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RESUMO: O avanço demográfico da população idosa mundial tem levado o setor 

público e privado, a criar medidas que visam o atendimento às necessidades 

peculiares deste grupo etário. O objetivo deste estudo foi analisar, no universo das 

viagens, o turismo como elemento contribuinte para o emocional do idoso. A partir 

dos resultados obtidos pela pesquisa de campo, de caráter qualitativo, realizada em 

dois roteiros de viagens do programa de Turismo Social do SESC observou-se que 

de fato o turismo é positivamente capaz de cooperar para o bem-estar emocional e 

social desta parcela da população. Enseja-se que o presente estudo fomente 

discussões que resultem em ações práticas para o bem-estar emocional e social dos 

idosos, tendo o turismo como um instrumento eficaz e acessível ao grupo analisado. 
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ABSTRACT: The demographic advancement of the world elderly population has 

driven the public and private sectors to develop strategies that aim to attend the 

specific needs of this age group. The objective of this study was to analyze the 

tourism as a component that improves the emotional state of elderly people, in the 

travel industry. Based on the results of the field research which utilized a qualitative 

approach, undertaken during two trips offered by the SESC Social Tourism Program, 

it was observed the tourism is indeed capable of contributing positively to the 

emotional and social wellbeing of this population group. The intention of this study is 

to promote discussions that result in practical initiatives to improve the emotional and 

social wellbeing of elderly people, having the tourism as an effective and accessible 

tool for the group studied. 

Keywords: elders, tourism, emotional, social tourism, SESC-SP.  
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Introdução 

O Turismo pode ser considerado um fenômeno moderno, vinculado à consolidação 

da chamada Revolução Industrial, que se deu a partir da segunda metade do século 

XIX na Europa. Neste sentido, muitos autores consideram que a principal função das 

viagens nos dias de hoje estaria ligada a compensação do estresse cotidiano. 

Krippendorf (2003), por exemplo, nomeou de “ciclo da reconstituição do ser humano” 

o sistema de alternância entre trabalho-férias-trabalho, do qual o Turismo faz parte.  

O citado autor explica que, ao viajar, o ser humano se reconstitui física e 

mentalmente para, ao retornar para casa, enfrentar o seu cotidiano por um dado 

período de tempo até a realização da próxima viagem, repetindo tal processo 

continuamente. Isto tornaria a viagem uma necessidade social, gerando desejos e 

necessidades individuais e coletivas. 

Neste contexto, cabe uma reflexão sobre a importância e a dinâmica das viagens 

para pessoas com faixas etárias mais avançadas. Afinal, muitos idosos encerraram 

ou estão em vias de finalizar seu ciclo profissional, e passam a desenvolver, não 

raro, outra dinâmica com o tempo, o ambiente e as pessoas.  

A progressiva longevidade da população idosa mundial é um fato com 

consequências inéditas em termos políticos, econômicos e sociais. Como exemplo, 

têm-se Gomes, Pinheiro e Lacerda (2010), os quais observaram que este fenômeno 

tem despertado o Poder Público em busca de alternativas para melhorar a qualidade 

de vida deste grupo etário; os estudiosos veem os idosos e seu comportamento 

como um tema de pesquisa em expansão; e as empresas privadas os encaram 

como um nicho de mercado cada vez maior e mais importante. 

Para complementar, este crescente público tem desenvolvido, nas últimas décadas, 

uma crescente cultura de viagem. Ao mesmo tempo, em uma sociedade pautada na 

devoção ao trabalho e a aceleração das relações sociais, tende a idealizar o período 

de aposentadoria. O momento de vida posterior ao trabalho é, a priori, marcado por 

contradições. Por um lado, tem-se a euforia da liberdade de realizar o que se quer, 

inclusive na esfera das viagens. Por outro, os vínculos sociais costumam ficar mais 

restritos e o sentido norteador que o trabalho muitas vezes ensejava se perde. 

Com tudo isso, pretende-se, como objetivo primordial do presente estudo, discutir a 

perspectiva e o aproveitamento emocional das viagens pelos idosos. Contudo, 
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ciente da complexidade e variedade de elementos que poderiam ser considerados, 

pensou-se em um recorte pontual, utilizando como instrumento de análise grupo de 

idosos escolhidos aleatoriamente e participantes do Programa de Turismo Social do 

Serviço Social do Comércio (SESC). 

Já os objetivos complementares são: contextualizar o modo de vida e o 

comportamento dos idosos na sociedade contemporânea, especialmente no âmbito 

do turismo; analisar a questão do comportamento do consumidor em turismo, 

especialmente no que se refere às emoções; e apresentar o conceito de turismo 

social e sua aplicação no SESC-SP. 

Para o cumprimento de tais objetivos, a metodologia a ser aplicada envolve, além de 

embasamento teórico pertinente ao tema, a realização de entrevistas individuais 

com idosos durante dois roteiros do Turismo Social do SESC-SP. Neste contexto, 

pretende-se analisar com mais profundidade aspectos relacionados ao perfil 

socioeconômico dos mesmos, suas expectativas e necessidades em relação a 

viagens e a própria vida, e os resultados da experiência de visitação proposta pelo 

SESC-SP.  

A estrutura dos capítulos indica uma discussão inicial sobre o perfil dos idosos na 

sociedade contemporânea e sua relação com o turismo; o comportamento do 

consumidor com ênfase em aspectos emocionais; o turismo social e as 

peculiaridades do Programa oferecido pelo SESC; e os resultados e análise da 

pesquisa de campo sugerida acima.  

1. O perfil dos idosos na sociedade contemporânea e sua relação 

com o turismo 

Diversas reflexões são geradas no meio científico e acadêmico no que tange à 

terminologia mais adequada para se referir ao grupo populacional de idade mais 

avançada, tais como: terceira idade, melhor idade, feliz idade, etc. Tais discussões 

visam à quebra de estereótipos, ou de conotações pejorativas atribuídas a este 

grupo etário. O presente trabalho concorda com Gomes, Pinheiro e Lacerda (2010, 

p.55), em que os autores assim se expressam: 

[...] mais importante que o termo em si é o seu significado, o que ele quer 
expressar, enfim, se é utilizado com o intuito de colaborar com a aceitação, 
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compreensão e conhecimento sobre essa fase da vida, considerando os 
limites e conquistas que ela pode proporcionar.  

Diante disso, reputou empregar neste trabalho acadêmico o termo idoso atribuído às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos1. 

De acordo com o Relatório sobre a situação da população mundial 2011 (UNFPA, 

2011), a população mundial idosa, em 2011, representava 893 milhões de pessoas. 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) afirma que haverá em 2025 

uma população de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, 

e até 2050 este número chegará a 2 bilhões (OPAS/OMS, 2005). 

A redução nas taxas de fecundidade, e o aumento da expectativa de vida decorrente 

principalmente da melhoria na saúde pública, e nos padrões de vida foram os 

principais fatores apontados pela OPAS/OMS (2005), para a ocorrência do 

envelhecimento mundial. 

A realidade brasileira retrata uma parcela deste crescimento demográfico entre os 

idosos. Baseados em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD, 2012) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicou uma 

população brasileira de 196,9 milhões de habitantes, representando 12,6% deste 

total à população idosa, ou seja, aproximadamente 24,8 milhões de pessoas com 60 

anos ou mais (IBGE, 2013). 

Segundo a OMS, em 2025 o Brasil ocupará a sexta posição mundial em número de 

idosos (OPAS/OMS, 2005). 

Dentre algumas iniciativas do Poder Público destinadas aos idosos destaca-se a 

instituição da Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 

do Idoso. O artigo 3º da referida lei atribui aos idosos vários direitos, dos quais o 

lazer é um deles2.  

                                                             
1
 No ano de 2000, a ONU adotou 60 anos como critério geral para designar a pessoa idosa, 

objetivando padronizar os percentuais estatísticos (Fromer e Vieira, 2003, p.18). No Brasil, o Estatuto 
do Idoso designa como idoso todas as pessoas com 60 anos ou mais. 
2
  Art. 3

o
  É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 

idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2003). Os idosos têm direitos assegurados também 
através da Lei nº 8.842 de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria 
o Conselho Nacional do Idoso. 
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Fromer e Vieira (2003) ratificam os indicativos da OPAS/OMS ao afirmarem que os 

idosos evoluíram significativamente sob dois aspectos: quantitativos, no que se 

refere ao aumento da expectativa de vida, e, qualitativos, no que concerne à 

melhoria em saúde, educação, infraestrutura, etc.  

Ao observar o envelhecimento populacional como uma “tendência demográfica”, as 

referidas autoras preveem o surgimento de uma sociedade, e de um mercado 

consumidor, atentos às necessidades deste grupo etário, e evoca o Turismo para 

tomar parte neste processo: “O turismo, não apenas enquanto atividade de mercado, 

mas também como uma das manifestações socioculturais mais expressivas da 

atualidade, não pode ignorar uma transformação tão contundente” (FROMER E 

VIEIRA, 2003, p.16). 

1.1 O Turismo e os idosos 

Considerando o turismo sob o aspecto social, o ser humano que dele desfruta 

participa de um processo de interação social do qual resulta um conhecimento maior 

de si mesmo, e do outro. Nas palavras de Urry apud Fromer e Vieira (2003, p.60), “o 

turista, no trato com o diferente, acaba conhecendo melhor não apenas aquilo que 

antes lhe era estranho, mas a sua própria realidade e a si mesmo”. Em 

conformidade com tal assertiva, Gomes et al. (2007) apud Gomes, Pinheiro e 

Lacerda (2010, p. 23) declaram: 

Ao vivenciarmos o turismo – afastando-nos ou não do ordinário e do 
cotidiano habitual – estamos propensos a interagir com maior acuidade com 
o ambiente, com as pessoas que nos cercam e até mesmo conosco. 
Estamos mais abertos a perscrutar, ao redor, tudo aquilo que nos parece 
diferente ou parecido, desconhecido ou familiar. Esses elementos afirmam a 
nossa própria identidade revelando-nos assim que o turismo é um 
fenômeno relacional. 

Diante deste contexto, e estabelecendo um elo com os idosos, o turismo pode ser 

um importante instrumento para o pleno desenvolvimento deste grupo etário. 

Segundo Fromer e Vieira (2003, p.65), o turismo “[...] pode ser um veículo de 

autoconhecimento, de elevação de autoestima e de realização pessoal”. 

Complementando esta discussão Gomes, Pinheiro e Lacerda (2010, p. 62) afirmam: 

“Ao vivenciar o lazer e o turismo, as pessoas idosas podem exercitar a capacidade 

de decisão, pensamento e imaginação, ampliar as oportunidades de integração e 

convívio social [...]”. 
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De acordo com pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo em 2011, 70% dos 

idosos brasileiros são financeiramente independentes, 95% deles viajam todos os 

anos, 46% preferem o avião como meio de transporte e 76% se hospedam em 

hotéis e pousadas (MINTUR, 2014). 

Quanto à questão da sazonalidade em turismo, esta pode ser atenuada graças à 

participação efetiva deste público nos períodos denominados de baixa temporada. 

Bacal apud Fromer e Vieira (2003, p.68) chama a atenção para este assunto 

ressaltando que os idosos podem “[...] constituir um fluxo permanente nas baixas 

temporadas [...] durante todo o ano”.  

Os idosos contemporâneos quebraram o paradigma de gerações passadas, as quais 

ficavam tão somente a contemplar os seus dias se esvaindo ao longo do tempo, à 

espera que um dia este ciclo de vida se findasse. O idoso de hoje quer mais, anseia 

por viver e aproveitar cada dia da melhor maneira possível. Referindo-se a esta 

abordagem Fromer e Vieira (2003, p. 52) analisam que o idoso do “século XXI de 

forma geral, vive mais e melhor”, e acreditam que “a “velha” imagem de debilidade e 

resignação vem sendo rompida”. 

A presente pesquisa julga como relevantes algumas características apontadas por 

Fromer e Vieira (2003 p. 49, 63 e 64.) ao discorrerem sobre o idoso contemporâneo. 

As autoras os analisam como: 

[...] indivíduos interessados e bem dispostos [...]. Valorizam, especialmente, 
o bem-estar e a satisfação pessoal. [...] dispõe de uma parcela de tempo 
livre mais ampla que a de outros grupos sociais. [...] dispõe de recursos 
materiais para satisfazer suas necessidades, e possui uma experiência de 
vida e de conhecimentos acumulada durante anos. 

2. O comportamento do consumidor idoso com ênfase em aspectos 

emocionais 

Ao analisar o comportamento dos idosos no universo das viagens, Garcia apud 

Fromer e Vieira (2003, p. 66 e 67) relata que:  

preferem realizar atividades turísticas em grupos, mas não necessariamente 
com indivíduos da mesma idade; são críticos e seletivos, buscando 
qualidade; visam ao conforto e aos benefícios; procuram lugares novos, e 
se relacionam mais; são exigentes e reivindicativos, informados, 
conscientes e muito ciosos de seus direitos; privilegiam a qualidade de 
serviços e a relação qualidade/preço; e não querem ser tratados como 
incapazes, mas com respeito (não por sua condição de idosos, mas de 
clientes em absoluta igualdade com os demais). 
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Para Fromer e Vieira, muito além do consumo de bens como hotéis, transporte, 

alimentação, etc., o aspecto mais relevante do produto turístico diz respeito à sua 

imaterialidade: “consome-se o sonho da viagem na esperança de reter a sensação 

de satisfação que essa compra pode proporcionar” (FROMER; VIEIRA, 2003, p.59). 

As citadas autoras chamam a atenção para uma das estratégias utilizadas no 

mercado turístico, que é a segmentação da oferta. Este instrumento consiste em, a 

partir de um público alvo, encaminhar ações de marketing que incidam na 

comercialização de produtos específicos. No caso dos idosos, Fromer e Vieira 

apontam que a segmentação de oferta turística encontra como principal 

característica, a maior disponibilidade de tempo livre, diferenciando-os dos demais 

segmentos. Entretanto, indica que na relação turismo e idoso, o aspecto “qualidade 

de tempo” deva sobrepujar a “quantidade de tempo”. Segundo as autoras, o que 

impulsiona os idosos a viajar é o “desejo de realizar neste tempo atividades 

prazerosas e enriquecedoras, de concretizar determinados projetos sempre adiados 

no transcorrer da vida “produtiva”” (FROMER; VIEIRA, 2003, p. 65).  

Cabe ressaltar a opinião do pesquisador alemão Maucher apud Fromer e Vieira 

(2003, p. 77), em relação ao aspecto motivacional de viagens para idosos: “[...] os 

organismos turísticos deveriam, antes de mais nada, levar em consideração o fato 

de que a motivação de sua clientela não é a fuga do cotidiano, mas ao contrário, é 

viver uma experiência”.  

Dentre várias citações encontradas no artigo da Revista Administrativa da 

Universidade Federal de Santa Maria (Rev. Adm. UFSM, 2013) sobre “a importância 

do estudo das emoções para o comportamento do consumidor”, cabe ressaltar a 

assertiva dos autores Shiv e Fedorikhin (1999): “Fatores afetivos desempenham 

importante papel no processo de decisão de compra, bem como no desenvolvimento 

e na manutenção da preferência dos consumidores por determinados produtos, 

sejam eles bens ou serviços” (REV. ADM. UFSM, 2013, p. 567).  

De acordo com o referido artigo, autores como Holbrook e Hirschman (1982) 

afirmam que “pesquisadores de marketing passaram a considerar também o estudo 

das emoções e suas implicações nas situações de compra e consumo”. E Larán 

(2003) cita que “a Teoria Cognitiva das Emoções é a mais utilizada nos estudos de 

marketing”. Sobre esta teoria, o artigo menciona os autores Kumar e Oliver (1997) 
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que a definem deste modo: “A Teoria Cognitiva das Emoções propõe que as 

emoções são consequências de avaliações que as pessoas fazem em relação à 

significância de determinado evento para o seu bem-estar”. (REV. ADM. UFSM, 

2013, p. 567). 

O artigo citado anteriormente buscou “analisar as emoções presentes no ato de 

escolha de destinos de viagens pela terceira idade”. Os resultados obtidos 

permitiram “identificar a presença e a importância das emoções vivenciadas no 

decorrer de um processo de escolha de destino de viagem e evidenciar que estas 

emoções são fundamentais para a tomada de decisão de futuras viagens” (REV. 

ADM. UFSM, 2013, p. 575). 

Cabe salientar que o presente estudo, ao destacar o papel das emoções em 

situações de compra e consumo, não se propôs, em momento algum, desviar o foco 

do objeto de estudo, o qual procura identificar o turismo como elemento contribuinte 

para o emocional do idoso. Considerando que os aspectos emocionais assumem um 

papel relevante no contexto mercadológico do turismo, pode-se dizer que exercem 

uma função ainda mais importante no âmbito social e emocional do indivíduo. 

Ao ressaltar os aspectos emocionais do idoso na vivência da atividade turística, o 

presente estudo concorda com Fromer e Vieira (2003, p. 65) ao afirmarem: “Entre 

todas as atividades de lazer, o lazer turístico é o mais significativo para o idoso, pois 

incentiva sua sociabilidade, sua comunicabilidade e expande o universo cognitivo 

mediante novas experiências vivenciais”, portanto, contribuindo no ganho de 

qualidade em suas emoções. 

3. O Turismo Social 

O Ministério do Turismo, em sua publicação Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil, atribuiu o surgimento do Turismo Social à Europa, em 

meados do século XX, sob a prerrogativa de atendimento “às necessidades de férias 

das camadas sociais menos favorecidas”, por meio do lazer (MINTUR, 2014, p.5). 

Em se tratando do desenvolvimento da atividade turística voltada para a inclusão 

social, o MINTUR salienta sobre a importância de se contemplar as peculiaridades 

dos quatro agentes envolvidos: “o turista, o prestador de serviços, o grupo social de 
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interesse turístico3, e as comunidades residentes nos destinos”. Quanto ao turista, 

as ações devem se voltar para o grupo de consumidores que, por apresentarem 

“renda insuficiente”, ou “motivos diversos”, desfrutam de modo restrito da atividade 

turística, ou do lazer. No que diz respeito aos prestadores de serviços turísticos, se 

busca alcançar “pequenos e micro empreendedores” de modo a incluí-los em 

oportunidades de negócios proporcionadas pela atividade turística. Aos grupos e 

comunidades de interesse turístico, deve-se atentar para suas “condições culturais e 

sociais”, como integrantes do “ativo turístico local”. Importa que sejam observadas 

iniciativas de “conservação do patrimônio cultural, natural e social da população 

local” (MINTUR, 2014, p.6). 

Diante de tais abordagens relevantes, o MINTUR considera que o Turismo Social 

deva ser visto não apenas como um “segmento da atividade turística”, mas como um 

instrumento resultante em “benefícios sociais“, e o conceitua desta maneira: 

“Turismo Social é a forma de conduzir e praticar a atividade turística promovendo a 

igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania 

na perspectiva da inclusão” (MINTUR, 2014, p.6). 

De acordo com Almeida (2001) a organização de maior representatividade 

internacional em Turismo Social foi instituída na Bélgica, no ano de 1963. Trata-se 

do Bureau International de Tourisme Social (BITS)4, que tem com principal objetivo o 

incremento do Turismo Social no mundo. O referido autor ressalta que o BITS 

agrupa 145 organismos-membros em aproximadamente 40 países, e menciona que 

o Brasil se faz representado por dois membros: Serviço Social do Comércio (SESC) 

e pela Sociedade de Serviço Social (SSS). 

Ao se referir ao BITS, o MINTUR menciona o congresso da entidade ocorrido em 

1996, no qual estabelece a Declaração de Montreal destacando: “todos os seres 

humanos têm direito a descansar, a um tempo de ócio, a um limite de horas 

trabalhadas e a férias pagas” (MINTUR, 2014). 

Segundo o MINTUR, o Código Mundial de Ética do Turismo destina ao Turismo 

Social “promover um turismo responsável, sustentável e acessível a todos, no 

                                                             
3
 Grupo social de interesse turístico refere-se a comunidades que conservam seus patrimônios 

tradicionais a exemplo de quilombolas e indígenas (MINTUR, 2014).  
4
 Atualmente OITS - Organização Internacional de Turismo Social. 
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exercício do direito que qualquer pessoa tem de utilizar seu tempo livre em lazer ou 

viagens e no respeito pelas escolhas sociais de todos os povos” (MINTUR, 2014).  

De acordo com Almeida (2001, p. 83), no Brasil, o SESC é “[...] uma entidade que 

tornou-se referência no País na operação, há muitos anos, de programações de 

turismo social com grandes resultados”. 

3.1 O SESC e o Turismo Social 

O Serviço Social do Comércio (SESC) foi instituído através do Decreto Lei nº 9.853 

de 13 de setembro de 1946, que em seu artigo 1º deixa registrado os ideais da 

instituição: “[…] planejar, e executar, direta ou indiretamente, medidas que 

contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários 

e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da 

coletividade” (SESC, 2014). De acordo com a publicação “Diretrizes Gerais de Ação 

do SESC” (SESC, 2010), tal iniciativa partiu do empresariado, de organizações 

sindicais, sob a liderança de João Daudt d’Oliveira. 

Em se tratando do enfrentamento dos problemas sociais, seus idealizadores 

planejavam que a instituição se tornasse um “instrumento de, não apenas, alívio de 

situações individuais desfavoráveis, mas também de transformação e progresso 

social” (SESC, 2010, p. 9). 

Sob a compreensão de que o “indivíduo para alcançar a plenitude da condição 

humana precisa atingir um estado de bem estar físico, mental e social”, o SESC 

direciona suas ações para as áreas de saúde, educação, cultura e lazer (SESC, 

2010, p. 24). 

No campo do lazer, em especial, o Programa de Turismo Social do SESC-SP tem 

suas ações norteadas por quatro princípios: “a democratização do acesso à 

atividade turística, o desenvolvimento social dos participantes, a educação pelo 

turismo e a educação para o turismo”. O primeiro princípio visa o acesso às viagens 

promovidas pelo programa às pessoas de baixa renda, e a inclusão social daquelas 

que, de alguma forma, se veem excluídas do contexto das viagens, como os 

portadores de necessidades especiais, deficientes culturais e grupos sociais 

marginalizados, ou excluídos por motivos diversos. O segundo princípio objetiva 

promover o encontro do visitante com o visitado, direcionando ações que 
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estabeleçam a interação dos viajantes com o “outro, com a diferença e a 

diversidade”. Quanto à educação pelo turismo, as ações almejam levar o viajante a 

interpretar cada experiência vivenciada na viagem, considerando todos os 

instrumentos envolvidos “(o guia de turismo, os companheiros de viagem, a 

população receptora, escritores, artistas)” e transformar estas vivências em 

“apreensão de conhecimentos”. E a educação para o turismo é o direcionamento de 

toda atividade turística em prol da formação do viajante, de modo que ele adquira 

uma maior conscientização no desfrute de uma viagem, tornando-se mais crítico e 

responsável neste processo. Este princípio foca a “formação de público para o 

turismo” (SESC, 2014). 

A primeira colônia de férias do SESC denominada Colônia de Férias Ruy Fonseca, 

foi inaugurada em 1948, na cidade de Bertioga, litoral norte do estado de São Paulo 

que, segundo Almeida (2001, p. 86) serviu de “modelo para várias colônias de férias 

em todo o País”. Atualmente recebe o nome de Centro de Férias SESC Bertioga. 

4. Resultados e análise da pesquisa de campo 

Este capítulo trata dos resultados da pesquisa de campo a qual tem como objetivo 

principal, conforme destacado no capítulo introdutório, mensurar o aproveitamento 

emocional das viagens pelos idosos.  

Atentando para o fato da representatividade deste grupo etário no universo a ser 

analisado, se ponderou estudar uma parcela desta população que participa em 

roteiros de viagens do Programa de Turismo Social do SESC.  

Dentre as várias opções sugeridas pela programação do referido programa, os 

roteiros escolhidos para o desenvolvimento desta pesquisa foram: “Águas de Araxá”, 

em Araxá / MG, 30/05 a 02/06 de 2013, durante o feriado de Corpus Christi, e “De 

barco por Santa Maria da Serra”, em Águas de São Pedro / SP, 04 a 06 de abril de 

2014. Importa salientar que a aplicação da pesquisa em dois roteiros distintos se fez 

necessária, a fim de que os resultados obtidos não ficassem enviesados pela 

temática de um determinado roteiro, além de contribuir para uma maior diversidade 

de opiniões e informações. Em cada um dos roteiros propostos houve a colaboração 

de catorze idosos totalizando 28 entrevistados. Cumpre realçar ainda que, de um 

total de 28 questionários respondidos, 18 deles foram realizados individualmente, e 
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nos 10 casos restantes, os entrevistados tiveram o auxílio de seus respectivos 

cônjuges. Diante disso, os resultados obtidos dentro do universo analisado são 

altamente representativos.  

A fim de elucidar o leitor acerca do objetivo proposto, a descrição e análise dos 

dados colhidos serão apresentadas em duas etapas. A primeira, em formato de 

tabelas, e comentários posteriores, retratará sucintamente o perfil socioeconômico 

dos entrevistados, e o comportamento destes no universo das viagens. A segunda 

se utilizará do método fenomenológico para descrever sobre as expectativas e 

necessidades dos idosos em relação aos roteiros em questão. Optou-se por esta 

abordagem por julgar ser a melhor alternativa para a análise do objeto de estudo 

desta pesquisa. Nas palavras de Netto (2011, p.146 e 147): “[...] a fenomenologia vai 

trabalhar para compreender o viver de acordo com o percebido por quem faz parte 

deste viver [...] é um método propício quando se quer estudar a experiência de vida 

das pessoas”. 

Perfil socioeconômico: os dados abaixo retratam o panorama socioeconômico dos 

entrevistados: 

Tabela 1 - Idade e gênero 

Idade Feminino Masculino Total 

60 a 69 12 6 18 

70 a 79 6 1 7 

80 a 85 2 1 3 

Total Geral 20 8 28 

 

Tabela 2 - Escolaridade e renda familiar 

Escolaridade | Renda Familiar 
até 

3 sal. 

de 3 sal.      
a 5 sal. 

de 5 sal. 

a 10 sal. 

acima de 

10 sal. 
Total 

Pós-graduado   1 1 2 

Superior completo 1 2 7 3 13 

Ensino Médio 1 3 1 1 6 

Fundamental completo 1 1 1  3 

Fundamental incompleto 4    4 

Total Geral 7 6 10 5 28 
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O grupo de idosos pesquisados é formado por 20 mulheres e 8 homens, com idades 

que variam de 60 a 85 anos, sendo 22 moradores da cidade de São Paulo, e 6 

residentes em outros municípios. Outro dado interessante surge do cruzamento das 

variáveis escolaridade e renda familiar resultando uma relação de reciprocidade: 

quanto maior o nível de escolaridade tende a ser maior a renda familiar do idoso. 

Comportamento de viagem: observou-se no conjunto analisado uma alta frequência 

em viagens a lazer, conforme descrito nas tabelas abaixo: 

Tabela 3 - Frequência em viagens a lazer 

Frequência Total 

Anualmente 2 

Semestralmente 4 

3 a 4 vezes por ano 15 

6 a 12 vezes por ano 7 

Total Geral 28 

 

Tabela 4 - Motivação principal das viagens a lazer 

Motivação Total 

Cultura 11 

Sol e Praia 8 

Rural 5 

Ecoturismo 3 

Compras 1 

Total Geral 28 

 

Os dados revelam que mais da metade dos entrevistados viajaram de 03 a 04 vezes 

ao ano, acompanhados de seus cônjuges, ou sozinhos. O segundo grupo, em menor 

número, declarou um comportamento ainda maior em viagens, 06 a 12 vezes ao 

ano. Os períodos tradicionalmente denominados de alta, ou baixa temporada em 

Turismo, pouco influenciaram este público que praticamente viaja o ano todo. 

Importa destacar que a maioria dos entrevistados declarou como motivação principal 

em suas viagens a lazer, os elementos: Cultura e Sol e Praia.   

Conforme relatado anteriormente, a segunda etapa da pesquisa se utilizou do 

método fenomenológico, com o propósito de evidenciar os resultados obtidos 
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atinentes ao aproveitamento das viagens para o emocional do idoso. Embora os dois 

roteiros de viagens representassem juntamente 28 entrevistados, para esta etapa 

foram considerados 14 participantes. Optou-se por uma amostra do universo 

analisado “porque a pesquisa qualitativa está interessada no aprofundamento das 

respostas obtidas, e não no número de questionários aplicados” (NETTO, 2011, 

p.149).  

O método consiste em descrever os dados coletados observando a seguinte ordem: 

transcrição na íntegra da resposta do idoso; redução da ideia principal do 

entrevistado pelo entrevistador; e, as assertivas obtidas do entrevistado reduzidas 

pelo entrevistador. Seguem abaixo as perguntas apresentadas aos idosos, das quais 

resultaram a coleta, e a análise dos dados obtidos apresentados posteriormente: 

1. Qual a motivação principal desta viagem: conhecer pessoas, fortalecer amizades; 

descansar, aliviar o estresse cotidiano; desenvolvimento pessoal, aprendizado; e 

outros. 

2. Quais as três reações principais que uma viagem como esta provoca? Enumerar 

por ordem de importância: alegria de viver; disposição para novas experiências; 

procurar mais opções de lazer no meu cotidiano; e curtir mais família e amigos. 

3. Quanto uma viagem como esta muda seu cotidiano: totalmente, muito, médio, 

pouco, e nada. O que muda? 

4. Quais as sensações que uma viagem como esta provoca? 

4.1 Coleta e análise de dados – Roteiro de Araxá  

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 – Descansar / Aliviar o estresse cotidiano Descanso, relaxamento. Viagem motivada por 

descanso. 

Resposta 2 - 1ª Procurar mais opções de lazer no meu 

cotidiano; 2ª Disposição para novas experiências, e 3ª 

Alegria de viver. 

Desejo por mais lazer, novas 

experiências, e alegria de 

viver. 

Maior desejo por lazer, 

novas experiências, e mais 

alegria de viver. 

Resposta 3 -  Totalmente. Muda meu modo de pensar, ver 

essas pessoas de um modo diferente! Às vezes a pessoa 

tem uma cara feia, mas depois  você vê que não é nada 

disso. 

Totalmente. Mudança de 

conceito: não julgar o outro 

pela aparência. 

Totalmente. Relacionar-se 

com o próximo permitiu 

quebra de preconceito. 

Resposta 4 - Me senti feliz com tudo, a recepção das 

pessoas, fui muito bem atendida. Eu me distraí bem, a 

Feliz por ter sido acolhida, 

bem atendida, e pelo lazer 

Felicidade traduzida em 

relacionamentos sociais, e 
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viagem me tornou bem feliz! desfrutado. momentos de lazer. 

Quadro 1. Qualificação do sujeito: mulher, 80 anos, ensino fundamental incompleto. 

 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 - Descansar, aliviar o estresse cotidiano. Descanso, relaxamento. Viagem motivada por 
descanso. 
 

Resposta 2 - 1ª Alegria de viver; 2ª Procurar mais opções 
de lazer no meu cotidiano, e 3ª Curtir mais família e 
amigos. 

Vivenciar uma viagem é ter 
mais alegria de viver, 
desfrutar de mais lazer, 
família e amigos. 
 

Viajar proporciona alegria 
de viver, maior desejo por 
lazer diário, e por desfrutar 
de família e amigos. 
 

Resposta 3 - Muito. Você fica mais disposta, mais feliz, 
mais leve, desestressada, tem tanta coisa! 

Muito. Tem mais disposição, 
felicidade, leveza, 
tranquilidade, etc., quando 
viaja. 
 

Muito. Viajar proporciona 
disposição, felicidade, 
leveza, tranquilidade. 

Resposta 4 – Bem-estar, felicidade, paz, alegria, um monte 
de coisas! 

Viajar é sinal de bem-estar, 
felicidade, paz, alegria, e 
muito mais! 
 

Viajar desperta bem-estar, 
felicidade, paz, alegria, e 
muito mais! 

Quadro 2. Qualificação do sujeito: mulher, 60 anos, ensino médio completo. 

 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 - De tudo um pouco: conhecer pessoas, 
descansar, e se abrir para conhecer de tudo! 

Motivado a conhecer 
pessoas, descansar e 
adquirir conhecimento. 
 

Viagem motivada por 
novos relacionamentos, 
descanso e conhecimento. 
 

Resposta 2 - 1ª Disposição para novas experiências; 2ª 
Procurar mais opções de lazer no meu cotidiano, e 3ª 
Curtir mais família e amigos. 

Almeja novas experiências, 
mais lazer, e aproveitar mais 
família e amigos. 
 

Desejo por novas 
experiências, mais lazer 
diário, e aproveitar mais 
família e amigos. 
 

Resposta 3 – Médio. Faz muito bem para a gente, 
crescemos mais como ser humano, agrega valores. 
Sempre aprende mais coisas, aumenta o conhecimento. 
 

Médio. Viajar é bem-estar. É 
crescer como ser humano, 
além de agregar valores e 
conhecimento. 
 

Médio. Viajar promove um 
bem-estar, além de 
agregar valores e 
conhecimento. 
 

Resposta 4 - Gratidão por tudo e por todos. A vida merece 
ser vivida! Agradecimento a Deus por poder viajar, ter 
condições de viajar. 

Imensa gratidão, e 
satisfação por viver, e por ter 
condições de viajar. 
 

Gratidão e satisfação pela 
vida, e por poder viajar. 

Quadro 3. Qualificação do sujeito: homem, 69 anos, superior completo. 

 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 – Diversão / Entretenimento Diversão, entretenimento. Viajar é se divertir, se 
entreter. 
 

Resposta 2 - 1ª Alegria de viver; 2ª Disposição para novas 
experiências, e 3ª Procurar mais opções de lazer no meu 
cotidiano. 

Alegria, abrir-se para o novo, 
e incluir mais lazer no dia a 
dia. 

Alegria de viver, desejo por 
novas experiências, e por 
mais lazer diário. 
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Resposta 3 - Totalmente. Modo de encarar a vida, de dar 
mais valor à vida. As viagens mudaram nossos valores 
(casal). Uma viagem vale muito mais do que um carro 
zero! 
 

Totalmente. Valorizar mais a 
vida. As viagens permitiram 
mudança de conceitos.  
 

Totalmente. Mudança de 
conceitos: valorizar mais a 
vida, e as viagens.   

Resposta 4 - Prazer, satisfação de conseguir realizar algo.  
Que gostoso, que maravilha poder fazer isso! 

Prazer e satisfação em 
poder viajar. 

Viajar resulta em prazer e 
satisfação. 
 

Quadro 4. Qualificação do sujeito: homem, 61 anos, superior completo. 

 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 – Diversão / Entretenimento Diversão, entretenimento. Viajar é se divertir, se 
entreter. 
 

Resposta 2 – 1ª Alegria de viver; 2ª Disposição para novas 
experiências, e  3ª Curtir mais família e amigos.  

Alegria de viver, desejo por 
novas experiências, por 
curtir família e amigos. 
 

Alegria de viver, desejo por 
novas experiências, por 
curtir  família e amigos. 

Resposta 3 - Médio. Novas amizades, reforçar a amizade e 
conhecimento da história de uma cidade. 

Médio. Mudanças: amplia o 
círculo de amigos, e adquire 
mais conhecimento.  
 

Médio. O que vale é 
valorizar relacionamentos, 
e adquirir conhecimento.  

Resposta 4 - Alegria de viver, satisfação por ter saúde, 
condições financeiras. Agradecimento a Deus, a felicidade 
de possuir tudo isso que a gente tem. 
 

Alegria, satisfação, gratidão 
a Deus por tudo que tem. 

Alegria plena, satisfação e 
gratidão por tudo que 
possui. 

Quadro 5. Qualificação do sujeito: mulher, 66 anos, superior completo. 

 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 – Desenvolvimento pessoal / Aprendizado Busca por desenvolvimento 
pessoal, e conhecimento. 

Viagem motivada por 
desenvolvimento, e 
crescimento pessoal. 
 

Resposta 2 – 1ª Curtir mais família e amigos; 2ª Alegria de 
viver, e 3ª Procurar mais opções de lazer no meu 
cotidiano. 

Apreciar mais família e 
amigos, alegria de viver, e 
mais lazer no cotidiano. 

Apreciar mais família e 
amigos, alegria de viver, e 
desejo por mais lazer 
diário. 
 

Resposta 3 – Totalmente. Você conhece pessoas, aprende 
muito com os acervos, eu gosto muito de cultura, tem 
conteúdo para contar! 

Totalmente. Conhecer 
pessoas, e adquirir cultura 
foram aspectos relevantes 
na viagem. 
 

Totalmente.  Possibilita 
maior interação social, e 
crescimento cultural. 
 

Resposta 4 – Ansiedade, sou muito ansiosa, me senti 
muito bem! Inesquecível conhecer o hotel tem uma história 
linda, espero que preserve! 

Ansiedade, bem-estar e 
esperança pela preservação 
cultural. 
 

Viajar causa: ansiedade, 
bem-estar, e esperança. 

Quadro 6. Qualificação do sujeito: mulher, 69 anos, fundamental incompleto. 

 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 – Descansar / Aliviar o estresse cotidiano Descanso, relaxamento. Viagem motivada por 
descanso e relaxamento. 
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Resposta 2 – 1ª Disposição para novas experiências; 2ª 
Alegria de viver e 3ª Curtir mais família e amigos. 

Desejo por novas 
experiências, alegria de 
viver, e apreciar mais 
familiares e amigos. 

Viajar provoca desejo por 
novas experiências, dá 
mais alegria de viver, e 
apreciar família e amigos. 

Resposta 3 – Pouco. Muda em conhecimento, como a 
viagem foi curta acrescentou pouco. 

Pouco. Agregou algum 
conhecimento, no restante, 
devido ao curto período 
viajado pouco acrescentou. 
 

Pouco. Viagem curta 
representa pouca alteração 
no cotidiano, agrega algum 
conhecimento. 

Resposta 4 – Alegria, alegria de se sentir viva, de ter 
amigos, sempre você simpatiza com um, e com outro, 
sempre acrescenta. 
 

Alegria por viver, e ter 
amigos. 

Alegria plena por viver e 
ter amigos.  

Quadro 7. Qualificação do sujeito: mulher, 68 anos, superior completo. 

A partir dos dados coletados observou-se que os participantes do roteiro de Águas 

de Araxá, em sua maioria, indicaram o descanso como principal motivação desta 

viagem. 

Considerando as três principais reações provocadas pela viagem, se atribuiu à 

alegria de viver maior relevância, seguida de disposição para novas experiências, e 

desfrutar mais de família e amigos. É provável que tenha estabelecido uma 

correlação entre estas reações, de modo a se estabelecer o grau de importância 

entre elas. 

A maior parte dos idosos conferiu à viagem proposta total mudança em seu 

cotidiano, especialmente no que diz respeito ao convívio social e à própria vida. 

Posteriormente, os que classificaram como médio a mudança ocorrida destacaram 

como elementos relevantes o bem-estar, agregar valores, maior conhecimento, e 

novos relacionamentos.  

As sensações despertadas nos entrevistados evidenciaram o quanto a experiência 

de viagem representou para eles. De acordo com o descrito pelos idosos viajar 

instigou a sensações como: felicidade, bem estar, paz, alegria, gratidão, satisfação, 

ansiedade e esperança. 

4.2 Coleta e análise de dados - Roteiro Águas de São Pedro 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 – Descansar, aliviar o estresse cotidiano. Descanso, relaxamento. Viagem motivada por 
descanso. 
 

Resposta 2 – 1ª Disposição para novas experiências; 2ª 
Alegria de viver, e 3ª Procurar mais opções de lazer no 
meu cotidiano. 
 

A viagem instiga a novas 
experiências, alegria de viver 
e a desejar mais lazer no 
cotidiano. 

Viajar estimula a novas 
experiências, alegria de 
viver, e a desejar mais 
lazer diário.  
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Resposta 3 – Pouco. Eu tenho a minha filha, que mora 
comigo, e eu a deixei sozinha. Eu descanso um pouco, 
porque eu não “tô” cuidando da casa, nem da comida, é 
ela que cuida. É isso que muda, a falta que faz é pra ela, 
porque para mim é “cada vez mais descansada”, eu 
descanso mais! 
 

Pouco. Sair da rotina e 
descansar faz bem, porém, 
não trazem mudanças 
significativas para o 
cotidiano. 

Pouco. Julga como 
irrelevante mudança no 
cotidiano o fato de sair da 
rotina. 

Resposta 4 - Ah, muita coisa boa! Essas coisas assim, 
diferentes! Conheci bastante gente diferente, conheci os 
lugares, é isso aí! 

Conhecer lugares, e 
pessoas diferentes 
provocam boas sensações. 
 

Viajar permite novas 
experiências, e causa boas 
sensações. 

Quadro 1. Qualificação do sujeito: mulher, 63 anos, fundamental incompleto. 

 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 - Diversão, entretenimento. Diversão, entretenimento. Viajar é se divertir, se 
entreter. 

Resposta 2 – 1ª Curtir mais família e amigos; 2ª Alegria de 
viver, e 3ª Procurar mais opções de lazer no meu 
cotidiano. 

Desfrutar de família e 
amigos, alegria de viver, e o 
desejo por mais lazer diário. 

Desfrutar de familiares e 
amigos, alegria de viver, e 
desejar  mais lazer diário. 

Resposta 3 – Muito. Muda bastante, isso traz uma 
mudança de ares, uma mudança de perspectiva, cria 
novas amizades! Tudo é muito importante, do meu ponto 
de vista! 

Muito. É importante viajar 
para mudar de ares, de 
perspectiva, e criar novas 
amizades. 

Muito. A viagem permitiu 
mudança de ares, de 
perspectiva, e novas 
amizades. 

Resposta 4 - O principal: sensação é mudar do seu 
ambiente, do seu status quo, é convivência! Eu acho que 
essas são as duas principais coisas que acontecem numa 
viagem! 

Mudança de ambiente, do 
status quo, e convivência 
são as sensações mais 
relevantes. 
 

Viajar permite mudança de 
ambiente, do status quo, e 
convivência. 

Quadro 2. Qualificação do sujeito: homem, 67 anos, pós-graduado. 

 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 – Conhecer pessoas, fortalecer amizades. Desejo por novas e/ou 
fortalecer amizades. 

Deseja aumentar o círculo 
de amigos. 
 

Resposta 2 - 1ª Alegria de viver, 2ª Disposição para novas 
experiências, e 3ª Procurar mais opções de lazer no meu 
cotidiano. 

A viagem propiciou mais 
alegria, maior disposição 
para o novo, e um desejo 
maior por lazer diário.  

Viajar resulta em alegria de 
viver, desejar novas 
experiências e mais lazer 
no dia a dia. 
 

Resposta 3 – Totalmente. Alegria de estar em convivência 
com outras pessoas, pessoas da nossa sociedade que 
fazemos parte, então, fiquei alegre, muita alegria! 

Totalmente. Conviver com 
outras pessoas é a maior, e 
a melhor de todas as 
mudanças. Proporciona 
muita alegria! 

Totalmente. A maior 
mudança é estar em 
convivência com outras 
pessoas, da qual resulta 
em muita alegria! 

Resposta 4 - Seria uma resposta quase a de cima, a 
sensação de vida, de viver, de alegria! Uma sensação de 
retorno à alegria, que acabou com uma depressão muito 
forte que eu estava! Então, é a alegria de estar em 
convivência com outras pessoas! 
 

Sensação de vida, alegria 
por viver, e conviver com 
outras pessoas. 

Sensação de vida, alegria 
de viver e,  de conviver 
com outras pessoas.  

Quadro 3. Qualificação do sujeito: homem, 85 anos, ensino médio. 
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Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 – Conhecer pessoas, fortalecer amizades.  Busca por novas amizades, 
relacionamentos. 
 

Desejo por interação 
social. 

Resposta 2 - 1ª Alegria de viver, 2ª Disposição para novas 
experiências, e 3ª Curtir mais família e amigos. 

A viagem dá mais alegria de 
viver, estimula a novas 
experiências e apreciar 
família e amigos. 
 

A viagem propiciou alegria 
de viver, desejar novas 
experiências e apreciar 
família e amigos. 

Resposta 3 – Muito. Você vem renovada, é diferente! 
Quebra a rotina, conhece outras pessoas. É uma injeção 
de ânimo! 

Muito. Sair da rotina, 
conhecer pessoas, e renovar 
as forças! 

Muito. A viagem permite 
sair da rotina, conhecer 
pessoas e dá novo ânimo! 

Resposta 4 - É uma viagem que provoca uma série de 
sensações. A natureza nos ensina muita coisa, e nos dá 
muita coisa! E isso renova tudo de bom que a gente tem, o 
que recebe, e que a gente pode transmitir àqueles que nos 
cercam! 

A natureza ensina, e oferta 
muita coisa ao ser humano 
de modo a renová-lo 
interiormente. Importa ao 
homem compartilhar do seu 
melhor com o próximo.  
 

A sensação de renovo que 
uma viagem proporciona 
leva o ser humano  a se 
tornar mais acessível ao 
seu próximo. 

Quadro 4. Qualificação do sujeito: mulher, 75 anos, superior completo. 

 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 – Tomar banho com águas sulfurosas. Águas sulfurosas. Motivação por atrativo 
medicinal. 
 

Resposta 2 - 1ª Alegria de viver; 2ª Procurar mais opções 
de lazer no meu cotidiano, e 3ª Disposição para novas 
experiências. 

Viajar causa alegria de viver, 
desejo por mais lazer diário 
e novas experiências. 

Alegria de viver, mais lazer 
no cotidiano, e desejo por 
novas experiências. 

Resposta 3 – Muito. A gente conhece culturas novas, 
pessoas novas, muda muito! 

Muito. Agrega maior 
conhecimento, e amplia os 
relacionamentos.  

Muito. A viagem permite 
ampliar o nível cultural, e 
social do ser humano. 
 

Resposta 4 - Mais alegria de viver, paz, conhecimento, 
conhecer as pessoas, coisas diferentes! 

Alegria de viver, paz, 
crescimento social e cultural. 

Sensações instigadas pela 
viagem: alegria de viver, 
paz, crescimento social e 
cultural. 
 

Quadro 5. Qualificação do sujeito: mulher, 60 anos, fundamental completo. 

 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 – Passear com namorado novo. 
 

Desfrutar de lazer com a 
pessoa amada. 

Viagem motivada por 
relacionamento amoroso. 
 

Resposta 2 – 1ª Procurar mais opções de lazer no meu 
cotidiano, 2ª Alegria de viver e 3ª Disposição para novas 
experiências. 

Viajar desperta o desejo por 
mais lazer, dá mais alegria 
de viver  e estimula a ter 
novas experiências. 
 

A viagem desperta o 
desejo por uma vida mais 
divertida, feliz, e aberta a 
novas experiências. 

Resposta 3 – Muito. Disposição para mais viagens. Muito. A viagem significou 
tanto, a ponto de se desejar 
viajar cada vez mais. 
 

Muito. Viajar foi tão 
relevante para o cotidiano, 
que espera viajar mais. 

Resposta 4 – Independência e rejuvenescimento.  Independência e Viajar provoca sensações 
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rejuvenescimento. de liberdade e renovo. 
 

Quadro 6. Qualificação do sujeito: mulher, 74 anos, ensino médio completo. 

 

Discurso na linguagem do sujeito 
Redução unidades de 

significado 

Asserções articuladas no 

discurso 

Resposta 1 – Descansar, aliviar o estresse cotidiano. 
 

Descanso, relaxamento. Viagem motivada por 
descanso, relaxamento. 
 

Resposta 2 - 1ª Alegria de viver, 2ª Curtir mais família e 
amigos, e 3ª Procurar mais opções de lazer no meu 
cotidiano. 

Viajar promove alegria de 
viver, de aproveitar mais 
família e amigos, e de ter 
mais lazer no cotidiano. 
 

Importante é ter alegria de 
viver, família, amigos e,  
mais lazer no cotidiano. 

Resposta 3 – Muito. Porque eu ainda trabalho fora, então, 
é muito prazeroso a gente sair “fora” da rotina, passear! A 
gente (casal) costuma passear bastante, [...] meu marido é 
aposentado, e eu não sou ainda, então, para mim é um 
lazer muito grande! Como “se dizer” tira o estresse, estas 
viagens! Então, a viagem pode ser pequenininha, pode ser 
grande, é muito prazeroso! 
 

Muito. As viagens permitem 
sair da rotina, ter mais lazer, 
momentos de relaxamento, e 
muito prazer! O importante é 
viajar, independente de sua 
duração! 

Muito. Realizar uma 
viagem traz mudanças que 
vão das mais simples, 
como sair da rotina, até 
momentos de muito prazer, 
e de alívio do estresse 
cotidiano.  

Resposta 4 - Provoca uma sensação de prazer! A viagem 
é muito gostosa, eu gosto demais de viajar, de conhecer 
novos lugares, novas cidades, nem que seja o entorno 
“perto” de São Paulo. Eu gosto muito de viajar, só o fato de 
mudar a paisagem para mim já “tá” valendo! 

A viagem permite conhecer 
novos lugares, novas 
cidades, mudar de 
paisagem, e tudo isso causa 
uma sensação de prazer! 

Não importa se a viagem é 
para perto, ou para longe, 
o simples fato de viajar 
causa uma enorme 
sensação de prazer! 
 

Quadro 7. Qualificação do sujeito: mulher, 63 anos, superior completo. 

A maioria dos idosos participantes do roteiro de Águas de São Pedro se mostrou 

motivado a participar desta viagem principalmente por duas razões: descanso, e 

estabelecer novas amizades. 

No tocante às três principais reações provocadas pela viagem, por ordem de 

importância, a alegria de viver ocupou a 1ª e 2ª colocação entre os idosos, seguida 

por procurar mais opções de lazer no cotidiano. Cabe ressaltar que, possivelmente, 

a reação de maior relevância tenha impulsionado os idosos a desejarem incluir mais 

opções de lazer no cotidiano. 

A maior parte dos entrevistados respondeu que uma viagem como esta muda muito 

o cotidiano deles, considerando principalmente os seguintes fatores: aumento do 

círculo de amigos, saída da rotina, e renovo das forças. 

Em se tratando das sensações vivenciadas pelos idosos, de modo sucinto, poderia 

traduzi-las simplesmente em uma única palavra: bem-estar. Entretanto, descrevê-las 

elucida o quanto significou a experiência de viagem para este público, a saber: 

sensação de estar viva, alegria por viver e conviver com outras pessoas, renovo, 
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paz, liberdade, prazer, convivência, crescimento cultural, ou simplesmente boas 

sensações. 

Análise comparativa entre os dados obtidos nos dois roteiros de viagem analisados 

traçaram um perfil dos participantes desta pesquisa.  

Em ambos os roteiros, os idosos se motivaram a viajar principalmente para 

descansar. Cabe ressaltar em meio aos participantes do roteiro de Águas de São 

Pedro, o acréscimo da motivação social, no que diz respeito a conhecer pessoas / 

fortalecer amizades.  

Verificou-se um consenso entre os idosos relacionado à alegria de viver como a 

principal reação provocada pelas viagens. 

Atribui-se a valoração de totalmente a média às mudanças ocasionadas pelas 

viagens no cotidiano dos entrevistados. Observou-se uma relação de concordância 

entre os pesquisados considerando tais mudanças principalmente sob os aspectos 

de convívio social, e renovo interior. 

Constatou-se entre os idosos pesquisados, que as sensações potencializadas pelas 

experiências de viagens foram muito além do simples fato de se deslocarem de seus 

lares a um destino desejado. O ato de viajar contribuiu significativamente para este 

público, que traduziu tamanha representatividade em palavras como felicidade, paz, 

satisfação, alegria de viver, renovo, e prazer. 

De acordo com os dados analisados nos roteiros propostos, o Turismo se mostrou 

como elemento contribuinte para o emocional do idoso. Tal afirmativa se justifica 

pelas atribuições dadas pelos próprios idosos ao fenômeno em questão, sendo 

meticulosamente relatadas por eles nas experiências de viagens vivenciadas. 

Considerações finais 

Refletindo acerca do expressivo crescimento da população idosa mundial, e 

considerando como relevante o aspecto sociocultural que contempla a atividade 

turística, o presente estudo buscou analisar o quanto o turismo pode contribuir em 

benefício do emocional do idoso. 
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Diante do objetivo proposto, as ações de pesquisa foram direcionadas para o 

segmento de turismo social, e em especial, ao Programa de Turismo Social do 

SESC. 

Durante entrevistas individuais realizadas com idosos nos roteiros de Araxá e Águas 

de São Pedro, se constatou os efeitos benéficos do turismo para o emocional deste 

grupo etário. 

Os resultados obtidos, por si só, responderam ao questionamento desta pesquisa, 

porém, retomá-los neste momento enfatiza o valoroso instrumento do qual se 

reveste o turismo em prol do emocional do idoso. A principal reação provocada pelas 

viagens entre os entrevistados foi a alegria de viver. As viagens representaram 

numa escala de valoração que variou entre “total” e “média”, importantes mudanças 

no cotidiano do grupo analisado, principalmente no que diz respeito ao convívio 

social e renovação interior.  

Quanto às sensações despertadas pelas viagens, os idosos assim se expressaram: 

felicidade, leveza, bem-estar, paz, alegria de viver, gratidão, satisfação, prazer, 

esperança, crescimento social e cultural, ansiedade, etc. 

Diante de tais evidências, o presente estudo espera ter dado a sua contribuição para 

o aprimoramento da atividade turística voltada aos idosos. Importa, ao contemplar 

este público em potencial, que o turismo vislumbre muito além de números e cifras. 

Enseja-se que as ações direcionadas a este grupo etário sejam revestidas de 

respeito e valor por toda a contribuição que deram na construção da sociedade, e 

pelo muito que eles podem vir a ensinar às futuras gerações.  

A presente pesquisa concorda plenamente com as autoras Fromer e Vieira (2003, p. 

65) ao trazerem à tona a reflexão sobre a relação turismo e idosos:  

O turismo, por meio das viagens, pode cumprir um papel fundamental na 
terceira idade, pois longe de ser uma atividade passiva, de mera 
contemplação e de imposições de roteiros e horários, constitui um 
instrumento ativo de conhecimento e participação social. [...] pode ser um 
veículo de autoconhecimento de elevação de autoestima e de realização 
pessoal. 
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