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RESUMO: Na sociedade do conhecimento e da informação, os meios multimídia 
orientam tendências e consumo. Portanto, é inegável a necessidade de controlar a 
imagem veiculada nos meios, e ademais levar em consideração seus aspectos 
semióticos à hora de construir a promoção de qualquer produto. Para o turismo, esta 
importância se engrandece, já que se trata de um bem intangível, consumido, na 
maioria das vezes, distante do lugar de compra. Este artigo pretende orientar a 
construção de imagens fotográficas de um destino turístico, apontando aspectos da 
composição deste tipo de imagem, e relacionando-os com casos concretos. 
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ABSTRACT: In the knowledge and information society, trends and consumption are 
guided by the multimedia communication. Hence, the undeniable need to control the 
image spreadout through these means, and, in adition, consider its semioptics 
aspects when creating any product promotion campaign. In terms of tourism, this 
importance becomes greater, since it deals with intangible assets, consumed, most 
of the time, distant of the place of purchase. This article intends to guide the 
construction of photographic images of a tourist destination, pointing out aspects of 
the composition of this kind of image, and relating them with concrete cases. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As razões e motivações dos turistas ao escolher uma localidade para viajar 

nas suas férias estão relacionadas diretamente com a vocação turística do destino, 

que pode ser: cultural, saúde, negócios, eventos, sol e praia, esporte, ecoturismo e 

religioso. Por sua vez, esta vocação está estreitamente vinculada com os atrativos 

naturais, artificiais, culturais e sociais existentes nos destinos turísticos.  

Esta vocação deve estar relacionada diretamente com a imagem do destino 

turístico, pois somente assim será possível desenvolver um turismo mais sustentável 

com a realidade local bem como corresponder com as expectativas e necessidades 

dos turistas para que, desta forma, a atividade turística possa gerar benefícios 

econômicos, sociais e ambientais. Entretanto, para obter tais benefícios é necessário 

um planejamento correto e adequado com a imagem do destino, sendo que a 

fotografia é um dos mais significativos instrumentos de marketing turístico para 

desenvolver tal imagem, conforme será abordado detalhadamente neste artigo.  

Considera-se o turismo como uma atividade bastante complexa e 

relativamente recente no campo científico, por isto poucos estudos foram realizados 

sobre imagem de destinos turísticos e tão pouco direcionados a fotografias apesar 

da sua importância para a promoção. Devido a esta falta de informação, verificou-se 

a necessidade de elaborar este artigo, pois aqueles destinos turísticos que não 

desenvolverem ações promocionais baseados em corretos e adequados aspectos 

fotográficos, dificilmente se destacarão no mercado turístico. 

A busca de imagens fotográficas significativas e apropriadas para um 

destino turístico não se esgota com o ato de fotografar diversos temas aleatórios, é 

necessário verificar alguns aspectos relevantes que influenciam, ou influenciarão, a 

imagem do destino. Desta forma, é necessário destacar que este artigo possui como 

objetivo central analisar os principais aspectos relacionados com a composição e 

estrutura das fotografias que ajudam a desenvolver a imagem de um destino, bem 

como, fomentar o campo de investigação científica relacionada com o turismo e a 

imagem dos destinos turísticos.  

 



2. DESTINOS TURÍSTICOS E SUAS IMAGENS 

 

Verifica-se que a palavra imagem é bastante utilizada em varias áreas nos 

diversos setores da economia, por este motivo existem muitas e distintas formas 

para defini-la. Entretanto, é possível afirmar que a maioria dos autores ao definirem 

imagem de destinos turísticos se fundamenta principalmente na percepção individual 

parcial ou total de uma localidade. Todavia antes de analisar a imagem relacionada 

com turismo, é necessário compreendê-la a partir de uma abordagem semiótica, 

pois esta é uma ciência que desde a antiguidade estuda a imagem através dos 

signos e os processos significativos da vida social e cultural. 

Através das abordagens utilizadas na comunicação social, normalmente, é 

possível distinguir dois importantes aspectos da imagem. O primeiro aspecto se 

refere à imagem mental, que pode ser definida como sendo aquela elaborada no 

imaginário das pessoas, ou seja, são todas as imagens que a mente produz a partir 

de experiências vividas, das mensagens recebidas e assimiladas bem como através 

da compreensão do mundo. Já o segundo aspecto se refere àquela imagem que 

vale como suporte para a comunicação, constituindo-se de maneira concreta e 

efetiva através de meios como fotografia, televisão e cinema (BIGNÉ, 2000). 

A partir destes princípios, e com base no artigo de Gallarza et al (2001), é 

possível definir imagem de destino turístico como sendo a estrutura mental baseada 

nas impressões, conceitos conhecimentos, imaginações e pensamentos emocionais 

desenvolvidos através de um processo de percepção, por um ou mais 

consumidores, sobre um determinado destino turístico. Bignami (2002) afirma que a 

imagem da maioria dos destinos turísticos brasileiros se caracteriza por estereótipos, 

criados em função da carência de uma política estratégica para o turismo e em 

função dos problemas que realmente existem nas cidades. Desta maneira, é 

possível afirmar que através das fotografias corretas e bem compostas, tornam-se 

mais eficiente a mudança, a construção e aperfeiçoamento da imagem, em virtude 

de que os turistas terão uma melhor e mais adequada percepção da realidade do 

destino. 



Por este motivo é importante desenvolver uma imagem do destino turístico 

baseado em fotografias que representem os aspectos climáticos, antropológicos, 

culturais, gastronômicos, artísticos e folclóricos como também da história, dos 

costumes e dos comportamentos da população para que a imagem do destino seja 

criada correta, autêntica e veridicamente diante da demanda. Bignami (2002) 

acrescenta ainda que a imagem de um destino é formada por um processo cognitivo, 

que envolve a assimilação de informações verídicas ou não, difundidas pelos setores 

da atividade turística, bem como de conceitos fornecidos pela produção cultural e 

pelos meios de comunicação.  

Verifica-se que a imagem de um destino normalmente possui um aspecto 

semântico, um sintático e outro pragmático. Segundo Santaella et al (1998), do 

ponto de vista semântico é uma imagem verídica que corresponde aos fatores que 

representa. Do ponto de vista sintático, é aquela que representa um objeto e 

transmite um predicado. Do ponto de vista pragmático, é aquela que possui a 

intenção de iludir o emissor. Em decorrência destes três aspectos, é importante 

destacar que a imagem promovida por um destino turístico através das fotografias 

devem possuir aspectos semânticos, ou seja, devem ser verídicas com a realidade e 

situação atual, para que, desta forma, se conquiste uma credibilidade no mercado. 

Ao desenvolver uma imagem falsa ou enganosa diante dos turistas, provavelmente 

ocorrerá uma grande decepção em virtude da expectativa criada e não 

correspondida, afetando assim, negativamente, toda e qualquer estratégia 

promocional elaborada pelos gestores turísticos. 

Diante deste cenário, observa-se que as fotografias podem motivar ou 

desmotivar a demanda, no sentido de que o turista irá decidir-se por visitar ou não 

uma localidade em função da imagem que este destino turístico possuir. As 

fotografias criam, portanto, um conjunto de expectativas e percepções de uma 

provável viagem para uma localidade desejada. Verifica-se que a imagem é formada 

pelo conjunto de todas as impressões recebidas pelos consumidores sobre o 

destino, e que segundo Valls (1992) esta formulação terá um valor afetivo e 

sentimental que denotará atração ou repulsa e poderá servir como referência no ato 

de decisão de eleição do destino turístico a ser viajado.  

 



Esta imagem que o cliente real ou potencial tem a respeito do destino 

turístico representa importantes conseqüências segundo Bigné et al (2000). Em 

primeiro lugar, permite conhecer a posição competitiva do destino a respeito de 

outros com os que competem diretamente. Em segundo lugar, serve como ponto de 

partida para potenciar a demanda futura em virtude da fidelização da clientela ou 

beneficiando-se da comunicação pessoal que esta pode realizar. Em terceiro lugar, 

serve de base para analisar os potenciais problemas do destino ou preservar as 

vantagens competitivas adquiridas frente aos destinos que competem no mesmo 

segmento de mercado. 

Observa-se, então, que a imagem afeta um destino turístico em diversos 

aspectos, principalmente no planejamento da promoção e seus efeitos. Por esta 

razão, é importante destacar que as estratégias de imagem desenvolvidas através 

das fotografias devem buscar fortalecê-la quando esta seja favorável como também 

mudar quando esta seja desfavorável com a realidade e a percepção da demanda.  

 

3. SIGNOS E FOTOGRAFÍAS  

 

Conforme mencionado anteriormente, a imagem possui uma significativa 

relação com os signos, que por sua vez podem ter uma variedade de termos, tais 

como: sinal, índice e ícone. Todavia segundo Barthes (1996) signo é tudo aquilo que 

representa outra coisa, ou seja, é algo que esta no lugar de alguma coisa. Observa-

se que um signo representa um objeto através de um processo interpretativo a 

respeito de algo, sendo que para Santaella (1996) tudo pode ser signo, a partir do 

momento em que se deduz uma significação que depende da cultura da pessoa, 

assim como do contexto do surgimento do signo. Por isto que a forma como os 

indivíduos percebem e pensam sobre determinada situação está diretamente 

relacionada a forma de compreensão do processo de percepção. Os signos podem 

ser classificados como lingüísticos, sonoros e icônicos. Assim, os signos lingüísticos 

expressam seu significado através dos textos, já os signos sonoros expressam seu 

significado através das músicas, melodias e canções, e os signos icônicos 

expressam seu significado através de fotografias, vídeos e desenhos.  



Observa-se que as fotografias são uma forma significativa para a linguagem 

da imagem em virtude de que um número maior de pessoas capta (assimila) seu 

significado (as informações) com mais facilidade e rapidez. Smith et al (2001) 

afirmam que as fotografias são ferramentas fundamentais na criação e promoção da 

imagem do destino, pois elas não somente demonstram visualmente o destino como 

também comunicam os atributos, as características, os ideais e os valores que 

fazem parte do destino.  

Além desta relação com os signos icônicos, a construção e o 

desenvolvimento da imagem de um destino turístico também estão influenciados 

pelos princípios dos programas de neurolingüística, já que as pessoas quando estão 

aprendendo algo sempre utilizam os sentidos do cérebro. Antigamente não se 

acreditava que existiam varias inteligências, mas sim uma inteligência única medida 

principalmente através de testes de QI (coeficiente de inteligência). Porém, segundo 

Gardner (1995), considera-se atualmente que as pessoas possuem oito 

inteligências: lingüística, corporal-sinestésica, lógico-matemática, intrapessoal, 

interpessoal, espacial, musical e naturalista.  

Nos primeiros anos de vida, todos os indivíduos manifestam estas oito 

inteligências, e posteriormente vão demonstrando uma afinidade por algumas delas, 

normalmente por duas ou três, através das quais apreendem melhor seu entorno. 

Gardner (1995) demonstra que cada inteligência contém várias subinteligências, e 

que normalmente o adulto utiliza vários aspectos de distintas inteligências em seu 

dia-a-dia para solucionar os problemas que a eles vão sendo apresentados. 

Portanto, deduz-se que para uma eficiente comunicação com o receptor, as 

mensagens enviadas devem ser capazes de ser cifradas pelos diversos tipos de 

inteligências. Estas combinações, em conjunto com os princípios dos signos 

icônicos, influenciam diretamente as técnicas e formas de comunicação usualmente 

elaboradas pelos destinos turísticos. É importante entender que as fotografias são 

uma ferramenta significativa na criação e promoção da imagem de um destino 

turístico, principalmente porque as fotografias não somente mostram o destino como 

também comunicam os atributos, as características, as idéias e os valores que lhe 

integram. Por isto, no tópico seguinte serão abordados os aspectos fundamentais 

das fotografias que influenciam a imagem. 



4. ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS  

 

Conforme já observado, as fotografias têm uma influência muito significativa 

na percepção da imagem de um destino turístico. Por isto é necessário analisar e 

compreender alguns aspectos fundamentais que compõem a estrutura e composição 

de uma fotografia significativa e de qualidade, tais como temas, cores, iluminações, 

pessoas e equipamentos turísticos, que eventualmente são fotografados, conforme 

será abordado a seguir.  

O primeiro aspecto desta composição é a identificação do tema que será 

fotografado, ou seja, determinar o elemento principal que deverá aparecer nas 

fotografias. Normalmente, os temas relacionados com a atividade turística abordam 

paisagens naturais dos destinos turísticos, contendo praias maravilhosas, ilhas 

paradisíacas, cadeias de montanhas nevadas, vales e riachos como tema principal 

das fotografias. Isto é facilmente perceptível na análise da maioria dos materiais 

promocionais elaborados tanto por empresas públicas como pelas empresas 

privadas envolvidas com o turismo.  

Entretanto a imagem de um destino turístico não deve ser desenvolvida 

somente através destes recursos naturais, mas também através de, por exemplo, 

fotografias de hotéis, restaurantes, centros de informações, estradas e ruas, 

mercados públicos e marinhos, que compõem os equipamentos turísticos e a infra-

estrutura existente nos destinos. Esta escolha de temas com características mais 

tangíveis busca reduzir a insegurança que os turistas possuem ao escolher um 

destino para viajar, sendo que, com isto, terão uma melhor e mais adequada 

percepção da qualidade existentes nos produtos e serviços, bem como da existência 

de infra-estrutura básica e de apoio existente no destino turístico. 

Observa-se, então, a necessidade de desenvolver uma imagem de destino 

através de fotografias relacionadas com os elementos mais tangíveis possíveis, em 

virtude de que os principais elementos que compõem o processo de eleição de um 

destino a ser viajado tem características intangíveis, como: tranqüilidade, conforto, 

otimização do tempo, espaço e esforço. Conforme demonstrado na fotografia a 

seguir (01), utilizada na promoção da cidade Cancun – México. 



                                             Figura 01 - Cancun 

 

 

 

 

 

            

            Fonte: www.mexico.com,  2005 

Outro aspecto importante a ser destacado é que a imagem de um destino 

também deve ser desenvolvida através de fotografias relacionadas com a população 

local, tendo em vista que os elementos culturais existentes em cada destino são 

atualmente um dos aspectos mais valorizados pelos turistas ao escolher um destino 

para viajar.  

 

       Figura 02: Espanha                 Por esta razão torna-se fundamental fotografar 

as pessoas e seus costumes, seus aspectos culturais 

e religiosos bem como seu folclore e seu artesanato, 

ou seja, revelar as senhas de identidade através 

destas fotografias. Este aspecto foi muito bem 

trabalhado na campanha promocional espanhola de 

2000/2003 – “Espanha Marca”. Onde se revela a 

marca deixada pelos atrativos espanhóis naqueles 

turistas que a visitam. Algo que se “sente na pele”, 

muito mais profundo que um simples bronzeado, algo 

que se levará para sempre. Nesta campanha todos as 

pessoas que aparecem, propositadamente, revelam 

características de estrangeiros, já que está voltada ao 

mercado internacional, e quer demonstrar ao receptor 

que visitar o território espanhol é uma experiência que modifica sua forma de ver as 

coisas, vai além do ato de tirar fotografias, ou de comprar souvenirs, e que, portanto, 

é uma experiência inigualável! 

Fonte: Material promocional 

da Espanha, 2005. 



                                  Figura 03 - Espanha 

Observa-se também que uma fotografia 

de paisagem natural ou um equipamento 

turístico sem nenhuma pessoa transmite uma 

sensação de liberdade, tranqüilidade, descanso 

e ócio ao turista que pretende viajar, ao invés de 

uma fotografia composta por pessoas 

caminhando, conversando e dançando que 

transmite sensação de movimento, diversão, 

festa e talvez até de novas amizades, conforme 

figura ao lado (03) da promoção espanhola. Por 

isto é importante determinar o objetivo que se 

pretende atingir com a fotografia para não 

distorcer a imagem do destino diante dos turistas 

atuais e potencias.  

O que pode parecer algo óbvio de se conseguir, ou seja, alcançar o público 

alvo, na realidade, depende de muitos fatores na hora de construir a imagem 

fotográfica. Para compor uma imagem é necessário, portanto, atentar para diversos 

aspectos como os recursos e equipamentos disponíveis, o que se pretende 

transmitir, qual a melhor forma de transmitir tal mensagem, aspectos de iluminação, 

balanço, definição de planos e foco, utilização de movimento, ângulo, dentre tantos 

outros. Contudo, neste momento pretende-se enfatizar a contribuição das linhas que 

compõem a imagem e algumas emoções que podem provocar. 

Conforme Ramalho e Palacin (2004, p.163), “as linhas podem ser usadas de 

diversas maneiras. Podem servir como guias para conduzir a atenção do olhar para 

outro ponto de interesse da foto ou para criar um clima para a cena.” Os autores 

trazem a classificação das linhas em três grupos: de condução, de horizonte e linhas 

de características. As linhas de características, de maneira mais específica, podem 

representar considerável diferencial para a busca de emoções na composição de 

uma fotografia. De tal modo que se torna interessante atentar para o fato de que a 

subjetividade destas linhas induzem a algum tipo de emoção. Nesse sentido, 

segundo os autores, as “linhas horizontais indicam paz e tranqüilidade, linhas 

Fonte: Material promocional da 

Espanha, 2005. 



verticais indicam força e poder, linhas diagonais indicam ação, movimento e força, e 

linhas curvas indicam charme e graça.” (p.164) 

Assim sendo, observa-se na figura abaixo (04), que a imagem promovida 

pela Índia possui linhas horizontais que, por sua vez, transmitem tranqüilidade, 

repouso, falta ou quase nenhum movimento. Percebe-se que estas sensações se 

transmitem principalmente porque estão relacionadas com nossa postura de 

relaxamento, com a postura de dormir.  

 

                    Figura 04: Índia   Já as linhas verticais podem ser  

relacionadas com a postura de estar de 

pé, produzem uma sensação de certo 

movimento, que algo pode iniciar, bem 

como de ascensão, de buscar algo maior, 

ou ainda de fortaleza, de estrutura rígida, 

forte. Percebe-se a formação destas 

linhas e a sensações correspondentes que 

transmitem nas imagens promocionais da 

Índia (figuras 05 e 06). 

 

                                              Figuras 05 e 06: Índia 

              

E, por sua vez, as linhas diagonais e/ou curvas, transmitem o movimento. 

Em si, carregam esta sensação de que algo está para acontecer, que existe 

dinamismo, ação. Destinos como Nova Zelândia, cujo posicionamento de mercado é 

Fonte: www.visitindia.com, 2005.  

Fonte: www.visitindia.com, 2005.  



o turismo de aventura, utilizam imagens que são formadas principalmente por este 

tipo de linhas, conforme figuras abaixo (07 e 08). 

 

                                          Figuras 07 e 08: Nova Zelândia 

 

Percebe-se que, muitas vezes, quando o destino busca diversificar sua 

imagem, normalmente, instiga o receptor da mensagem utilizando, ao mesmo tempo 

e em forma paradoxal, os diversos tipos de linhas, como se observa no cabeçalho da 

página do site oficial de turismo da Índia. Conforme demonstrado na figura abaixo 

(09). 

 

                                                       Figura 09: Índia 

 

 

 

 

Para que a imagem possa transmitir a mensagem da maneira correta e clara 

deve-se buscar um enquadramento mais significativo e distinto do demais. Esta 

estrutura do tema também esta relacionada com a quantidade de informação que a 

fotografia irá conter, por isto é fundamental saber quais e quantos elementos serão 

fotografados para obter uma harmonia e equilíbrio, através de uma estrutura 

Fonte: www.newzealand.com, 2005.  

Fonte: www.visitindia.com, 2005.  



formada pelo primeiro e segundo plano. Em decorrência de que quanto mais curta e 

nítida a profundidade do tema, mais acentuado é o efeito de espaço tridimensional 

(volume), segundo Spitzing (1985), todavia, se os dois planos são fotografados 

igualmente nítidos, certamente aparecerão estar “colados” um sobre o outro.    

 

                                              Figura 10: Austrália 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se na figura acima (10), utilizada nos materiais promocionais da 

Austrália, que o homem que observa a paisagem está no primeiro plano, estando a 

“montanha de pedra” no segundo plano, o que faz com que fique mais agradável e 

harmônica.  

Outro ponto importante é que não se pode cair na tentação de transmitir 

todos os aspectos distintivos do destino em uma imagem promocional, sob pena de 

não fazer chegar ao receptor nenhuma mensagem pela contaminação do espaço 

fotográfico, que assim se torna ilegível. 

Ainda outro aspecto significativo das fotografias relacionadas com a 

atividade turística são as cores, pois certamente as tonalidades transmitem e 

influenciam sensações e emoções relacionadas com o destino fotografado. Observa-

se que quase todos os temas podem ser representados com cores, desde grande 

centros urbanos até unidades de conservação, porém, isto não significa que as 

Fonte: www.australia.com.au, 2005.  



fotografias não possam ser em preto e branco, para destacar ou marcar através da 

iluminação a mensagem a ser transmitida.  

 

           Figura 11: Espanha          Voltando à campanha “Spain Marks”, 

na qual utilizavam-se de fotos grandes em preto 

e branco, com o foco em pessoas, e em seu 

canto inferior havia outra foto, com o foco mais 

amplo onde estavam os atrativos ou destinos 

com que se relacionava a pessoa fotografada, e 

que, apesar do tamanho pequeno, destacavam-

se pelo uso das cores. 

Spitzing (1985) acrescenta que algumas 

cores, como o vermelho e laranja, tornam-se 

mais próximas (se aproximam) nas fotografias e 

outras, como o azul e branco, tornam-se mais 

longes (se distanciam), influenciando assim a 

composição do primeiro e segundo plano do 

tema a ser fotografado.  

  A incidência da iluminação na fotografia 

é outro aspecto que deve ser analisado ao 

fotografar um destino turístico, pois a combinação da intensidade e da qualidade da 

luz influencia a composição da fotografia, podendo destacar ou modificar a 

aparência do tema. Segundo Jorge (1999) a iluminação é um elemento fundamental 

para fotografar e sua qualidade influencia no resultado da imagem.  

Todavia uma iluminação natural ou artificial permite obter contraste e 

silhuetas, pois com a iluminação vinda de trás do tema (a contraluz) pode resultar 

fotografias distintas e significantes como também ao reduzir o tema a una silhueta 

pode transmitir poucas informações sobre ele, entretanto saliente a composição e a 

dramaticidade da imagem, destacando a forma e  o volume do tema. 

O enquadramento também é outro aspecto importante na composição das 

fotografias, pois está relacionado diretamente com suas perspectivas e linhas de 

Fonte: Material promocional da 

Espanha, 2005. 



fuga. Observa-se que para obter um melhor e mais adequado enquadramento é 

fundamental utilizar regras antigas e simples, como a regra dos terços, ou seja, é 

necessário dividir a imagem que será fotografada em nove partes iguais. Sendo mais 

apropriado deixar o tema principal nas partes superiores e inferiores do canto direito 

do foco da fotografia, buscando, assim, transmitir uma sensação de movimento e 

uma certa direção, ao invés de centralizá-lo no meio da imagem. 

 

Figura 12: França   Verifica-se também que estas linhas 

de fuga (correm do primeiro plano para o 

segundo) auxiliam a composição espacial 

do tema, pois caminhos, rios e estradas 

“arrastam o olhar” para a profundidade da 

imagem, que preferencialmente é da 

esquerda para direita, já que é a direção 

ocidental de leitura. Este aspecto pode ser 

observado nesta foto da cidade de 

Amboise/ França (Figura 12). 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia do próprio autor,  2005. 



5. CONCLUSÃO  

 

Diante das questões abordadas neste artigo, é possível afirmar que as 

fotografias auxiliam na construção, no fortalecimento e até na mudança da imagem 

de um destino turístico. Entretanto, é importante destacar que tais fotografias devem 

buscar retratar de forma autêntica a realidade e necessidade turística do destino, ou 

seja, não devem produzir ou promover temas falsos e ilusórios em relação às 

características sócio-ambientais existentes, para que não ocorra, desta forma, uma 

distorção da imagem através da percepção dos turistas.   

Observa-se também que as fotografias relacionadas com os destinos 

turísticos possuem como seu principal propósito informar as características e 

atributos dos atrativos turísticos naturais, e culturais bem como dos equipamentos 

turísticos existentes no destino. Isto ocorre com o intuito de informar e persuadir o 

turista a viajar até este destino como também de sensibilizá-lo sobre os principais 

aspectos sócio-culturais existentes, obtendo com isto uma maior valorização de tais 

aspectos. 

Como dito no senso comum, “uma imagem diz mais que mil palavras”, 

contudo para obter uma imagem que tenha tal propriedade e produza os efeitos 

desejados, é preciso atentar para os aspectos aqui abordados, e, além disso, para 

suas interações. De tal maneira, fotografar pode ser simples, pois basta um “click” 

para capturar uma imagem, no entanto, fazer imagens corretas e condizentes com o 

sentido que se pretende através do esforço de marketing de um destino traz a 

complexidade para a importância do estudo e planejamento adequado destas 

imagens. 

Não obstante, além dos aspectos fotográficos abordados neste artigo e com 

base no verso chinês que “fotografar é colocar na mesma mira a cabeça, o olho e o 

coração” é necessário destacar que para obter boas, significativas e distintas 

fotografias de um destino turístico, é indispensável que o fotógrafo desenvolva além 

do seu conhecimento técnico, sua criatividade. 
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