Brasil, o direito de a mulher frequentar a escola foi conquistado no ano de 1827. A 

lei foi considerada a primeira grande lei educacional do país e em seus 17 artigos estipulava os 

moldes curriculares do Império brasileiro. Apesar do direito adquirido, o currículo para meninos 

e meninas era diferente e para elas o ensino de atividades domésticas fazia parte do aprendizado, 

no entanto, em matemática suas lições eram menores. Nos artigos 6° e 12° da lei de 15 de 

outubro de 1827 são estipulados a base curricular da época e devemos destacar a diferenciação 

que limitava o ensino para mulheres, deixado claro no artigo 12° a exclusão de parte do 

conteúdo para as mestras.  

 

Art 6º Os Professores ensinarão a ler, escrever as quatro operações de arithmetica, 

pratica de quebrados, decimaes e proporções, as nações mais geraes de geometria 

pratica, a grammatica da lingua nacional, e os princípios de moral chritã e da doutrina 

da religião catholica e apostolica romana, proporcionandos á comprehensão dos 

meninos; preferindo para as leituras a Cosntituição do Imperio e a Historia do Brazil. 

[...] Art 12º As mestras, além do declarado no art 6º, com exclusão das noções de 

geometria e limitando a instrucção da arithmetica só as suas quatro operações, 

ensinarão tambem as prendas que servem á economia domestica; e serão nomeadas 

pelos Presidentes em Conselho, aquellas mulheres, que sendo brazileiras e de 



33 

 

reconhecida honestidade, se mostrarem com mais conhecimentos nos exames feitos 

na fórma do art. 7º (BRASIL, 1827, p.71). 

 

Esse atraso na conquista da aprendizagem da leitura refletiu no progresso e alcance dos 

meios de comunicação. A comunicação está intimamente ligada aos processos sociais e ao 

desenvolvimento da civilização. Uma outra forma de analisar a comunicação é buscar seu 

sentido a partir das perspectivas de gênero. 

Direcionar o foco do uso da comunicação separada por gênero é uma das estratégias 

usadas por várias técnicas de mercado para separar seu público e poder direcionar uma 

mensagem com maior nível de absorção. Não basta emitir uma mensagem, é necessário saber 

quem o emissor gostaria de alcançar para haver um melhor aproveitamento dos recursos visuais, 

escritos e sonoros.  

A mudança do papel da mulher na sociedade também alterou as formas de comunicação 

produzidas por elas. Era comum na Europa, no século XIX, mulheres escritoras que assinavam  

suas obras com pseudônimos masculinos para conseguir publicar artigos em jornais ou vender 

seus livros. Livros famosos da literatura mundial foram escritos por mulheres que muitas vezes 

usavam o nome de seus maridos para conseguir publicar. Atualmente, ainda existem diferenças 

das publicações escritas por homens e mulheres. A pesquisa Comparing gender discrimination 

and inequality in indie and traditional publishing15, realizada nos Estados Unidos em 2018 

revelou que livros escritos por mulheres custam em média 45% a menos que os escritos por 

homens. Também foi constatado que as editoras investem mais em livros escritos por homens 

e ao comparar livros do mesmo gênero literário, em geral os escritos por homens são mais caros.  

A luta pela independência feminina resultou em mudanças nas formas de comunicação 

oral, escrita, verbal e virtual. Após o início da Revolução Industrial, das Guerras Mundiais e da 

revolução tecnológica do século XX houve uma alteração da geopolítica global. Cada vez mais 

houve a “incorporação maciça das mulheres nas forças de trabalho remunerada, geralmente em 

condições discriminatórias”. No entanto, a crescente participação delas no desenvolvimento 

econômico da sociedade mostrou a importância de incorporá-las como parte de um nicho 

específico em vários setores comunicacionais. “Uma revolução tecnológica concentrada nas 

tecnologias da informação está remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado” 

(CASTELLS, 1999, p. 39). 

 

No entanto, algumas características sociais parecem perdurar além da revolução 

tecnológica: a divisão de tarefas domésticas entre os sexos (ou, ao contrário, falta dela) 

 
15 WEINBERG Dana B., KAPELNER Adam, 2018. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195298> Acessado em 18 nov. 2020. 
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não é afetada pelos meios eletrônicos; o uso de videocassete e o manuseio de 

dispositivos de controle remoto refletem uma estrutura familiar autoritária; e a 

utilização de dispositivos eletrônicos é diferenciada no que diz respeito a sexo e idade: 

homens usam computadores com mais frequência, mulheres cuidam dos serviços 

telemáticos e de manutenção elétrica doméstica e crianças são obcecadas por 

videogames (CASTELLS, 1999, p. 456). 

  

Como constatado por Castells, apesar da evolução social e dos meios de comunicação, 

traços da cultura machista e patriarcalista continuam enraizadas na sociedade da Era da 

Informação. Ao longo dos anos, os meios de comunicação foram aprimorados e especializados. 

Revistas voltadas para o universo feminino e para o universo masculino, grupos nas redes 

sociais que restringem a participação baseada no sexo, além de estratégias de marketing 

direcionadas são alguns dos exemplos de nichos da comunicação direcionada para os gêneros.  

A conquista da independência financeira e consequente liberdade para que seguissem 

um caminho que fossem cada vez menos dependentes dos homens, proporcionou a mulher a 

oportunidade de escolha. A pluralização e popularização dos meios de comunicação 

contribuíram para a luta feminina. Uma luta que no passado muitas vezes não era exposta, mas 

que possivelmente sempre existiu e era abafada por quem ocupava os postos de controle das 

rádios, editoras e demais canais de comunicação que poderia dar poder de voz a elas, geralmente 

homens. 

No Brasil, no mercado de trabalho da comunicação, especificamente no jornalismo, as 

mulheres também ocupam um menor espaço do que os homens. O Portal Comunique-se 

divulgou que 15.654 mulheres jornalistas estavam empregadas em veículos de comunicação 

em março de 2019.  “O número representa somente 36,98% do mercado da imprensa no país”. 

A mídia de TV é a única em que representantes do time feminino compunham mais da metade 

dos campos disponíveis de trabalho, valor correspondente a 50,21% das vagas16. 

TABELA 3 - MULHERES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO BRASIL 

 
16 Disponível em: <https://portal.comunique-se.com.br/mulheres-jornalistas-minoria/> Acesso em: 18 nov. 2020. 

Jornalistas Empregados no Brasil % de Mulheres 

Geral Homem Mulher  

36,98% 42.332 26.678 15.654 

Empresários de Comunicação  

Geral Homem Mulher  
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Fonte: Scardoelli, Portal Comunique-se, 2019. 

42.332 645 215 25% 

Executivas de Veículos de Comunicação  

Geral Homem Mulher  

32,18% 6.954 4.716 2.238 

Revista  

Geral Homem Mulher  

48,46% 3.366 1.735 1.631 

Jornal  

Geral Homem Mulher  

38,58% 8.079 4.962 3.117 

Televisão  

Geral Homem Mulher  

50,21% 8.047 4.007 4.040 

Rádio  

Geral Homem Mulher  

20,50% 14.066 11.182 2.884 

Internet (sites e blogs)  

Geral Homem Mulher  

42,46% 9.040 5.202 3.838 

Agências de Notícias  

Geral Homem Mulher  

47,67% 579 303 276 
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A busca pela igualdade social de gênero ainda é constante e está longe de acabar. Com 

os novos meios como a internet e as redes sociais, mulheres não precisam mais pedir permissão 

para participar, no entanto, muitas vezes, ainda têm suas lutas deslegitimadas por aqueles que 

ocupam os mais altos cargos de poder na lógica política e social do mundo. Segundo dados do 

relatório Mapa das Mulheres na Política 2020 das Nações Unidas, apenas 24,9% dos cargos em 

parlamentos no mundo são ocupados por mulheres. Dos 7,75 bilhões de pessoas que habitam o 

planeta, 49,6% são mulheres17.  

Proporcionalmente, a maior porcentagem de participação feminina na política ocorre 

nos países nórdicos com a participação de 43.9% das mulheres e a menor ocorre nas regiões do 

Oriente Médio e Norte da África com a média de 16.6%. Apenas 6,6% dos cargos de chefes de 

estado no mundo são ocupados por mulheres. No ranking da participação política feminina por 

países, o Brasil é considerado um dos com menor grau de participação e ocupa a 154º/193º 

posição das mulheres em cargos ministeriais, pois apenas 9,1%, ou seja, duas mulheres, 

ocupavam cargos nos 22 ministérios existentes no país em janeiro de 2020. No ranking relativo 

à participação das mulheres no parlamento, o Brasil ocupa a 140°/193° posição. Das 513 vagas 

da Câmara dos Deputados, 75 são ocupadas por mulheres, ou seja, 14,6%. Das 81 vagas no 

Senado, 11 são ocupadas por elas, ou seja, 13,6% de participação feminina18.  

A baixa representação das mulheres no governo influencia o país não só em campos 

estritamente políticos, mas em todas as áreas do país. A partir do ponto de vista que todas as 

decisões tomadas, nos mais variados campos, podem ser consideradas políticas, o pequeno 

espaço ocupado por elas gera consequências também na comunicação e suas variadas 

ramificações e meios de transmissão e alcance. Ocupar espaços políticos de poder 

majoritariamente masculinos é algo presente na luta diária por reconhecimento igualitário em 

um mundo que homens e mulheres ainda não alcançaram nem a igualdade de salários para 

exercer as mesmas funções19.  

Apesar das grandes disparidades políticas da participação feminina na política, nos usos 

das tecnologias da informação, atualmente mulheres e homens participam dos meios de 

comunicação de forma mais equilibrada do que no final do século XX. 

 

 
17 Digital 2020 Global Overview Report, 2020, p. 24. Disponível em: 

<https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media>, Acesso em: 16 nov. 

2020. 
18 Disponível em: <https://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/women-in-politics-map-2020-

en.pdf?la=es&vs=827> Acesso em: 18 nov. 2020. 
19 Disponível em: <https://smallbusinessprices.co.uk/best-brands/> Acesso em: 18 nov. 2020. 
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A Internet, em suas diversas encarnações e manifestações evolutivas, já é o meio de 

comunicação interativa universal via computador da Era da Informação. Há, porém 

desigualdades importantes na internet. Analisando dados de diversas fontes por volta 

de 1998 - 2000, os países industrializados, com cerca de 15% da população do planeta, 

representavam 88% dos usuários da Internet. Havia considerável disparidade regional 

na difusão da Internet. [...] Dentro dos países, a desigualdade social racial sexual e 

etária e espacial era substancial. [...] Mais homens tinham acesso à Internet do que 

mulheres, sendo a diferença de 3%” (CASTELLS, 1999, p. 433). 

 

No Brasil, segundo a pesquisa do IBGE Pnad Contínua 2018, o uso da internet pelas 

mulheres aumentou e, proporcionalmente, mais mulheres têm acesso a rede do que os homens. 

 

Cerca de 75,7% das mulheres utilizaram a Internet em 2018, percentual um pouco 

acima daquele verificado entre os homens: 73,6%. [...] Em 2018, 80,7% das mulheres 

e 77,8% dos homens tinham celular para uso pessoal. O grupo etário em que a posse 

de telefone móvel é mais frequente é o de 30 a 34 anos (90,3%) e a menor frequência 

é a do grupo de 10 a 13 anos (43,5%). Entre os idosos de 60 anos ou mais, 64,1% têm 

celular, o segundo menor percentual entras as faixas de idade. Entre os motivos 

alegados pelos entrevistados para não terem celular de uso pessoal, quatro se 

destacaram: alto custo do aparelho (28,0%), falta de interesse (24,2%), não sabiam 

usar (19,8%) e o costume de usar celular de outra pessoa (16,6%) (IBGE; PNAD 

continua 2018, 2020). 

 

Em janeiro de 2019, a maior parte dos usuários da rede social Instagram eram mulheres. 

Apesar da pequena diferença 50,3% dos usuários eram do sexo feminino. No Facebook a 

participação feminina é menor, 43% dos usuários são mulheres. Desta forma, a maior parte dos 

usuários são homens, 57% dos que acessam a rede. 20 

Ao pensar a rede como um espaço supostamente democrático que não impões barreiras 

físicas, a necessidade da discussão de desigualdade é realmente um paradoxo como constatado 

por Castells ainda no final do século XX. “A desigualdade espacial no acesso à Internet é um 

dos paradoxos mais impressionantes da era da informação, em razão da característica 

supostamente independente de espaço da tecnologia” (CASTELLS, 1999, p. 434). 

4.5 Jornalismo 

Comunicação e jornalismo são dois conceitos que facilmente se misturam em 

significado e propósito. A partir das ideias abordadas por Canavilhas (2013), o jornalismo 

inserido nos fatores intermediáticos, na procura de sobreviver, se adapta no ecossistema da 

comunicação. “No campo destes fatores intermediáticos, Canavilhas (2011) fala ainda de uma 

remediação inversa porque os meios anteriores vão incorporando características dos novos, 

procurando dessa forma sobreviver no ecossistema mediático” (CANAVILHAS, 2013, p. 54). 

 
20 Digital 2020 Global Overview Report, 2020, p. 129. Disponível em: 

<https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates> Acesso em: 16 nov. 2020. 
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O ato de coletar, investigar, analisar informações e passar notícias adiante que possam 

afetar a sociedade de alguma forma, são atributos do jornalismo que se modificam e se adaptam 

as inovações mundiais. No Brasil, com o surgimento do jornalismo online em 1995, inaugurado 

pelo Jornal do Brasil, possibilidades de transformação da notícia e do modo em que ela era 

transmitida passaram a causar e sofrer adaptações e mudanças no país. 

 

Coube ao Jornal do Brasil, um dos mais tradicionais do país, iniciar a experimentação 

e inovação: em oito de fevereiro de 1995 começava a circular na rede a primeira 

edição do JB Online, feita num PC 386 SX40Mhz, para usuários no Brasil que 

dispunham do serviço. Antes disso, seguindo os moldes do New York Times, em 

1993, o jornal já tinha criado o Serviço Instantâneo de Notícias (SIN), pelo qual eram 

enviadas notas de economia e política às bolsas, corretoras e bancos. Para viabilizar o 

SIN, um terminal da Bolsa de Valores do Rio estava instalado na redação da Agência 

JB (BALDESSAR, 2009, p. 2). 

 

Na era das redes sociais, informar e noticiar se adaptam as novas tecnologias e meios de 

comunicar. O tradicional jornal de papel ainda existe, no entanto, perdeu um notório espaço 

para as redes mundiais de computadores que atualmente cabem em pequenos aparelhos 

celulares capazes de armazenar milhões de dados. “Num ecossistema em que os dispositivos 

móveis ganham novos utilizadores todos os dias, este conjunto de fatores contextuais [tempo e 

espaço] têm uma importância fundamental na definição do que é jornalismo transmedia” 

(CANAVILHAS, 2013, p. 56). 

O jornalismo online e as ferramentas de interatividade das novas tecnologias 

proporcionaram ao meio se adaptar e não mais apenas divulgar as notícias no formato de textos 

corridos. A redação da notícia ainda segue o formato técnico da pirâmide invertida e a busca 

por clareza e concisão permanece intacta (JORGE, 2008, p. 121), no entanto, com a velocidade 

da informação, repórteres tem que cada vez mais informar com o menor número de caracteres 

possível. Micro blogs como a rede social Twitter21, lançada em 2006, que inicialmente 

possibilitavam postagens com apenas 140 caracteres, contribuíram para essa mudança na 

divulgação da informação e na convergência das mídias. Em 2017 a rede aumentou o espaço 

das postagens e passou a permitir publicações com até 280 caracteres22. “Convergência é uma 

palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 

dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando” (JENKINS, 2009, p. 30).  

A apropriação do jornalismo das redes sociais multimídias para informar é algo que vem 

tornado a sociedade da informação cada vez mais rápida e dinâmica. A notícia em tempo real 

 
21 Disponível em: <https://twitter.com/>Acesso em: 10 nov. 2020. 
22 Disponível em: <https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2017/Giving-you-more-characters-to-express-

yourself.html> Acesso em: 18 nov. 2020. 
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passou a ser ainda mais disputada em um mundo que compete com a velocidade de inovações 

tecnológicas. Neste contexto, cabe destacar o conceito de jornalismo transmídia, citado pela 

primeira vez pelo professor Marsha Kinder, da University of Southern California (EUA), em 

199123 e bastante discutido após estudos do professor Henry Jenkins, em 2003, que previa o 

futuro do entretenimento a partir do crescimento das indústrias de mídia24. 

Em dezembro de 2019, 53,3% do total das conexões de internet foram realizadas em 

aparelhos celulares. De acordo com um estudo da DataSenado divulgado em dezembro de 2019, 

o aplicativo de mensagens WhatsApp é principal fonte de informação do brasileiro. Das 2.400 

pessoas ouvidas pela pesquisa realizada no Distrito Federal, 79% disseram receber notícias 

sempre pela rede social. 25  

 

Depois do Whatsapp, outras fontes foram citadas, misturando redes sociais e veículos 

tradicionais na lista dos locais onde os brasileiros buscam se atualizar. Apareceram 

canais de televisão (50%), a plataforma de vídeos Youtube (49%), o Facebook (44%), 

sites de notícias (38%), a rede social Instagram (30%) e emissoras de rádio (22%). O 

jornal impresso também foi citado por 8% dos participantes da sondagem e o Twitter, 

por 7% (VALENTE, 2019).26 

 

No processo de apropriação do jornalismo das redes sociais multimídias, mais uma vez 

a fotografia ganha espaço nos meios de comunicação e atualmente se faz como uma das partes 

essenciais para despertar o interesse do público para a notícia.  

 

Em seu famoso ensaio, “A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica”, 

Walter Benjamin afirma que a capacidade de produzir e circular imagens em massa 

causaria um impacto democrático profundo. Sua famosa alegação é de que a 

reprodução acaba com a “aura” em torno de obras de arte elevadas e destrona as 

autoridades culturais reinantes (JENKINS, 2009, p. 317). 

 

“Fotos chocam na proporção em que mostram algo novo” (SONTAG, 2004, p. 28). É 

comum que usuários das redes rolem sua barra de notícias e parem quando alguma imagem lhes 

chame a atenção. “As fotos são apreciadas porque dão informações. Dizem o que existe; fazem 

um inventário” (SONTAG, 2004, p. 32). 

 

 
23 Disponível em: <http://www.marshakinder.com/concepts/o11.html>Acesso em: 10 nov. 2020. 
24 Disponível em: <https://www.technologyreview.com/2003/01/15/234540/transmedia-storytelling/> Acesso em: 

10 nov. 2020. 
25 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/publicacaodatasenado?id=mais-de-80-

dos-brasileiros-acreditam-que-redes-sociais-influenciam-muito-a-opiniao-das-pessoas> Acesso em: 18 nov. 2020. 
26 Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-12/whatsapp-e-principal-fonte-de-

informacao-do-brasileiro-diz-pesquisa> Acesso em: 18 nov. 2020. 
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4.5.1 Jornalismo Transmídia 

É importante entender o conceito de jornalismo transmídia, definido por Henry Jenkins, 

para discutir o papel do jornalismo na sociedade atual. O conceito de jornalismo transmídia é 

aplicado na relação do desenvolvimento do meio de comunicação e sua adaptação as demandas 

da sociedade. “Na sua aplicação ao jornalismo, Porto & Flores (2012) dizem que narrativa 

transmedia é “una forma de lenguaje periodístico que contempla, al mismo tiempo, distintos 

medios, con varios lenguajes y narrativas a partir de numerosos medios y para una infinidad de 

usuarios” (p. 82)” (CANAVILHAS, 2013, p. 58). 

Aplicando o conceito à cultura midiática atual,  

 

a narrativa transmídia refere-se a uma nova estética que surgiu em resposta à 

convergência das mídias – uma estética que faz novas exigências aos consumidores e 

depende da participação ativa de comunidades de conhecimento. A narrativa 

transmídia é a arte da criação de um universo. Para viver uma experiência plena num 

universo ficcional, os consumidores devem assumir o papel de caçadores e coletores, 

perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais, comparando suas 

observações com as de outros fãs, em grupos de discussão on-line, e colaborando para 

assegurar que todos os que investiram tempo e energia tenham uma experiência de 

entretenimento mais rica (JENKINS, 2009, p. 48). 

 

 No todo, com a evolução do jornalismo e dos canais de comunicação, este meio de 

comunicação tem se adaptado de forma orgânica aos desafios impostos pelas inovações 

tecnológicas e apesar das transformações do meio, a mensagem (a notícia) é preservada e chega 

a seu público de forma adaptativa, de acordo com o formato de preferência do receptor. 

4.6 Turismo 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), considerada a principal 

organização internacional no campo do turismo, o turismo pode ser definido como um 

subconjunto de viagens, “[...] toda sociedade trabalha a viagem, "seja como modo de descobrir 

o 'outro', seja como modo de descobrir o 'eu'". A viagem destina-se, portanto, a ultrapassar 

fronteiras, a demarcar as diferenças e as semelhanças entre os povos” (DUARTE e MUZART, 

2008, p. 1006). 

O turismo é um fenômeno social, cultural e econômico que envolve a movimentação 

de pessoas para países ou locais fora de seu ambiente habitual para fins pessoais ou 

comerciais / profissionais. Essas pessoas são chamadas de visitantes (que podem ser 

turistas ou excursionistas; residentes ou não residentes) e o turismo tem a ver com 

suas atividades, algumas das quais envolvem despesas turísticas (UNWTO, 2020). 27 

 

 
27 Disponível em: <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms> Acesso em: 18 nov. 2020. 
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A OMT “é a agência das Nações Unidas responsável pela promoção do turismo 

responsável, sustentável e universalmente acessível”28. A OMT possui 159 Estados Membros, 

6 Membros Associados e 500 Membros Afiliados, representando o setor privado, instituições 

educacionais, associações e autoridades locais de turismo. 

No Brasil, o órgão do governo responsável por regulamentar e fomentar as atividades 

no país é o Ministério do Turismo, criado em 2003. Anteriormente a responsabilidade do setor 

eram coordenadas pela Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), atualmente Instituto 

Brasileiro de Turismo, criada como autarquia do Ministério da Indústria e do Comércio em 

1966. Atualmente a Embratur é uma agência que se concentra na “promoção, no marketing e 

no apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no 

exterior”.29 

Segundo as definições e conceitos da OMT, uma viagem é o tempo de uma pessoa sair 

de sua residência habitual até o momento de seu regresso. “Uma viagem é feita de visitas a 

diferentes lugares”. Existe diferenças entre os considerados viajantes e os turistas. “Um viajante 

é alguém que se move entre diferentes localizações geográficas para qualquer finalidade e 

qualquer duração” (IRTS, 2010, p. 9). O turista é um viajante, porém, um viajante não 

necessariamente é um turista. “Um visitante (doméstico, interno ou externo) é classificado 

como turista (ou visitante noturno) se sua viagem incluir pernoite, ou como visitante (ou 

excursionista) no mesmo dia” (IRTS, 2010, p. 10). 

O desenvolvimento do turismo ao longo das décadas transformou a atividade em um 

dos setores socioeconômicos mais promissores e importantes da economia internacional. Na 

economia, o turismo é considerado uma forma de exportação e em 2019, segundo a OMT, o 

setor movimentou US$ 1.736 bilhões de dólares. O valor é formado pela receita de turismo 

internacional mais o valor internacional total gasto em transporte de passageiros. No mesmo 

ano foram registradas oficialmente 1.460 milhões de viagens no mundo. Este valor representa 

um crescimento de 4% em relação a 2018, em que o número de viagens foram 1.408 milhões. 

Segundo os últimos registros disponibilizados pela OMT, em 2018, 58% das viagens 

registradas foram pelo ar, 37% por estrada, 4% pela água e 2% por trem.  

No Brasil, em 2019, o turismo movimentou R$ 238,6 bilhões, aumento de 2,2% no 

faturamento real ante o ano anterior (acréscimo de R$ 5,1 bilhões), a pesquisa do ICV-Tur CNC 

foi elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços (CNC) em parceria 

 
28 Disponível em: <https://www.unwto.org/who-we-are>Acesso em: 21 nov. 2020 
29 Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/institucional.html> Acesso em: 21 nov. 2020. 
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com a Cielo e registrou o melhor desempenho do setor desde 2017. “Outro número expressivo 

foi a criação de 35.692 novos postos de trabalho, o que representa alta de 163,6% em relação 

às vagas criadas 2018” (CNC, 2020, p. 1). A região brasileira que mais gerou lucro no turismo 

em 2019 foi o Sudeste que gerou o lucro de R$ 147 bilhões.  

TABELA 4 - FATURAMENTO DO TURISMO NO BRASIL EM 2019 

Faturamento Real Anual (R$ Bilhões) 

2019 Restaurantes 

e Similares 

Hotéis e 

Similares 

Agentes 

de 

Viagens 

Cultura 

e Lazer 

Transporte 

de 

Passageiros 

Total 

Brasil 127,2 26,2 9,0 13,1 63,1 238,6 

Centro Oeste 9,4 2,1 0,7 1,0 3,3 16,5 

Nordeste 16,1 5,4 1,0 1,5 5,9 30,0 

Norte 3,9 0,9 0,2 0,4 1,8 7,3 

Sudeste 76,3 13,1 5,8 8,2 43,6 147,0 

Sul 21,5 4,6 1,3 2,0 8,5 37,9 

Fonte: ICV Tur.; CNC, 2020. 

 

GRÁFICO 6 - CRESCIMENTO DO FATURAMENTO DO TURISMO NO BRASIL 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do ICV Tur.; CNC, 2020. 
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De acordo com o Boletim do Turismo Doméstico Brasileiro, uma pesquisa realizada no 

terceiro trimestre de 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

parceria com o Ministério do Turismo, em 72,5 milhões de domicílios no Brasil, “em 21,8% 

deles ocorreram pelo menos uma viagem”. 

4.6.1 História do Turismo no Mundo 

Apesar da história mundial ter sido construída em contextos exploratórios que 

envolvessem viagens, o turismo, como conhecemos atualmente, é resultado de projetos 

implementados a partir do século XIX. Viajar, durante muito tempo, foi um privilégio reservado 

a poucos e geralmente associado aos ricos, instruídos ou aristocráticos e líderes da sociedade. 

Lickorish e Jenkins (2000) dividem o desenvolvimento do turismo em quatro etapas: Turismo 

pré-histórico, Transporte, O período entre guerras (1918 -1939) e a Decolagem do turismo (a 

partir de 1945). “A expansão do turismo com o crescimento da população e da riqueza no século 

XVIII foi estimulada pelos determinantes clássicos da demanda - lazer, dinheiro e juros - ou o 

que hoje se denomina preferência do consumidor” (LICKORISH e JENKINS, 2000, p. 10). O 

desenvolvimento dos transportes de longo alcance foi um fator crucial para o desenvolvimento 

da atividade. “A era ferroviária representou a segunda fase quando os trens a vapor e os navios 

a vapor transformaram as oportunidades de viagens” (LICKORISH e JENKINS, 2000, p. 11).  

O turismo se transformou e se firmou como uma atividade econômica lucrativa. O 

avanço das tecnologias de comunicação e o desenvolvimento industrial massivo favoreceram a 

expansão do turismo em larga escala. “Viajar, tal como hoje, era alimentar a imaginação e o 

poético.  Viajar era parte de ser romântico” (AVIGHI, 1992, p.27). O navegador inglês Thomas 

Cook, é conhecido como o primeiro a organizar e oferecer um pacote de excursão de viagens 

de turismo, em 1841. Como agente de viagens, ele oferecia pacotes completos com a  

 

organização da viagem inteira - transporte, acomodação e atividade ou 'satisfação' em 

um novo destino desejado - o verdadeiro produto turístico. Como um agente para os 

principais fornecedores de transporte e alojamento, ele foi capaz de encontrar uma 

demanda específica do mercado. Ele inventou um serviço essencial - um pacote ou 

um passeio individual. Sua inovação foi seguida em todo o mundo (LICKORISH e 

JENKINS, 2000, p. 17). 

 

  Aos poucos, com as transformações sociais e o crescimento econômico, os mercados 

nacionais e internacionais de turismo se fortaleceram. O modelo de viagem criado por Cook se 

transformou e solidificou no século XX. O surgimento da aviação fomentou ainda mais o 

mercado e interesse da população em viajar, fortemente influenciada pelos meios de 

comunicação cada vez mais informativos e ágeis. O desenvolvimento estrutural de locais 
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históricos transformados em pontos turísticos, com estrutura para receber pessoas, também 

contribuiu para o mercado de turismo, de forma que na metade do século XX a questão do 

turismo em massa já pudesse ser discutida.  

 

O mundo estava em movimento, pelo menos nos países industrializados mais ricos. A 

escala de expansão foi incomparável. De acordo com a Organização Mundial do 

Comércio, no mundo o total das chegadas de turistas cresceram de 69 milhões em 

1960 continuamente com raras interrupções, para 537,4 milhões em 1994, um 

aumento de quase 800 por cento (LICKORISH e JENKINS, 2000, p. 23). 

 

 A Europa é continente com maior volume de turistas e viagens registradas desde a 

década de 1960, “respondeu por 73% das chegadas mundiais em 1960, mas caiu para pouco 

menos de 62% em 1991”. Nos últimos 10 anos, o continente ainda é o mais visitado, seguido 

respectivamente pela Ásia, América do Norte, África e Oriente Médio.30  

GRÁFICO 7 - NÚMERO DE CHEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONAIS EM TODO 

O MUNDO DE 2010 A 2019, POR REGIÃO 

 

Fonte: STATISTA 2020 e UNWTO, World Tourism Barometer, Julho 2020, p. 6. 

 

 
30 Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/186743/international-tourist-arrivals-worldwide-by-region-

since-2010/,> Acesso em: 23 nov. 2020. 
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4.7 Comunicação e Turismo 

O consumo do turismo foi modificado e beneficiado com o desenvolvimento das formas 

de comunicação, da indústria de produção em massa e da chamada Indústria Cultural, termo 

criado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer (1944).  

 

Assim como o turismo, a comunicação floresceu no terreno das transformações 

sociais e dos avanços tecnológicos do século passado. Ao contrário do turismo, porém, 

a comunicação moderna não só decorria das mudanças promovidas pela revolução 

industrial, mas agia sobre o novo universo que se formava. Ao organizar a sociedade, 

a comunicação organizava o turismo (AVIGHI, 1992, p.32). 

 

Com a transformação da comunicação, o turismo pode ser considerado parte das 

mercadorias culturais31 expostas pelos filósofos alemães ainda na primeira metade do século 

XX, quando ainda estava por vir a grande revolução tecnológica cibernética que conectaria o 

planeta de forma mais fácil e também mais suscetível as pressões da Industria cultural. A 

Indústria cultural promete a fuga do cotidiano e, “todavia, a indústria cultural permanece a 

indústria da diversão” (ADORNO e HORKHEIMER, 1944, p. 64).  

 

Sob   esse   aspecto, a   comunicação   há   muito   tempo   descobriu   o   turismo 

como fonte econômica, ou seja, as atividades de jornalismo, relações públicas e, 

publicidade e propaganda, também lucram com o “produto turismo”, tanto que essas 

áreas fazem parte do composto de marketing turístico, um sistema plenamente 

mercadológico. Entretanto, o turismo não representa apenas o avanço econômico 

como também o avanço social e educacional das localidades receptoras. Ele é uma 

atividade lúdica e gratificante para quem viaja, e deve ser totalmente positivo para o 

meio ambiente do espaço geográfico onde se desenvolve a exploração turística 

(ALDRIGUE, 2018, p. 75). 

 

Ao analisar o turismo no contexto atual, em que a sociedade vive um cotidiano 

mergulhado pela midiatização, se faz necessário observar as proporções que a comunicação 

transformara a experiência da viagem. Com o desenvolvimento das redes sociais, informações 

antes procuradas em livros e revistas passaram a ser encontradas na internet, inicialmente em 

buscadores de pesquisa. No momento, além dos buscadores de pesquisa e os milhares de 

websites, o turismo se apoia na rede de informação social. A experiência pessoal do usuário é 

cada vez mais valorizada e as mídias sociais, como instrumento de conexão, servem de porta 

voz publicitário de serviços e experiências diversas. A opinião pessoal é cada vez mais 

valorizada e compartilhada pelos usuários da rede. A comunicação é rápida, assim como a 

resposta em forma de reações e comentários. No contexto da Indústria Cultural, “a publicidade 

é seu elixir da vida” (ADORNO e HORKHEIMER, 1944, p. 76). 

 

 
31 Adorno e Horkheimer, 1944, p. 79. 
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O crescimento dos sistemas de comunicação aumentou o alcance dos interesses das   

pessoas   em   outras   terras   e   para   outros   povos.   À   medida   que   crescem os   

recursos   de comunicação, cresce também a consciência e o interesse na viagem. Após 

os avanços tecnológicos, com novos dispositivos a disposição do turismo, este campo 

vem sofrendo profundas mudanças em suas práticas, inclusive no que se diz respeito 

à propaganda turística (ALDRIGUE, 2018, p. 75, 76). 

 

A reprodutibilidade da Industria Cultural propiciou o consumo. “A força propulsora da 

comunicação não se resumia a propaganda. O imaginário das viagens era sensibilizado pelo 

livro, pelas reportagens, pela reprodução de imagens, todo este material divulgado pela 

revolução na imprensa do século XIX” (AVIGHI, 1992, p.32). As novas tecnologias de conexão 

por rede que colaboraram para o aumento da democratização da informação formaram novos 

mercados consumidores ao redor do planeta. No século XX, as mídias sociais e sua base visual 

de informação transformaram o turismo em produto de desejo pelo status, pelo prazer de 

mostrar ao outro, de ter uma foto posada no mesmo local que milhares de outras pessoas 

também tem, “comunicação e turismo operam no universo simbólico das pessoas. Vai muito 

além das motivações de lazer” (AVIGHI, 1992, p.31).  Apesar da maior visibilidade ao turismo 

proporcionada pelas redes sociais, o hábito de consumo da viagem como turismo é algo 

construído ao longo dos séculos e que sua divulgação foi sendo aprimorado pelos meios de 

comunicação. 

A urbanização do século XIX gerou espaços simbólicos que atraíram viajantes. Ao 

mesmo tempo, delimitou o ambiente do circuito mais rápido da informação. 

Periódicos, especializados ou não, livros, guias e mapas informavam sobre os avanços 

no setor de transportes e descreviam viagens em cidades e terras contíguas ou no além-

mar (AVIGHI, 1992, p.23). 

 

A modificação e criação de novos nichos de mercado proporcionados pela alta 

velocidade da internet pode caracterizar a viagem turística como sinônimo de liberdade ao 

despertar no viajante a vontade de desbravar novos lugares e proporcionar a possibilidade de 

conhecer novas culturas e novos povos. O progresso dos instrumentos de comunicação facilitou 

o rompimento de barreiras culturais e linguísticas. O aprimoramento e criação de comunidades 

virtuais desenvolveu uma rede de apoio à viagem. Vários grupos em redes sociais como o 

Facebook e blogs que hospedam fóruns oferecem aos turistas do século XXI uma rede de apoio 

logístico e de informação para os mais diversos estilos de viagem a que o turista se propões. O 

acesso a todas essas informações estão ao alcance da mão, apenas com o uso de um telefone 

celular. 
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4.7.1 O turismo e a fotografia 

A fotografia pode ser considerada um dos meios de comunicação que impulsionaram o 

mercado de turismo. Além da característica artística que pode ser atribuída a ela, “tirar fotos 

estabeleceu uma relação voyeurística crônica com o mundo, que nivela o significado de todos 

os acontecimentos” (SONTAG, 2004, p. 21). As viagens a lazer e a observação contemplativa 

dos espaços ganharam um sentido diferente com a possibilidade de se guardar em imagens um 

instante que poderia ficar sujeito a falhas da memória pessoal. Sontag (2004) atribui a fotografia 

uma função ao homem pós Revolução Industrial. O hábito do trabalho às máquinas, durante as 

férias, é substituído pela atividade fotográfica.  

 

Assim como as fotos dão às pessoas a posse imaginária de um passado irreal, também 

as ajudam a tomar posse de um espaço em que se acham inseguras. Assim, a fotografia 

desenvolve-se na esteira de uma das atividades modernas mais típicas: o turismo. Pela 

primeira vez na história, pessoas viajam regularmente, em grande número, para fora 

de seu ambiente habitual, durante breves períodos. Parece decididamente anormal 

viajar por prazer sem levar uma câmera. As fotos oferecerão provas incontestáveis de 

que a viagem se realizou, de que a programação foi cumprida, de que houve diversão. 

As fotos documentam sequências de consumo realizadas longe dos olhos da família, 

dos amigos, dos vizinhos. Mas a dependência da câmera, como o equipamento que 

torna real aquilo que a pessoa vivencia, não se enfraquece quando as pessoas viajam 

mais. [...] No início da década de 1970, a lenda do turista americano atrevido, dos anos 

50 e 60, cheio de dólares e de vulgaridade, foi substituída pelo mistério do turista 

japonês, que se locomove em grupos, recentemente liberto de sua ilha-prisão graças 

ao milagre do iene sobrevalorizado, em geral munido de duas câmeras, uma em cada 

lado do corpo (SONTAG, 2004, p. 20).  

 

A empresa norte americana Kodak, responsável pela invenção do filme fotográfico, em 

1888, e da máquina fotográfica digital, na década de 1990, transformou não só a história da 

fotografia, mas também a da comunicação e do turismo mundial.32  

 

Viajar se torna uma estratégia de acumular fotos. A própria atividade de tirar fotos é 

tranquilizante e mitiga sentimentos gerais de desorientação que podem ser 

exacerbados pela viagem. Os turistas, em sua maioria, sentem-se compelidos a pôr a 

câmera entre si mesmos e tudo de notável que encontram. Inseguros sobre suas 

reações, tiram uma foto. Isso dá forma à experiência: pare, tire uma foto e vá em 

frente. O método atrai especialmente pessoas submetidas a uma ética cruel de trabalho 

— alemães, japoneses e americanos. Usar uma câmera atenua a angústia que pessoas 

submetidas ao imperativo do trabalho sentem por não trabalhar enquanto estão de 

férias, ocasião em que deveriam divertir-se. Elas têm algo a fazer que é uma imitação 

amigável do trabalho: podem tirar fotos (SONTAG, 2004, p. 20). 

 

O desenvolvimento tecnológico dos meios matérias de reprodução fotográfica 

impulsionaram a atividade. A aparente função fotográfica de participação do turista como parte 

do meio, do ponto turístico, é fruto da expansão do turismo na década de 1970. “A onipresença 

 
32 Disponível em: <https://tecnologia.uol.com.br/produtos/ultnot/2007/08/29/ult2880u406.jhtm> Acesso em: 23 

nov. 2020. 
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de câmeras sugere, de forma persuasiva, que o tempo consiste em eventos interessantes, eventos 

dignos de ser fotografados” (SONTAG, 2004, p. 21).    

 

Em época recente, a fotografia tornou-se um passatempo quase tão difundido quanto 

o sexo e a dança — o que significa que, como toda forma de arte de massa, a fotografia 

não é praticada pela maioria das pessoas como uma arte. É sobretudo um rito social, 

uma proteção contra a ansiedade e um instrumento de poder (SONTAG, 2004, p. 18). 

 

Com o surgimento das mídias sociais e a possibilidade de compartilhar memórias e fotos 

em um meio eletrônico de informação, um paralelo pode ser estabelecido ao analisar os dados 

de crescimento do faturamento do turismo e comparar com o crescimento do uso das redes 

sociais e a divulgação de fotografias pessoais. A influência da fotografia nas redes sociais, no 

cotidiano e desejo das pessoas é nítida. “Quando temos medo, atiramos, mas quando ficamos 

nostálgicos, tiramos fotos. A época atual é de nostalgia, e os fotógrafos fomentam, ativamente, 

a nostalgia” (SONTAG, 2004, p. 25). 

Viajar pode ser considerado objeto de desejo e símbolo de status. O compartilhamento 

de fotos em pontos turísticos aumentou. O alcance da fotografia aumentou. Anteriormente, 

fotos produzidas em viagens eram reveladas e possuíam o alcance de compartilhamento físico 

e pessoal. Atualmente fotos são expostas nas redes e seu alcance não é restrito apenas a um 

círculo de amizades, agora as fotos estão a um link e um clique de distância. Seu 

compartilhamento pode ser espontâneo. A reflexão feita pela escritora Susan Sontag em 1977 

se faz cada vez mais atual. “Mallarmé, o mais lógico dos estetas do século XIX, disse que tudo 

no mundo existe para terminar num livro. Hoje, tudo existe para terminar numa foto” 

(SONTAG, 2004, p. 34).  

4.8 Modelos de viagens 

No processo de transformação dos estilos, modelos e objetivos das viagens, o turismo 

atualmente pode ser segmentado e separado por nichos de interesses que podem ser explorados 

de forma mais fácil tanto com o objetivo de atender melhor cada cliente quanto por realizar um 

trabalho melhor de alcance publicitário.  

A Organização Mundial de Turismo (OMT) classifica o turismo nos seguintes 

segmentos: Turismo Social, Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo de Estudos e Intercâmbio, 

Turismo de Esportes, Turismo de Pesca, Turismo Náutico, Turismo de Aventura, Turismo de 

Sol e Praia, Turismo de Negócios e Eventos, Turismo Rural e Turismo de Saúde. Segundo a 

organização internacional, em 2018, 56% das viagens realizadas pelo mundo foram com o 



49 

 

propósito de lazer, recreação e férias, 27% visitando amigos e parentes (VRF), saúde e religião, 

12% negócios e profissional e 5% não foram especificados.33  

Além das segmentações por estilo de viagem podemos ainda dividi-las por gênero, raça 

e companhia (viagem solo ou acompanhado). O turismo globalizado proporciona diferentes 

experiências e oportunidades de exploração para grupos historicamente minoritários. Cada 

viagem é única e sua experiência individual pode estar diretamente ligada a fatores 

socioeconômicos culturais de recepção local. Por exemplo, em nossa sociedade 

tradicionalmente patriarcal e com o longo histórico de racismo estrutural, a experiência de um 

viajante homem, branco, acompanhado ou desacompanhado, vai ser totalmente diferente da 

experiência de uma mulher preta, acompanhada ou desacompanhada. 

4.9 Turismo e gênero 

Viajar sozinho, viajar acompanhado, viajar de férias, a trabalho, para descansar, para 

conhecer, para explorar ou para estudar, por mais que sejam estabelecidos parâmetros e o 

turismo globalizado alcance cada vez mais um público maior e diverso, o gênero ainda é um 

fator de alta relevância no resultado do mercado e da experiência turística.  

 

Gênero é um conceito útil para explicar muitos dos comportamentos de mulheres e 

homens em nossa sociedade, nos ajudando a compreender grande parte dos problemas 

e dificuldades que as mulheres enfrentam no trabalho, na vida política, na sua vida 

sexual e reprodutiva, na família. É por isso que o movimento das mulheres discute 

tanto sobre gênero (CAMURÇA e GOUVEIA, apud THAYER, 2000, p. 229). 

 

Historicamente, um dos primeiros registros escritos de viagens foi produzido por uma 

mulher chamada Egeria, em 381 d.C. que contava a respeito de sua peregrinação ao Monte 

Sinai. Segundo a descrição do livro traduzido por John Wilkinson (2002), a mulher 

provavelmente era uma freira espanhola e seus registros foram escritos no formato de longas 

cartas endereçadas a um círculo de mulheres. 

O pesquisador de textos de viagens Carl Thompson diz que, historicamente, houve uma 

lacuna entre o quanto as mulheres viajaram e o que foi registrado. Viajar não era incentivado 

ou aceitável para as mulheres, portanto, muitos que viajavam não chamavam a atenção para 

isso. “A falta de registros levou à suposição de que as mulheres não viajavam, mas as 

descobertas históricas sobre mulheres como Egeria provam que isso não era verdade” 

(SHRIKANT, 2019).  

 
33 Disponível em: <https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance, > Acesso em: 22 nov. 2020. 
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Apesar dos costumes da sociedade de independência feminina serem conquistas 

consideradas recentes, é possível encontrar na história algumas mulheres desbravadoras que 

não se intimidaram e realizaram expedições. Literatura de viagem escrita por mulheres 

começaram a ser mais divulgadas apenas entre os séculos XVIII e XIX. Mulheres   

 

especiais aventureiras que ousadamente relataram suas aventuras. De nobres (como a 

Baronesa de Langsdorff ou a Princesa da Baviera) a burguesas (como Nísia Floresta, 

Eduarda Mansilla, Mme. van Langendonck, Adalzira Bittencourt ou Ida Pfeiffer), 

naturalistas (como a Princesa da Baviera), pintoras (como Marianne North) ou 

professoras (como Maria Graham - ou Ina von Binzer), todas foram mulheres 

audaciosas, despertam ainda hoje nossa atenção, e seus escritos contribuem como 

fontes privilegiadas para o conhecimento da história social (DUARTE e MUZART, 

2008, p. 1007). 

 

No Brasil, dentre os escritores do século XIX, o destaque é dado a escritora brasileira 

Nísia Floresta Brasileira Augusta que se mudou para a Europa, visitou diferentes países, 

publicou 15 livros com diversas temáticas aos quais se destacam 

 

Itinéraire d'un voyage en Allemagne (Paris, 1857) e Trois ans en Italie, suivis d'un 

voyage en Gréce (Paris, v. I, 1864; v. II, 1871). Esses livros, escritos sob a forma de 

diário ou de cartas, são mais que simples relatos, pois revelam, bem ao gosto da época, 

as emoções e as impressões da autora diante de cada cidade ou país que visita, bem 

como descrições e reflexões sensíveis de igrejas, museus, monumentos e tipos 

humanos (DUARTE, 2008, p. 1047). 

 

Segundo estimativas do Banco Mundial34, em 2019 o mundo chegou à marca de 7.674 

bilhões de pessoas. Deste total, 50,416% são homens e 49,584% são mulheres. No mesmo ano, 

o Brasil alcançou a marca de mais de 211 milhões de habitantes. Deste total, 50,849% são 

mulheres e 49,151% são homens.35 De acordo com os resultados de pesquisas encomendadas 

por plataformas de turismo para o ano de 2020, viagens femininas se tornaram um grande 

fenômeno nos últimos anos. As mulheres tomam 80% das decisões de viagem quando estão 

com seus parceiros ou familiares. As empresas de viagens dedicadas a clientes exclusivamente 

femininas aumentaram em 250% nos últimos anos.36  

No Brasil, segundo o Estudo da Demanda Turística Internacional 2018 realizado pelo 

IBGE, entre 2014 e 2018, o número de mulheres viajantes aumentou. A Pesquisa do Turismo 

Internacional Receptivo no Brasil é realizada no país desde 1974 com dados coletados em 

aeroportos e fronteiras terrestres. Em 2014, apenas 33,7% dos turistas internacionais que 

visitaram o Brasil eram mulheres. Em 2018, a proporção subiu e 41,2% dos turistas 

 
34 Disponível em: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> Acesso em 23 nov. 2020. 
35 Disponível em: <https://data.worldbank.org/country/brazil> Acesso em: 23 nov. 2020. 
36 Disponível em: <https://www.thewanderingrv.com/female-travel-statistics/>Acesso em: 24 nov. 2020. 
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internacionais eram do sexo feminino. Apesar do crescimento a maior parte dos viajantes ainda 

são homens.  

TABELA 5 - GÊNERO DOS VISITANTES INTERNACIONAIS NO BRASIL 

Gênero Ano (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Masculino 66,3 61,2 59,8 58,8 58,8 

Feminino 33,7 38,8 40,2 40,2 41,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil. 

 Para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, desenvolver metas e 

políticas públicas que contemplem os mais variados setores da sociedade é um objetivo que 

deveria ser trabalhado em todos os setores de desenvolvimento. A Organização das Nações 

Unidas (ONU), em parceria com seus representantes dos 193 Estados-membros, estabeleceu 

em 2015 “17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar 

a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta”. O objetivo é 

alcançar as metas mundialmente até o ano de 2030. Igualdade de gênero é a meta descrita no 

Objetivo 5: Alcançar a Igualdade de Gênero e Empoderar todas as Mulheres e Meninas. “A 

igualdade de gênero não é apenas um direito humano fundamental, mas a base necessária para 

a construção de um mundo pacífico, próspero e sustentável”.37 

 Com o intuito de alcançar o Objetivo 5, a Organização Mundial do Turismo (OMT) 

formou uma parceria com a ONU Mulheres, a Agência Alemã de Desenvolvimento GIZ, o 

Banco Mundial e a Amadeus para produzir a segunda edição do Relatório Global sobre 

Mulheres no Turismo, publicado em outubro de 2019. 

 

O relatório examina os principais fatores que contribuem para a igualdade de gênero 

no setor do turismo, identificando desafios e identificando formas de mitigar a 

desigualdade e aproveitar o potencial do turismo para promover a igualdade de gênero 

e o empoderamento das mulheres em todo o mundo (UNWTO, 3 DEC 2019, p.187). 

 

Desenvolvido em cinco áreas temáticas: emprego; empreendedorismo; Educação e 

treinamento; liderança, política e tomada de decisão; e comunidade e sociedade civil; possui o 

objetivo de demonstrar como seria a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres no 

turismo. “Segundo Wilson (2004), as mulheres estão cada vez mais ativas na participação e 

 
37 Disponível em: <http://www.agenda2030.org.br/ods/5/> Acesso em: 24 nov. 2020. 
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consumo de viagens e agora são reconhecidas como uma força crescente na indústria do 

turismo” (SOUZA, 2018, p. 82). 

Ao analisar o mercado de turismo tem que ser levado em conta todas as atividades que 

fazem parte do setor como economia, ou seja, tanto os turistas em si quanto toda a indústria e 

cadeia produtiva que faz parte do processo. Desta forma, o estudo de 2019 chegou às seguintes 

conclusões comparativas principais: 

• 54% das pessoas empregadas no turismo são mulheres; 

• 39% das pessoas empregadas na economia em geral são mulheres;38 

• Mulheres no turismo ganham 14,7% menos; 

• Mulheres na economia mais ampla ganham 16,8% a menos; 

• 23,0% dos ministros do turismo são mulheres; 

• 20,7% dos ministros do governo são mulheres. 

Em relação ao turismo brasileiro, em 2016 o público feminino demonstrou maior 

intenção em realizar viagens solo do que os homens. Segundo o estudo Sondagem do 

Consumidor - Intenção de Viagem, do Ministério do Turismo, entre novembro de 2016 e maio 

de 2017, 14% das mulheres que pretendiam viajar deveriam fazê-la sozinhas, número 35% 

maior que o verificado no sexo masculino - 10,4%. 

 

Segundo levantamento feito pela MaxMilhas, site de vendas de passagens aéreas por 

meio de milhas de programas de fidelidade, o número de mulheres que compraram 

voos individuais para o Carnaval em 2020, cresceu em 8% em relação ao ano de 2019. 

Outro dado interessante publicado pela ABIPE - Associação Brasileira de 

Intercâmbio, mostra que 60% dos brasileiros que buscam fazer intercâmbio são 

mulheres, e em sua grande maioria preferem viajar sozinhas (TERRA, 2020). 

 

  As conquistas femininas de direitos individuais e as mudanças em seu papel frente a 

sociedade foram fatores decisivos para as transformações registradas nos dados de viagens dos 

últimos anos. As conquistas de independência feminina proporcionaram a elas um maior poder 

de escolha, entretanto, ainda há um grande espaço a ser conquistado, especialmente no que diz 

respeito à segurança pessoal, para que elas possam ter uma maior liberdade e autonomia. A 

busca por experiências individuais gratificantes feitas por elas ainda é julgada pela sociedade 

como um todo, e, apesar dos avanços sociais, são vários os relatos de mulheres que são 

 
38 World Bank (2019), World Bank Open Data, World Bank, Washington, D.C. (online). Disponível em: <https:// 

data.worldbank.org> Acesso em: 01 jul. 2019 
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constantemente questionadas por suas opções ou que ainda sofrem com casos de violência por 

ser mulher.  

Deste modo, as mulheres que compõem o objeto deste estudo atualizam e 

desconstroem o discurso sobre o lugar e o papel da mulher na sociedade 

contemporânea, com seus comportamentos e atuações durante a experiência da 

viagem, pois gênero é um determinante essencial na liberdade de viajar (KHAN apud 

CARVALHO, BAPTISTA e COSTA, 2018, p. 505). 

4.9.1 A transformação do papel social da mulher na sociedade até a viajante solo 

 O papel da mulher na sociedade sofreu evolução desde o início dos tempos. As lutas em 

busca de direitos deram, ao longo dos anos, poder de escolha e avanços em graus de liberdade 

para muitas. Ainda assim, na sociedade atual é possível afirmar que as mulheres não possuem 

plenamente o livre arbítrio para fazerem o que quiser, pois ainda existe uma série de 

julgamentos e até penalidades, a depender da herança cultural do local em que essas mulheres 

se encontram. Apesar disto são visíveis os inúmeros avanços conquistados por elas.  

 A construção do sistema social da sociedade patriarcal proporcionou a mulher uma 

condição de dependência do homem e o termo patriarcalismo pode ser usado para explicar a 

condição das mulheres na sociedade e as bases da dominação masculina. “Analisar o 

patriarcado como um sistema político significou enxergar até onde se estendiam o controle e o 

domínio sobre as mulheres” (GARCIA, 2015, p. 17).  O termo patriarcado, atualmente, se refere 

ao poder principalmente exercido pelos homens nas mulheres. Esse poder pode assumir 

diversas formas tanto de subordinação quanto de exploração e é cada vez mais discutido por 

uma população que luta por igualdade de direitos.  

 

Forma de organização política, econômica, religiosa, social baseada na ideia de 

autoridade e liderança do homem, no qual se dá o predomínio dos homens sobre as 

mulheres; do marido sobre as esposas, do pai sobre a mãe, dos velhos sobre os jovens, 

e da linhagem paterna sobre a materna. O patriarcado surgiu da tomada de poder 

histórico por parte dos homens que se apropriaram da sexualidade e reprodução das 

mulheres e seus produtos: os filhos, criando ao mesmo tempo uma ordem simbólica 

por meio dos mitos e da religião que o perpetuam como única estrutura possível 

(GARCIA, 2015, p. 16,17). 

 

O patriarcalismo influenciou para que mulheres sofressem amarras sociais e dessa forma 

fossem impedidas de exercer papeis que nos dias atuais podem ser considerados até mesmo 

banais, como o fato de ter a liberdade de ir e vir controlada por alguém do sexo masculino. 

4.9.1.1 O direito das mulheres no Brasil 

Gilberto Freyre (1933), em Casa Grande & Senzala, caracterizou o patriarcalismo como 

parte inerente do início da formação do Brasil. O movimento da sociedade escravocrata que 
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deu início a formação do país carregou com ela suas características vitais para o começo da 

sociedade brasileira e com isto séculos de história e herança cultural dos países colonizadores 

foram descarregados no Brasil pré-urbano-industrial (CARDOSO apud FREYRE, 2003). 

 

A casa-grande, completada pela senzala, representa todo um sistema econômico, 

social, político: de produção (a monocultura latifundiária); de trabalho (a escravidão); 

de transporte (o carro de boi, o bangüê, a rede, o cavalo); de religião (o catolicismo 

de família, com capelão subordinado ao paterfamílias, culto dos mortos etc); de vida 

sexual e de família (o patriarcalismo polígamo); de higiene do corpo e da casa (o 

"tigre", a touceira de bananeira, o banho de rio, o banho de gamela, o banho de assento, 

o lava-pés); de política (o compadrismo). Foi ainda fortaleza, banco, cemitério, 

hospedaria, escola, santa casa de misericórdia amparando os velhos e as viúvas, 

recolhendo órfãos (FREYRE, 2003, pag. 18). 

 

A tirania patriarcal dos senhores de engenho durante o período colonial brasileiro 

descrito por Freyre (2003, p. 21), se transformou ao longo dos séculos e adquiriu novas 

características. Os senhores no século XXI são outros, no entanto traços de repressão as 

mulheres ainda são características fortes no patriarcalismo ainda dominante no Brasil. Apesar 

das conquistas de direitos femininos documentadas, atitudes culturais prevalecem a partir de 

novas características e formas. 

Os direitos individuais conquistados pelas mulheres brasileiras são recentes. Segundo a 

Professora Dra. Christine Peter, Doutora em Direito, Estado e Constituição, em vídeo publicado 

no perfil @asconstitucionalistas, na rede social Instagram39, no Brasil, até o ano de 1824 

 

não encontramos a expressão mulher no texto constitucional, encontramos sim a 

expressão feminino que garantia direitos, especialmente no artigo 117 que garantia 

direitos a sucessão imperial. As mulheres só eram consideradas naquela constituição 

integrantes da família real. E são vários os dispositivos que mostram os direitos das 

mulheres da família imperial. Então, as mulheres eram contempladas desde que 

fizessem parte da família imperial. [...] Essa constituição não trouxe grande 

contribuição para o direito das mulheres (PETER, 2020). 

 

“O direito a educação das mulheres só foi reconhecido em 1879. E as mulheres que 

optavam por ter esta formação, esse nível superior, não eram bem vista pelo seio da 

comunidade”. De acordo com os estudos de Peter (2020), ao analisar as constituições 

brasileiras, a expressão mulheres e o reconhecimento da maior parte de seus direitos garantidos 

em lei são extremamente recentes.  

A conquista dos direitos a uma cidadania plena, pelo menos em lei, não foi uma 

conquista fácil. A independência feminina no Brasil sofreu grandes transformações apenas a 

partir do século XX.  

A constituição de 1934 inaugura uma nova era para o constitucionalismo feminista, 

[...] foi a primeira a reconhecer o voto como direito das mulheres e também reconhece 

 
39 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CGtTb9YlPX8/> Acesso em: 25 nov. 2020. 
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diversos direitos sociais relacionado ao trabalho, a maternidade, ao cuidado com os 

filhos e é nesta constituição que se consagra verdadeiramente a cidadania política para 

as mulheres. A expressão mulheres nesta constituição só é encontrada 4 vezes, mas o 

avanço democrático é inegável (PETER, 2020). 

 

Na constituição de 1937 a expressão mulher é encontrada apenas uma vez e na 

constituição de 1946 é encontrada duas vezes. Apenas no chamado Estatuto da mulher casada, 

de 1962, a mulher ganha autonomia plena, inclusive com o direito a trabalhar fora de casa. Todo 

esse contexto demostra um desprezo da figura feminina na sociedade brasileira, dessa forma 

também é visível que não havia espaço cultural para a pauta feminina. 

Na constituição de 1967/1969 a expressão mulher é encontrada 8 vezes, o que pode ser 

considerado resultado da influência de movimentos feministas da Europa e dos Estados Unidos. 

Na constituição de 1988 é quando os direitos das mulheres aparecem e se intensificam no Brasil 

discussões a respeito da igualdade de gênero. 

De acordo com o Código Civil brasileiro de 1916 que ainda ficou em vigor até 11 de 

janeiro de 2003, no capítulo II, Dos Direitos e Deveres do Marido, o Artigo 233 considerava o 

homem como chefe da sociedade conjugal, e, dessa forma, ele tinha o “o direito de autorizar a 

profissão da mulher e a sua residência fora do tecto conjugal (arts. 231, nº II, 242, nº VII, 243 

a 245, nº II, e 247, nº III)”.40 Reforçado pelo Artigo 242, “a mulher não pode, sem autorização 

do marido: VII. Exercer profissão (art. 233, nº IV)”. Desta forma, era preciso que o marido 

fizesse um documento público para provar tais autorizações: “Art. 243. A autorização do 

marido pode ser geral ou especial, mas deve constar de instrumento público ou particular 

previamente autenticado.” Sendo que a autorização poderia ser revogada a qualquer tempo de 

acordo com o Artigo 244. 

Apesar do Código Civil brasileiro criado em 1916 ter sido revogado em 2002 pela Lei 

N° 10.406, De 10 de Janeiro de 2002, sua recente mudança ainda reflete na condição 

marginalizada da mulher como ser frágil e ainda considerado incapaz. Dentro das principais 

disparidades ainda observadas nos dias atuais, estão: salários desiguais; tipos de contrato 

(tempo parcial ou integral); casamento e filhos; qualificação específica; cultura, estereótipos e 

valores sociais, entre outros. 

4.9.1.2 Viagens e o Movimento Feminista 

A luta por igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos 

tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades não é uma reivindicação nova. O 

 
40 Código Civil brasileiro de 1916. Capítulo II - dos direitos e deveres do marido. Art. 233, IV. 
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movimento feminista, resultado do processo da Revolução Francesa de 1789, é um dos grandes 

responsáveis pelas transformações do papel da mulher na sociedade e por grandes conquistas 

de direitos que modificaram a história da luta feminina mundialmente.  

 

O feminismo pode ser definido como a tomada de consciência das mulheres como 

coletivo humano, da opressão, dominação e exploração de que foram e são objeto por 

parte do coletivo de homens no seio do patriarcado sob suas diferentes fases históricas, 

que as move em busca da liberdade de seu sexo e de todas as transformações da 

sociedade que sejam necessárias para este fim. Partindo desse princípio, o feminismo 

se articula como filosofia política e, ao mesmo tempo, como movimento social 

(GARCIA, 2015, p. 13). 

 

Graças a esse movimento que se espalhou pelo mundo, no século XXI muitas mulheres 

colhem os frutos da luta iniciada por revolucionárias que não aceitavam menos do que deveria 

ser um direito natural, a liberdade de escolhas e do direito de ir e vir livremente (não entrando 

no mérito das consequências individuais dessas escolhas). 

 

O feminismo é uma lanterna que mostra as sombras de todas as grandes ideias 

gestadas e desenvolvidas sem a participação das mulheres e muitas vezes à custa das 

mesmas: democracia, desenvolvimento econômico, Estado de Bem-Estar Social, 

justiça, família, religião (GARCIA, 2015, p. 14). 

 

Podemos considerar que o movimento feminista como movimento social emancipatório 

é de extrema importância na conquista de oportunidades para mulheres viajantes. A 

transformação do papel social da mulher na sociedade até conseguir conquistar o direito de 

viajar sem a autorização de um homem ou apenas de viajar sozinha, é resultado também das 

conquistas do feminismo. 

A viajem de mulheres sem companhia pode ser considerada uma nova demanda 

proporcionada por transformações sociais e tecnológicas. No entanto, contra os costumes de 

independência feminina de épocas passadas, em tempos que ainda não existia o movimento 

feminista, não podemos desconsiderar que existem vários registros feitos por mulheres 

desbravadoras que viajavam, muitas vezes sozinhas, em um período que a sociedade machista 

impunha ainda mais amarras a liberdade feminina. Para tal ato, o de viajar, “tudo dependia da 

pessoa, da sua condição e do destino” (LITTLE, 2018). 

Reconhecer que viajar não é uma atividade que pode ser disfrutada por todos e que está 

incluída em uma série de privilégios, contribui para entender que essa conquista, a de mulheres 

cada vez mais terem a oportunidade de viajar, está ligada também ao fato do movimento 

feminista ter sido iniciado, e, posteriormente, desenvolvido por mulheres burguesas que 

possuíam independência financeira e não queriam mais depender de algum homem para serem 

completamente livres. “Consideradas as primeiras feministas - mulheres da aristocracia e alta 
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burguesia, solteiras, independentes economicamente-, defendiam a igualdade entre os sexos, o 

direito ao amor e ao prazer sexual, o acesso à mesma educação intelectual dada aos homens” 

(BADINTER apud GARCIA, 2015, p. 32). 

 

O termo “mulher” usado no discurso feminista dos anos 70 com frequência se referia 

a experiência das mulheres ocidentais, brancas, burguesas e heterossexuais como se 

fosse uma totalidade, ao que Spillers denominou uma “metonímia mortal” que 

relegava ao silêncio a experiência individual e coletiva de muitas mulheres (GARCIA, 

2015, p. 23). 

 

 A mulher era vista pela sociedade como um objeto de proteção. Nos Estados 

Unidos, em 1920,  

se se tratasse de uma mulher casada, disposta a viajar para o estrangeiro, é provável 

que o marido tivesse um passaporte que identificasse ambos como “Sr. Silva e 

mulher”. Isto porque apenas as mulheres solteiras podiam obter um passaporte com o 

seu apelido de nascimento. Se uma mulher casada solicitasse o seu próprio passaporte, 

com o intuito de viajar sozinha, o documento seria emitido com o nome do respetivo 

marido, isto é, “Sra. D. Silva”. Mas, a bem da verdade, nem sequer era suposto que 

uma mulher viajasse sozinha (LITTLE, 2018). 

 

Apesar dos muitos avanços, até hoje a mentalidade de fragilidade da mulher ainda se 

perpetua no Brasil e no mundo, tanto nas culturas ocidentais quanto nas culturas orientais. O 

que varia é o grau e as formas de tolhimento dos direitos. Um exemplo claro e atual é a respeito 

da condição social das mulheres na Arábia Saudita. Elas conquistaram o direito a obter um 

passaporte e viajar sem a permissão masculina apenas em 2019. “A nova lei também permite 

que elas registrem nascimentos, casamentos e divórcios e peçam guarda dos filhos menores em 

caso de separação”. Atualmente, o país é considerado um dos que menos concedem direitos às 

mulheres; “elas dependem de pais e maridos até para deixarem a prisão” (G1, 2019). 

4.9.1.3 Mulheres que viajam sozinhas 

Questionar a autoridade masculina em uma sociedade androcêntrica marcada pelo 

machismo e pelo sistema patriarcal, em que persiste a crença de que os homens são superiores 

às mulheres, e que eles são a medida para a representação da humanidade, tornam a luta por 

direito de liberdade das mulheres viajar sozinhas um ato feminista e desbravador, ao qual marca 

o turismo e as relações de gênero na transformação do papel social da mulher na sociedade até 

se tornar uma viajante solo. 

Dentre as principais disparidades entre os gêneros, a mulher ter o poder de escolher 

viajar sozinha é algo que pode ser considerado uma conquista recente no Brasil se 

considerarmos o histórico da lei brasileira. Até o ano de 1962, segundo a agência de verificação 

de notícias Aos Fatos,  



58 

 

o Código Civil de 1916 também impedia mulheres casadas de abrir conta no banco, 

ter estabelecimento comercial ou mesmo viajar sem a autorização dos maridos. A 

promulgação do Estatuto das Mulheres Casadas, em 1962, ampliou os direitos das 

mulheres, ao abolir tais proibições. Porém, foi só com a Constituição de 1988 que 

ficou expressa a igualdade de direitos e deveres entre mulheres e homens (CUNHA e 

MENEZES, 2019).41  

 

Ou seja, até meados dos anos 1960, a mulher que desejasse viajar no Brasil sem a companhia 

de uma figura masculina necessitava de uma autorização escrita. 

 

FIGURA 1 - PASSAPORTE DE 1952, QUANDO MULHERES PRECISAVAM DE 

AUTORIZAÇÃO DO MARIDO PARA VIAJAR PARA PORTUGAL 

 

Fonte: Grupo do Facebook - Mulheres Que Viajam Sozinhas, acesso 04 out. 2020. 

 
41 Disponível em: <https://www.aosfatos.org/noticias/cinco-fatos-sobre-direitos-das-mulheres-no-brasil/> Acesso 

em 26 nov. 2020. 
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Apesar de historicamente, por meios de literaturas de viagens e depoimentos, ser 

comprovado que mulheres viajam sozinhas há séculos, superando restrições impostas ao 

gênero, o tema ainda é alvo de tabus e discussões.  

 

E, se considerarmos as condições em que os deslocamentos eram realizados, as 

enormes distâncias, o desconforto de navios, carros de bois e ferrovias, além dos 

perigos de toda natureza a que estavam sujeitos, causa espanto encontrar tantas 

mulheres, dentre os viajantes, que ousaram deixar a segurança de seus lares, suas 

famílias e enfrentar o preconceito, as novas fronteiras, o desconhecido (DUARTE e 

MUZART, 2008, p. 1006). 

 

Graças as mudanças demográficas, cada vez mais mulheres estão viajando de forma 

independente ou ao menos considerando a ideia de realizar alguma viagem solo. Segundo um 

artigo publicado na Forbes (2019), “as mulheres estão viajando sozinhas mais do que nunca. 

De acordo com a Travel Industry Association, aproximadamente 32 milhões de mulheres 

americanas viajam sozinhas todos os anos”.42 Em pesquisa realizada com agentes de viagens, 

73% afirmaram que mulheres são mais prováveis de fazer uma viagem sozinha do que os 

homens.43 

Apesar do fato de que mulheres viajam sozinhas a um período de tempo considerável, 

o mercado de opções de turismo ainda está se ajustando a essa realidade crescente. Dados 

específicos a respeito do público de viajantes solo ainda são incertos e realizados na maioria 

das vezes por agências de turismo. Em nota, a assessoria de comunicação do Ministério do 

Turismo informou que até novembro de 2020 a pasta não possuía referência de pesquisa a 

viagem sozinha ou acompanhada e que “o dado mais atualizado sobre gênero é da sondagem 

de intenção de viagem do consumidor (MTur/FGV) que teve sua última edição em novembro 

de 2017”. No entanto, apesar de não se ter os dados divididos por gênero, o Boletim do Turismo 

Doméstico Brasileiro, realizado pelo PNAD Contínua / IBGE - Terceiro Trimestre de 2019, 

informou que 45,4% dos viajantes realizaram viagens solo, e que deste total, o principal motivo 

que levou pessoas a viajarem sozinhas foi a trabalho, 72,9% dos casos. A assessoria de imprensa 

da Inframerica, empresa que administra os Aeroportos de Brasília e Natal, também informou 

que não possui este tipo de informação, mas alertou que “47% do público que utiliza o 

Aeroporto de Brasília é feminino”.   

Segundo dados coletados pelo Google Trends, as pesquisas na Internet por "female solo 

travel" aumentaram 62% entre 2016 e 2019, e as pesquisas pelo termo “viajar sozinha” também 

 
42 BLOOM, L. Begley. (2019), ‘20 Most Dangerous Places For Women Travelers’, Forbes, 26 July 2019 (online). 

Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2019/07/26/20-most-dangerous-places-for-

women-travelers/?sh=78d37e5bc2f4> Acesso em: 27 nov. 2020. 
43 Disponível em: <https://www.condorferries.co.uk/female-travel-statistics> Acesso em: 24 nov. 2020. 
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registraram crescimento exponencial, como demonstrado no gráfico abaixo com os valores 

disponibilizados pela plataforma.   

GRÁFICO 8 - BUSCA DO TERMO "VIAJAR SOZINHA" DE ACORDO COM O 

GOOGLE TRENDS 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

Apesar do ponto de vista feminista de independência da mulher, conquistado até o início 

deste século, podemos fazer uma ressalva a partir do modo metodológico desta pesquisa, de 

observação participativa, que viajar sem companhia ainda representa um certo tabu, não apenas 

no universo feminino, pois a dependência do ser humano por companhia e aprovação social 

muitas vezes se confundem e o desejo do próximo em estar só gera certo estranhamento. 

 

Para Berdychevsky et al. (2013, p. 83), as experiências turísticas, oferecem um espaço 

para que as mulheres manifestem desejos reprimidos, uma vez que oferecem um 

campo fértil para a autoexploração e autodescoberta, “seja através da expressão do eu 

autêntico ou pela experimentação com identidades alternativas” (DUARTE e 

MUZART, 2008, p. 505). 

 

Atualmente existem cartilhas feitas para instruir mulheres que desejam se aventurar a 

conhecer o mundo. No Brasil, o portal consular do Ministério das Relações Exteriores possui 

uma seção dedicada a Mulheres em viagens ao exterior. Nesta seção, o órgão chama a atenção 
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para medidas e informações importantes que as mulheres devem tomar conhecimento antes de 

viajar e conhecer uma nova cultura. 44  

 

Diferenças culturais e religiosas podem afetar mulheres que viajam ao exterior, 

especialmente se estiverem desacompanhadas. Em diversos países, mulheres viajantes 

podem encontrar uma série de dificuldades, que podem ser evitadas se precauções 

básicas de segurança forem tomadas (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES, 2020). 

 

A seção explica a respeito dos seguintes tópicos que uma mulher deve ficar atenta ao viajar: 

Emergências, Violência doméstica, Crimes sexuais, Tráfico de pessoas, Sequestro internacional 

de menores, Mutilação genital, Relacionamentos pela internet, Casamento forçado, Casamentos 

por conveniência e como solicitar ajuda em caso de necessidade. 

Sites e blogs de viagens com mulheres compartilhando suas experiências de viagem solo 

também contribuíram e continuam a ser fonte de informação para que o público feminino possa 

se preparar da melhor forma possível para realizar uma viagem. Ao realizar uma rápida pesquisa 

no buscador da internet é possível encontrar guias gratuitos, assim como livros e e-books pagos.  

Um exemplo de site brasileiro é o domínio   https://mulheresqueviajamsozinhas.com.br/, 

criado por Luciane Leal em 2016, se destaca com reportagens, dicas e uma comunidade no 

Facebook, criada em 2015, atualmente com mais de 122 mil mulheres. O objetivo da página é 

ser uma rede de suporte e também fonte de inspiração para muitas mulheres: 

 

Nossa maior motivação é inspirar mulheres a explorarem o mundo com autonomia. 

Nossa comunidade abrange mulheres de todas as idades, cores, etnias, orientação 

sexual e poder aquisitivo. Todas as mulheres que estejam em busca da troca de 

experiências e colaboração mútua são bem vindas (LEAL, 2016). 

 

 Um exemplo de blog criado por agência de viagens, o Skyscanner fornece informação 

e estatísticas a seus clientes. Ao digitar o termo ‘mulheres’ no buscador é possível encontrar 

informações de como começar o planejamento de uma viagem solo, dicas de segurança e locais 

recomendados para o público feminino com o respaldo de pesquisas de mercado produzidas 

pela própria agência.45 

O surgimento das mídias sociais além de contribuir para fortalecer esta rede de 

informação também se tornou uma rede de conexão e apoio entre os diversos tipos de viajantes, 

proporcionando liberdade de escolhas e oportunidades para tantas mulheres que desejam ter o 

contato com novas experiências e novas culturas. 

 
44 Disponível em: <http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/antes-de-viajar/mulheres-em-viagens-ao-

exterior> Acesso em: 26 nov. 2020. 
45 Disponível em: <https://www.skyscanner.com.br/search/mulheres> Acesso em: 27 nov. 2020. 
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Há, portanto, na viagem independente, um espaço que convida à libertação, à 

transgressão e à transposição das normas, que reprime quem somos ou quem podemos 

vir a ser, justamente por se realizar em um ambiente fora do cotidiano, do ordinário 

(CARVALHO, BAPTISTA e COSTA, 2018, p. 505). 

4.9.1.4 O sentido da viagem solo 

Uma pessoa, ao escolher realizar uma viagem de forma individual, pode ser 

constantemente questionada a respeito dos motivos a que levaram a fazer esta escolha. Apesar 

destes questionamentos é importante ressaltar que não existe um fator determinante, algo 

específico que leve alguém a viajar só. Além disso, é necessário deixar claro que viajar sozinho 

não significa ficar isolado durante todo o tempo da viagem.  

 

Viajantes independentes, que também são conhecidos como free independent 

travelers (FITs), tendem a ser ambientalmente conscientes, entusiasmados e 

motivados a experimenócios e resistências: crescer e envelhecer em contextos 

culturais diversos experimentar novos modos de vida. Eles são geralmente 

exploradores fora do comum, com sede de experimentar a “coisa real” e evitando o 

turismo de massa em favor de uma abordagem mais individualista das viagens 

(MYERs apud CARVALHO, BAPTISTA e COSTA, 2018, p. 504). 

 

Ao escolher viajar sem companhias conhecidas, a pessoa deve entender  

quais os desafios e perspectivas sob a ótica pessoal e subjetiva do viajante, para então 

entender que possibilidades a viagem independente oferece, tendo em vista a 

construção de um novo paradigma de comportamento para o século XXI 

(CARVALHO, BAPTISTA e COSTA, 2018, p. 504). 

 

Segundo a agência de viagens Skyscanner, a partir da pesquisa Solo Travel Trends 2018 

da Agoda conduzida pela YouGov, eles descobriram que o principal motivo para viagens 

solitárias femininas estar em alta era o relaxamento, seguido pela descoberta de novas culturas 

e o desejo de “sacudir” uma velha rotina.46 

A condição de viajante solo induz a uma possibilidade de independência. Dentro desta 

possibilidade a viajante pode escolher suas companhias de viagem e ainda sim ser considerada 

uma viajante solo. Viajar sozinha significa partir sem conhecidos, no entanto não significa que 

por isso não poderá desfrutar da companhia de outros enquanto realiza sua jornada. “Podemos 

afirmar que um dos mais significativos sentidos da viagem, considerando o ponto de vista da 

subjetividade é o transformar-se” (CARVALHO, BAPTISTA e COSTA, 2018, p. 504). 

Viajar sozinho abre a possibilidade para que o viajante escolha suas companhias e os 

momentos que querem estar acompanhados. A respeito da personalidade do viajante solo, eles 

podem ser considerados pessoas abertas socialmente, dispostos a conhecer outros durante seu 

 
46 Disponível em: <https://www.skyscanner.com.au/news/solo-female-travel-tips-and-trends> Acesso em 27 nov. 

2020. 
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caminho, característica que pode gerar até mesmo uma maior facilidade de se misturar com a 

cultura local. Sair da zona de conforto é algo habitual para um viajante solo. “É o que nossas 

viajantes fazem: abandonam parte de si, o próprio passado, e realizam a viagem para o 

conhecimento - do outro e de si mesmas” (DUARTE e MUZART, 2008, p. 1007). 

Entre os benefícios listados por viajantes que optam por este estilo de turismo estão: 

controle total da viagem, fazer amigos, aprender a confiar em si mesmo, fugir da rotina, ter 

experiências novas e diferentes e explorar novas culturas. 

4.9.1.5 Perigos de viajar sozinha 

Ao discutir o tema Mulheres que viajam sozinhas, é inevitável não relacionar um dos 

grandes questionamentos que surge ao abordar o assunto: a segurança. Mulheres convivem com 

o fator insegurança e medo há séculos. Medo por suas características físicas consideradas 

frágeis e durante muito tempo subestimadas pelo gênero masculino no contexto da sociedade 

patriarcal. Desta forma, “a segurança é um fator de peso, o que não é particularidade feminina, 

mas o medo e o cuidado ganham maior significação quando se trata de uma mulher sozinha” 

(SOUZA, 2018, p. 80). 

No questionário de pesquisa de público aplicado pela autora para este estudo, a maioria 

das mulheres responderam que o fator que elas mais sentem medo ao pensar em viajar sozinha 

é a segurança. 48,3% enumeraram o fator segurança em primeiro lugar e apenas 6,6% sentem 

mais medo de se estar de fato sozinha em uma viagem do que ter sua segurança comprometida. 

GRÁFICO 9 - CARACTERIZAÇÃO DO MEDO DE VIAJAR SOZINHA 

(1 – Segurança e 5 - Se sentir sozinha) 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora, Mulheres que viajam, 2020. 
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A violência de gênero é constantemente relacionada ao turismo, pois é comum que as 

mulheres se preocupem em sofrer abusos sexuais em espaços públicos de turismo, além de 

serem submetidas a abusos verbais.47 Ao se planejar uma viagem solo, mulheres devem se 

atentar aos fatores de risco em sua segurança pessoal. Culturalmente o gênero é abordado e 

respeitado de formas diferentes nos mais variados tipos de costumes e hábitos do mundo, e deve 

ser levado em consideração.  

 

O choque cultural deve ser levado em consideração, tendo em vista que em certas 

culturas, o gênero tem um papel essencial na organização social. Em sociedades 

conservadoras, a emancipação feminina acontece sob receio. No Brasil, é comum o 

fato de uma mulher escolher viajar sozinha, ainda nos dias de hoje, causar 

estranhamento (SOUZA, 2018, p. 80). 

 

No portal consular do Ministério das Relações Exteriores, o órgão brasileiro aconselha 

que  

no exterior, cidadãs brasileiras devem evitar áreas isoladas e procurar estar sempre em 

companhia de outras pessoas. Caso seja necessário contratar algum serviço no exterior 

ou usufruir do transporte público em alguns países, cidadãs brasileiras devem 

informar-se, a partir de fontes confiáveis (como autoridades locais ou oficiais de 

turismo), qual o tipo de serviço/transporte mais adequado e confiável. Informações 

sobre o itinerário e planos de viagem jamais devem ser partilhadas com estranhos 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2020).48 

 

A violência é um risco para as mulheres locais e mulheres viajantes. Em 2017, a revista 

Forbes divulgou uma lista com os 10 países considerados mais perigosos para mulheres 

viajarem no mundo, assim como dicas para que elas possam se proteger durante a viagem. No 

ranking, 6 dos 10 países considerados mais perigosos estão na América Latina e no Caribe. 49 

A lista foi feita com base em uma pesquisa realizada com usuários da agência de viagens 

Skyscanner. 

Em 2019, a revista divulgou uma nova lista,50 desta vez com os 20 lugares considerados 

mais perigosos para mulheres viajantes naquele ano, baseado nas informações do blog focado 

em segurança de viagens dos jornalistas Asher e Lyric Fergusson que criaram o “Women’s 

Danger Index”51 (Índice de Perigo para Mulheres), baseado nos 50 países mais visitados do 

mundo.  

 
47 World Tourism Organization (2019, p. 112), Global Report on Women in Tourism – Second Edition, UNWTO, 

Madrid, Disponível em: <https://doi.org/10.18111/9789284420384> Acesso em: 
48 Disponível em: <http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/antes-de-viajar/mulheres-em-viagens-ao-exterior, 

acesso em 26/11/2020. 
49 Disponível em: <www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2017/07/28/10-most-dangerous-places-for-women-

travelers-and-how-to-stay-safe/#1892e7ef2448  Acesso em: 27 nov. 2020 
50 Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2019/07/26/20-most-dangerous-places-for-

women-travelers/?sh=78d37e5bc2f4 Acesso em: 27 nov. 2020. 
51 Disponível em: <https://www.asherfergusson.com/solo-female-travel-safety/ , Acesso em: 27 nov. 2020. 
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Apesar das duas pesquisas terem sido realizadas por agências e parâmetros diferentes, é 

possível ter uma ideia do contexto de perigo dos locais expostos. É valido destacar que em 2019 

o Brasil aparece em segundo lugar como um dos mais perigosos para mulheres. 

TABELA 6 – RANKING DOS 10 LUGARES MAIS PERIGOSOS PARA MULHERES 

VIAJANTES 

 2017 2019 

1° Egito África Do Sul 

2° Marrocos Brasil 

3° Jamaica Rússia 

4° Índia México 

5° Peru Irã 

6° Bahamas Republica Dominicana 

7° Colômbia Egito 

8° Equador Marrocos 

9° Turquia Índia 

10° Guatemala Tailândia 

Fonte: Revista Forbes, 2019. 

Assim como divulgado os países considerados mais perigosos para a segurança da 

viajante mulher, também foi feita uma lista com os cinco países considerados mais seguros em 

2017 e 2019. Em 2019, na lista da revista Forbes, estão respectivamente Espanha, Singapura, 

Irlanda, Áustria e Suíça. Na lista do Skyscanner estão Finlândia, Canadá, Japão, Islândia e 

Uruguai. 

TABELA 7 - OS 5 LUGARES MAIS SEGUROS PARA MULHERES VIAJANTES 

 2017 (Skyscanner) 2019 (Forbes) 2019 (Skyscanner) 

1° Islândia Espanha Finlândia 

2° Dinamarca Singapura Canadá 



66 

 

3° Nova Zelândia Irlanda Japão 

4° Áustria Áustria Islândia 

5° Suíça Suíça Uruguai 

Fonte: Forbes, 2019 e Skyscanner, 2019.52 

Com o objetivo de tornar a viagem de mulheres mais seguras, além das comunidades 

online formadas pelas próprias mulheres (sites, blogs e grupos em redes sociais), é válido 

destacar o desenvolvimento de aplicativos para celular que fornecem outro nível de suporte 

para mulheres que viajam sozinhas. Aplicativos de segurança gratuitos como o Malalai, criado 

pela brasileira Priscila Gama em 2015, Chirpey, RedZone, MayDay, Tripwhistle e Noonlight 

permitem que as mulheres sinalizem incidentes e áreas de perigo e entrem em contato com as 

autoridades locais.53   

4.9.1.5.1 A sexualização da viajante feminina  

Viajar desacompanhada significa ter uma longa lista de precauções e exige a triste 

necessidade de se preparar para os mais variados estigmas relacionados a mulheres 

independentes.  

No caso das viajantes, elas precisaram negociar e reafirmar seu propósito em inúmeras 

situações ao longo de suas jornadas, o que nos mostra que as viajantes precisam estar 

sempre atentas e prontas para se defenderem de possíveis assédios ou 

constrangimentos inerentes à sua condição de gênero feminino. Para Jordan e 

Aitchison (2008) quando sozinhas em espaços públicos, as viajantes permanecem em 

estado de autovigilância, justamente por sentirem-se observadas sob um olhar 

sexualizado (CARVALHO, BAPTISTA e COSTA, 2018, p. 506). 

 

A vulnerabilidade física exige uma postura austera para evitar muitas situações 

constrangedoras e perigosas. Esse fator influencia até mesmo na escolha da vestimenta da 

mulher viajantes. Tradicionalmente, mulheres vestidas com roupas que cobrem mais as partes 

do corpo dizem se sentir mais seguras para realizar suas viagens. Esse fator de limitação de 

comportamento não pode ser deixado de se considerar como mais um reflexo cultural da 

sociedade que ainda se perpetua como machista e patriarcal. 

 

Essa tensão, fruto das diferenças entre os papéis de gênero estabelecidos pela 

sociedade, pode ser exemplificada pelo fato das mulheres entrevistadas não gozarem 

 
52 Disponível em: <https://www.skyscanner.com.br/noticias/os-10-melhores-paises-para-mulheres-que-querem-

viajar-sozinhas, acesso em 27/11/2020. 
53 Para mais informações, conferir a matéria escrita pela autora para a revista Campus da Universidade de Brasília 

em junho de 2019 no Anexo B: Aplicativos reforçam a segurança de mulheres em hospedagens e no deslocamento 

urbano. 
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da liberdade de irem a bares e restaurantes à noite, quando estão sozinhas, além de 

serem sutilmente compelidas a se vestirem de maneira discreta. Em comparação com 

o estudo de Mehta (1999) e Yang (2017), as viajantes manifestaram medo de saírem 

à noite sozinha, porém admitem que devem continuar a ir adiante, seguindo suas 

jornadas, apesar dos riscos e perigos de que são constantemente relembradas, seja nos 

guias de viagem especializados, por familiares, ou por manchetes de violência contra 

turistas mulheres pelo mundo. (CARVALHO, BAPTISTA e COSTA, 2018, p. 506). 

 

Neste não desejamos entrar no mérito de como a sociedade foi construída após milênios 

de tradição, no entanto tais fatores (a vestimenta) deve ser levado em consideração devido a sua 

importância de reflexo histórico e social de uma sociedade. 

 A sexualização da mulher vai além de sua vestimenta. Qualquer atitude de uma mulher 

sozinha, que fuja aos limites considerados dentro de um contexto cultural específico, pode ser 

transformada em fator de gatilho que sexualiza uma mulher. Como por exemplo, andar com 

partes do corpo descobertas. Muito ainda deve ser trabalhado, estudado e ensinado para que 

uma mulher sozinha não seja automaticamente considerada “disponível”, em um contexto 

cultural que homens muitas vezes apenas respeitam a presença de outro homem, e, alguns 

destes, possam se sentir no direito de importuna-las.  

Em entrevista disponível no Anexo D, a viajante Pâmela Rocha descreve essa 

experiência e o incomodo: 

 

Mas, o que eu me deparo especificamente sendo uma mulher negra viajando sozinha, 

[...] também é o caso de hiper sexualização,  o fetiche, a ideia de achar que por 

estarmos sozinha em algum lugar, viajando, dançando ou curtindo  a vida, ainda tem 

pessoas que acham que a gente está disponível. Não chegam com respeito. Tem cara 

que é desrespeitoso, pensam que somos profissionais de diversões adultas e que a 

gente está disponível para estrangeiros.  Sentimos na pele essa fetichização do corpo 

da mulher negra por parte dos estrangeiros porque alguns deles chegam aqui com a 

ideia de que estamos disponíveis e que é tudo fácil, e não tratam a gente conforme 

eles tratam as mulheres dos países deles. Enxergam a gente como objeto, a 

objetificação mesmo da mulher, e isso me incomoda. (Anexo D, 2020) 

 

Segundo uma pesquisa realizada pela agência de viagens Booking, realizada em março 

de 2019, que avalia o que pensam viajantes do Brasil, Argentina, Colômbia e México quando 

o assunto é turismo solo,  

 

os viajantes da América Latina têm percepções predominantemente positivas acerca 

da mulher que viaja por conta própria. Para os latino-americanos, elas são 

independentes (65%), aventureiras (54%), seguras de si (51%) e corajosas (40%) - em 

meio aos viajantes brasileiros, os números sobem para 71%, 52%, 53% e 49%, 

respectivamente.54 

 

 
54 Disponível em: <https://www.uol.com.br/nossa/viagem/noticias/2019/08/21/como-e-viajar-sozinha-pesquisa-

avalia-o-que-mulheres-pensam-sobre-o-tema.htm> Acesso em 27 nov. 2020. 
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A imagem de uma mulher considerada socialmente poderosa, bem-sucedida e bem 

vestida não deveria se sobrepor ao valor pessoal de uma outra com características diferentes ou 

opostas. “O estudo de Hatton e Trautner (2012), apresenta um cenário ordinário, onde 

prevalecem as imagens de mulheres hipersexualizadas, em detrimento das poderosas e bem-

sucedidas.” (CARVALHO, BAPTISTA e COSTA, 2018, p. 507) 

Devido a essa sexualização da viajante solo,  

 

manchetes recentes sobre a violência letal infligida a mulheres que viajam sozinhas 

têm levantado questionamentos sobre a maneira como o mundo está recebendo o 

aumento comprovado de viajantes desacompanhadas e sobre o papel das mídias 

sociais na promoção da ideia de que terras longínquas são facilmente acessíveis e 

seguras (O GLOBO, 2019). 

 

Não é incomum se deparar com notícias na mídia a respeito de crimes cometidos contra 

mulheres viajantes. Um pequeno exemplo pode ser demonstrado com uma reportagem 

publicada em março de 2019 pelo jornal The New York Times. O artigo intitulado "Adventurous, 

Alone, Attacked", detalha crimes sexuais sofridos por sete mulheres em diferentes lugares do 

mundo. A reportagem chega à conclusão de que faltam dados concretos a respeito de casos de 

violência sexual contra mulheres viajantes.  

4.10 Viagens e Redes Sociais 

4.10.1 O consumo das viagens na Era da Informação das redes sociais 

A alta velocidade da internet possibilitou que sua rede fosse aplicada para as mais 

diversas finalidades modificando e criando nichos de mercado. A partir deste contexto, o 

mercado de viagens e turismo pôde expandir de formas diferentes e atualmente, ao se visitar 

um local novo, não é mais necessário que a comunicação fique presa a mapas de papel ou 

dicionários em livros físicos. Ao decidir conhecer um lugar nunca visitado antes ou que não se 

fale a língua local, com ferramentas disponibilizadas por serviços de programas de 

computadores ligados a internet, é possível se conectar a um mapa apenas com o uso do celular 

que não precisa mais nem estar conectado no exato momento a internet (é possível salvar os 

dados necessários e utiliza-los de forma off-line). 

 

Wellman e Gulia demonstram que, assim como nas redes físicas pessoais, a maioria 

dos vínculos das comunidades virtuais são especializados e diversificados, conforme 

as pessoas vão criando seus próprios portfolios pessoais''. Os usuários da Internet 

ingressam em redes ou grupos on-line com base em interesses em comum, e valores, 

e já que tem interesses multidimensionais, também os terão suas afiliações on-line 

(CASTELLS, 1999, p. 444). 
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A criação de comunidades virtuais contribuiu para que o mercado do turismo se 

expandisse. As mídias sociais oferecem constantemente amostras de lugares longínquos que 

despertam interesse nos consumidores de informações e imagens. Levy (1999, p. 130) define 

as comunidades virtuais como uma rede “construída sobre as afinidades de interesses, de 

conhecimentos, sobre projetos mútuos, e em um processo de cooperação de troca, tudo isso 

independentemente das proximidades geográficas ou das filiações institucionais”. 

Uma pesquisa realizada pela revista Viagem e Turismo, da editora Abril, em parceria 

com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e o Ibope Inteligência em 2016, revelou que 

em sua maioria, os viajantes brasileiros têm entre 18 a 24 anos (38%) ou de 35 a 59 anos (35%), 

são casados, graduados e pertencentes à classe A/B.55 

Uma pesquisa divulgada pelo Google em 2018, sobre “como os smartphones 

influenciam toda a jornada de viagem nos EUA e no exterior”56 indicou que 70% dos viajantes 

dos Estados Unidos concordam que sempre usam o celular durante viagens. Viajantes usam 

seus celulares mais para procurar atividades ou atrações, para localizar áreas de compras e 

restaurantes, ou para procurar direções. No Brasil, 67% dos entrevistados afirmaram usar o 

celular para procurar direções de deslocamento, ocupando a segunda posição no ranking de 

países que a população mais utiliza o celular para este fim. Na pesquisa, a Coreia do Sul é o 

país que mais pessoas afirmam utilizar o aparelho de telefone móvel para encontrar direções 

(83%). 

Segundo a pesquisa do Senado Federal Redes Sociais, Notícias Falsas e Privacidade de 

Dados na Internet, publicada em novembro de 2019, “a maioria dos entrevistados (83%) 

acredita que o conteúdo das redes sociais influencia muito a opinião das pessoas”. Entre os 

brasileiros que têm acesso à internet, 98% dizem acessa-la por meio do celular. Deste total, 

41% dos brasileiros com idade entre 16 a 29 anos responderam sempre usar a rede social 

Instagram como fonte de informação. Já entre os brasileiros com idade entre 30 a 39 anos, 32% 

fizeram a mesma afirmação. Em relação ao uso da rede social Facebook como fonte de 

informação, 44% dos 2.400 entrevistados afirmam utiliza-la sempre. 35% às vezes e 21% 

nunca. 

O consumo das viagens na Era da Informação das Redes Sociais possibilita a troca de 

informações e também pode induzir ao consumo. De acordo com a pesquisa realizada para este 

 
55 Disponível em: <https://www.navegg.com/blog/segmentos/perfil-do-viajante-brasileiro/> Acesso em 28 nov. 

2020. 
56 Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-journey/consumer-travel-

smartphone-usage/> Acesso em: 27 nov. 2020. 
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estudo, 90,7% das entrevistadas responderam que se sentem influenciadas pelas redes sociais a 

viajar.  

GRÁFICO 10 - REDES SOCIAIS E A INFLUÊNCIA NO DESEJO POR VIAJAR 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pela autora – Mulheres que viajam, 2020. 

Com base no estudo, podemos concluir que o mercado consumidor deve então ficar 

mais atento as armadilhas e vantagens proporcionadas pelo desenvolvimento da tecnologia e 

das redes de comunicação. Estratégias de marketing e publicidade estão cada vez mais 

especializadas para induzir o consumo, seja de um produto físico, seja o consumo de uma 

experiência, como no caso das viagens. Neste contexto, a conclusão de Shirky (2011) é 

oportuna.  

A diferença hoje é que a internet é uma máquina de oportunidade, um meio para 

pequenos grupos criarem novas oportunidades, a baixo custo e com menos obstáculos 

do que nunca, e com a possibilidade de anunciar essas oportunidades ao maior número 

de potenciais participantes da história (SHIRKY, 2011, p. 118). 

 

O desejo de viajar e viver novas aventuras independe de ter ou não uma companhia. As 

mídias sociais apenas facilitaram o acesso à informação compartilhada de forma individual e 

transformaram este meio de tecnologia da informação em porta de entrada para exploradores 

que podem utiliza-las como comunidades de compartilhamento de experiências. 

 

Não bastam haver as revistas na banca de jornal, elas precisam ser lidas, nem que 

sejam para serem esquecidas depois. Analogamente estão os perfis em redes sociais. 

As fotos estão lá, isso não quer dizer que se saiba o perfil ou mesmo se conheça a 

pessoa. Apenas informam uma possível existência, informam algo, mas não 

comunicam (COLVARA, 2015, p. 52). 

 

Para estabelecer uma conexão entre assuntos e formar uma rede de informações, foi 

normalizado o uso do símbolo hashtag (#) para estabelecer os links. No Instagram, a hashtag 
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que caracteriza a comunidade de turismo #Travel ocupa o 16° lugar na posição de maior número 

de publicações na mídia social. Até janeiro de 2020 a rede acumulava mais de 466 milhões de 

fotos publicadas com a marca.57 Em 28 novembro de 2020 acumulava mais de 533 milhões de 

publicações. O quadro a seguir estabelece uma relação entre o uso das hashtags mais utilizadas, 

em português e inglês, relacionadas a viagem de mulheres e a quantidade de fotos publicadas 

na rede Instagram até o dia 28 de novembro de 2020. 

TABELA 8 - HASHTAGS UTILIZADAS NO INSTAGRAM E QUANTIDADE DE 

PUBLICAÇÕES 

Hashtag Publicações 

#womenwhotravel 1.086.385 

#womentravel 438.561 

#mulheresqueviajamsozinhas 73.073 

#mulheresqueviajam 47.124 

#womenwhotravelsolo 29.176 

#mulherviajante 11.326 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

Partindo da ideia de que nos espaços dos grupos formados no Facebook tenha um espaço 

propício para interação entre seus membros, ao buscarmos por termos relacionados ao turismo 

é possível se ter uma ideia do alcance da comunidade na rede social. Em novembro de 2020, ao 

digitar a palavra ‘viagem’ no buscador, 53 grupos relacionados ao tema são apresentados pela 

página. Ao procurar com a palavra ‘viajar’, 75 grupos são relacionados e ao procurar pela 

palavra ‘turismo’, 92 grupos são apresentados. Cada um desses grupos se apresenta como uma 

comunidade que oferece a oportunidade de interação entre seus membros a partir de regras 

estabelecidas por seus proprietários que delimitam o assunto de interesse do grupo. Viagens e 

redes sociais se encontram. As redes favorecem o compartilhamento de informações deste 

grande mercado econômico.  

4.10.2 Redes sociais: um instrumento de apoio e conexão entre mulheres 

 
57 Digital 2020 Global Overview Report, 2020, p. 134. 
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Um padrão de comportamento que tem mudado nas últimas décadas é o crescente 

número de mulheres que tem tomado coragem para viajar sem companhia. Com o avanço das 

tecnologias e sobretudo com o avanço das redes sociais, mulheres tem encontrado espaço de 

apoio entre elas para criar rede de conexões e viajar sozinhas. “Para ajudar umas às outras a 

atravessar o mundo com segurança, as mulheres formaram suas próprias comunidades online.” 

A preocupação em relação à segurança propiciou a formação destas comunidades virtuais de 

ajuda mútua. 

Uma das consequências observadas neste estudo gerada pelo desejo de impulsionar 

mulheres a seguirem o caminho da independência pode ser descrito pelo uso da palavra 

sororidade. “A palavra sororidade vem do latim, soror, que significa irmã, portanto, carrega a 

ideia de irmandade feminina. É um substantivo feminino e um conceito, em construção, sobre 

empatia, solidariedade e acolhimento entre mulheres” (Rezende, Brasil Escola). 

 A conexão entre mulheres foi facilitada com o aprimoramento das tecnologias da 

comunicação e muitas se aproveitam desta de rede de apoio para criar coragem a partir da 

solidariedade e compartilhamento de conselhos e informações de outras que já passaram pelo 

mesmo tipo de situação. “Parece que a interação via Internet é tanto especializada/funcional 

quanto ampla/solidária, conforme a interação nas redes amplia seu âmbito de comunicação com 

passar do tempo” (CASTELLS, 1999, p. 444). 

No universo das viajantes solo, a sororidade se mostra fundamental no auxílio da 

preparação de uma viagem para uma cidade ou país desconhecido. Este exemplo de 

solidariedade entre mulheres tanto impulsiona e abre oportunidades quanto protege e resguarda 

a segurança de tantas mulheres que podem contar com essa rede de acolhimento elevada a um 

maior grau de alcance e possibilidades não experimentados por uma geração sem acesso aos 

meios de telecomunicações avançados disponíveis dos últimos anos. 

Assim como no início da luta feminista nos Estados Unidos e posteriormente no Brasil, 

de “ajudar outras mulheres a desenvolver o conhecimento que elas achavam que mudaria a 

relação médico-paciente” (THAYER, 2000), tal luta pode ser reinterpretada no universo do 

turismo feminino e o uso das redes sociais. Em que o conhecimento proporcionado em grupos 

de compartilhamento de informações, dicas e experiências de viagem buscam mudar a relação 

das mulheres com viagens solo. Incentivando e oferecendo uma grande teia e rede de apoio 

para a mulher que deseja ser independente e que muitas vezes por falta de coragem e medo não 

realizam esse desejo que pode ser considerado libertador, assim como uma barreira a ser 

quebrada. 
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A Internet pode contribuir para a expansão dos vínculos sociais numa sociedade que 

parece estar passando por uma rápida individualização e uma ruptura cívica. Parece 

que as comunidades virtuais são mais fortes do que os observadores em geral 

acreditam. Existem indícios substanciais de solidariedade recíproca na Rede, mesmo 

entre usuários com laços fracos entre si. De fato, a comunicação on-line incentiva 

discussões desinibidas, permitindo assim a sinceridade. O preço, porém, é o alto 

índice de mortalidade das amizades on-line, pois um palpite infeliz pode ser 

sancionado pelo clique na desconexão – eterna (CASTELLS, 1999, p. 445).  

4.10.2.1 O papel dos Influenciadores Digitais  

Novas profissões surgiram com o crescimento das redes sociais de compartilhamento 

de informações. Uma destas novas profissões é a de influenciador digital. Essas pessoas com 

um grande número de seguidores em seus perfis nas redes são pagas para divulgar um produto, 

uma marca ou um lugar. Existem diversos tipos de influenciadores para diversos tipos de 

segmentos e o turismo é um deles. 

 

O mercado de influenciadores digitais cresceu tanto que uma série de empresas 

especializadas em criar ações de comunicação para marcas com esses fenômenos da 

internet surgiu num piscar de olhos. Uma das mais novas a aterrissar no Brasil é a 

SamyRoad, de origem espanhola, que se posiciona como agência global de influencer 

marketing e social media para grandes marcas. [...] A SamyRoad tem 700 mil 

influenciadores cadastrados em sua plataforma no Brasil. Segundo Leal, já foram 

mapeados 920 mil influenciadores com mais de cinco mil seguidores (DORES, 

2019).58 

 

Atualmente é possível encontrar com facilidade pessoas que tem como trabalho viajar e 

mostrar suas experiências, o que pode gerar o desejo de consumo turístico nas pessoas. Muitos 

destes influenciadores são do sexo feminino e levantam a bandeira da viagem realizada por 

mulheres independentes.  

Com a transformação do mercado consumidor, gerar conteúdo para as redes também 

pode ser considerado porta de entrada para outros trabalhos. Por exemplo, uma pessoa 

influenciadora digital vive de forma itinerante e atrai a atenção de milhares de pessoas, marcas 

interessadas em divulgar seus produtos com diversas finalidades contratam esta pessoa para 

fazer propaganda do produto. Ou seja, o mercado de turismo está atrelado a diversas outras 

formas de consumo na lógica da Era das Redes Sociais e as viagens podem também ser 

interpretada como uma grande porta do mercado de uma vasta gama de produtos em geral, não 

ficando restrito ao universo da viagem neste contexto de consumo e capital. 

 

A violência da sociedade industrial instalou-se nos homens de uma vez por todas. Os 

produtos da indústria cultural podem ter a certeza de que até mesmo os distraídos vão 

consumi-los abertamente. Cada qual é um modelo da gigantesca maquinaria 

 
58 Disponível em: <https://propmark.com.br/digital/brasil-tem-quase-1-milhao-de-digital-influencers-mapeados-

por-empresa/> Acesso em: 28 nov. 2020. 
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económica que, desde o início, não dá folga a ninguém, tanto no trabalho quanto no 

descanso, que tanto se assemelha ao trabalho (ADORNO e HORKHEIMER, 1944, p. 

60). 

 

Técnicas de estudos de marketing são cada vez mais adequados para impulsionar 

publicações e o alcance das informações consideradas relevantes para seu público alvo. A 

estética e a organização são constantemente avaliadas no jogo de imagens do que podemos 

considerar parte da indústria cultural abordada primeiramente no início do século XX, em um 

tempo que ainda não havia indícios do alcance desta rede tecnológica de informação.  

4.10.2.2 Exemplos de Perfis de mulheres que viajam sozinhas no Instagram  

São inúmeros os perfis criados no Instagram por mulheres que compartilham seu hábito 

de viajar, que oferecem informação sobre viagens e que incentivam o turismo feminino. A partir 

do método de escolha de análise aleatória, segue então uma pequena lista de perfis de viajantes 

que foram fonte de inspiração para este trabalho. 

Gabriela Valverde é natural da Bahia, tem 35 anos e se define como nômade digital que 

já deu duas voltas ao mundo. Em sua lista afirma ter viajado para 84 países. Seu perfil na rede 

social é o @viajandocomgabi59. Até o dia 28 de novembro de 2020 possuía 2.143 publicações 

e 267 mil seguidores. Ela compartilha sua rotina de viagens dando dicas e informações, além 

de fazer propaganda de produtos em suas redes.60 

Ana Vieira é de São Paulo e possui o perfil no Instagram @pelagalaxia61. Se define 

como uma viajante mochileira e defende o estilo de viagem. “Mochilar é aprender sobre 

pessoas, culturas, histórias, o infinito e além, mesmo com pouco dinheiro”. Um dos fatores que 

mais chama atenção em seu perfil é sua coragem de viajar sozinha pelo Oriente Médio e Europa. 

Até o dia 28 de novembro de 2020 possuía 430 publicações, 37,3 mil seguidores e já visitou 

86/215 países. 

Polly Marques dona do perfil @ viajagorda62 é jornalista e mora em Brasília. Se define 

como mulher gorda viajante louca por viagens. Ela acredita no objetivo da viagem como cura, 

e não como fuga. Em seu perfil é possível encontrar informações relacionadas a turismo, 

feminismo, acolhimento e acessibilidade. Até o dia 28 de novembro de 2020 possuía 276 

publicações e 7.080 seguidores. 

 
59 Disponível em: https://www.instagram.com/viajandocomgabi/ Acesso em 28 nov. 2020. 
60 Disponível em: <https://rotadeferias.com.br/conheca-os-bastidores-do-blog-viajando-com-gabi/> Acesso em 28 

nov. 2020. 
61 Disponível em: <https://www.instagram.com/pelagalaxia/> Acesso em 28 nov. 2020. 
62 Disponível em: <https://www.instagram.com/viajagorda/> Acesso em 28 nov. 2020. 
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O perfil @ElasViajamSozinhas63 criado pela jornalista Lanna Sanches - @lsdogo64, 

chama a atenção por contar histórias de mulheres que viajam sozinhas. Em seu perfil se define 

como uma “comunidade de mulheres que se ajudam a viajarem sozinhas pelo mundo” que 

fornece relatos, dicas e reflexões” convidando mulheres a dividir suas histórias. Até o dia 28 de 

novembro de 2020 possuía 226 publicações e 18,2mil seguidores. 

4.10.3 Encontro brasileiros de mulheres Viajantes 

Em abril de 2019 ocorreu em São Paulo o evento que se considerou o primeiro encontro 

de mulheres viajantes. Idealizado pela jornalista e turismóloga Gilsimara Caresia, criadora do 

grupo ‘Mulheres que viajam e Mochileiras’ com mais de 88 mil membros mulheres e da página 

‘GirlsGo - Viagens e Descobertas’, reuniu mulheres interessadas a aprender sobre mulheres que 

viajam e compartilham suas experiências nas redes sociais. A segunda edição do evento 

aconteceu em março de 2020.65 

No primeiro evento, em abril de 2019, 30 mulheres palestraram para um público 

feminino formado por mulheres de 16 estados, com idades entre 16 a 78 anos. No segundo ano, 

em março de 2020, 18 mulheres que podem ser consideradas influencers digitais no segmento 

de turismo feminino foram convidadas a dividir suas experiências e incentivar outras a sair de 

suas zonas de conforto e viajar. 

Segundo Caresia, o objetivo do encontro era fazer com que mulheres pudessem 

“aprender a ter coragem e motivação para realizar as viagens”. Segundo a descrição do evento 

de 2020, “são dois dias de palestras com diversos temas, nosso objetivo é incentivar mulheres 

a viajar e criar novas amizades”. De acordo com o cronograma do evento de 2019, “é visível o 

aumento no número de mulheres viajando, sejam sozinhas ou em grupos. Reflexo de um 

empoderamento feminino que está em pauta e se manifestando em diversas áreas da 

sociedade”.66  

Dois dias reunindo viajantes com diferentes perfis e distintos níveis de experiência. 

Nas palestras e bate papos, desde dicas de como planejar uma viagem, até informações 

para pessoas que querem trabalhar com turismo, mas não sabem por onde começar. 

Além disso, histórias inspiradoras de mulheres que se jogaram no mundo. O evento 

quer ir além, trazendo pontos que refletem dificuldades específicas enfrentadas por 

mulheres. Acreditamos que viagem vai além do turismo, é uma ferramenta incrível de 

transformação, empatia e empoderamento (@vireiviajante, 2019, p.1). 

 
63 Disponível em: https://www.instagram.com/elasviajamsozinhas/> Acesso em 28 nov. 2020. 
64 Disponível em: <https://www.instagram.com/lsdogo/> Acesso em 28 nov. 2020. 
65 Disponível em: <https://encontromulheresviajantes.com.br/> Acesso em 25 out. 2020. 
66 Disponível em: <https://encontromulheresviajantes.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Enc-Mulheres-

Viajantes-2019_.pdf> Acesso em 25 out. 2020. 
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5. METODOLOGIA 

A metodologia usada neste trabalho envolveu a abordagem mista quantitativa e 

qualitativa, apresentadas nesta seção, em tópicos separados. As duas abordagens foram 

necessárias para entender as transformações no mercado de turismo em relação ao gênero, bem 

como a aplicação dos meios de comunicação, como as redes sociais e suas redes de 

relacionamento, e da tecnologia nas transformações das tendências de viagens como um 

resultado da conexão e apoio recebidos nesses espaços que servem de inspiração e coragem 

para independência feminina.  

Para uma melhor compreensão, tanto a pesquisa quantitativa, quanto a qualitativa, estão 

apresentadas em tópicos a seguir: 

5.1 Quantitativa     

Como parte da abordagem quantitativa, informações baseadas em números, métricas e 

cálculos matemáticos foram obtidas através das pesquisas em dados fornecidos por fontes 

oficiais e da aplicação de um questionário (Apêndice A) formulado pela autora da pesquisa no 

público de interesse do estudo. 

O questionário foi utilizado como técnica de investigação para gerar dados quantitativos 

com o intuito de explicar o perfil da mulher viajante que participa de grupos sobre o tema nas 

redes sociais. Dessa forma, o método escolhido para aplicar a técnica foi distribuir o 

questionário, feito na plataforma Google Forms, em grupos de mulheres viajantes no Facebook. 

A pesquisa foi aplicada em quatro grupos da rede social, que possuía entre 13,2 mil membros, 

o menor grupo, e 138,3 mil membros, o maior grupo.  

Antes da aplicação oficial da pesquisa foi realizado um pré-teste (Apêndice B) com o 

questionário. O objetivo era identificar problemas nas perguntas e dessa forma realizar as 

modificações necessárias para entendimento total da pesquisa e a elaboração final do estudo. 

Entre os dias 14 a 17 de outubro de 2020, o pré-teste com um modelo do questionário foi 

distribuído para 15 pessoas, apenas mulheres, através de um grupo no aplicativo de mensagens 

WhatsApp. Deste grupo, apenas três pessoas fizeram as seguintes indagações: “Na segunda 

parte, ela é feita apenas para pessoas que viajaram sozinhas ou para todo mundo?”;  “A pergunta 

pra onde você foi tinha que ter uma opção pra quem respondeu que não viajou sozinha, ou não 

ser obrigatória.”; “Senti falta de um contato na apresentação, caso eu queira saber o resultado 

da pesquisa.” Após os apontamentos, foram feitas as modificações necessárias e o questionário 

foi liberado para o público. 
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Para entender o cenário do desenvolvimento das tecnologias digitais de rede e do turismo 

no Brasil e no mundo, o método de coleta de dados foi realizado baseado em fontes primárias, 

ou seja, relatórios estatísticos de fontes oficiais governamentais e de pesquisas de mercado 

encomendadas por agências de turismo particulares e de agências de tecnologia que 

contribuíram para dimensionar o alcance das redes sociais, assim como da tecnologia de rede. 

Com estas fontes também foi possível traçar a linha de pesquisa histórica do desenvolvimento 

do turismo e da internet, instrumento necessário para o desenvolvimento das redes sociais.   

5.2 Qualitativa  

Enquanto a análise quantitativa foi importante para oferecer números que embasassem as 

conclusões do problema de pesquisa, a análise qualitativa permitiu:  

a) Compreender a complexidade e os detalhes das informações obtidas 

b) Traçar a história da luta pela independência feminina  

c) Ver na prática como é a experiência de ser uma mulher que viaja sem depender 

de outra pessoa 

A análise qualitativa foi embasada em informações encontradas durante a pesquisa 

bibliográfica e histórica para formação do referencial teórico, em pesquisa de grupos do 

Facebook e perfis do Instagram, e entrevistas realizadas com mulheres viajantes (Apêndice D, 

E e F) e empresas que fornecem serviços relacionados a turismo e viagens (Apêndice C). 

O primeiro método escolhido para a realização da pesquisa foi a técnica metodológica 

de observação participativa. Esta técnica foi essencial para o desenvolvimento do trabalho pois 

foi através deste método que se originou o problema de pesquisa. Desta forma, a observação 

participativa foi constituída de três fases: 

1ª fase: Participação de grupos de viagens para mulheres no Facebook e procura por 

viajantes que expusessem no Instagram suas viagens, métodos e dicas. Esta primeira fase 

começou em 2017 como parte da preparação para a segunda fase. 

2ª fase: Viagem de estudos por seis meses para a Finlândia e em seguida um mochilão 

de dois meses por países da Europa. 

3ª fase: Viagem com objetivo de trabalho temporário para os Estados Unidos seguido 

por um mochilão de um mês dentro do país. 

 A constituição das três fases fora de vital importância para o entendimento do estudo 

pois a pesquisadora pôde passar pela experiência representando uma mulher que viaja sozinha 
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e se planejar através do uso das redes sociais, comprovando empiricamente a resposta do 

problema de pesquisa. 

Para a formação do referencial teórico foi utilizado o método de pesquisa exploratório 

com o objetivo de procurar padrões, ideias ou hipóteses que discutissem o tema da comunicação 

e o desenvolvimento das redes sociais, assim como o tema do turismo ligado as questões de 

gênero.  

A fim de compreender como ocorre a relação entre os temas viajantes solo, 

influenciadoras digitais, redes sociais e tecnologias, foi utilizada a técnica de coleta de dados 

com entrevista. Foram escolhidos três perfis de mulheres na rede social Instagram que 

compartilhassem suas experiências como viajantes e que se propusessem ajudar outras 

mulheres com o mesmo objetivo, a fim de colher suas opiniões e vivências a respeito do tema 

principal desta pesquisa.  

Além disso, foi anexado um artigo (Apêndice C) sobre aplicativos que reforçam a segurança 

de mulheres em hospedagens e no deslocamento urbano escrito pela autora da pesquisa em 

junho de 2019, para o jornal Campus da Faculdade de Comunicação (FAC), da Universidade 

de Brasília (UnB). No artigo, uma entrevista que merece ser destacada é a conversa com a 

viajante e criadora da plataforma de hospedagem feminina Sister Wave, Jussara Pelicano.  

5.3 Amostragem   

Amostragem da observação participativa 

 A amostra da observação participante foi constituída por experiências vivenciadas pela 

pesquisadora na qual foram realizadas viagens de intercâmbio para a Finlândia e para os Estados 

Unidos. A partir destas experiências e interesses, foi observado as interações de grupos online 

de mulheres com o objetivo de levantar dados sobre viagens solo. Posteriormente, aprendizados 

adquiridos dessa observação foram aplicados nas viagens. Desta forma, ressalta-se a 

importância do grau de envolvimento do pesquisador com os sujeitos e instrumentos de 

pesquisa. 

Amostragem dos dados/relatórios estatísticos governamentais e privados 

Dados oficiais do Ministério do Turismo, do Ministério das Relações Exteriores, da 

Infraero e da Inframérica foram pesquisados a fim de obter um panorama do turismo no Brasil. 

Dados da Organização Mundial do Turismo e da ONU Mulheres foram analisados na busca por 

informações internacionais sobre viagens. Relatórios de pesquisa de agências de viagens tais 

como o Booking.com complementaram informações específicas com pesquisas sobre mulheres 
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que viajam e se hospedam sozinhas a partir de suas plataformas. Os materiais coletados para a 

análise foram selecionados por demonstrar importância para a construção do cenário das 

viagens e dos viajantes no Brasil e no mundo. Tabelas e gráficos foram coletados e analisados 

com objetivo de ilustrar e organizar as informações numéricas.      

Amostragem dos grupos para o questionário 

Como parte do processo de pesquisa foi necessária a escolha de amostras do público 

constituído por mulheres viajantes para aplicação dos métodos e técnicas do estudo. A fim de 

aplicar o questionário Mulheres que viajam (Apêndice A) foram escolhidos grupos na rede 

social Facebook. Para realizar o questionário foi escolhida a técnica de amostragem por 

conveniência. O critério de escolha utilizado para a seleção dos grupos foi que em sua descrição 

se caracteriza-se por aceitar apenas mulheres que discutissem a temática sobre viagens. Desta 

forma foram selecionados quatro grupos. 

O grupo Viajar sozinha – Dicas, com 138,3 mil membros, foi criado por Ruth Toledo 

em São Paulo em 17 de janeiro de 2017, apenas para mulheres, e é um espaço que tem o intuito 

de que suas participantes compartilhem dicas de viagens.  

O grupo Share your Interchange, com 24,6 mil membros, foi criado em 27 de maio de 

2015 por Julie Glicenstajn, Isabella Tcherniakovsky e Gabriela Ejchel, que gostariam de ter um 

espaço para falar sobre intercâmbios feito por jovens. “Pra quem quer ir, pra quem está, pra 

quem está indo, ou para meninas que já moraram ou moram fora do Brasil e estão interessadas 

em dividir suas experiências, traumas, memórias, receios, dicas, etc.”, informa a descrição do 

grupo.  

O grupo Companhia de Viagem – Só mulheres, com 16,7 mil membros, foi criado por 

Nina Faria em 24 de dezembro de 2016. O objetivo do grupo exclusivo para mulheres é realizar 

a conexão entre pessoas que gostariam de ter companhia para viajar ou para dividir hotel, 

passeios e cruzeiros. “Poste sua ideia de viagem, datas, locais, e encontre alguém para viajar 

com você. Antes de fechar a viagem, conversem muito sobre seus gostos e expectativas para 

que a experiência seja um sucesso!”   

O grupo Couchsurfing das Minas na Europa com 13,2 mil membros foi criado em 3 de 

fevereiro de 2016 por Thielly Zamorano. O objetivo do grupo é ser uma ponte de contato entre 

“mulheres cis e trans para disponibilizar hospedagens gratuitas, dicas e companhias pra rolês 

turísticos em suas viagens pelo mundo”.  

O questionário aplicado (Apêndice A) foi realizado com auxílio da plataforma Google 

Forms. No total foram feitas 26 perguntas divididas em três seções. A primeira seção intitulada 
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‘Perfil’, com seis perguntas, caracterizou o respondente e excluiu da pesquisa o público 

masculino. A segunda parte intitulada ‘Mulheres que viajam’ traçou o diagnóstico dos tipos de 

viagens realizadas pelas mulheres que faziam parte dos grupos escolhidos. Por fim, a terceira 

parte intitulada ‘Mulheres que viajam’ identificou a relação que as mulheres têm com as redes 

sociais e as viagens. 

Amostragem da entrevista 

Para a realização das entrevistas, o critério de escolha das participantes foi feito com 

base em suas características físicas e seus desempenhos pessoais na rede social Instagram, com 

o objetivo de buscar representatividade e experiências diversas entre os diferentes tipos de 

mulheres, mesmo que de uma parcela representativa muito pequena dentro deste grupo social. 

Dessa forma as viajantes escolhidas foram a jornalista e viajante Pollyane de Oliveira Marques 

que possui um perfil na rede social intitulado @viajagorda67, a professora e viajante Pâmela 

Rocha com o perfil no Instagram @roletdapam68 que integra o coletivo A Bitonga Travel 

(@bitongatravel) que possui o objetivo de compartilhar experiências de mulheres negras 

viajantes. E a viajante Ana Flávia Vieira, dona do perfil @pelagalaxia69, com experiência em 

viagens solo por países do Oriente Médio e África. 

5.4 Métodos e técnicas de coleta de dados 

5.4.1 Dados Oficiais  

Para a pesquisa quantitativa, foram coletados dados estatísticos oficiais do Ministério 

do Turismo associado a órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a Polícia Federal, a Infraero, a Inframérica e empresas de pesquisa de mercado a respeito da 

movimentação de viajantes em aeroportos e rodoviárias, sobre a maneira que se comporta o 

viajante, com foco de buscar informações a respeito do comportamento feminino. Além dos 

dados obtidos nos sites oficiais houve tentativa de pedido de informação por meio das 

assessorias de imprensa da Infraero, da Inframérica, Ministério do Turismo e Agência Nacional 

de Aviação Civil (Anac). A opção pela coleta dos dados da pesquisa quantitativa foi necessária 

para se ter uma maior abrangência da amostragem selecionada. 

Resultados 

 
67 Disponível em: < https://www.instagram.com/viajagorda/> Acesso em 28 nov. 2020. 
68 Disponível em: <https://www.instagram.com/roletdapam/> Acesso em 28 nov. 2020. 
69 Disponível em: < https://www.instagram.com/pelagalaxia/> Acesso em 28 nov. 2020. 



81 

 

Com o objetivo de identificar as estatísticas relativas a quantidade de pessoas que viajam 

no Brasil, assim como tentar compreender melhor o que o turista brasileiro procura e identificar 

qual é a tendência e relação das mulheres neste setor, foram consultados dados disponibilizados 

por anuários estatísticos dos seguintes órgãos e empresas de aviação, turismo e viagens 

brasileiros: Infraero, Inframérica, Anac e Ministério do Turismo. As informações foram obtidas 

através dos sites oficiais das Instituições citadas. 

A partir da busca por características dos viajantes brasileiros, informações gerais a respeito 

da movimentação de aeroportos no Brasil foram levantadas com a Infraero (Empresa Brasileira 

de Infraestrutura Aeroportuária), empresa responsável pela maior parte dos aeroportos 

brasileiros em “que apenas 4 aeroportos movimentaram mais da metade de todo o movimento 

de passageiros no ano de 2018”70. 

Segundo a Infraero, que é responsável por 53 aeroportos no Brasil, entre 2014 e 2018, o 

movimento total de aeronaves no Brasil caiu. Durante este período de cinco anos a variação da 

movimentação chegou a diminuir 20,59%. Ainda assim, o número de voos registrados no último 

ano da análise foi grande: 1.289.403 voos foram registrados nos 53 aeroportos da rede, 

atendendo a 84.417.967 passageiros, sendo que o aeroporto de Congonhas foi o mais 

movimentado. 

 

TABELA 9 - MOVIMENTO ANUAL DE AERONAVES 2014 A 2018 

Movimento Anual de Aeronaves (Pousos + Decolagens) 

 

Ano 

Regular Não Regular  

Total 

Var. % 

Anual Doméstico Internacional Doméstico Internaci

onal 

Executi

va/Geral 

2014 792.919 9.449 273.757 2.627 545.122 1.623.874 - 

2015 796.539 9.585 214.636 2.023 467.571 1.490.354 -8,22 

2016 703.444 7.675 178.106 1.665 405.665 1.296.555 -13,00 

2017 686.491 7.846 165.777 1.693 411.158 1.272.965 -1,82 

2018 698.769  10.977 170.161 1.439 408.057 1.289.403 1,29 

Fonte: Infraero, 2019. 

 

 
70 Disponível em: <https://transparencia.infraero.gov.br/wp-

content/uploads/2019/12/Anu%C3%A1rio_2018_PADD.pdf>, p.11. Acesso em: 03 nov. 2020. 
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TABELA 10 - MOVIMENTO ANUAL DE PASSAGEIROS 2014 A 2018 

Movimento Anual de Passageiros (Embarcados + Desembarcados) 

 

Ano 

Regular Não Regular  

Total 

Var. % 

Anual Doméstico Internacio

nal 

Doméstico Internac

ional 

Executiva

/Geral 

2014 79.986.077  842.506 2.283.288 38.793 1.068.431 84.219.095 - 

2015 80.048.291  785.138 2.123.443 35.751 986.214 83.978.837 -0,29 

2016 75.784.906 613.939 2.231.192 23.516 890.881 79.544.434 -5,28 

2017 78.034.448  731.856 2.696.320 38.267 866.294 82.367.185 3,55 

2018 80.666.916  1.108.449 1.845.907 13.284 783.411 84.417.967 2,49 

Fonte: Infraero, 2019. 

Segundo o Boletim de Estatísticas Turísticas – 2019 do Ministério do Turismo, em 2019 

chegaram ao Brasil 6.353.141 turistas vindos do exterior. Em 2018 o número foi 4,22% maior 

pois 6.621.376 turistas entraram no Brasil pelas vias de acesso marinha, aérea, terrestre e 

fluvial. Os principais portões de entrada no país foram São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Paraná e Santa Catarina, seguindo a ordem apresentada. 

 

O IBGE, em parceria inédita com o Ministério do Turismo, levantou informações para 

apurar as características das viagens realizadas pelos brasileiros. Apresentamos os 

resultados do módulo Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua - PNAD Contínua - realizada no terceiro trimestre de 2019 em 72,5 milhões 

de domicílios no Brasil, onde, em 21,8% deles ocorreram pelo menos uma viagem 

(IBGE e PNAD Contínua, Terceiro Trimestre de 2019). 

 

Das 21,4 milhões de viagens analisadas, 96,1% foram para dentro do Brasil e 86,5% 

foram por motivo pessoal e 13,5% por motivo profissional. Das viagens por motivo pessoal, 

31,5% foram motivadas pelo lazer. Das viagens a lazer 34,3% tiveram como motivo sol e praia, 

e 27,2% foram por cultura. De acordo com a pesquisa, o turista brasileiro “busca destinos 

turísticos próximos à região onde mora. Para descansar sob o sol na praia ou conhecer a tradição 

e a cultura local”. “Dos 15,8 milhões de domicílios onde ocorreram viagens, 95,5% registraram 

até 3 viagens, prevalecendo a ocorrência de 1 viagem em 75,5% dos domicílios”. A região do 

Brasil que mais recebe e mais envia turistas no Brasil é o Sudeste. Apenas esta região brasileira 

recebe 39,5% dos turistas do país e envia 42,3 % dos viajantes. São Paulo é o estado que mais 

recebe viagens no país, seguido por Minas Gerais e Bahia. 
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FIGURA 2 - ENTRADA E SAÍDA DE TURISTAS POR REGIÃO DO BRASIL 

 

Fonte: PNAD Contínua / IBGE - Terceiro Trimestre de 2019, 2020. 

Segundo a emissão e recepção de turistas, as 10 Unidades da Federação mais procuradas 

para viagens nacionais são: São Paulo 18,9%, Minas Gerais 12,8%, Bahia 8,7%, Rio Grande 

do Sul 6,7%, Rio de Janeiro 5,8%, Paraná 5,6%, Pará 4,5%, Ceará 4,3%, Santa Catarina 4,2%, 

Goiás 4,1%.71 

Tabela 11 - EMISSÃO DE TURISTAS POR REGIÃO 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 
71 IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua 2019. 

 Sudeste Norte Sul Centro-Oeste Nordeste 

Receptor de 

turistas 

39,5% 7,9% 16,5% 8,4% 27,8% 

Emissor de 

turistas 

42,3% 8,3% 16,2% 8,0% 25,1% 
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O Consórcio Inframérica Aeroportos administra os Aeroportos de Brasília e o de Natal 

desde 2012, “com prazo de 28 anos para a concessão”.72 Em nota, a assessoria de comunicação 

informou que 47% do público que utiliza o Aeroporto de Brasília é feminino. “O Aeroporto de 

Brasília é o 3º mais movimentado do país, ficando atrás apenas dos Aeroportos de Guarulhos e 

Congonhas em São Paulo,” e o maior centro de conexões (hub) doméstico do país. 

A respeito dos dados de sondagem do consumidor – intenção de viagem, o último ano 

da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getúlio 

Vargas divulgada pelo Ministério do Turismo foi em 2017.73 Até novembro de 2017 é possível 

ter acesso aos dados mensais desde janeiro de 2008. Nesta pesquisa é possível conhecer as 

intenções de viagem baseadas por gênero e a intenção do viajante em partir sozinho ou 

acompanhado. Em novembro/2017, 35,3% dos homens manifestaram intenção de viajar nos 

próximos seis meses, enquanto que, no caso das mulheres, este índice alcançou 27,3%. Destes, 

14,6% das mulheres pretendiam viajar sozinhas e 85,4% delas seriam acompanhadas. Em 

relação aos homens, 6,9 pretendiam viajar sozinhos e 93,1% pretendiam viajar acompanhados. 

Ou seja, em novembro de 2017 mais mulheres pretendiam realizar viagens solo do que homens. 

A média anual de pessoas que pretendiam viajar sozinhas era de 15,04% dos participantes da 

pesquisa. 

Limitações   

Ao pesquisar dados oficiais que pudessem caracterizar o turismo e sua relação com a 

diferenciação de experiências por gênero, a pesquisa foi limitada justamente pela falta de 

informações geradas pelo setor 

 Após pesquisa e observação, não foi encontrado pela pesquisadora nos órgãos oficiais 

dados específicos sobre mulheres que viajam sozinhas, público-alvo do estudo. Os dados 

oficiais brasileiro a respeito do interesse em turismo dividido por gênero foram localizados 

apenas no estudo sobre intenções de viagens, disponibilizado pelo Ministério do Turismo, 

divulgado em novembro de 2017. Desse modo, a partir das informações apresentadas, ainda 

não havia sido possível traçar o perfil de mulheres que viajam sozinhas com os dados oficiais. 

Em nota enviada por e-mail, a assessoria de comunicação da Inframérica, responsável pela 

administração dos Aeroportos de Brasília e Natal informou que não possuía “informações tão 

precisas para passar”. Também em nota, a assessoria de comunicação do Ministério do Turismo 

 
72 Disponível em: <http://www.natal.aero/br/o-aeroporto/sobre-o-aeroporto/dados-e-informacoes/, acesso em: 03 

nov. 2020. 
73 Disponível em: <http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/, acesso em: 03 nov. 2020. 
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informou que “infelizmente, não temos nenhuma pesquisa que classifique os passageiros por 

gênero”. E a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que “o dado mais atualizado 

que temos sobre gênero é da sondagem de intenção de viagem do consumidor (MTur/FGV) que 

teve sua última edição em novembro de 2017, na página 11. No entanto, não há referência a 

viagem sozinha ou acompanhada”. 

Apesar do Boletim do Turismo Doméstico Brasileiro - 3º trimestre de 201974, divulgado 

pelo Ministério do Turismo, informar o total de viagens feitas por apenas uma pessoa (45,4% 

do total das viagens analisadas), não é informado o gênero dos viajantes. 

5.4.2 Questionário 

A pesquisa Mulheres que viajam foi enviada para grupos que envolvem a temática de 

viagens voltados apenas para o público feminino. Por serem grupos fechados, a publicação 

depende da aprovação do administrador do grupo, dessa forma a pesquisa foi apresentada para 

participantes dos seguintes grupos: 

1) Viajar sozinha – Dicas: com 138,3 mil membros (107 curtidas e 122 

comentários) 

2) Share your Interchange: com 24,6 mil membros (77 curtidas e 46 comentários) 

3) Companhia de Viagem – Só mulheres: com 16,7 mil membros (9 curtidas e 12 

comentários) 

4) Couchsurfing das Minas na Europa: com 13,2 mil membros (78 curtidas e 41 

comentários) 

Segundo o Facebook, as publicações feitas na plataforma não são exibidas a todos pois 

obedecem a um parâmetro de alcance instituído pela rede. Existem diferenças em relação as 

visualizações, alcance e impressões de uma página no Facebook75. O alcance das publicações 

representa o número de pessoas às quais suas publicações foram exibidas. Em números 

absolutos, segundo a plataforma, determinar e calcular o número exato de pessoas que 

receberam o questionário76 é um dado exclusivo para os administradores dos grupos e o cálculo 

de distribuição é feito exclusivamente pelo Facebook77. Desta forma, entre os dias 23 de outubro 

 
74 Disponível em: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda-tur%C3%ADstica-

nacional.html> Acesso em: 11 dez. 2020. 
75 Qual é a diferença entre visualizações, alcance e impressões da Página no Facebook? Disponível em: 

<https://www.facebook.com/help/274400362581037?helpref=search&sr=2&query=alcance&search_session_id=

920bdfd45cfbb0e1372baa108aa85be2> Acesso em 10 dez. 2020. 
76 Estatísticas dos grupos de Facebook: tudo o que precisa saber! Disponível em: <https://lucianolarrossa.com/usar-

estatisticas-dos-grupos-de-facebook/> Acesso em 10 dez. 2020. 
77 Alcance potencial. Disponível em: <https://www.facebook.com/business/help/624074880953806> Acesso em 

10 dez. 2020. 
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de 2020 até o dia 31 de outubro de 2020, foram contabilizadas 886 pessoas que responderam 

ao questionário.     

Análise dos dados do questionário 

Foi elaborado um questionário específico e enviado para grupos de mulheres que viajam 

no Facebook com o objetivo de identificar mulheres que viajam sozinhas, assim como fazer um 

diagnóstico deste perfil específico.  

A pesquisa do questionário ‘Mulheres que viajam’ foi feita no período de 23 a 31 de 

outubro. O método escolhido para realização foi o de amostra por conveniência pois devido as 

regras de envolvimento e métricas da rede social Facebook78 para grupos, apesar da quantidade 

de pessoas que a ele pertencem, as publicações não são distribuídas de forma igual.  

 

Amostra por conveniência: Esta técnica é muito comum e consiste em selecionar uma 

amostra da população que seja acessível. Ou seja, os indivíduos empregados nessa 

pesquisa são selecionados porque eles estão prontamente disponíveis, não porque eles 

foram selecionados por meio de um critério estatístico (OCHOA, 2015).79 

 

Após a publicação do questionário nas comunidades online, foram realizadas tentativas 

de contato com as administradoras dos grupos com o objetivo de obter os dados métricos 

relativos as postagens da pesquisa (informações de alcance das publicações que apenas elas 

possuem acesso). Até o fechamento deste trabalho não houve resposta.      

O perfil das viajantes que integram os grupos de viagens das redes sociais identificados 

pelo questionário aplicado com o título Mulheres que viajam foi caracterizado por sua maioria 

com mulheres na idade entre 18 e 29 anos (62,2%), solteiras (51,9%), moradoras da região 

sudeste do Brasil (52,5%), com destaque para o estado de São Paulo com 37,18% das 

participantes, que já tiveram a experiência de viajar sozinha (91,8%) e conectadas diariamente 

a internet (98,6%). 

As mulheres viajantes participantes dos grupos de redes sociais podem ser consideradas 

com alto nível de escolaridade pois 95,3% delas passaram pelo ensino superior, mesmo sem 

concluir. Deste grupo, o nível educacional entre elas se mostrou equilibrado já que 34,6% 

afirmaram ter o ensino superior completo, 30,7% ensino superior incompleto e 30 % pós-

graduação. 

 
78 Engajamentos com a publicação. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/business/help/735720159834389> Acesso em: 10 dez. 2020.  
79 Amostragem não probabilística: Amostra por conveniência. Disponível em: 

<https://www.netquest.com/blog/br/blog/br/amostra-conveniencia> Acesso em 13 out. 2020. 



87 

 

O perfil socioeconômico das mulheres que viajam é caracterizado por mulheres que 

trabalham e recebem mais de um salário mínimo (77,8%). Neste grupo o destaque é para as 

mulheres que ganham entre 1 a 4 salários mínimo (39%). 

O maior medo das mulheres que viajam só é sua segurança (48,2%) e o continente mais 

visitado por elas é a Europa (58,9%), pelo motivo de lazer (55,3%).  

Em relação a hospedagem, a maioria usa como critério em primeiro lugar a segurança 

(47,6%) e em segundo lugar o preço (35,7%).  

Grande parte delas reconhecem que as redes sociais influenciam seus participantes no 

modo/estilo de vida pois 43,3% fizeram a afirmação com toda certeza e 34,7% com quase 

certeza. Desta forma, a esmagadora maioria se sente influenciada pelas redes sociais a ter 

vontade de viajar (90,7%) e 74,7 % já escolheu o local de viagem baseado em informações 

encontradas nas redes sociais. Essa influência pode ser relacionada a exposição que as redes 

proporcionam a exemplos pois 40 % afirmou com certeza absoluta que as redes sociais são 

também uma rede de apoio entre pessoas e 91% já recebeu ajuda através de grupos de viagens 

das redes sociais, ou viu alguém receber ajuda. 

Limitações da pesquisa 

Como forma de limitação para a aplicação do questionário, teve que ser levado em conta, 

considerando as métricas e regras de alcance do Facebook, que o questionário não foi entregue 

a todos os participantes dos grupos pois a própria plataforma não distribui as postagens para 

todos os membros por diversos fatores. Entre eles pode-se destacar o nível de interação com o 

grupo em questão e a atenção que o público dedica ao Facebook. 

 Um outro fator limitante de grande importância é a possibilidade que um participante 

tem de participar de vários grupos ao mesmo tempo. Desta forma, ao contabilizar o número 

total das integrantes dos grupos, pode-se incorrer o erro de contar a mesma pessoa mais de uma 

vez já que ela pode pertencer a vários deles. 

Os grupos ‘Mulheres que viajam sozinhas’ com 94,4 mil membros e o grupo ‘Mulheres 

que viajam sozinhas e amam’ com 131,6 mil membros recusaram a publicação da pesquisa. 

Tentativas de contato com as donas dos grupos que aceitaram publicar a pesquisa foram 

realizados, no entanto, até a conclusão deste trabalho não houve resposta. 

Análise individual dos dados resultados do questionário Mulheres que viajam 

SEÇÃO I – PERFIL 
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Nesta seção traçou-se o perfil das mulheres que viajam e fazem parte dos grupos de 

viagens da rede social Facebook. 

 

GRÁFICO 11 - PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO – FAIXA ETÁRIA 

 

Conforme indicado no gráfico e na análise geral, mais da metade (62,3%) das entusiastas 

de viagens possuem entre 18 e 29 anos, seguido pelas mulheres entre 30 e 45 anos (22,9%) e 

então das mulheres na faixa etária entre 46 e 59 anos (9,7%),  mais de 60 anos (4,5%) e menor 

de 18 anos (0,6%). 
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GRÁFICO 12 - PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO – ESCOLARIDADE 

 

 

Em relação ao nível de escolaridade, mulheres interessadas em viajar podem ser 

consideradas detentoras de um alto nível de estudos pois 34,7% responderam que possuem o 

ensino superior completo, 30,7% possui o ensino superior incompleto e 29,9% possui pós-

gradução. Apenas 4,7% estudou até no máximo o Ensino Médio. 

GRÁFICO 13 - PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO - RENDA 

 

 

Considerando-se que até dezembros de 2020 o valor do salário mínimo no Brasil 

corresponde ao valor de R$1.039,00 reais, a maior porcentagem das mulheres que viajam possui 

renda entre 1 a 4 salários mínimos (39,1%). O segundo maior grupo é composto por mulheres 
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que ganham entre 4 a 8 salários mínimos (21,8%), seguido por quem recebe entre 8 a 12 salários 

mínimos (7,6%), de 12 a 20 salários mínimos (5,6%) e, por fim, as que ganham mais de 20 

salários mínimos (3,8%). 

 

 

GRÁFICO 14 - PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO – REGIÃO DE MORADIA 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Foi perguntado para as participantes qual a cidade/ país de moradia. A maior parte das 

participantes são da região sudeste (52,5%), com destaque para o estado de São Paulo com 

37,18% das participantes, Rio de Janeiro com 9,48% e Brasília com 8,91%. Seguido por 

moradores de países do exterior com 42,1% das respostas, com destaque para Portugal que 

abriga 26% das entrevistadas que residem no exterior, seguido pela França com 11,8% e 

Alemanha com 9,37% das mulheres que participam dos grupos no Facebook em português e 

que viajam e moram no exterior.  
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GRÁFICO 15 - PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO – ESTADO CÍVIL 

 

 

Mais da metade das mulheres que participam dos grupos de viagem na rede social 

Facebook são solteiras (51,8%). Do total, 30,8% responderam estar em um relacionamento, 

7,9% estão casadas, 7,4% são divorciadas e 2% viúvas.  

 

SEÇÃO II – MULHERES QUE VIAJAM 

Esta seção caracterizou o estilo de viagem das mulheres e quais são as especificidades 

destas viagens. 

GRÁFICO 16 - PESQUISA MULHERES QUE VIAJAM SOZINHAS 
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Segundo a pesquisa, a maioria das mulheres que participam de grupos de viagens nas redes 

sociais já tiveram a experiência de viajar sozinha (91,7%) e 97,4% delas ainda consideram 

planejar uma viagem solo no futuro.  

 

GRÁFICO 17 - VIAGEM SOZINHA NO FUTURO 

 

 

Apenas 2,6% das mulheres que participam das comunidades online não consideram realizar 

uma viagem sozinha no futuro, enquanto a grande maioria pretende com certeza fazer algo do 

tipo no futuro (86,2%), ao mesmo tempo que 11,2% deste publico ainda tem dúvidas, mas não 

descarta a possibilidade de viajar só.  
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GRÁFICO 18 - PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO – HOSPEDAGEM 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Como se observa no gráfico, mais da metade das mulheres que viajam sozinhas preferem 

ficar hospedadas em hostéis / albergues (52,5%). Esta modalidade de hospedagem se caracteriza 

pelos preços mais baratos devido ao compartilhamento do espaço e pela socialização dos 

hóspedes, onde cada convidado pode arrendar uma cama ou beliche. Tal experiência permite 

ao viajante solo o contato com outras pessoas que muitas vezes possuem um mesmo objetivo 

em comum, o de viajar e conhecer pessoas. 

Ainda assim, a preferência por estadias em hotéis é a segunda mais procurada por 42,1% 

das viajantes, seguida por casa de amigos e família e por aluguel de casas, na qual a plataforma 

de alugueis por temporada AirBnB domina a modalidade com 25% do total de preferência das 

mulheres viajantes. 

É válido destacar a modalidade de estadia Couchsurfing em que 3,05% das mulheres 

entrevistadas afirmam já ter se hospedado. De maneira formal, o Couchsurfing, cuja tradução 

literal é “surfar em sofás”, “é uma rede social criada em 2003 que faz a ponte entre turistas que 

querem hospedagem grátis durante uma viagem e pessoas que gostariam de receber esses 

visitantes”.80 Para mulheres que consideram esta opção de hospedagem um fator que sempre é 

 
80 Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-couch-surfing/> Acesso em: 02 nov. 2020. 
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discutido é a segurança. A própria plataforma aconselha seus usuários a revisar o perfil e 

avaliações dos anfitriões e dos hospedes. Até o início de 2020 o uso da plataforma era gratuito, 

no entanto, após o início da pandemia da covid-19 e a queda do número de usuários, a 

plataforma está pedindo contribuição para que o site consiga se manter.81  

Atualmente existem outras formas de Couchsurfing além da plataforma oficial. Grupos 

na rede social Facebook também servem de ponte entre anfitriões e hospedes. O grupo privado 

para mulheres “Couchsurfing das minas na Europa” é um dos que pode ser utilizado como 

exemplo. Até o dia 02 de novembro de 2020 o grupo contava com a participação de 13,2 mil 

membros mulheres que através da publicação de postagens com suas intenções e objetivos de 

viagem oferecem ou pedem estadia.82 

 

GRÁFICO 19 – PRIORIDADE DO MEIO DE HOSPEDAGEM 

 

 

A segurança está em primeiro lugar de prioridades na escolha do meio de hospedagem, 

seguido pelo preço e pelo conforto. Ou seja, a mulher que viaja sozinha pode ser considerada 

uma viajante mais simples pois entre os requisitos preço e conforto, o valor da hospedagem é 

um fator levado em conta por grande parte delas, ficando à frente de questões de segurança para 

35,7% das entrevistadas.  

 
81 Disponível em: <https://caminhagente.com.br/couchsurfing-agora-e-pago-confira-tudo-sobre-o-assunto/> 

Acesso em: 02 nov. 2020. 
82 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/couchsurfingdasminasnaeuropa> Acesso em: 02 nov. 2020. 
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GRÁFICO 20 - PESQUISA MULHERES QUE VIAJAM – MEDO 

(1 – Segurança e 5 - Se sentir sozinha) 

 

Ao observar comentários e postagens dos grupos das redes sociais, dois fatores se 

destacavam quanto aos questionamentos de viajantes solo inexperientes e a decisão de viajar 

sozinha. O medo de ficar sozinha durante toda a viagem e a sensação de insegurança são pontos 

sempre abordados. Baseado nesta observação e com a intenção de mensurar o nível de medo 

que viajantes mulheres possam sentir, foi perguntado o que essas mulheres mais temem. Para 

48,3% a segurança ainda é o principal fator de medo. 

 

SEÇÃO III - VIAGENS E REDES SOCIAIS 

As redes sociais transformaram o modo das relações entre as pessoas. As mídias sociais 

são formadas em grande parte por imagens. Redes como o Facebook e o Instagram que tornaram 

as fotos um meio de comunicação principal também ajudaram a modificar o turismo atual. Esta 

seção analisa a relação entre as viagens e as redes sociais utilizadas por mulheres viajantes. 



96 

 

GRÁFICO 21 - INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NAS VIAGENS 

 

 

De acordo com a pesquisa, a maioria das mulheres (90,7%) se sentem influenciadas pelas 

redes sociais a ter vontade de viajar. 

 

GRÁFICO 22 – DESTINO DE VIAGEM 

 

A respeito dos continentes mais procurados pelas mulheres que viajam sozinhas como 

destino de viagem, 58,9% das viajantes já visitaram algum país na Europa, seguido pela 

América do Sul (45,9%) e pela América do Norte (21,8%). 
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GRÁFICO 23 - PESQUISA MULHERES QUE VIAJAM – MEIO DE TRANSPORTE 

 

A forma de transporte mais utilizada para se chegar ao destino principal da viagem é o 

avião (87%) e o ônibus (44,3%). As modalidades Uber, carona e Blablacar se enquadram no 

meio de transporte carro. O Uber83 é um aplicativo de carros de aluguel e o Blablacar84 é uma 

plataforma de caronas pagas.   

 

 
83 Disponível em: <https://www.uber.com/br/pt-br/> Acesso em: 01 dez. 2020. 
84 Disponível em: <https://www.blablacar.com.br/search-car-sharing> Acesso em: 01 dez. 2020. 
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GRÁFICO 24 - FREQUÊNCIA DE ACESSO A INTERNET 

 

Mulheres viajantes tem como característica serem conectadas a internet diariamente 

(98,6%). Apenas 1,1% das mulheres não acessam a internet todos os dias e deste total 0,9% 

utiliza a rede de 4 a 6 vezes por semana e 0,2% entre 1 a 3 vezes por semana. 

GRÁFICO 25 - PESQUISA MULHERES QUE VIAJAM – REDES SOCIAIS 

 



99 

 

Desta forma, as redes sociais mais utilizadas são o Facebook, utilizado por 94,3% das 

mulheres, seguido pelo Instagram (93%) e a rede social de mensagens instantâneas WhatsApp 

(93%), a plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube (54,2%) e a rede social e servidor 

para microblogging, o Twitter (35,2%). 

 

GRÁFICO 26 - MOTIVO DE ACESSO 

 

Os motivos de acesso das redes sociais não necessariamente possuem uma única razão. 

A maior parte das respondentes acessam as redes sociais por motivo de lazer (85,8%) e em 

busca de notícias/ informação (77,5%). Ainda podem ser considerados com alta 

representatividade os motivos de uso afetivo (63,9%), profissional (58,1%), estudo (46,9%), 

compras (37,8%) e jogos (10%).  
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GRÁFICO 27 - INFLUÊNCIA DAS REDES 

Discordo totalmente – 1 a 5 – Concordo totalmente 

 

A grande maioria concorda que as redes sociais possuem grande papel de influência no 

modo/estilo de vida de seus usuários (43,3%). Do total de respondentes, 34,6% concordam com 

a influência, porém ainda lhes restam uma parcela de dúvidas se esta influência realmente afeta 

o dia a dia das pessoas. 

 

GRÁFICO 28 – CONECTIVIDADE 

Discordo totalmente – 1 a 5 – Concordo totalmente 

 

Em relação a conectividade e a conexão que ela proporciona entre participantes com 

mesmo modo/estilo de vida, 43,8% afirmam existir essa conexão e 37% também confirmam, 

porém com uma pequena parcela de dúvidas. 
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GRÁFICO 29 - REDE DE APOIO 

Discordo totalmente – 1 a 5 – Concordo totalmente 

 

A experiência de utilizar a rede social como rede de apoio entre seus usuários é 

assegurada por 40% do público.  

 

 

GRÁFICO 30 - INFLUÊNCIA 

 

 

Ao relacionar as redes sociais e as viagens, 90,7% das usuárias confirmam ser 

influenciadas pelas redes a ter vontade de viajar. A partir da análise desta influencia, 33,4% 

acreditam com certeza que as redes sociais contribuíram para os estilos de viagem fossem 

transformados pelas redes. Esse fator também pode ser confirmado pelo fenômeno chamado 
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"lugares instagramáveis", uma tendência nas redes sociais que ganhou força após a 

popularização da rede social de compartilhamento de fotos Instagram. Lugares se 

transformaram em postos turísticos lotados por serem visualmente harmônicos para uma foto 

e, de acordo com recentes relatos da mídia (LOUBAK, 2020), a busca por uma tão sonhada 

foto perfeita pode chegar até mesmo a comprometer a segurança de pessoas e também ocasionar 

a depredação de lugares considerados de grande movimento turístico. “A consequência é uma 

superlotação intensa nos locais mais pitorescos do mundo, à medida que milhares de viajantes 

se acotovelam pela mesma foto todos os dias - de preferência sem mais ninguém”. Segundo um 

estudo independente85 encomendado pela Intercontinental Hotels and Resorts, “77% de mais 

de 7.000 viajantes de Paris, Londres, Nova York, Xangai, Dubai, Sydney e Cidade do México 

se sentem obrigados a visitar os mais populares locais turísticos.” (EASTMAN, 2020) 

 

 

GRÁFICO 31 - ESTILO DE VIAGEM 

Não concordo que as redes sociais mudaram os estilos de viagem – 1 a 5 – Com certeza as redes 

sociais mudaram os estilos de viagem 

 

O grau de concordância ou discordância a respeito da influência das redes sociais na forma que 

as pessoas viajam é variado. Considerando que 3 é ponto de equilíbrio neutro, ainda assim a 

maior parte das mulheres concordam que as redes possuem influência  na forma de se viajar em 

 
85 Disponível em: <https://globetrender.com/2020/02/21/most-instagrammed-places/> Acesso em: 06 dez. 2020. 
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que 33,4% têm certeza, 31,9% concorda mas ainda não possuem certeza absoluta e apenas 3,3% 

têm certeza de que as redes não mudaram os estilos de se viajar. 

 

 

GRÁFICO 32 - INFORMAÇÕES DA REDE 

 

A influência dos chamados lugares instagrameáveis também pode ser comprovada com 

o resultado da pergunta a respeito da escolha do local para uma viagem pois 74,7% das viajantes 

confirmam já ter escolhido algum destino com base em informações encontradas nas redes 

sociais. 
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GRÁFICO 33 - RECEBER AJUDA 

 

E, por fim, a pesquisa pode comprovar por meio das experiências das usuárias das redes 

que estes meios de comunicação social também são lugares que se constituem como rede de 

apoio pois 91 % das mulheres já receberam ajuda ou testemunharam outras pessoas receber e 

prestar auxílio de diversos tipos para desconhecidos pessoais mas que fazem parte de uma 

mesma comunidade de interesses.  

5.4.3 Entrevista 

A entrevista é uma técnica de pesquisa em que a coleta de dados tem como objetivo 

buscar opiniões de pessoas que tenham experiências na área do assunto abordado. Para este 

trabalho, as mulheres viajantes selecionadas foram questionadas a respeito de suas experiências 

tanto como mulheres viajantes em um contexto geral, quanto em suas especificidades que 

podem diferenciar e caracterizar as experiências de viagem.  

O primeiro contato com as viajantes foi realizado através de um convite por meio de 

mensagens na rede social Instagram. Devido a pandemia da Covid-19 e a distância física o 

questionário foi feito de forma online. A entrevistada Ana Vieira reside atualmente em Londres, 

capital da Inglaterra e do Reino Unido. A entrevistada Pâmela reside em Sorocaba, cidade no 

interior de São Paulo. Pollyane de Oliveira Marques mora em Brasília. As perguntas foram 

enviadas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp na semana do dia 30 de novembro 

de 2020. Pollyane respondeu às perguntas de forma escrita e as outras duas participantes por 

mensagens de voz, estabelecendo um diálogo entre as entrevistadas e a entrevistadora. 
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As perguntas das entrevistas (Apêndices D, E e F) continham 12 questões iguais a todas, 

2 questões a mais para a participante Pâmela Rocha explicar em sua condição de mulher negra 

suas experiências, e o pedido de que a participante Ana Vieira incluísse em suas resposta o fato 

dela ter viajado pelo Oriente Médio sozinha, região tradicionalmente conhecida por restringir a 

liberdade e o papel da mulher na sociedade. 

 

Análise dos dados das entrevistas 

 

Perguntas do questionário ‘Mulheres que viajam’: 

1. Quando foi a sua primeira viagem sozinha? 

2. O que te impulsionou a ir sozinha? 

3. Você anota os países/ cidades que já foi? Se sim, quais? 

4. Diante de toda a sua experiência, qual lugar do mundo mais te encantou? 

5. Você acha que o mundo está preparado para o crescente movimento de mulheres que 

viajam sozinhas? 

6. Como você avalia que o mundo vê a mulher como viajante? 

7. Você acha que as redes sociais podem ser um instrumento de conexão e rede de apoio 

para mulheres? 

8. Quais são as redes sociais que você avalia como melhor fonte de informação para uma 

mulher que quer começar a viajar sozinha? 

9. Quais foram as maiores dificuldades que você passou em uma viagem sozinha? 

10.Como você avalia o assédio que mulheres viajando sozinhas podem estar sujeitas? 

11.Quando percebeu que seria legal investir em mídias sociais e se tornar uma 

influenciadora de público? 

12.As redes sociais te dão algum retorno em prol das viagens? (Seja apoio financeiro, de 

parcerias, contatos) 

13.*Como você avalia que o mundo vê a mulher negra como viajante? 

14.*Quais desafios você acha que enfrenta a mais por além de ser uma mulher viajando 

sozinha, ser uma mulher negra viajando sozinha? 

*Perguntas feitas apenas para viajantes negras. 

Análise geral das respostas 
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As três viajantes se identificam como mulheres independentes que tiveram experiências 

de passeios sozinhas ou até de viagens solo ainda na adolescência. Os motivos principais para 

o início da independência de viajar sozinha foram a falta de companhia, o desejo e a curiosidade 

de explorar. 

 De acordo com as entrevistadas, o mundo está preparado para o crescente movimento 

de mulheres que viajam sozinhas, no entanto ainda existem muitas transformações que estão se 

adaptando a realidade. Pollyane destaca que essa preparação se fortalecerá de acordo com a 

quantidade crescente de mulheres que exporem o assunto e Pâmela acha que o mundo vai se 

adaptando e naturalizando transformações conforme elas vão acontecendo. 

Apesar de despertar estranheza em muitas pessoas, as viajantes concordam que o mundo 

vê, abre espaço e possibilidades, cada vez maiores para a mulher como viajante. Dessa forma 

elas também avaliaram como importante o papel das redes sociais na transformação do turismo 

não só feminino, mas em relação ao alcance de informações e dicas em geral. Contribuindo e 

influenciando para mudanças na visão da sociedade em relação a mulher viajante solo. Em grau 

de importância, a redes social mais citada pelas três foi o Instagram, seguido pelo Facebook. 

Pollyane e Pâmela destacaram também a importância dos blogs como boa fonte de troca de 

informação entre viajantes. 

Em relação as dificuldades como mulher viajante solo, Pollyane destaca o medo da 

violência física e psicológica. Pâmela citou sua experiência pessoal de adoecer e estar sozinha 

enquanto viajava. E, Ana destacou a dificuldade de se responsabilizar e arcar com as 

consequências caso algo de ruim aconteça durante a viagem. 

O assédio que mulheres podem estar sujeitas é assunto recorrente ao se tratar do universo 

feminino, dessa forma as três concordam que não é apenas pelo fato da mulher estar viajando 

que sofrerão este tipo de violência por consequência da cultura machista e patriarcal que 

estamos inseridos. Especificamente no caso da mulher brasileira, Pollyane destaca como a 

mulher brasileira é vista fora do país “como brasileira vejo o fetiche pela imagem da brasileira 

no exterior”. 

Sobre o uso de suas redes sociais utilizadas com o propósito de influenciar mulheres a 

viajar, Pâmela e Ana afirmam que foi um fato natural, em que pessoas começaram a gostar de 

seus conteúdos e acompanhar. Pollyane, na condição de mulher gorda, decidiu investir quando 

não se viu representada nas informações encontradas pela internet. 

 As três afirmam não obter patrocínio ou retorno financeiro ao compartilhar os 

conteúdos, no máximo descontos quando pessoas utilizam seus links de cadastros 
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promocionais. Suas maiores inspirações para realizar o trabalho que desenvolvem nas redes são 

espalhar a informação e fazer com que mais mulheres possam também viajar sozinhas. 

Limitações   

As entrevistas foram realizadas durante a pandemia da Covid-19. Por conta das 

recomendações de distanciamento social possíveis entrevistas que seriam feitas pessoalmente 

não puderam acontecer. O fato pode ter tirado a espontaneidade de uma entrevista presencial, 

em que se tem a possibilidade de abordar assuntos conforme a resposta do entrevistado. 

Um outro fator limitante foi o contato com as próprias fontes na plataforma do Instagram 

já que a rede deixa em segundo plano mensagens enviadas por desconhecidos e alguns dos 

pedidos demoraram a serem respondidos. 

Resultados   

Como resultado das entrevistas, informações específicas a respeito da experiência de uma 

mulher viajante solo puderam ser expostas, humanizando e aproximando as experiências de 

viagem aos resultados do problema de pesquisa que pôde ser comprovado a partir de três 

experiências empíricas.  

5.4.4 Observação participante  

Com base no caráter exploratório da pesquisa qualitativa e para ter uma melhor 

compreensão sob a perspectiva de uma turista mulher que realiza viagens sozinha, foi utilizado 

na pesquisa o método da observação participante. A experiência pessoal do fenômeno 

‘Mulheres que viajam sozinhas’ foi realizada durante o período da graduação na forma de dois 

intercâmbios. O primeiro foi um intercâmbio de estudos efetivado na Finlândia, na 

Universidade de Tampere. O segundo foi um intercâmbio de trabalho executado nos Estados 

Unidos por meio do programa Disney - Cultural Exchange Program. 

O intercâmbio de estudos foi efetuado entre agosto de 2017 e março de 2018. Durante o 

período que a pesquisadora morou na cidade de Tampere começou a ter um contato maior com 

mulheres que viajavam sozinhas, tanto nas redes sociais quanto com pessoas que conheceu 

durante a estadia na cidade. Ao final do semestre de estudos na universidade, foi realizada uma 

viagem solo no estilo mochilão, uma forma de viagem independente e de baixo custo, durante 

dois meses (1° de janeiro de 2018 a 1° de março de 2018), tendo a oportunidade de testar os 

conceitos empregados nesta pesquisa. 
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Para montar o roteiro da viagem foram utilizadas informações encontradas em sites, blogs, 

páginas e grupos do Facebook, em que pessoas compartilham depoimentos de suas experiências 

de viagem. Para o estilo de turismo a que se propôs, foi feita pesquisa em grupos voltados para 

mochileiros e em grupos fechados que permitem apenas mulheres. Nas postagens, tanto a 

generosidade com o compartilhamento de informações e dicas específicas, quanto o apoio 

demonstrado por integrantes dos grupos chamam a atenção. 

Desde o início, na mudança para a Finlândia quanto no mochilão, foram experiências 

que colocaram a prova o conceito de mulher viajante sozinha. Enquanto morava na Finlândia a 

pesquisadora viajou para a Rússia, Suécia e Estônia. Para a realização do mochilão foram 

selecionados os seguintes países: Irlanda, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Portugal, França, 

Espanha, Itália e Noruega. 

Durante a viagem foram utilizados diversos tipos de acomodação e transporte. Viajar 

sozinha não significa ficar sozinha durante todo o tempo da viagem, dessa forma, em algumas 

das cidades visitadas, a viagem e os passeios foram acompanhados por pessoas que a 

pesquisadora conheceu após o início da viagem para a Finlândia e pessoas que conhecia em 

passeios turísticos.  

 Com base em sua experiência, foi constatado que os ambientes mais propícios para 

conhecer pessoas em uma viagem solo são os albergues, principalmente em quartos femininos, 

e em passeios chamados “Free Walking Tours”, passeios turísticos em que o guia não cobra 

um valor fixo e deixa que seus clientes paguem com base no que desejarem e puderem. A hora 

e local dos passeios podem ser encontrados tanto em sites específicos quanto em páginas do 

Facebook voltadas para o assunto. 

Dados da estrutura das viagens na observação participante 

Acomodações: Albergues (ou no estrangeirismo hostel) - quarto feminino e quarto 

compartilhado – aluguel de casa pela plataforma AirBnB e casa de conhecidos. Enquanto 

morava na Finlândia a pesquisadora contou sobre o projeto de viagem, intitulado “A grande 

viagem dos 26”, para colegas de faculdade. Muitos eram de outros países e ao conhecer o 

objetivo ofereceram estadia em seus respectivos lares. Apesar de ficar hospedada na casa de 

conhecidos o estilo solo da viagem não foi modificado pois ela continuava a realizar passeios 

pela cidade sozinha.  

Transporte: Avião, trem, ônibus e carro para locomoção ao destino principal.  
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Dicas: Com informações dos grupos e páginas das redes sociais o roteiro das viagens foi 

montado com lugares turísticos para visitar, melhores e mais baratos restaurantes, melhor forma 

de locomoção nas cidades, espaços/cidades seguras para mulheres, recomendação de albergues 

(hostéis). 

Bagagem: Durante o mochilão o tipo de bagagem escolhida foi uma mala pequena com rodas, 

do tamanho permitido pelas companhias aéreas para ser levada como mala de mão (55 cm x 35 

cm x 25 cm) e uma mochila de costas.  

 Após esta primeira grande experiência de viagem solo a pesquisadora também realizou 

outras duas viagens no mesmo estilo. Dentro do Brasil, foi para a cidade de São Paulo. E, em 

novembro de 2018, realizou um segundo intercambio e posteriormente outro mochilão, dessa 

vez nos Estados Unidos. 

 Nos Estados Unidos foram visitados os estados da Flórida, Califórnia, Nevada e Utah. 

Diferente dos vários países na Europa, durante as viagens realizadas nos Estados Unidos, a 

percepção foi a de que realizar viagens solo na Europa são mais práticas e tem um custo relativo 

menor já que muitas vezes nos EUA o transporte público é precário ou inexistente para diversos 

pontos turísticos. Em várias cidades, os preços pesquisados das acomodações em albergues e 

hotéis nos EUA eram similares ou havia pouca diferença no valor.  

Em relação as pesquisas e montagem dos roteiros, vale destacar que nos grupos de 

viagem, ao observar os tópicos sobre viagens solo dentro do Brasil, as discussões ainda são 

divergentes quanto a segurança para mulheres dentro do país. Grande parte fomentada pelo alto 

nível de violência contra a mulher registrados. De acordo com os dados do Atlas da Violência 

2020, produzido pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), com dados 

divulgados referentes ao período de 2008 a 2018, no Brasil são registrados a média de 180 

estupros por dia. Destes, 50.9% acontecem com mulheres negras e 48.5% com mulheres 

brancas. Entre 2008 e 2018, o Brasil teve um aumento de 4,2% nos assassinatos de mulheres.86 

Limitações 

Ao se considerar uma observação participante como a realizada deve ser considerado o 

fator tempo e investimento financeiro como limitantes. No caso desta fase da pesquisa o estudo 

não obteve patrocínio financeiro de nenhum tipo, instituição ou investidor externo. Todos os 

recursos utilizados foram de origem pessoal. 

 
86 Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/08/atlas-da-violencia-2020.pdf> 

Acesso em: 4 dez. 2020. 
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Resultados 

Os dados obtidos com caráter qualitativo, a partir das experiências descritas, geraram a 

comprovação dos benefícios em se utilizar as redes sociais para o planejamento da viagem, 

assim como a evidenciar que elas realmente funcionam como rede de apoio e instrumento de 

conexão entre mulheres que desejam viajar ao serem utilizadas de forma efetiva para o 

planejamento das viagens relatadas.  

5.4.5 Depoimentos dos grupos de mulheres viajantes no Facebook e Instagram 

A pesquisa realizada em grupos das redes sociais foi feita online, de modo aleatório e sob 

o método de observação. O critério para escolha dos grupos foi ser privado, referente a viagens 

e destinado ao público feminino. Nestes grupos foram encontrados depoimentos e fotos feitos 

por mulheres descrevendo suas viagens, pedindo recomendações de como fazer uma viagem 

solo e informações sobre cidades, países e lugares para serem visitados ou não. As observações 

dos grupos se iniciaram em junho de 2017. Alguns exemplos de perguntas e respostas feitas 

nos grupos podem ser encontradas no Anexo C. 

Os grupos observados foram: 

• Viajar sozinha – Dicas: 138,0 mil membros até o dia 30/11/2020; 

• Mulheres Que Viajam Sozinhas: 97,5 mil membros até o dia 30/11/2020; 

• Mulheres que viajam e Mochileiras: 91,5 mil membros até o dia 30/11/2020; 

• Share your interchange: 24,7 mil membros até o dia 30/11/2020; 

• Couchsurfing das minas na Europa: 13,2 mil membros até o dia 30/11/2020; 

 

Análise dos dados dos depoimentos dos grupos de mulheres 

 A partir da observação dos depoimentos expostos por viajantes nas redes sociais, os 

dados qualitativos colhidos nesta fase da pesquisa foram as experiências, dúvidas e relatos de 

viagens feitos por mulheres com interesse no assunto viagem e rede social. Tais dados 

contribuíram para a construção concreta da relação entre as redes sociais e o planejamento de 

viagens.   

Limitações   

 Não houveram fatores que limitassem a observação dos depoimentos. 

Resultados 



111 

 

Como resultado da observação dos grupos e depoimentos nas redes sociais, foi 

constatado que as redes sociais podem aproximar pessoas com objetivos em comum e 

transformar esta conexão em apoio concreto, que transcende o espaço virtual e gera 

consequências benéficas no espaço real. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evolução das tecnologias digitais que influenciaram as transformações nos processos 

comunicacionais possibilitou o surgimento de novos mercados em diversas áreas econômicas, 

tecnológicas e sociais. Com o surgimento das mídias sociais na internet, o turismo e a 

comunicação se conectaram de maneira vital e as mulheres também foram beneficiadas desta 

associação. 

A partir da revisão de literatura é possível contatar que a luta das mulheres por independência 

é um esforço antigo, fruto de anos de opressão masculina que ainda hoje se sobrepõe na 

sociedade. Mulheres independentes e com espírito inovador foram responsáveis por muitas 

conquistas de emancipação, proporcionando as mulheres do século XXI direitos de liberdade 

que se estendem até o ato de viajar sozinha. 

A análise de dados comprova que o turismo realizado por mulheres cresceu ao longo dos 

anos, no entanto homens (35,3%) ainda manifestam mais desejo de viajar do que as mulheres 

(27,3%). De forma geral, analisando viagens feitas por turistas brasileiros, as pesquisas ainda 

indicam que a grande maioria dos turistas realizam viagens dentro do próprio país (96,1%) e, 

segundo a Infraero, o movimento dos aeroportos do Brasil aumentou entre 2014 e 2018, desta 

forma, a região do Brasil que registrou mais viagens, tanto recebendo quanto enviando pessoas, 

é a região Sudeste com o destaque para o estado de São Paulo, o que mais recebe viagens. 

Apesar dos avanços conquistados por elas ao longo dos anos, os desafios que mulheres 

independentes enfrentam ainda geram medo e insegurança neste público. Ao realizar a análise 

de dados quantitativa, com a aplicação do questionário feito pela autora (Apêndice A), o 

principal medo da mulher viajante é a segurança (48,2%) pois a visão da mulher na sociedade 

ainda é estigmatizada com a herança machista e patriarcal. Em muitos casos, a sexualização da 

viajante feminina solo e a violência contra a mulher desestimulam esse público a viajar sozinho. 

No entanto, com informação e ações de proteção, aos poucos elas vão rompendo barreiras e 

mostrando que o lugar delas é onde elas desejarem.   

O perfil da mulher viajante que participa de comunidades online, observado a partir do 

resultado do questionário Mulheres que viajam (Apêndice A), foi caracterizado por sua maioria 

com mulheres na idade entre 18 e 29 anos (62,2%), solteiras (51,9%), moradoras da região 

sudeste do Brasil (52,5%), que podem ser consideradas com alto nível de escolaridade (95,3% 

delas já ingressaram ou finalizaram o ensino superior) e que já tiveram a experiência de viajar 

sozinha (91,8%). Grande parte delas se conectam diariamente a internet (98,6%) e reconhecem 
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que as redes sociais possuem algum tipo de influência no modo/estilo de vida da sociedade 

(78%). Desta forma, a esmagadora maioria se sente influenciada pelas redes sociais a ter 

vontade de viajar (90,7%) e 74,7 % já escolheu o local de viagem baseado em informações 

encontradas nas redes sociais. 

Ao explorar as entrevistas, é possível afirmar que as próprias mulheres são instrumento de 

apoio feminino nas mídias sociais. A empatia demonstrada por elas e o desejo de crescimento 

coletivo auxiliam na expansão desta rede de colaboração de informações, alimentada por 

experiências individuais. As mulheres entrevistadas partilham seu tempo e conhecimento com 

outras, aumentando a rede com aprendizagem, compreensão, apoio e segurança. 

A partir da técnica de observação participante, tanto das comunidades online de viagens para 

mulheres, quanto as viagens realizadas pela Europa e pelos Estados Unidos, ficou evidente para 

a pesquisadora que as redes sociais auxiliam na construção do sentimento de segurança e 

planejamento de viagens a partir da experiência de outras viajantes.  

Ao analisar todo o processo de pesquisa e metodologias empregados neste trabalho, é 

possível assegurar que o perfil das mulheres que viajam mudou ao longo dos séculos, elas 

adquiriram independência e com o auxílio das mídias sociais tiveram alcance a meios de 

informação que lhes proporciona mais segurança para seguir em viagens solo. Dentro deste 

contexto, as redes sociais se confirmam como rede de apoio e instrumento de conexão entre 

mulheres que viajam sozinhas. 
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ANEXO E APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – PESQUISA DE PÚBLICO ALVO  

 

Perfil de Mulheres que viajam 

Olá! Meu nome é Sarah Paes e convido você a participar de um estudo que estou conduzindo. 

Esse questionário faz parte do meu TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO em 

Comunicação Social da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB). Estou fazendo uma pesquisa 

que visa analisar o perfil de MULHERES QUE REALIZAM VIAGENS. Não se preocupe, pois 

as respostas são anônimas (em nenhum momento haverá qualquer pedido para que você se 

identifique) e não há certo ou errado. O tempo médio que você levará para responder é de 5 

minutos. O resultado desse questionário é muito importante para a minha pesquisa. Caso deseje 

receber o resultado desta pesquisa por favor envie um e-mail para: jornal.sarah@gmail.com . 

Ao clicar em ENVIAR no final da pesquisa você aceita os termos de participação acima 

descritos. Desde já, agradeço a sua participação. 

PARTE I – Perfil 

1. Sexo:* 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

( ) Outros… 

2. Idade:* 

( ) Menos de 18 anos 

( ) 18-29 anos 

( ) 30-45 anos 

( ) 46-59 anos 

( ) 60 anos ou mais 

3. Qual seu Estado civil? * 

( ) Solteira 

( ) Solteira, mas em um relacionamento 

( ) Casada 

( ) Divorciada 
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( ) Viúva 

4. Escolaridade:* 

( ) Ensino Fundamental 

( ) Ensino Médio 

( ) Ensino Superior Incompleto 

( ) Ensino Superior Completo 

( ) Pós-Graduação 

5. Qual a sua renda mensal? * 

( ) Até um salário mínimo (R$ 1.039,00) 

( ) Entre 1 a 4 salários mínimo ( R$ 1.039,01 a R$4.156,00) 

( ) Entre 4 a 8 salários mínimo (R$4.156,01 a R$8.312,00) 

( ) Entre 8 a 12 salários mínimo (R$8.312,01 a R$12.468,00) 

( ) De 12 a 20 salários mínimos (R$12.468,01 a R$20.780,00) 

( ) Mais de 20 salários mínimos (+ de R$20.780,01) 

( ) Não possuo renda. 

6. Em qual cidade/ país você mora? * 

______________________________ 

 

PARTE II – Mulheres que viajam 

7. Você já viajou sozinha? * 

( ) Sim 

( ) Não 

8. Pensa em fazer alguma viagem sozinha no futuro? * 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Talvez 

9. Se você já viajou sozinha, pra onde você foi? * 

( ) América do Sul 

( ) América do Norte 

( ) África 

( ) Ásia 
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( ) Europa 

( ) Oceania 

( ) Oriente Médio 

10. Motivo da viagem sozinha: * 

( ) Estudo 

( ) Trabalho 

( ) Lazer (Viagens de final de semana e feriados) 

( ) Férias 

( ) Outros… 

11. Meio de hospedagem utilizado: * 

( ) Hotel 

( ) Albergue (Hostel) 

( ) Casa de amigos 

( ) Airbnb 

( ) Aluguel de casa 

( ) Outros… 

12. Quando viaja, qual é a sua prioridades na escolha do meio de hospedagem:* 

( ) Preço 

( ) Segurança 

( ) Conforto 

13. Das viagens realizadas que meio de transporte usou para chegar ao destino 

principal?* 

( ) Avião 

( ) Trem 

( ) Automóvel 

( ) Barco 

( ) Ônibus 

( ) Outros… 

14. Como se deslocou enquanto estava no destino da viagem? * 

( ) Transportes públicos (ônibus, metrô, trem) 

( ) Táxi 
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( ) Aluguel de automóveis 

( ) Em bicicleta 

( ) A pé 

( ) Não lembro 

( ) Outros… 

15. Em uma escala de 1 a 5, do que você mais tem medo quando pensa em viajar 

sozinha?* 

Segurança      Se sentir sozinha 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

PARTE III – Viagens e Redes Sociais 

16. Com que frequência acessa a Internet? * 

( ) Todos os dias 

( ) 4 a 6x por semana 

( ) 1 a 3x por semana 

( ) Raramente 

17. Você tem perfil em redes sociais? * 

( ) Sim 

( ) Não 

18. Se você respondeu sim à questão anterior, quais redes sociais você usa? 

( ) Não tenho rede social 

( ) Facebook 

( ) Instagram 

( ) Twitter 

( ) Whats App 

( ) Tik Tok 

( ) Snapchat 

( ) LinkedIn 

( ) Tumblr 

( ) Formspring 

( ) Filmow 

( ) Flickr 
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( ) Lastfm 

( ) Youtube 

( ) Blogs 

( ) Outros… 

19. Por qual motivo você acessa às redes sociais? 

( ) Afetivo 

( ) Profissional 

( ) Jogos 

( ) Noticias/ Informação 

( ) Estudo 

( ) Compras 

( ) Lazer 

( ) Outros… 

20. Em uma escala de 1 a 5, quanto você concorda que as redes sociais influenciam 

seus participantes no modo/estilo de vida? * 

Discordo totalmente       Concordo totalmente 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

21. Em uma escala de 1 a 5, quanto você concorda que as redes sociais conectam 

pessoas com modo/estilo de vida semelhantes? * 

Discordo totalmente     Concordo totalmente 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

22. Em uma escala de 1 a 5, quanto você concorda que as redes sociais são também 

uma rede de apoio entre pessoas? * 

Discordo totalmente     Concordo totalmente 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

23. Você se sente influenciado pelas redes sociais a ter vontade de viajar?* 

( ) Sim 

( ) Não 

24. Em uma escala de 1 a 5, o quanto você acha que as redes sociais mudaram os estilos 

de viagem? * 

Não concordo que as redes sociais mudaram os estilos de viagem 
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( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Com certeza as redes sociais mudaram os estilos de viagem 

25. Ao escolher um destino de viagem, você já escolheu o local baseado em informações 

encontradas nas redes sociais?* 

( ) Sim 

( ) Não 

26. Você já recebeu ajuda através de grupos de viagens das redes sociais, ou viu alguém 

receber ajuda (Dicas de locais, recomendação de hospedagem, apoio emocional, entre 

outros)?* 

( ) Sim 

( ) Não 

Obrigada! 

Agradeço a sua participação. Ela será muito importante para os nossos resultados. Conhece 

alguma mulher que também gosta de viajar? Compartilhe esta pesquisa. Em breve teremos os 

resultados. 

Sarah Paes 

Universidade de Brasília - UnB 

Faculdade de Comunicação - FAC 
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APÊNDICE B – PRÉ TESTE - PESQUISA DE PÚBLICO ALVO  

 

Perfil de Mulheres que viajam 

Olá! Convido vocês a participarem de um estudo que estou conduzindo. Esse questionário faz 

parte do meu Trabalho de Conclusão de Curso em Comunicação Social da Universidade de 

Brasília (UnB). Estou fazendo uma pesquisa que visa analisar o perfil de mulheres que realizam 

viagens. Não se preocupe, pois as respostas são anônimas (em nenhum momento haverá 

qualquer pedido para que você se identifique) e não há certo ou errado. O tempo médio que 

você levará para responder é de 5 minutos. A sua contribuição é muito importante para traçar e 

entender o perfil de mulheres que realizam viagens. O resultado desse questionário é muito 

importante para a minha pesquisa. Conto com você!  

PARTE I – Perfil 

1. Sexo:* 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

( ) Outros… 

2. Idade:* 

( ) Menos de 18 anos 

( ) 18-29 anos 

( ) 30-45 anos 

( ) 46-59 anos 

( ) 60 anos ou mais 

3. Qual seu Estado civil? * 

( ) Solteira 

( ) Solteira, mas em um relacionamento 

( ) Casada 

( ) Divorciada 

( ) Viúva 

4. Escolaridade:* 

( ) Ensino Fundamental 

( ) Ensino Médio 

( ) Ensino Superior Incompleto 
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( ) Ensino Superior Completo 

( ) Pós-Graduação 

5. Qual a sua renda mensal? * 

( )Até um salário mínimo ( R$ 1.039,00) 

( )Entre 1 a 4 salários mínimo ( R$ 1.039,01 a R$4.156,00) 

( )Entre 4 a 8 salários mínimo (R$4.156,01 a R$8.312,00) 

( )Entre 8 a 12 salários mínimo (R$8.312,01 a R$12.468,00) 

( )De 12 a 20 salários mínimos (R$12.468,01 a R$20.780,00) 

( )Mais de 20 salários mínimos (+ de R$20.780,01) 

( )Não possuo renda. 

6. Em qual cidade/ país você mora? * 

______________________________ 

 

PARTE II – Mulheres que viajam 

7. Você já viajou sozinha? * 

( )Sim 

( )Não 

8. Pensa em fazer alguma viagem sozinha no futuro? * 

( )Sim 

( )Não 

( )Talvez 

9. Se você já viajou sozinha, pra onde você foi? * 

( )Nunca viajei sozinha 

( )América do Sul 

( )América do Norte 

( )África 

( )Ásia 

( )Europa 

( )Oceania 

( )Oriente Médio 

10. Motivo da viagem sozinha: * 



136 

 

( )Nunca viajei sozinha 

( )Estudo 

( )Trabalho 

( )Lazer (Viagens de final de semana e feriados) 

( )Férias 

( )Outros… 

11. Meio de hospedagem utilizado: * 

( )Nunca viajei sozinha 

( )Hotel 

( )Albergue (Hostel) 

( )Casa de amigos 

( )Airbnb 

( )Aluguel de casa 

( )Outros… 

12. Quando viaja, qual é a sua prioridades na escolha do meio de hospedagem:* 

( )Nunca viajei sozinha 

( )Preço 

( )Segurança 

( )Conforto 

13. Das viagens realizadas que meio de transporte usou para chegar ao destino 

principal?* 

( )Nunca viajei sozinha 

( )Avião 

( )Trem 

( )Automóvel 

( )Barco 

( )Ônibus 

( )Outros… 

14. Como se deslocou enquanto estava no destino da viagem? * 

( )Nunca viajei sozinha 

( )Transportes públicos (ônibus, metrô, trem) 
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( )Táxi 

( )Aluguel de automóveis 

( )Em bicicleta 

( )A pé 

( )Não lembro 

( )Outros… 

15. Em uma escala de 1 a 5, do que você mais tem medo quando pensa em viajar 

sozinha?* 

Segurança      Se sentir sozinha 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

PARTE III – Viagens e Redes Sociais 

16. Com que frequência acessa a Internet? * 

( )Todos os dias 

( )4 a 6x por semana 

( )1 a 3x por semana 

( )Raramente 

17. Você tem perfil em redes sociais? * 

( )Sim 

( )Não 

18. Se você respondeu sim à questão anterior, quais redes sociais você usa? 

( )Não tenho rede social 

( )Facebook 

( )Instagram 

( )Twitter 

( )Whats App 

( )Tik Tok 

( )Snapchat 

( )LinkedIn 

( )Tumblr 

( )Formspring 

( )Filmow 
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( )Flickr 

( )Lastfm 

( )Youtube 

( )Blogs 

( )Outros… 

19. Por qual motivo você acessa às redes sociais? 

( )Afetivo 

( )Profissional 

( )Jogos 

( )Noticias/ Informação 

( )Estudo 

( )Compras 

( )Lazer 

( )Outros… 

20. Em uma escala de 1 a 5, quanto você concorda que as redes sociais influenciam 

seus participantes no modo/estilo de vida? * 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

21. Em uma escala de 1 a 5, quanto você concorda que as redes sociais conectam 

pessoas com modo/estilo de vida semelhantes? * 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

22. Em uma escala de 1 a 5, quanto você concorda que as redes sociais são também 

uma rede de apoio entre pessoas? * 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

23. Você se sente influenciado pelas redes sociais a ter vontade de viajar?* 

( ) Sim 

( ) Não 

24. Em uma escala de 1 a 5, o quanto você acha que as redes sociais mudaram os estilos 

de viagem?* 
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Não concordo que as redes sociais mudaram os estilos de viagem ( )1 ( )2 ( )3 ( )4

 ( )5 Com certeza as redes sociais mudaram os estilos de viagem 

25. Ao escolher um destino de viagem, você já escolheu o local baseado em informações 

encontradas nas redes sociais? * 

( ) Sim 

( ) Não 

26. Você já recebeu ajuda através de grupos de viagens das redes sociais, ou viu alguém 

receber ajuda (Dicas de locais, recomendação de hospedagem, apoio emocional, entre 

outros)? * 

( ) Sim 

( ) Não 

Obrigada! 

Agradeço a sua participação. Ela será muito importante para os nossos resultados. Conhece 

alguma mulher que também gosta de viajar? Compartilhe esta pesquisa. Em breve teremos os 

resultados. 

Sarah Paes 

Universidade de Brasília - UnB 

Faculdade de Comunicação - FAC 
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APÊNDICE C - ARTIGO ESCRITO PARA O JORNAL CAMPUS DA UNB EM JUNHO 

DE 2019 

Aplicativos reforçam a segurança de mulheres em hospedagens e no deslocamento urbano*  

Sarah Paes 

*Editada pelo professor e jornalista Sérgio de Sá para o jornal Campus da UnB, junho de 2019. 

Aplicativos e plataformas digitais têm se destacado para atender especificamente ao 

público feminino. Direcionados para atender necessidades básicas de segurança tanto para o dia a 

dia como para viagens, tecnologias ao alcance das mãos vêm auxiliando para que deslocamentos 

e até hospedagens sejam realizados de forma mais confiável. Plataformas digitais como os 

aplicativos Sister Wave, FemiTaxi e o Malalai são alguns dos novos aliados de mulheres que 

buscam se sentir mais seguras. Associações de apoio à mulher como o Rede Mulher 

Empreendedora e o Grupo Mulheres do Brasil buscam igualdade de oportunidades de gênero na 

área da tecnologia no país. 

A brasiliense Jussara Pelicano é a idealizadora da plataforma Sister Wave, que está 

disponível como aplicativo para Android e também como site na internet. O app é inspirado em 

plataformas de aluguel de casas para hospedagem, porém destinado apenas para o uso de mulheres. 

É uma rede de apoio em que todas colaboram para gerar mais liberdade e segurança tanto para a 

viajante quanto para a anfitriã. 

Após uma longa viagem, Jussara conta que se inspirou para criar o aplicativo a partir de 

sua necessidade e de outras mulheres que conheceu em seus caminhos. “Eu sou mulher viajante, 

comecei a viajar mais sozinha em 2015, realizei o sonho de conhecer o Butão. Lá eu conheci 

muitas pessoas, viajando por pouco e longo tempo, e aos poucos eu fui entendendo como elas 

faziam”, lembra Jussara. “Depois dessa viagem voltei com o objetivo de conhecer todos os 

continentes. Conheci a América do Sul quase inteira e uma parte da Europa. Lá na Europa eu 

utilizei o CouchSurfing e o Airbnb. Ao fazer o CouchSurfing acabei sentindo muito medo e depois, 

nas rodas de conversas, várias mulheres relatavam a mesma coisa. Quando voltei desse mochilão, 

eu como viajante e design, também interessada na economia criativa, de compartilhamento e 

sustentabilidade resolvi criar o Sister Wave porque está muito ligado aos meus ideais”, conta 

Jussara. 

Lançado em dezembro do ano passado (2018), o aplicativo começou a tomar forma dois 

meses após o retorno de sua criadora ao Brasil, em novembro de 2017. “Hoje nós estamos em 60 

cidades do Brasil e temos 131 anfitriãs, e mais de 2,7 mil sisters cadastradas. O nosso foco agora 

é aumentar cada vez mais esses números, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, que é o objetivo 
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agora pois esse é um problema global. Mas vejo que o Brasil, sendo o país inicial, é muito 

importante pois ele é um considerado um país muito perigoso e muito machista”, relata a 

idealizadora.  

Transporte urbano 

O aplicativo FemiTaxi é um dos programas criados pensando na segurança da mulher. Seu 

criador, o administrador de empresas Charles Henry Calfat, lançou o aplicativo primeiro em São 

Paulo, em 2016. A ideia surgiu depois de ouvir reclamações de amigas sobre o comportamento de 

motoristas de táxi e aplicativos. Hoje o app funciona na capital paulista e em Brasília. Já conta 

com cerca de 50 mil usuárias. Além do serviço de táxi particular, o dispositivo também oferece o 

serviço para transportar crianças desacompanhadas. 

A motorista Francisca Santos faz parte do grupo que atende ao chamado de mulheres em 

Brasília. “O FemiTaxi é bem forte mesmo em São Paulo. Em Brasília ainda está crescendo. Eu 

faço Uber e FemiTaxi, mas o problema ainda é que no FemiTaxi eles querem que façamos mais 

viagens que são agendadas anteriormente. Pra mim, então, ainda não está compensando muito 

financeiramente”, relata a recifense ao fazer uma corrida.  

Caminho seguro 

De forma colaborativa, o aplicativo Malalai coleta informações de segurança sobre rotas e 

possibilita a companhia virtual com avisos automáticos de localização e chegada ao destino. Foi 

idealizado pela mineira Priscila Gama, em 2015. A ideia surgiu após relatos de violência contra 

mulheres que se deslocavam sozinhas serem expostos nas redes sociais com a campanha de 

hashtags #PrimeiroAssédio. No mesmo ano, após o evento de empreendedorismo Startup 

Weekend, a arquiteta se juntou ao programador Henrique Mendes. Juntos, em homenagem a 

Malala Yousafzai, vencedora do Nobel da Paz 2014 e símbolo de luta pela liberdade de acesso à 

educação por meninas, criaram a startup Malalai Tecnologia de Segurança, de Belo Horizonte.  

O diferencial do app Malalai é a busca de uma solução em três frentes: preventiva, com um 

mapeamento colaborativo de rotas mais ou menos seguras; cognitiva, relacionada à sensação de 

segurança que se tem com a companhia virtual; e emergencial, proporcionada tanto pelo botão no 

aplicativo gratuito quanto por um acessório desenvolvido para ser utilizado sem precisar tocar no 

celular. “Uma versão beta para Android está disponível desde meados de 2017 e para iOS, desde 

meados de 2018. Até o momento, são cerca de 27 mil downloads e o feedback tem sido positivo, 

apesar de ser uma versão beta e ainda não estar completa”, relata Priscila. A respeito de novidades, 

“estamos trabalhando para que o aplicativo também possa realizar ligação telefônica para um dos 

contatos e armazenamento de dois minutos de áudio”. 
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Incentivo às desenvolvedoras  

Como empreendedora, Jussara Pelicano relata desafios diários em espaços 

tradicionalmente ocupados por homens. “Esse é um caminho muito novo e ainda não é muito 

incentivada nossa participação nessas novas realidades como o desenvolvimento de programas e 

aplicativos”, lamenta a criadora do Sister Wave. 

Daniela Estevam, embaixadora da Rede Mulher Empreendedora no Distrito Federal, é uma 

das incentivadoras e organizadoras de eventos de tecnologia e desenvolvimento de sistemas para 

mulheres na capital. Influenciada pelo ex-marido, especialista em tecnologia e sistemas de grande 

porte, e após trabalhar por cinco anos na Secretária Nacional de Política para Mulheres, repensou 

questões relacionadas ao papel e os lugares ocupados por mulheres na sociedade.  

Ela faz parte da organização de grupos e comunidades como o PyLadies e o Calango 

Hacker Club. O PyLadies organiza eventos de programação para mulheres e tem como propósito 

instigar mais mulheres a entrar na área tecnológica. “Meu plano de fundo é a educação, a 

tecnologia e o empreendedorismo. Para fortalecer as meninas não basta a capacitação, mas também 

temos que fortalecer o psicológico, afirmar para elas que todas são capazes”, conta Daniela. 

Na última semana de maio, ela ajudou na organização do evento TIC TAC de Tecnologia, 

realizado no Campus Ceilândia do Instituto Federal de Brasília (IFB), voltado para meninas de 

escolas públicas que têm facilidade com tecnologia, aplicativos, jogos e programas. As oficinas de 

tecnologia foram promovidas pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), agência 

especializada das Nações Unidas (ONU), em parceria com o grupo Mulheres do Brasil.  

“Nessa edição tivemos uma oficina de desenvolvimento de aplicativos. Foi um mix voltado 

para o trabalho da tecnologia e comportamental com rodas de conversa. Na edição passada uma 

das propostas foi levada para ser desenvolvida pelo Serpro. E nessa, a terceira edição, as meninas 

estavam desenvolvendo um app de calendário menstrual”, afirma a empreendedora, que planeja 

continuar incentivando mulheres. “Eu quero que as meninas tenham a possibilidade de escolher o 

seu futuro e fazer o que quiserem por uma questão de escolha e não porque elas não se acham 

capazes.”  
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM POLLYANE MARQUES 

Pollyane de Oliveira Marques é jornalista e compartilha suas experiências de viagem e histórias 

relacionadas ao universo do turismo no perfil do Instagram @viajagorda, a partir da perspectiva 

da mulher gorda e os desafios que enfrenta. Até a data da entrevista (03/12/2020) seu perfil no 

Instagram possuía 7.230 seguidores.  

1. Quando foi a sua primeira viagem sozinha? 

Pensando muito bem, acho que minhas primeiras viagens sozinhas foram com uns 13/14 

anos. Meu irmão morava em outra cidade e eu ia de ônibus por uns 200km para ficar com ele 

alguns finais de semana prolongados. Ia com a cara pregada na janela observando tudo. Depois 

aos 15 vim pra Brasília pela primeira vez sozinha. Mas uma viagem organizada por mim 

mesma, com intuito, sabendo bem o que eu estava fazendo, foi aos 21: passei o feriado de 

Corpus Christi em São Paulo. Na época eu nem sabia que era o final de semana da Parada do 

Orgulho LGBTQIAP+, que na época era só orgulho gay mesmo. Pois fui parar lá e foi 

divertidíssimo. 

2. O que te impulsionou a ir sozinha? 

Eu sempre fui muito só. Cresci numa cidade muito pequena, com um irmão 10 anos 

mais velho. Ele saiu de casa e eu fiquei só com meus pais (muito conservadores e religiosos, 

diga-se de passagem). Então muito cedo eu tive que aprender a contar só comigo mesma. Levei 

muitos anos para não sofrer com essa sensação de estar só, ela às vezes é pesada. Mas quando 

aprendi que eu poderia ser uma companhia incrível pra mim mesma, nada mais segurou. Eu 

virei a chavinha da solidão pra solitude, que é a escolha. Então gosto de conhecer meus limites, 

fazer as coisas no meu tempo, vibrar com pequenas descobertas. E isso me impulsiona. 

3. Você anota os países/ cidades que já foi? Se sim, quais? 

Costumo anotar, mas sei de cor. São bem poucos. Fui à Itália (algumas vezes), Portugal 

(algumas vezes), Cuba e Egito, um total de 21 cidades. No Brasil conheço 12 capitais e algumas 

muitas cidades do interior. 

4. Diante de toda a sua experiência, qual lugar do mundo mais te encantou? 
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Todo lugar tem seu encanto, de verdade. Eu sou uma apaixonada por Roma: sua 

grandiosidade, a comida, a língua. Mas também sou louca por São Paulo e seu caos. E 

igualmente apaixonada por Antunes, uma vilinha de pescadores bem deserta, em Alagoas. 

5. Você acha que o mundo está preparado para o crescente movimento de mulheres 

que viajam sozinhas? 

O mundo só estará preparado para receber essa quantidade imensa de mulheres que 

assumiram sua liberdade, quando nós, outras mulheres estivermos preparadas para apoiá-las. 

Não, não acho que a responsabilidade seja das mulheres, mas acho que as coisas continuarão 

não caindo do céu para nós mulheres, então é essencial que a gente se apoie, que nós, vítimas 

do machismo, continuemos a combatê-lo. Muitas vezes somos as mais críticas em relação às 

outras mulheres: nós as questionamos em vez de apoiá-las. Somos nós que jogamos umas nas 

outras as nossas limitações e o machismo que aprendemos. O que faremos por nós, é a minha 

pergunta. Não sei se consegui ser clara o suficiente. Mas penso que quanto mais mulheres 

relatarem suas experiências, quanto mais mulheres falarem sobre suas liberdades, quanto mais 

mulheres formos pro mundo, quanto mais mulheres estiverem abertas para acolher e mostrar 

que é possível, mais fácil será o caminho das que virão depois de nós. 

6. Como você avalia que o mundo vê a mulher como viajante? 

Acho que o mundo tem visto melhor e oferecido mais possibilidades para as mulheres 

que viajam sozinhas. Não sei ainda se isso é uma mudança social ou só comercial, mas o que 

importa é que estamos mudando. 

7. Você acha que as redes sociais podem ser um instrumento de conexão e rede de 

apoio para mulheres? 

Eu acho que as redes sociais têm um papel importantíssimo: trocamos experiência, 

encontramos mulheres dispostas a acolher, a dar dicas, tornar essa vida viajante mais fácil. As 

redes sociais também podem empoderar outras mulheres que se vejam representadas. O meu 

único temor é quando as redes sociais são usadas para vender um padrão x de viagem, uma 

coisa sem defeitos e perrengues, e a gente sabe que não é bem assim. É preciso ainda deixar 

claro para muitas mulheres que fotos de viagem, aquelas inspiradoras, podem ter filtro, podem 

ser modificadas e não representam só a realidade. Uma coisa que eu, como criadora de 
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conteúdo, tenho muito cuidado é em não permitir que o meu post, que as informações ali que 

coloquei, induzam uma mulher para uma armadilha, seja ela física ou emocional. 

8. Quais são as redes sociais que você avalia como melhor fonte de informação para 

uma mulher que quer começar a viajar sozinha? 

Eu gosto muito do Instagram como fonte de inspiração, pra achar pessoas que também viajam. 

Mas quando eu vou procurar informação mesmo, vou pros blogs de viagem, revistas digitais de 

turismo. Acho que nesses espaços a gente ainda encontra informações mais completas. 

9. Quais foram as maiores dificuldades que você passou em uma viagem sozinha? 

Acho que a maior dificuldade é sempre o medo da violência física e psicológica, né. 

Quando a gente tem mais informações, mais apoio, a gente se sente mais segura e os outros 

desafios são menores. Mas é sempre bom lembrar que eu tenho privilégios, né. Eu sou uma 

mulher branca, de classe média, que consigo me comunicar minimamente no meu idioma e em 

outros três. Então, acho que esse é o meu ponto de vista e que as dificuldades devem variar, 

pois eles replicam muito os preconceitos, né? Pelos relatos que sempre recebo é bem mais difícil 

para uma mulher negra, altamente sexualizada, viajar em paz. 

10. Como você avalia o assédio que mulheres viajando sozinhas podem estar sujeitas? 

Acho que o assédio é real e tem formas diferentes: como brasileira vejo o fetiche pela 

imagem da brasileira no exterior; como gorda percebo que há também o fetiche pelo corpo 

gordo, que poucas vezes é assumido ou discutido, mas que é absurdamente grande e violento 

(você é gorda e eu estou fazendo um favor em te assediar). Tudo isso acumulado com o simples 

fato de sermos mulheres, desacompanhadas, em lugares que não são os nossos. E acho que há 

o assédio financeiro: vários prestadores de serviço tentam cobrar mais caro para o serviço 

prestado para mulheres sozinhas, acham que elas não vão reagir; ou tentam tirar proveito sexual 

ao oferecer um desconto. 

11. Quando percebeu que seria legal investir em mídias sociais e se tornar uma 

influenciadora de público? 

Eu decidi criar conteúdo de viagem quando eu percebi que eu não achava esse conteúdo 

disponível para pessoas como eu: gordas. Nunca se falava de dimensões de nada, de como 

acabamos pagando mais para viajar (não existe assento mais largo; as roupas geralmente são 
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mais pesadas, então temos que despachar bagagem; ninguém explica como podemos brigar para 

não ter que dormir na cama de cima da beliche). Então, entendi que teria que ser e mesma a 

desbravar esse caminho. E fui. Em quase dois anos encontrei só mais 3 três mulheres que se 

assumem como gordas viajantes e que criam algum conteúdo voltado para mulheres também 

gordas. 

12. As redes sociais te dão algum retorno em prol das viagens? (Seja apoio financeiro, 

de parcerias, contatos) 

Hoje não ganho nada com o conteúdo que crio. Nesses quase dois anos recebi um óculos 

para fazer fotos e divulgar a marca de uma outra mulher que eu já conhecia e consegui 20% de 

desconto na minha hospedagem em um hostel em Bologna. Às vezes ganho alguma coisinha 

pouca quando alguém compra um seguro viagem com o link que indico, mas isso é raro. Então, 

meu grande pagamento são realmente mensagens de mulheres falando que se inspiram no meu 

trabalho, de profissionais que mudaram sua forma de atender pessoas gordas depois que 

conheceram o Viaja, Gorda! É isso. 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA COM PÂMELA ROCHA 

Pâmela Jesus da Rocha, 38 anos, professora de Educação Infantil e criadora de conteúdo digital, 

mora em Sorocaba (SP), divide suas experiências de viagem no perfil do Instagram 

@roletdapam e faz parte do coletivo de mulheres que compartilha experiências de mulheres 

negras viajantes no Instagram A Bitonga Travel (@bitongatravel). Até a data da entrevista 

(03/12/2020) o perfil @roletdapam possuía 2.497 seguidores e o perfil @bitongatravel, 4.849 

seguidores. 

1. Quando foi a sua primeira viagem sozinha? 

A primeira viagem que eu fiz sozinha, viagem oficial mesmo, que eu fui sozinha, 

desbravei e tudo mais foi como viajante em 2015. Que eu fui em um encontro de Mochileiros 

que eu conheci no Facebook e depois de três meses que a gente estava se falando, sem se 

conhecer pessoalmente nem nada, finalmente a gente se encontrou em Curitiba. E foi incrível, 

foi especial porque é uma cidade que estava querendo conhecer e foi muito bacana. Claro, e 

antes disso também eu era um pouco mais nova eu fazia muito passeio, mas nada assim tão 

oficial, então acredito que vamos lá né, vamos botar oficialmente essa daí.  

2. O que te impulsionou a ir sozinha? 

Na verdade, eu sempre viajei, assim, ou passei, eu sempre fiz muita coisa sozinha. Na 

minha cidade eu sempre saí sozinha, eu sempre fiz minhas coisas muito sozinha porque eu tinha 

mais liberdade que as minhas amigas então pra mim foi um movimento muito tranquilo. Agora 

quanto as viagens, aí foi um passo além, por que como eu já estava acostumada com essa 

organização então o passo seguinte para viajar foi um pouco mais tranquilo. Acho que na 

verdade foi uma retomada porque foi quando eu terminei o namoro, aliás, eu já estava em um 

noivado havia 8 anos e aí no fim eu peguei gosto pelas viagens que aí eu entrei em um grupo 

de viajantes e o bichinho da viagem me picou e eu fui rodar. 

3. Você anota os países/ cidades que já foi? Se sim, quais? 

Eu não sou uma pessoa de anotar de contar né. Tem muitos Viajantes, colegas meus que 

gostam de fazer a contagem de quantas cidades, quantos estados, eu não costumo anotar. Mas 

eu sou muito mais as viagens no Brasil do que as viagens de exterior. No exterior eu estou em 

expansão. Mas aqui no Brasil eu já fui para Chapada Diamantina, para Chapada dos Veadeiros, 

Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, algumas capitais do Nordeste. No Norte, 
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Belém, Manaus. Eu rodei um pouquinho... E fora assim... Além das capitais [cidades] de 

pequeno e médio porte também. E boa parte aí na base dos aplicativos de carona então a gente 

vai parando e conhecendo esse brasilzão sem fim. 

4. Diante de toda a sua experiência, qual lugar do mundo mais te encantou? 

Olha de lugar assim em especial, eu acredito que aqueles que tem um cantinho no meu 

coração que é a chapada dos veadeiros. Que é incrível. Não dá pra falar que é uma cidade porque 

a chapada é um complexo com várias cidades, com vários polos. E eu quando vou fico na vila 

de São Jorge que a coisa mais lindinha, que tem uma energia bacana, as pessoas, o acolhimento 

foi muito bacana. E Salvador que eu sou apaixonada e tenho que voltar mais vezes pra explorar, 

e andar e conhecer mais que é onde eu me sinto em casa. Sempre falo que Salvador pra mim é 

casa. Eu me sinto muito à vontade lá, assim de andar… eu me sinto muito acolhida. 

5. Você acha que o mundo está preparado para o crescente movimento de mulheres 

que viajam sozinhas? 

Se o mundo não está preparado para o crescimento do número de mulheres viajantes, eu 

acredito que nós vamos naturalizar esse olhar, entende, porque não há mais volta. Hoje as 

mulheres estão descobrindo esse, não de hoje, digamos que agora está um pouco mais 

popularizado por conta da internet, mas nós sabemos que os povos antigos são viajantes há 

muitos e muitos anos, mas do modelo que nós conhecemos hoje, o que é a parte mais turística, 

as mulheres que fazem mochilão e tudo mais. Acho que o mundo nunca vai estar tão preparado 

para mudanças. Ele encara aquilo com estranheza e depois vai se naturalizando, ou não também, 

há o embate. Então não dá para dizer na certeza. Só sabemos que vamos.  Essa é a única certeza 

que eu tenho, que a mulherada vai para o mundo e não tem volta mais. 

6. Como você avalia que o mundo vê a mulher como viajante? 

Pelos contatos, pelos relatos, eu percebo que ainda assim tem um pouco de estranheza 

da gente ficar viajando sozinha. Sempre tenho essa sensação que as pessoas acham legal, tem 

gente que acha o máximo, tem gente que acha a gente louca, tem de tudo. E tem aquele pessoal 

que sempre acha que tem alguém por trás. Em muitas situações fica subentendido que você tem 

alguém ali por trás, que você está com seu namorado, ou, tem também aquela questão "ah mas 

o seu namorado deixa",  ou “e o seu marido deixa”, então a gente encara muitas situações assim. 

Pelo menos, na partilha com as minhas colegas viajantes, é o que mais a gente se depara. Mas 
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não tem como, às vezes é complicado para algumas pessoas e para alguns lugares ver uma 

mulher fazendo aquilo o que gosta e de maneira autônoma, então pode causar um pouco de 

estranheza.  Mas também pode ser um exemplo para aquelas que estão nos observando. 

7. Você acha que as redes sociais podem ser um instrumento de conexão e rede de 

apoio para mulheres? 

Eu acredito sim, aliás através de uma rede social é que eu me informei e descobri esse mundo 

que até então não tinha chegado para mim. Eu jamais teria imaginado que as pessoas colocavam 

a mochila nas costas e rodava o mundo de várias formas possíveis. Então, eu jamais tinha 

pensado em uma situação dessas. E foi daí que eu fui entendendo a dinâmica, que é muito mais 

simples e acessível do que a gente pensa. Então a conexão ela é muito importante. As redes 

sociais vieram para mostrar que a gente não está sozinho e que a partilha de ideias, de 

informações, de dicas é muito veloz e muito necessário para a gente entender as coisas, 

compreender como se locomover no mundo, então é muito importante a rede social ela veio aí 

para juntar as peças e também para mostrar histórias lindas que a gente jamais teria conhecido 

se não fossem as redes sociais. 

8. Quais são as redes sociais que você avalia como melhor fonte de informação para 

uma mulher que quer começar a viajar sozinha? 

Para as redes sociais assim, eu hoje em dia estou mais no Instagram. Mas depende muito do seu 

propósito, por exemplo, se você quer o visual, ver como é de fato, e acompanhar até ao vivo, o 

Instagram é uma boa ferramenta. Um viajante pode estar em algum lugar do mundo e você 

acompanhar a viagem dele mais de pertinho. Se você quer a informação um pouco mais densa 

e com mais detalhes, eu ainda aposto nos blogs que é onde os viajantes mais experientes ainda 

escrevem bastante, compartilham muito mais informações já que ali é o espaço onde você 

consegue escrever mais, esmiuçar mais um roteiro. Até os antigos fóruns às vezes quando tem 

alguns destinos que não têm muita informação, nos antigos fóruns de mochileiros e nos blogs 

você tem mais chances de ter alguma pista ou alguma informação sobre o seu destino. E o 

Facebook, eu acho muito bacana pelos grupos pois ali se tem uma troca muito bacana de 

informações e dicas, roteiros prontos, muita gente partilha roteiro, deixam até o roteiro pronto 

e salvo no Drive e compartilham isso com as pessoas, então, depende muito do que você quer 

para organizar a sua viagem. 

9. Quais foram as maiores dificuldades que você passou em uma viagem sozinha? 
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Eu acho que a pior experiência foi ficar doente sozinha enquanto estava viajando. Eu tive uma 

infecção e enfrentar toda aquela missão de posto de saúde, procurar remédio e tudo mais sozinha 

não é legal. Nesta viagem, eu estava até acompanhada inicialmente com uma amiga, no entanto 

ela só iria ficar na viagem 2 dias e depois partiria para outra cidade. Eu então fiquei sozinha e 

tive que voltar no médico para tomar injeção. Então, ao mesmo tempo que você tem a liberdade 

você tem que ter a ideia que está sozinha para tudo. Então você tem que se resguardar, ter as 

suas medicações, ter os seus cuidados. Não foi legal ficar sozinha e doente, mas no final deu 

tudo certo. Era uma infecção de garganta, nada mais sério. Consegui me recuperar e seguir 

viagem. 

10. Como você avalia o assédio que mulheres viajando sozinhas podem estar sujeitas? 

É uma situação bem delicada, ainda mais dependendo para onde vamos. Por isso que é muito 

importante conhecer o local que nós vamos, conhecer a cultura daquele lugar, como é o 

tratamento, justamente para a gente se precaver. Infelizmente ainda vivemos em um mundo que 

é hostil com as mulheres, e, em alguns lugares muito mais. Nos enxergam como vulnerável e 

até mesmo de forma desrespeitosa. Então às vezes não podemos nem compartilhar a alegria de 

falar para um desconhecido “olha que legal, estou viajando sozinha”, pois é perigoso até você 

se colocar em risco.  E é muito triste pois você não pode compartilhar por questão de 

segurança.  Então, nós como sociedade, ainda temos muito o que pensar no tratamento das 

mulheres e que elas podem sim fazer muita coisa, que elas podem fazer tudo, podem viajar, 

podem ter sua vida, podem ter suas coisas, pois o mundo também é nosso.  Mas, infelizmente, 

ainda temos que viajar com precaução e ficar esperta pois, apesar de estarmos com o coração 

aberto e viajando, nem todos estão na mesma vibe. 

11. Quando percebeu que seria legal investir em mídias sociais e se tornar uma 

influenciadora de público? 

Na verdade, eu não escolhi a mídia, a mídia me escolheu. Por que o gosto de compartilhar as 

viagens, eu gostava de postar para dividir com os meus amigos os lugares que eu conheci, os 

lugares diferentes. “Olha, eu passei por aqui, olha eu fui em uma exposição x, olha eu fui nessa 

cidade”. Aí as pessoas começaram a perguntar qual era o próximo roteiro, para onde eu ia, o 

que eu fiz e tudo mais. Aí decidi me organizar e virou o Instagram @roletdapam. Que não é só 

viagem, eu gosto dos passeios culturais, eu gosto de eventos, bares diferentes, pra mim tudo é 

“rolê”. Eu mergulho mesmo. 
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12. As redes sociais te dão algum retorno em prol das viagens? (Seja apoio financeiro, 

de parcerias, contatos) 

A parceria que eu estou no momento é um coletivo que fui convidada para participar de 

mulheres negras viajantes. O que faço as vezes são participações, fala em Congresso, em rodas 

de conversa de viajantes, mas nada ainda relacionado a apoio financeiro e contratos como 

demais blogueiros de viagem ou de outros nichos, ainda não cheguei nesse nível. Mas vamos 

ver, quem sabe ainda com o tempo... De qualquer forma eu sou muito tranquila nesse sentido 

pois acho que a partilha da informação é mais importante e às vezes um patrocínio ou algo 

assim pode interferir na experiência que você tem.  Ainda estou no caminho da partilha, mas, 

futuramente quem sabe, estou aberta. 

13.   Como você avalia que o mundo vê a mulher negra como viajante? 

A minha experiência pessoal como mulher negra viajante é de passar por situações, quando vou 

em algum lugar, como eu estava falando de estranheza. As pessoas não acreditam que eu estou 

viajando sozinha. Acreditam que eu estou viajando a trabalho ou que tem alguém me 

bancando.  Ou, muitas vezes pensam que eu sou estrangeira, não pensam que uma mulher negra 

retinta brasileira pode viajar por aí, pegar a mochila e viajar como qualquer outra mulher 

viajante. Então tem algumas situações em que a pessoa até pergunta: “ué, mas você não vai 

trabalhar ou alguma coisa assim?”.  Mas eu nunca passei por uma situação mais agressiva de 

discriminação que nós sabemos que existem, principalmente as micro agressões que são alguns 

dos tentáculos do racismo.   

14. Quais desafios você acha que enfrenta a mais por além de ser uma mulher viajando 

sozinha, ser uma mulher negra viajando sozinha? 

 Muita coisa, mas o que eu me deparo especificamente sendo uma mulher negra viajando 

sozinha, além desses pontos que eu já citei,  também o caso de hiper sexualização,  o fetiche, a 

ideia de achar que por estarmos sozinha em algum lugar, viajando, dançando ou curtindo  a 

vida, ainda tem pessoas que acham que a gente está disponível. Não chegam com respeito. Tem 

cara que é desrespeitoso, pensam que somos profissionais de diversões adultas e que a gente 

está disponível para estrangeiros.  Sentimos na pele essa fetichização do corpo da mulher negra 

por parte dos estrangeiros porque alguns deles chegam aqui com a ideia de que estamos 

disponíveis e que é tudo fácil, e não tratam a gente conforme eles tratam as mulheres dos países 

deles. Enxergam a gente como objeto, a objetificação mesmo da mulher, e isso me 
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incomoda.  Fora isso, tem também os olhares, isso é de lei, é de praxe. “Como ela está sentada 

ali naquele restaurante naquele lugar comendo sozinha?  Como assim?”  Essas coisas..., mas se 

eu percebo alguma coisa já me sinto segura para revidar, já me sinto segura para cortar o assunto 

e não baixar a cabeça. Eu sei que foi um processo pois para mim, no começo, era um pouco 

constrangedor mas depois de um tempo eu comecei a entender que eu tinha que responder à 

altura e, conforme eu estivesse em algum lugar que eu não fosse bem tratada, me levantava e 

saía porque não sou obrigada, eu não insisto, eu não bato na porta de quem não quer me receber.  

 E, claro, tudo isso abre portas para o afro turismo que é o turismo que a gente se sente 

confortável, onde estamos ouvindo sobre nossa história, conhecendo nossa trajetória. Existem 

também redes de hospedagem afro centrada pois nós também percebemos que existe sim 

dificuldades de uma pessoa negra conseguir hospedagem pelos aplicativos, como por exemplo 

o Couchsurfing.  Muitas pessoas às vezes as pessoas têm um pouco de receio de receber a 

gente.  Alguns viajantes também já tiveram dificuldades no Airbnb. Então essas outras 

plataformas empresas que destinam ao afro turismo elas abraçam e acolhem as pessoas que de 

repente, em um outro tipo de plataforma, o tratamento vai ser diferente e óbvio que eu não vou 

falar que é só questão do racismo mas nós sabemos que isto está embutido em tudo. De qualquer 

forma fico muito feliz e confortável em saber que eu tenho essas plataformas.  Vou até contar 

uma história. Eu viajei fui para Salvador e estava indo para o hostel mas me cadastrei na 

plataforma do Couchsurfing e fiquei esperando a resposta de alguém para me hospedar. Quando 

estava prestes a ir para o hostel um moço me mandou mensagem e falou: “olha você pode vir e 

ficar hospedado aqui porque eu sei como é ser uma pessoa preta e viajante”, e me convidou 

para sua casa. Foi maravilhoso e fiquei junto com a família dele.  Mas fiquei pensando, para ele 

me ver e entender essa dinâmica significa que ele passou por isso e não pensou duas vezes em 

me acolher pois ele passou por aquilo e sabia daquela minha dificuldade, em arrumar 

hospedagem, pois infelizmente muitas pessoas ainda acreditam que pessoas negras são uma 

ameaça.  Quando é homem então, nem se fala..., mas como mulher eles tem aquela coisa do 

fetiche. De qualquer forma, acredito que para o homem acredito seja bem mais difícil nessa 

questão. 

 E, para terminar, o que eu acho interessante é fazer o link entre as redes sociais e o 

turismo afro centrado, como ser uma mulher viajante, como ser uma mulher negra viajante. As 

redes sociais elas também são uma ferramenta para a gente ver que não estamos sozinhos no 

mundo.  Quando eu descobri este coletivo, quando eu fui convidada para participar do coletivo, 

foi maravilhoso porque eu estava em um mundo totalmente embranquecido, eurocêntrico, os 
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viajantes que eu tinha contato só pensavam em ir para Europa, e quando eu descobri este nicho 

das mulheres negras viajantes foi um encontro incrível porque eu percebi mulheres parecidas 

comigo,  com a mesma vivência, trabalhadoras,  mulheres com a mesma história de vida,  com 

as mesmas dificuldades e delícias de ser quem somos. Então não é só sofrimento. Foi um 

momento de beleza, de espelho, de você olhar para uma pessoa parecida com você e ver que 

ela está fazendo algo incrível e você se vê ali, e reconhecer que também é capaz de fazer 

aquilo.  Chegam também mensagens para mim de moças negras que não tem ideia de como que 

é viajar sozinha e são encorajados a viajar e a fazer as coisas porque ela me viu um dia fazendo 

isso. Acho que aí não tem Patrocínio que pague um negócio desse, uma mulher chegar para 

você e falar “olha, estou fazendo um rolê porque você falou que o lugar era legal e porque eu 

vi você lá”. Essa sensação de ver alguém parecido contigo e você motivá-lo a fazer algo é algo 

muito profundo vai muito além das viagens, vai além de você descobrir as suas potências.  e as 

informações que um dia chegaram para você distorcida, que você não poderia fazer algo se 

quebram. Então é maravilhoso. É isso. 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM ANA FLÁVIA VIEIRA 

Ana Flávia Pasquotte Vieira, 27 anos, cientista social/babá/produtora de conteúdo, 

reside atualmente em Londres. Até a data da entrevista (03/12/2020), Ana possuía em seu perfil 

do Instagram @pelagalaxia 37,2 mil seguidores. O perfil desta viajante chamou atenção por seu 

conteúdo compartilhado com viés histórico, além de visitar sozinha países do Oriente Médio e 

da África. 

1. Quando foi a sua primeira viagem sozinha? 

A primeira viagem sozinha foi aos 16 anos, eu fui fazer um intercâmbio no ensino médio 

chamado High School nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu peguei um avião então 

foi bem desafiador pra mim, sozinha no aeroporto. Eu morava com uma família anfitriã. Eu fui 

através de uma organização que também me dava suporte. Fiquei lá durante um ano estudando 

e morando durante o ensino médio.  

2. O que te impulsionou a ir sozinha? 

Na verdade, não tinha muita opção de ir com outra pessoa, tem gente até que vai com amigos, 

mas eu estava indo para aprender inglês. Mas todo mundo me falava que se eu fosse uma amiga 

a gente iria acabar se fechando mais, né, e eu não iria praticar tanto inglês. Eu também não tinha 

muita opção de ir com alguém e sempre vi minha mãe viajando sozinha, então, também não era 

uma coisa de outro mundo para mim, eu estar viajando sozinha. 

3. Você anota os países/ cidades que já foi? Se sim, quais? 

Sim, anoto os países. Segue nas fotos: 
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Figura 3 - PAÍSES VISITADOS POR ANA VIEIRA I 

 

Fonte: Acervo Pessoal / Ana Flávia Pasquotte Vieira 
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Figura 4 - PAÍSES VISITADOS POR ANA VIEIRA II 

 

Fonte: Acervo Pessoal / Ana Flávia Pasquotte Vieira 
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Figura 5 - PAÍSES VISITADOS POR ANA VIEIRA III 

 

Fonte: Acervo Pessoal / Ana Flávia Pasquotte Vieira 

4. Diante de toda a sua experiência, qual lugar do mundo mais te encantou? 

Eu não consigo escolher um país preferido, um lugar preferido, porque eu acho que cada lugar 

vem para gente de maneira diferente, cada lugar tem seu charme. Porque as vezes você vai para 

um lugar focando em praia, às vezes você vai no lugar focando em montanha, em trilha, 

cachoeira, às vezes você quer uma coisa mais histórica, ou você quer conhecer museu, quer 

conhecer a culinária local... Então cada país, cada cidade se apresenta pra gente de uma forma 

e é por isso que eu não consigo escolher um local que me tocou. Mas tem vários que eu gostei 

bastante, tem muitos lugares maravilhosos. O Irã é um país que tem paisagens deslumbrantes 
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pois tem desertos, tem praia, tem montanha, tem as ruínas e mesquitas lindas…  A Bósnia 

também é um país que me surpreendeu bastante por conta das suas histórias de guerra, as 

paisagens também muito bonitas. Guatemala também com seus vulcões e seus lagos, as suas 

ruínas Maias, também. O Peru pela culinária e cultura inca muito presente. Líbano também pela 

culinária, pela cultura do Oriente Médio. A Palestina e a Síria por eu ter aprendido mais sobre 

temas da geopolítica local e como esses países vivem hoje. A Síria com uma guerra civil de 

anos e a Palestina sobre uma ocupação de Israel também que já leva décadas e que influencia, 

e muito, o modo de vida das pessoas e o dia a dia das pessoas. Então todos os países, eu acho 

que nos tocam de maneira. Esses são só alguns que eu lembrei agora. 

5. Você acha que o mundo está preparado para o crescente movimento de mulheres 

que viajam sozinhas? 

Sim, eu acho que o mundo está preparado. Em muitos lugares a gente ainda chama atenção, 

acho que viajar sozinho chama atenção de toda forma porque a sociedade prega essa coisa que 

se uma pessoa está viajando sozinha é porque ela não tem amigos ou porque ela não tem com 

quem viajar junto. Então só de uma pessoa estar viajando sozinha já choca e a gente, sendo 

mulher, choca mais ainda porque a gente ainda é muito limitada  pela nossa cultura, pela cultura 

machista. Então, essa coisa de que a mulher tem que ficar dentro de casa, que mulher tem que 

seguir o script de ser mãe, de ser esposa, então eu acho que choca sim, mas que o mundo está 

preparado para esse movimento cada vez mais crescente de pessoas viajando sozinhas.  

6. Como você avalia que o mundo vê a mulher como viajante? 

Não respondeu. 

7. Você acha que as redes sociais podem ser um instrumento de conexão e rede de 

apoio para mulheres? 

Sim, com certeza as redes sociais podem ser objeto de apoio para as mulheres. Não só para se 

conectarem com pessoas nos lugares que elas estão viajando, então com pessoas locais que 

podem dar conselhos valiosos sobre como funciona aquela cidade, como funciona aquele país. 

Mas também como uma forma de mulheres verem outras mulheres viajando e a partir dessa 

experiência passar a normalizar o fato de se viajar sozinha. Então se você ver que “fulaninha” 

está viajando sozinha que “ciclaninha” está viajando sozinha, você passa a acreditar que você 

também pode. Então você se enxerga nesses exemplos.  Então acho que as redes sociais têm o 
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seu valor por esses dois lados, tanto de dar dicas quanto também para mostrar que existem 

outras pessoas viajando.  

8. Quais são as redes sociais que você avalia como melhor fonte de informação para 

uma mulher que quer começar a viajar sozinha? 

Na minha opinião, o Facebook ainda é a melhor rede social. Por que são pessoas reais, então, 

no Instagram você pode sim ter contato, mas a maioria das vezes, você está vendo 

influenciadores digitais, então a gente acaba idealizando. E eles parecem não ser tão acessíveis, 

eles não parecem ser gente como a gente, sabe? Já no Facebook, entrando em grupos, você é 

capaz de realmente ver pessoas normais, com diferentes perfis, diferentes origens, viajando. E 

fora isso, outra rede social é o counchsurfing que eu mais particularmente uso, não só para me 

hospedar, porque ele tem aquela proposta de você ficar na casa das pessoas de graça, na casa 

de pessoas locais e graça, mas eu uso também para pegar dicas de pessoas locais. E, às vezes, 

eu escolho ficar em um hostel mas ainda assim, eu uso o counchsurfing para encontrar pessoa 

para sair e passear comigo, encontrar pessoas para ir almoçar junto… Então com certeza ele 

tem muito mais valor do que somente hospedagem.  

9. Quais foram as maiores dificuldades que você passou em uma viagem sozinha? 

A  maior dificuldade de uma viagem sozinha é você ter que se responsabilizar se algo de ruim 

acontecer, se algo de bom também, então eu acho que tá aí, você ter essa coragem de se 

responsabilizar pelas consequências de suas ações, sabe? E não ter mais ninguém ali do seu 

lado, e muitas vezes, você vai estar em uma situação que você tem que tomar uma decisão, que 

você adoraria ter uma segunda opinião para te ajudar a avaliar em relação ao que fazer, um 

balanço. Mas você tem que tomar essa decisão sozinha, então acho que essa é a maior 

dificuldade, muitas vezes, quando bate uma insegurança sobre “o que eu devo fazer?” não tem 

ninguém para refletir junto com você sobre qual seria a melhor opção.  

10. Como você avalia o assédio que mulheres viajando sozinhas podem estar sujeitas? 

Eu acho que mulheres viajando sozinhas não sofrem assédio por serem mulheres viajando 

sozinhas, elas sofrem assédio por serem mulheres. Então é o mesmo tipo de assédio que você 

sofria em casa, que eu sofria na minha cidade natal no Brasil, que eu sofria na cidade onde eu 

fazia faculdade. Também sofri em outros países da América Latina e em outros países da 

Europa, também em países da Ásia e da África. Então é o mesmo tipo de assédio, é o mesmo 
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assédio fundado nos mesmos princípios do patriarcado, do machismo, de colocar a mulher 

como objeto sexual. A ideia é a mesma. 

11. Quando percebeu que seria legal investir em mídias sociais e se tornar uma 

influenciadora de público? 

Eu nunca investi na verdade, aconteceu naturalmente. Eu criei meu Instagram mas era para 

meus amigos e familiares seguir minhas viagens só que outras pessoas foram se interessando. 

Acho que porque eu fui no para lugares exóticos e eu sempre coloquei no Instagram. Eu sempre 

me interessei por história, cultura, sociologia, então tinha esse conteúdo diferenciado, que não 

é um conteúdo puramente de dicas de viagem. Acho que os lugares exóticos chamaram muita 

atenção por que não tem muitas pessoas que viajavam para eles e, muito menos muitas mulheres 

sozinhas. Então quando eu fui entrando ali para a área do Oriente Médio fui ganhando cada vez 

mais seguidores, o crescimento do perfil aconteceu naturalmente  

12. As redes sociais te dão algum retorno em prol das viagens? (Seja apoio financeiro, 

de parcerias, contatos) 

Não. Eu não monetizei o meu Instagram porque acho que vai meio contra as políticas de viagem 

que eu sigo. Eu viajo para conhecer a cultura local, eu viajo com pouco dinheiro e não viajo 

com agências. Eu praticamente não gasto dinheiro com as formas de turismo em geral, sabe? 

Porque eu vou para um lugar e tento viver lá como se fosse um local, uma pessoa local, então 

não tem muito uma parceria para fazer, não tem muita coisa que poderia me patrocinar, a única 

parceria realmente que eu tenho é com a Worldpackers, uma plataforma de voluntariado que eu 

uso. Nela você faz trabalho em troca de hospedagem. Isso então é a única renda que eu tenho 

do Instagram. De qualquer forma não é um dinheiro muito grande porque eu ganho apenas uma 

comissão das pessoas que se cadastram na plataforma com meu código. 
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ANEXO A – DEPOIMENTOS DE GRUPOS NO FACEBOOK 

Exemplos de depoimentos em grupos do Facebook que demonstram mulheres utilizando as 

redes sociais como rede de apoio e conexão. Nestes grupos muitas pedem dicas, tiram dúvidas 

e convidam outras mulheres como companhia para suas viagens.  

FIGURA 6 – DEPOIMENTO DE DANDARA GONÇALVES.  

GRUPO: MULHERES QUE VIAJAM E MOCHILEIRAS 

 

Fonte: Facebook, Grupo - Mulheres que viajam e Mochileiras, 2020. 
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FIGURA 7 – DEPOIMENTO DE CATARINA TEIXEIRA.  

GRUPO: VIAJAR SOZINHA – DICAS 

 

Fonte: Facebook, Grupo - VIAJAR SOZINHA – DICAS, 2020. 
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FIGURA 8 - DEPOIMENTO DE ADRIANA BAER 

GRUPO: COMPANHIA DE VIAGEM – SÓ MULHERES 

 

Fonte: Facebook, Grupo – Companhia de Viagens – Só Mulheres, 2020. 
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FIGURA 9 - DEPOIMENTO DE BRUNA ZOTTI 

GRUPO: MULHERES QUE VIAJAM E MOCHILEIRAS 

 

Fonte: Facebook, Grupo – Mulheres que viajam e mochileiras, 2020. 
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FIGURA 10 – DÚVIDA DE JÚLIA BRIET 

GRUPO: MULHERES QUE VIAJAM E MOCHILEIRAS 

 

Fonte: Facebook, Grupo – Mulheres que viajam e mochileiras, 2020. 

 

 


