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RESUMO 

As viagens envolvem um conjunto de experiências que podem impactar no psicológico 

dos turistas, sendo uma fonte para obter níveis positivos de bem-estar subjetivo. A 

pandemia da COVID-19 impactou negativamente o cotidiano e o psicológico dos 

indivíduos, e consequentemente seu bem-estar subjetivo. Além disso, os setores do 

turismo e da hotelaria também foram afetados, em decorrência das restrições de 

deslocamento de pessoas. Desse modo, propõe-se utilizar das memórias de viagem 

para promover os níveis de bem-estar das pessoas. Para isso, emprega-se o uso de 

exercícios simples para realizar essa ação. Além disso, analisa-se os frutos que o 

estudo dessa intervenção pode conceber aos serviços de turismo e hotelaria. Através 

de uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa, o “Programa 4 semanas de 

viagem” foi elaborado aplicando treze exercícios divididos em três fases: memórias de 

viagem, remetendo a passeios passados; cotidiano, explorando o momento atual e o 

presente de uma viagem; e por fim, sonhos de viagem. Como forma de mensuração, 

a cada final das tarefas os participantes deveriam responder se aquele exercício 

melhorou ou piorou o seu bem-estar usando uma escala Likert e comentários 

opcionais. Os resultados indicaram que o programa promoveu o bem-estar subjetivo 

das pessoas obtendo todas médias das atividades positivas. Os promotores de bem-

estar subjetivo durante as viagens foram observados na análise dos dados, sendo 

destacados pelos indivíduos como fatores que além de causarem o aumento do bem-

estar subjetivo no presente, as memórias desses elementos também sugerem o 

desejo de retorno ao momento. Concluiu-se que as viagens podem elevar o bem-estar 

pelas memórias utilizando exercícios para designar um gatilho mental a esses 

momentos. Essa é uma descoberta importante para o turismo e a hotelaria, uma vez 

que apresenta que a preservação dos promotores de bem-estar pode sugerir o retorno 

dos clientes. A investigação permitiu o aumento dos níveis de bem-estar dos seus 

participantes e, ainda, ofereceu frutos para a gestão dos serviços turísticos. 

 

Palavras-chave: Memórias de viagem; Bem-estar subjetivo; Turismo de bem-estar; 

Pandemia da COVID-19. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Travels involve a set of experiences that can impact the tourists psychological, being 

a source to reach positive levels of subjective well-being. Due the COVID-19 

pandemic, tourism and the hotel businesses suffered from the restrictions on the 

displacement of people, and there were several negative effects for individuals who 

ended up shaking their subjective well-being. Thus, it is proposed to use travel 

memories to promote levels of well-being among people. For this, the use of simple 

exercises is employed to perform this action. In addition, it is analyzed the results that 

this intervention can conceive for tourism and hospitality services. Through an action 

research with a qualitative approach, the "4 weeks travel program" was developed 

applying thirteen exercises divided into three phases: travel memories, referring to past 

trips; daily, exploring the current moment and the present of a trip; and finally, travel 

dreams. As a way of measuring, at the end of each task the participants are invite to 

answer whether that exercise improved or worsened their well-being using a Likert 

scale.The results indicated that the program promoted participants’s subjective well-

being by obtaining all the averages of positive activities. The promoters of subjective 

well-being during the trips were observed in the analysis being highlighted by the 

individuals as factors that besides increasing the subjective well-being in the present, 

the memories of these elements also suggest the desire to return to that moment. It 

was concluded that travels can elevate well-being through memories using exercises 

to designate a mental trigger to these moments.This is an important discovery for 

tourism and the hospitality business, since it shows that the preservation of well-being 

promoters can suggest the return of customers. The research allowed the increase of 

the welfare levels of its participants and also bore benefits for the management of 

tourism services. 

 

Keywords: Travel memories; Subjective well-being; Wellness tourism; COVID-19 

pandemic. 
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1. INTRODUÇÃO 

As viagens são uma fonte de bem-estar subjetivo para os turistas (NAWIJN et 

al, 2010). Dessa forma, considerando que existem muitos fatores que podem 

influenciar os níveis de bem-estar dos indivíduos, entende-se que a viagem pode ser 

um destes fatores (MAYER, V. et al., 2019). 

O meio hoteleiro tem elaborado novos ambientes indicando o aumento do bem-

estar dos seus hóspedes através de técnicas naturais de relaxamento, como no caso 

da rede Accor que desenvolveu o relatório "It's a Wellness World: The Global Shift 

Shaking up Our Business" (2019) que indica a importância de introduzir o bem-estar 

nos meios de hospedagem oferecendo meios de promove-lo durante uma viagem. 

Essa medida se relaciona com o desejo das pessoas em utilizar as viagens para 

promover o bem-estar subjetivo. 

O bem-estar subjetivo é uma área da psicologia positiva que tem sido 

frequentemente abordada nas ciências sociais, consequentemente, no turismo e na 

hotelaria. Essa teoria busca compreender não apenas as emoções negativas, mas 

também as positivas e as formas de promove-las (SELIGMAN, 2011). Dessa maneira, 

Seligman (2011) define o bem-estar subjetivo com elementos, sendo estabelecidos 

pelo modelo PERMA em que constam: a emoção positiva, o engajamento, o sentido, 

a realização e os relacionamentos positivos. O autor aponta que a mensuração do 

bem-estar dos indivíduos é determinada por esses componentes em conjunto.  

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de 

pandemia causada pelo vírus da COVID-19 (OMS, 2020a), que ocasionou sérios 

impactos tanto na saúde quanto no cotidiano em nível global. Conforme a propagação 

do vírus foi se expandindo, as principais ações adotadas pela maioria dos países 

visando a redução de danos e combate à pandemia se basearam no distanciamento 

e no isolamento social (COELHO e MAYER, 2020). Isto ocasionou mudanças, como 

escolas fechadas e muitas empresas adotando a prática de home office (BROOKS et 

al, 2020). 

Um dos primeiros setores a ser afetado globalmente com as limitações que o 

momento exige foi o turismo (CHINAZZI et al, 2020). A partir disso, muitas pessoas 

tiveram suas viagens e planos cancelados, sejam de lazer ou negócios. Sendo assim, 

houve um grande abalo não só na saúde e na rotina, mas também nos planos futuros 

que acabaram por serem adiados sem uma previsão de retorno. 
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O medo de contrair a doença é comum em grande parte das pessoas no 

momento atual, como pode apresentar o estudo de Wang, C et al. (2020) realizado na 

China. Além disso, as dúvidas em relação à duração da pandemia e ao futuro 

juntamente com a monotonia durante o isolamento são fatores que abalam o 

psicológico das pessoas (BROOKS et al., 2020). Desse modo, surge a questão se as 

temáticas das viagens poderiam aumentar os níveis de bem-estar subjetivo das 

pessoas durante a pandemia. 

Com as restrições do deslocamento de pessoas e o desencorajamento de 

viagens definidas como não essenciais (COELHO e MAYER, 2020), o objetivo geral 

dessa pesquisa envolve identificar se as memórias das viagens podem promover o 

bem-estar subjetivo durante o período de isolamento social. Para isso, busca-se 

elevar níveis positivos de bem-estar das pessoas por meio de exercícios com a 

temática das viagens. Além disso, analisa-se quais as contribuições que esse estudo 

pode ter para os serviços do turismo e da hotelaria.  

As memórias de uma viagem são influenciadas desde o seu planejamento 

através da expectativa depositada para o passeio (MENDES e GUERREIRO, 2017). 

A realização de uma experiência positiva pode indicar a volta para o destino turístico 

(KIM, H. et al., 2015). À vista disso, os hotéis e os ambientes turísticos podem 

promover momentos memoráveis para despertar o desejo nos turistas de retorno. 

Entretanto, os efeitos causados por uma viagem sofrem distorção com o tempo (KIM, 

J. et al, 2012). As lembranças dos momentos vividos são esquecidas após um período 

e, assim, o aumento ou diminuição dos níveis de bem-estar subjetivo influenciados 

por essas memórias podem ser minimizados. Com isso, esse estudo busca induzir o 

retorno dessas recordações. 

Após uma revisão da bibliografia relacionada aos temas viagens, bem-estar 

subjetivo, memórias de viagem e os efeitos da pandemia da COVID-19, realizou-se 

uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa para investigação de maneiras para 

projetar as viagens no presente.  

O método de pesquisa-ação consiste em implementar uma intervenção 

utilizando de técnicas de pesquisas anteriores (TRIPP, 2005). A partir disso, foi 

elaborado o “Programa 4 semanas de bem-estar” através do projeto Bem-estar & 

Viagens da Faculdade de Turismo e Hotelaria em conjunto ao Programa de Pós-

graduação da UFF, em que foram criados exercícios simples associados aos 
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promotores de bem-estar subjetivo nas viagens que promovessem níveis positivos de 

bem-estar dos seus participantes.  

Essa proposta desenvolveu-se durante quatro semanas com treze exercícios 

baseados na literatura (SELIGMAN, 2011; FREITAS e GRECCO, 2016; MAYER, V. 

et al, 2019). As tarefas se dividiram em três fases representando cada período de uma 

viagem: memórias de viagem, recordando aos momentos passados; cotidiano, 

apresentando atividades para realizar diariamente e durante uma viagem; e por fim, 

sonhos de viagem, propondo tarefas para planejar uma futura viagem. 

A primeira seção desse estudo conta com a revisão da literatura sobre o bem-

estar subjetivo e as suas aplicações no turismo e na hotelaria. Seguido pela análise 

dos promotores e redutores do bem-estar subjetivo durante uma viagem. Para assim, 

relacionar esses fatores a experiência turística memorável.  

Posteriormente, a segunda seção contextualiza o momento atual do estado de 

pandemia da COVID-19 em que essa pesquisa foi inserida. O cenário é apresentado 

junto às suas causas e consequências identificadas no período que indicam a 

necessidade desse estudo para promover bem-estar subjetivo através das viagens. 

Por fim, na terceira seção, apresenta-se a metodologia utilizada nessa 

investigação e os dados obtidos. Com base na pesquisa-ação, o “Programa 4 

semanas de bem-estar” é desenvolvido e implementado para os seus participantes 

gerando resultados positivos para a pesquisa. 
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2. VIAGENS E BEM-ESTAR SUBJETIVO 

As viagens envolvem experiências de diversos tipos que podem influenciar os 

turistas de forma positiva ou negativa. Para analisar os efeitos que podem ser 

transmitidos pelas memórias de viagem, nesta seção é feita uma revisão dos 

conceitos do bem-estar subjetivo, sua aplicação e feitos no turismo e hotelaria.  

 

2.1 BEM-ESTAR SUBJETIVO 

A psicologia positiva é uma área de estudos dentro da psicologia que aborda 

as forças dos indivíduos. Em contraste com a maioria das pesquisas, esse tema 

possui o foco nas emoções positivas , sendo ainda pouco investigado, mas que 

apresenta grande importância (PASSARELI e SILVA, 2007). Dessa maneira, a 

psicologia positiva aborda as emoções positivas, forças e virtudes humanas. 

Para mencionar o bem-estar subjetivo é preciso analisar a sua origem dentro 

da psicologia positiva, essa área de estudo surge do objetivo de aumentar a satisfação 

com a vida (SELIGMAN, 2011). O conceito surgiu como um estudo das emoções 

positivas, engajamento e sentido para mensurar e compreender o que era felicidade 

(SELIGMAN e CSIKSZENTMIHALYI, 2000), além de ter como o objetivo aumentar a 

satisfação na vida (SELIGMAN, 2011). Sendo assim, a teoria apresenta uma forma 

para oferecer o equilíbrio entre as emoções positivas e negativas, mesmo que o 

indivíduo não indique problemas como depressão e baixa autoestima.  

O psicólogo Martin Seligman (2011), defendia a felicidade autêntica, sua teoria 

anterior ao bem-estar, que compunha apenas de três elementos: emoção positiva, 

engajamento e sentido, acreditando que essa seria uma medida mais mensurável da 

felicidade e da satisfação de vida. Entretanto, após alguns anos de estudo analisou 

que o bem-estar deveria ser o foco das pesquisas. O autor acreditava que a teoria da 

felicidade apresentava lacunas a serem preenchidas, uma vez que a análise da 

satisfação com a vida é determinada pelo próprio entrevistado podendo obter uma 

avaliação deturpada. 

Posteriormente, Seligman (2011) desenvolveu o modelo PERMA, reunindo 

cinco elementos que juntos promovem o bem-estar subjetivo, sendo eles: emoção 

positiva, engajamento, relacionamentos, propósito e realização. Esse pensamento é 

uma forma mais mensurável de se investigar e promover o bem-estar subjetivo nas 

pessoas (SELIGMAN, 2011). 
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É importante ressaltar que se diferindo da ideia de bem-estar da área da saúde, 

o bem-estar subjetivo se refere ao estudo psicológico do indivíduo e o que ele sente 

sobre a sua própria vida (MAYER, V. et al, 2019). O bem-estar acarreta em uma teoria 

mais ampla sobre a felicidade, incorporando estudos que implicam nos pensamentos 

e sentimentos dos indivíduos sobre as suas vidas (GACOMONI, 2004).  

Segundo Diener (1984), três atributos estão dispostos nessa teoria sendo o 

primeiro deles que o bem-estar é subjetivo, se relacionando com a vivência pessoal 

do indivíduo. Enquanto o segundo se refere a fatores que não são apenas negativos, 

e sim um conjunto de fatores positivos e negativos em uma harmonia positiva. E por 

fim, o terceiro, se constitui em uma opinião global sobre a satisfação com a vida em 

oposição ao julgamento de somente fragmentos dessa.  

Outrossim, as implicações para a mensuração dos níveis de bem-estar são 

investigadas pelos autores do tema. Os fatores atribuídos são desde a renda quanto 

as condições genéticas das pessoas. Todavia, as avaliações nem sempre apresentam 

uma associação significativa. Os estudos de Rusting e Larsen (1997) apresentam que 

indivíduos reconhecidos com pré-disposição de serem mais felizes resultam em 

reações a imagens positivas de forma mais acentuada, enquanto, os identificados 

como infelizes agem dessa maneira quando apresentados às imagens negativas. 

Desse modo, existiria uma tendência de níveis positivos de bem-estar subjetivo para 

aqueles que já possuem uma certa condição.  

Embora, Kahneman (2012) alegue que exista uma tendência genética ao bem-

estar, ou seja, uma pessoa apresenta disposição melhor a reagir positivamente a um 

evento pela sua condição genética. Diener et al. (2009) afirma que os níveis de bem-

estar de cada pessoa são promovidos por acreditar que apesar das eventualidades, a 

sua vida em geral está bem. Esse fator foi destacado por DeNeve e Cooper (1998) 

que indicavam a importância na revisão dos traços de personalidade nos estudos do 

bem-estar subjetivo.  

Os autores Brebner et al (1995) alegavam que a estrutura básica da 

personalidade modela uma disposição para a pessoa obter felicidade. Entretanto, 

segundo DeNeve e Cooper (1998) a personalidade estabelece um ponto de equilíbrio 

para o bem-estar subjetivo, que pode ser aumentado ou diminuído, porém retorna ao 

estado neutro. Com isso, esse elemento garante uma base para a análise do bem-

estar subjetivo, no entanto, não é o único aspecto considerado nas pesquisas. 
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A renda pode ser um fator a ser considerado no bem-estar de uma população. 

Os autores Diener e Seligman (2004) dissertam que é possível obter mais felicidade 

através de maiores rendimentos sendo relacionado à conquista dos seus desejos 

materiais, porém a renda em si não apresenta o aumento do bem-estar. Dessa forma, 

o aumento do bem-estar associado a renda é mais significativo quando o ganho é 

referente ao que se tem (SELIGMAN, 2011). 

“[...] Se sua renda for de 10 mil dólares e abrir mão de seis fins 

de semana no ano que vem para assumir um segundo 

emprego lhe der outros 10 mil dólares, sua felicidade liquida 

subirá drasticamente. Se sua renda for de 100 mil dólares e 

abrir mão de seis fins de semana no ano lhe trouxer um 

adicional de 10 mil dólares, seu aumento de felicidade liquida 

na verdade diminuirá, já que a felicidade que você perde por 

abrir mão de todo esse tempo com familiares, amigos e 

passatempos oprimirá o pequeno incremento que os 10 mil 

dólares adicionais (ou mesmo 50 mil dólares) trariam.” 

(SELIGMAN, 2011, p. 245) 

Com isso, os efeitos da economia no bem-estar dependem de um contexto e 

outros indicadores de bem-estar para poder determinar a qualidade de vida de uma 

população (DIENER e SELIGMAN, 2004). As implicações da renda variam de acordo 

com a situação de vida da pessoa, seja psicológico ou social. 

Outrossim, um dos indicadores para o bem-estar subjetivo é o envolvimento em 

uma atividade sendo algo que o indivíduo se engaja ao ponto de perder a noção de 

tempo. Esse conceito estudado por Mihaly Csikszentmihalyi (1990) é reconhecido 

como flow. O seu estado permite que por alguns momentos a realidade seja 

desconsiderada, com todo o resto que aflige o indivíduo, fazendo com que se sinta 

parte de algo maior e contribuindo para a sua satisfação geral da vida.  

Em contraste com a teoria de Veenhoven (1984) que relaciona o julgamento do 

bem-estar subjetivo de um indivíduo como uma conclusão geral da vida, o autor 

Kahneman (2012) possui a ideia de constante mudança do bem-estar subjetivo 

durante o dia e o ano, sendo ligado diretamente ao fato do indivíduo ter atenção plena 

nos momentos. Nesse sentido, os níveis de bem-estar estão em constante mudanças 

de acordo com as ações realizadas.  

Seligman (2011) aborda, ainda, a importância dos relacionamentos sendo um 

dos elementos principais para constituir altos níveis de bem-estar subjetivo. Essas 
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relações podem ser formadas pela interação entre os indivíduos sem que exista 

necessariamente uma ligação entre eles. A hospitalidade pode ser vista como um fator 

que compõe a realização de um relacionamento positivo, e consequentemente 

promovendo o bem-estar subjetivo.  

Nas viagens, os turistas que possuem passeios muito relaxantes obtêm níveis 

mais altos de bem-estar subjetivo durante um período de tempo (NAWIJN et al, 2010). 

Dessa maneira, a preservação do bem-estar em uma experiência turística é um meio 

importante para alcançar e conservar os resultados posteriormente. 

 

2.2 BEM-ESTAR SUBJETIVO NAS VIAGENS 

Os viajantes buscam nas atividades turísticas uma maior satisfação com a vida, 

o que resulta em níveis elevados de bem-estar (GONÇALVES e BRANDÃO, 2017). O 

conceito de bem-estar tem sido cultivado pelas redes hoteleiras, como na rede Hyatt 

que apresentou em seu site um espaço exclusivo para exibir sua preocupação com o 

bem-estar dos hóspedes. Segundo o site da rede, os projetos de bem-estar para os 

hotéis utilizam de técnicas de mindfulness, alimentação saudável, sono tranquilo e 

incentivo aos esportes para proporcionar aos seus clientes melhor qualidade de vida. 

Além disso, a empresa realizou uma parceria com o aplicativo “Headspace” para servir 

de guia e mediação do novo aplicativo da marca. 

No relatório "It's a Wellness World: The Global Shift Shaking up Our Business", 

elaborado pela rede Accor (2019), é exibido a importância de introduzir o bem-estar 

nos meios de hospedagem oferecendo meios de promovê-lo durante uma viagem, 

através de uma nova linha de hotéis que apresentam o uso de elementos naturais 

como comidas e produtos, além da presença marcante do serviço de spa. 

Partindo do princípio de Kahneman (2012), as emoções positivas e negativas 

das pessoas estão em constante oscilação, apesar do turismo ser frequentemente 

ligado a emoções positivas e desenvolvimento do bem-estar (MAYER, V. et al, 2019), 

existem momentos estressantes que podem diminuir os níveis de bem-estar subjetivo. 

Para que se tenha uma relação positiva os meios de hospedagem estão procurando 

se reinventar na medida de acompanhar essa nova visão de priorizar o bem-estar dos 

seus hóspedes. 

O período da viagem é um fator relevante na observação da satisfação de vida 

através dos serviços turísticos, em casos com a duração mais longa se obtém 
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resultados mais significativos (NEAL et al, 2007). Com isso, pode-se obter os níveis 

mais elevados de bem-estar subjetivo em que a experiência turística é contemplada 

em um período de tempo maior. 

O estudo de Nawijn et al. (2010) com pessoas que viajaram em um feriado e 

com outras que não sairiam de sua rotina comum resultou na observação que os 

níveis de bem-estar antes de uma viagem são maiores do que ao final. Um dos fatos 

que os autores abordam é que o retorno para os hábitos cotidianos afeta no bem-estar 

subjetivo dos turistas de forma negativa. Contudo, os viajantes que realizaram uma 

viagem mais relaxante tiveram um aumento positivo.  

Nas avaliações pré-viagem podem ser apresentados níveis reduzidos de bem-

estar subjetivo pelo estresse no planejamento do passeio em conjunto a rotina 

(BLOOM et al., 2010). Entretanto, estudos também indicam que os níveis de bem-

estar subjetivo daqueles que irão viajar aumentam em consideração aos que não irão 

(NAWIJN et al., 2010). Com isso, o cotidiano pode interferir na relação antes de uma 

experiência turística de forma positiva e negativa devido ao cotidiano que está 

inserido. Esse contexto pode ser relacionado ao fato do indivíduo ainda estar presente 

em sua realidade e não na viagem em si.  

Apesar das viagens revelarem níveis elevados de bem-estar subjetivo, esse 

impacto possui uma duração curta (CHEN e PETRICK, 2013). O mesmo ocorre com 

os efeitos positivos indicados na saúde dos viajantes, apesar de apresentar resultados 

benéficos, o prazo é pequeno (BLOOM et al., 2009). Dessa maneira, os resultados 

obtidos através da realização de uma viagem não persistem a longo prazo, sendo 

interferidos pelo retorno a rotina. 

Após um período passado da viagem, as lembranças já não são tão concretas 

e os níveis de bem-estar são impactados pelas atividades do cotidiano. As 

recordações mais claras são aquelas que envolvem atividades e relacionamentos, no 

entanto, os impactos não são tão significativos para a satisfação de vida a longo prazo 

(MACHADO, 2018).  

Por outro lado, as pesquisas que analisam o bem-estar subjetivo durante o 

período das viagens indicam que os níveis de bem-estar geralmente são positivos 

(BLOOM et al., 2010; MAYER, V. et al. 2019; NAWIJN et al., 2010; NAWIJN, 2011; 

CHEN e PETRICK, 2013). Entretanto, existem fatores que podem influenciar 

negativamente a experiência.  
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Nesse sentido, os estudos de Mayer, V. et al. (2019) indicaram elementos que 

são capazes de promover ou reduzir o bem-estar subjetivo durante uma viagem. As 

interferências que podem ocasionar no estresse devem ser gerenciadas pelos hotéis 

e pelas agências de turismo para evitar que prejudiquem a experiência (NAWIJN, 

2011). 

Para alcançar efeitos positivos aos turistas, os serviços turísticos devem 

proporcionar programas que incentivem as recordações positivas (SIRGY et al., 

2010). Dessa forma, a identificação dos fatores promotores e redutores de bem-estar 

subjetivo é um meio de alcançar uma experiência turística positiva. 

  

2.3 PROMOTORES DO BEM-ESTAR SUBJETIVO NAS VIAGENS 

O estudo de Mayer, V. et al (2019) apresentou a flutuação do bem-estar 

subjetivo dos alunos de Turismo da Universidade Federal Fluminense durante uma 

viagem a cidade de São Paulo. Os resultados da pesquisa exibiram elementos, 

divididos em promotores e redutores (Figura 1), que influenciam no bem-estar de 

forma positiva ou negativa. 
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Flow 
Atividades que permitem que os turistas vivenciem 
engajamento e imersão. 

Construção de 
relacionamentos 

Integração no grupo, novas amizades e experiência 
de relacionamentos positivos durante as atividades 
de viagem 

Propósito e significado 
Atividades que fornecem um sentido de significado 
e propósito para a viagem 

Realização 
Sensação de realização pessoal por meio da 
viagem 

Estruturas Físicas e 
Ambientes Naturais 

 
Exposição a condições internas e externas em 
edifícios e outras estruturas físicas, ambientes 
naturais e climas confortáveis e / ou esteticamente 
agradáveis 

R
E

D
U

T
O

R
E

S
 

Quebra de 
expectativas 

Decepções, promessas não cumpridas, serviço 
ruim, atrasos na programação 

Conflitos interpessoais 
Mal-entendidos, tratamento rude ou ofensivo por 
residentes locais ou outros participantes do grupo 
de viagem 

Ambientes 
Estressantes 

Ambientes estressantes, insalubres ou 
desconfortáveis 
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Cansaço 
Esgotamento físico e mental causado por excesso 
de atividades e/ou má qualidade do sono 

 
Figura 1: Promotores e Redutores de Bem-estar durante uma viagem. Adaptado de Mayer, V. et al, 

2019. 

Dessa forma, os elementos promotores e redutores impulsionam as flutuações 

nos níveis de bem-estar subjetivo durante as viagens (MAYER, V. et al, 2019). O 

conhecimento sobre essa teoria contribui no estudo do turismo e hotelaria e, ainda, 

otimiza a experiência turística. Em suma (Figura 1), os promotores são definidos por 

flow, construção de relacionamentos, propósito e significado, realização, estruturas 

físicas e ambientes naturais. Enquanto isso, os redutores são referentes à quebra de 

expectativas, conflitos interpessoais, ambientes estressantes e cansaço. 

O flow, ou experiência do fluxo, desenvolvido por Mihaly Csikszentmihalyi 

(1999), é uma das principais teorias do bem-estar subjetivo e um dos promotores de 

bem-estar em uma viagem. Esse é estabelecido pelo grau de engajamento que um 

indivíduo possui durante uma atividade. Desse modo, a presença do flow é obtida 

quando se obtém uma intensa concentração ao realizar uma ação, em que o 

envolvimento da pessoa é tão grande que toda a realidade em volta é esquecida por 

alguns instantes. Entretanto, é preciso que se tenha um equilíbrio entre o desafio e as 

habilidades pessoais (CSIKSZENTMIHALYI, 1999), uma vez que quando são 

estabelecidas metas superiores à capacidade pessoal do indivíduo tende-se a 

conduzir um sentimento de baixa autoestima.  

A pessoa precisa apresentar engajamento, excitação e interesse na ação para 

realmente vivenciar o flow, sendo necessário uma motivação como elemento 

essencial para essa experiência (ARAÚJO, 2008). Desse modo, as atividades que 

proporcionam esse promotor são compostas por desafios e dedicação por parte da 

pessoa, isso pode ser visto frequentemente no turismo e na hotelaria, uma vez que é 

comum a realização de eventos que podem impulsionar esse elemento durante uma 

viagem. 

Os relacionamentos são mais um promotor de bem-estar, no entanto, esse só 

aumentará os níveis de bem-estar quando desempenhado de forma positiva. Esse 

elemento é um dos principais que constituem a elevação dos níveis de bem-estar 

através da interação positiva (SELIGMAN, 2011). A hospitalidade é uma das bases 

do turismo e da hotelaria e pode ser ligada ao componente dos relacionamentos. O 
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conceito de hospitalidade se define por recepcionar, hospedar, alimentar e entreter 

outros indivíduos durante um período (CAMARGO, 2004). Com isso, o bem-estar de 

um hóspede é refletido diretamente pela maneira que ele é recebido em um meio de 

hospedagem, podendo afetar a sua satisfação durante a viagem. 

A hospitalidade não retrata apenas o meio comercial, mas também está 

presente no âmbito doméstico, em que se englobam as “leis não escritas” sendo 

descritas por Camargo (2004) como “dar, receber e retribuir”. O autor disserta que 

esse conjunto está presente no básico das relações na sociedade. Dessa maneira, os 

relacionamentos positivos estão diretamente relacionados a esse conceito, seja em 

interações pessoais ou profissionais. No turismo e na hotelaria, um roteiro pode ser 

influenciado por esse elemento, sendo realizada constantemente a busca do parceiro 

de viagem e serviço ideal. 

A pesquisa de Mayer, V. et al. (2019) apresentou outros dois elementos, 

propósito e realização, que constituem o modelo PERMA proposto por Seligman 

(2011). O propósito implementado em uma viagem possui influência nos seus efeitos 

(PEREIRA e HOR-MEYLL, 2017). Desse modo, é atribuído ao momento um 

significado além do destino turístico em si, promovendo os níveis de bem-estar.  

Outrossim, a realização pode ser vista como a vitória ou o sucesso de uma 

ação, no entanto, consta também como o ato de fazer algo que se interessa e que 

pode elevar o bem-estar (SELIGMAN, 2011). Esse elemento está ligado a superação 

dos desafios encontrados em uma viagem, além da satisfação do término do passeio 

e volta para casa (MAYER, V. et al., 2019) 

O próximo promotor consiste nas estruturas físicas que também se relacionam 

com a hospitalidade. Esse elemento instiga a curiosidade e imaginação dos indivíduos 

gerando emoções variadas em relação aos lugares a serem visitados durante a 

viagem (MACHADO, 2018). Dessa forma, a estética que compõe os destinos turísticos 

e os meios de hospedagem atrai as pessoas a conhecerem de perto o local (SPOLON, 

2007). Uma cidade se torna hospitaleira pela sua habilidade de mostrar na sua 

arquitetura a influência dos moradores locais (GRINOVER, 2007). Com isso, os 

turistas são capazes de conhecer a história e cultura local através dos seus aspectos 

físicos e, assim, despertando a admiração dos indivíduos. 

A estrutura de um local é vista como uma mercadoria, sendo fundamental no 

turismo e na hotelaria (SPOLON, 2007). Esse promotor pode ser ligado a um fator de 
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diferenciação entre os hotéis, consequentemente atraindo turistas pela sua 

arquitetura, no Brasil é o caso do Hotel Unique, Hotel Cocoon & Lounge Hotel e do 

Portinari Design Hotel (SPOLON, 2007). Logo, os ambientes físicos geram 

expectativas que podem ser atingidas ou até mesmo superadas, promovendo 

sensações positivas de encantamento e despertando a imaginação. 

Por último, os ambientes naturais também são promotores de bem-estar 

subjetivo durante uma viagem. Apesar de haver um grande crescimento nas áreas 

urbanas com atrativos diferenciados, o meio ambiente permanece produzindo 

sentimentos de acolhimento e tranquilidade. Esse elemento apresenta, como os 

ambientes físicos e os relacionamentos, a possibilidade de ser visto como um redutor 

de bem-estar, no entanto, exibe sensações físicas e mentais positivas quando as 

condições climáticas são agradáveis (MAYER, V. et al, 2019). Além disso, as 

atividades ao ar livre indicam elevados níveis de bem-estar, podendo ser relacionadas 

ao fato de representar uma saída da rotina estressante e conturbada no meio urbano 

(KIM, H. at el., 2015).  

Os ambientes naturais aumentam a capacidade de refletir, além de promover o 

bem-estar subjetivo das pessoas (MAYER, F. et al, 2009). O estudo de Kim, H. et al 

(2015) ao analisar o turismo motivado por caminhadas apresenta o contato com a 

natureza como uma busca pela fuga do cotidiano e do estresse. Além disso, a 

pesquisa aponta a motivação por melhorar a aptidão física e, ainda, a interação entre 

amigos ou familiares. As condições físicas interferem nos níveis de bem-estar durante 

uma viagem, aqueles que desfrutam de um descanso maior no período estão mais 

propensos a aproveitar mais a experiência (MAYER, V. et al, 2019). 

Com isso, o bem-estar subjetivo experimentado durante uma viagem pode 

influenciar no retorno dos turistas ao local (KIM, H. et al., 2015). Nesse sentido, os 

promotores de bem-estar subjetivo identificados podem induzir a criação de 

lembranças positivas do período.  

 

2.4 MEMÓRIAS DE VIAGEM 

Uma viagem é constituída de várias memórias que são formuladas pelos 

momentos vividos. Dessa forma, cada atividade realizada deve possuir uma 

particularidade e, assim, fazer parte da história do passeio. Apesar da literatura 

escassa relacionando o bem-estar subjetivo e as memórias de viagem, há uma 
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associação dentre os elementos que motivam uma experiência turística memorável e 

os promotores de bem-estar subjetivo durante as viagens. Veremos a seguir os 

elementos do turismo e da hotelaria que contribuem para uma experiência turística 

memorável.  

As lembranças de uma atividade são diferentes para cada indivíduo, uma vez 

que cada um atribui significados diferentes a uma ação tornando-a especial 

(ZAUBERMAN et al, 2008). Dessa maneira, a experiência turística é subjetiva 

variando de acordo com as impressões dos turistas (MENDES e GUERREIRO, 2017). 

As pessoas desfrutam de momentos diferentes em um mesmo local, no entanto, seus 

humores e sentimentos influenciam na sua visão sobre uma atividade (KIM, J. et al, 

2012). 

A tendência é que as experiências positivas sejam lembradas mais facilmente 

do que as negativas (KIM, J. et al, 2012). A criação das memórias de viagem não é 

necessariamente ligada ao local em si, mas nas emoções e sensações sentidas no 

momento, sendo um elemento essencial para transformar uma experiência 

memorável (PEREIRA e HOR-MEYLL, 2017). Dessa maneira, as lembranças podem 

não serem relacionadas ao destino turístico em si, mas nas ações realizadas nas 

viagens e nos sentimentos pessoais atribuídos às atividades.  

Cada turista possui uma interpretação diferente sobre uma determinada 

experiência, pois seus humores e sentimentos do momento influenciam na sua 

percepção (KIM, J. et al, 2012). Entretanto, o relato de uma história vivida em um local 

pode afetar nas emoções atribuídas ao destino em si, como por exemplo um estádio 

de futebol em que foram realizadas partidas clássicas (GORDON, 2013). Embora a 

experiência seja independente do destino, o espaço faz parte de uma narrativa sendo 

capaz de provocar efeitos nostálgicos nos seus visitantes.  

Apesar da visita para lugares pouco conhecidos indicados por pessoas locais 

influenciar na lembrança nostálgica da viagem (PEREIRA e HOR-MYELL, 2017), o 

turista idealiza suas férias antes mesmo dela acontecer reforçando suas expectativas 

e sentimentos que ao final será essencial para seus pensamentos sobre aquele 

passeio (MENDES e GUERREIRO, 2017). Entretanto, a quebra de expectativas 

durante uma viagem afeta negativamente a atividade (MAYER, V. et al, 2019), sendo 

necessária a atenção por parte dos serviços do turismo quanto as expectativas dos 
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seus consumidores. Esse foco no cliente e nos seus desejos indica um grau maior de 

distinção entre os concorrentes (PEZZI e VIANNA, 2015). 

A expectativa depositada em uma viagem e a concretização dos desejos 

planejados estão ligados aos promotores vistos anteriormente, sentido e realização. 

Esses elementos indicam uma experiência turística memorável, além ser capaz de 

apresentar um significado pessoal para o turista. 

Por outro lado, a surpresa é também um fator que pode conceder efeitos 

positivos em uma viagem. Os acontecimentos inesperados conseguem estimular 

emoções e sentimentos positivos (MENDES e GUERREIRO, 2017). Dessa forma, a 

realização de atividades novas e diferentes exibe a probabilidade de tornar a 

experiência memorável (PEREIRA e HOR-MYELL, 2017). Embora cenários 

imprevistos poderem apresentar efeitos negativos, a descoberta de locais novos ou 

uma ação não planejada pode influenciar positivamente os viajantes. 

Os momentos vividos em um local sugerem a recordação desse. Dessa forma, 

o cuidado dos hotéis e restaurantes em atentar para as datas especiais vividas em 

uma viagem como aniversários e casamentos é uma estratégia para estimular 

positivamente o relacionamento com os clientes indicando o papel do serviço naquele 

momento (PEREIRA e HOR-MYELL, 2017).  

Dentre os principais fatores de uma experiência memorável os relacionamentos 

possuem grande destaque, seja das companhias de viagem ou a hospitalidade dos 

moradores locais. Nos estudos de Pezzi e Vianna (2015) em Gramado (RS) os 

entrevistados comparam o acolhimento do destino turístico com a cidade de origem, 

São Paulo (SP). Nesse sentido, a forma de receber e abrigar os visitantes impacta 

além da sua percepção do local, mas também da viagem em si. Os hotéis e os pontos 

turísticos são muitas vezes o cenário de ocasiões especiais para os seus clientes, em 

que a hospitalidade recebida contribui ainda mais para a memória daquele momento. 

Dessa forma, as viagens induzem uma interação maior entre os companheiros 

de viagem apresentando os laços afetivos criados ao dividir os momentos juntos 

(PEREIRA e HOR-MYELL, 2017). À vista disso, cada passeio possui experiências 

distintas influenciado pelo grupo que se compartilha a atividade. As recordações 

positivas podem ser relacionadas às pessoas, não necessariamente ao local 

específico (PEREIRA e HOR-MYELL, 2017). 
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Os autores Pezzi e Vianna (2015) destacam em sua pesquisa o encantamento 

dos entrevistados com a hospitalidade, educação e entretenimento e, ainda, a 

arquitetura e as belezas naturais locais. Para resgatar as lembranças de um local se 

observa a sua estrutura física, para assim, retomar os momentos vividos ali e as 

emoções que foram sentidas pelos seus visitantes (GORDON, 2013). Dessa maneira, 

um lugar carrega em sua estética as histórias de momentos e pessoas que por ali 

passaram.  

Na pesquisa de Mendes e Guerreiro (2017), os entrevistados apresentaram 

suas expectativas pré-viagem envolvendo a idealização de um paraíso e o desejo da 

fuga à rotina. À vista disso, as pessoas ligam a natureza a sensações de calma e paz. 

Além disso, os autores identificaram também a expectativa por estruturas físicas 

agradáveis no meio de hospedagem e nas áreas de entretenimento. 

Dessa maneira, os ambientes físicos e naturais impactam na experiência 

turística e na forma que a viagem será lembrada. Os turistas podem esquecer o lugar, 

data e período específicos da visita, mas não esquecem as recordações e emoções 

sentidas (PEREIRA HOR-MEYLL, 2017). As sensações que os cenários oferecem são 

um ponto importante para as memórias de viagem. 

Todavia, com o tempo as recordações sofrem uma distorção, sendo necessário 

saber ao certo a duração das lembranças (KIM, J. et al, 2012). As pessoas tendem a 

evitar voltar para um local que tiveram uma experiência especial como forma de 

proteger a memória (ZAUBERMAN et al, 2008). Caso houvesse o retorno, esse estaria 

ligado aos momentos, sensações e emoções experimentados e não ao local em si 

(PEREIRA e HOR-MEYLL, 2017).  

Nesse sentido, uma experiência memorável estaria relacionada aos aspectos 

individuais de uma viagem, sendo eles: a companhia, o período em que foi realizado 

e objetivo do passeio. O estudo de Zauberman et al (2008) apresentou que as pessoas 

tendem a proteger suas memórias evitando situações que possam afeta-las e, ainda, 

adquirindo ponteiros de memórias como souvenirs que indiquem a lembrança do 

momento vivido.  

O mesmo ocorre na pesquisa de Chandralal e Valenzuela (2013), em que os 

entrevistados não voltariam ao local, no entanto, recomendariam a outras pessoas. 

Dessa maneira, o desejo do retorno indica a volta a experiência em si, porém se 

observa um receio que a memória daquele momento seja alterada. No caso de uma 
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revisita, as pessoas gostariam que essa nova experiência seja semelhante a anterior 

(ZAUBERMAN et al, 2008). 

Com isso, observamos que os promotores relacionamentos, flow, propósito, 

realização, ambientes físicos e naturais vistos anteriormente contribuem para uma 

experiência memorável. Cada elemento provoca sensações positivas aos turistas 

tanto na viagem quanto nas memórias dessa. Entretanto, é preciso atentar aos efeitos 

que essas lembranças podem ter no pós-experiência. 

Segundo Mayer, V. et al (2019), os promotores de bem-estar subjetivo elevam 

os níveis de bem-estar durante uma viagem. Contudo, esses elementos podem ser 

vistos em outros momentos como no planejamento e no pós-experiência. O presente 

estudo oferece uma nova aplicação dos promotores como um complemento 

importante para o bem-estar subjetivo dos turistas antes, durante e depois de uma 

experiência turística. Dessa maneira, analisa-se o papel das memórias de viagem 

para atingir níveis positivos de bem-estar subjetivo. 

 

3. OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 

Nesta seção exploraremos as implicações em torno da pandemia da COVID-

19. A doença que fez com que grande parte dos países suspendessem suas 

atividades presenciais e adaptassem os protocolos de segurança. Além de medidas 

de prevenção serem aplicadas para combater o vírus, existem abalos no psicológico 

da população que devem ser considerados.  

 

3.1 A PANDEMIA DA COVID-19 

Em março de 2020, a OMS – Organização Mundial da Saúde, decretou o 

estado de pandemia da COVID-19 (OMS, 2020a). O primeiro caso de infecção pelo 

vírus foi identificado na China em dezembro de 2019 (Wang, Z. et al., 2020), 

posteriormente a doença se espalhou por todo o mundo causando uma disseminação 

em nível global.  

A OMS divulgou que a transmissão do vírus é realizada principalmente através 

do contato com gotículas de saliva e secreções nasais infectadas, além do contato 

com pessoas contaminadas (OMS, 2020b). Desse modo, a disseminação da doença 

é realizada de forma rápida e silenciosa, sendo identificados alguns sintomas comuns 

de gripe. 
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O estudo de Wang, Z. et al (2020) com 69 pacientes contaminados pelo vírus 

da COVID-19 indica que febre e tosse seca são os sintomas mais comuns. Os autores 

afirmam que a maioria dos casos possuem manifestações leves, no entanto, idosos e 

pessoas com dificuldades respiratórias estão mais dispostos a desenvolverem 

condições clínicas graves. Além disso, esses indivíduos considerados como grupo de 

risco podem apresentar um agravamento mais rápido e fatal (ISER et al, 2020). 

Para evitar uma maior disseminação da doença, os países passaram a adotar 

medidas de prevenção indicadas por especialistas sendo realizadas de forma 

individual e coletiva. Dentre as ações a serem adotadas pelos indivíduos identifica-se 

a lavagem das mãos, etiqueta respiratória e o distanciamento físico (GARCIA e 

DUARTE, 2020). Com a evolução da propagação do vírus esse último indicador de 

prevenção foi fundamental para a transformação do cotidiano da população geral. 

À vista disso, diversos países adotaram o isolamento social como forma de 

combater a doença (OMS, 2020c). Dessa maneira, milhares de pessoas tiveram suas 

rotinas impactadas, sendo necessário realizar todas as atividades de serviços não 

essenciais dentro de casa. 

Diante das incertezas da crise sanitária que abalou o mundo, as informações 

dúbias ou até mesmo falsas a respeito do vírus e os seus efeitos gerou insegurança 

e medo na população (ORNELL et al, 2020). Os estudos de Brooks et al. (2020) 

indicaram o estresse pela perda financeira que o período ocasionou, uma vez que 

muitas pessoas foram demitidas de seu emprego ou impedidas de realizar o seu 

trabalho.  

A migração para o meio virtual foi uma alternativa de manter a agitação do dia-

a-dia durante o isolamento (FOIS-BRAGA e BRUSADIN, 2020). As redes sociais se 

adaptaram com a exibição de lives e compartilhamento do cotidiano. Entretanto, o 

mesmo não pode ser feito por grande parte das atividades turísticas, pois existe uma 

limitação para a substituição desses serviços (COELHO e MAYER, 2020). Apesar da 

utilização do home office pela maioria das empresas, os setores do turismo e hotelaria 

não puderam usufruir dessa adaptação pela necessidade da presença física dos 

turistas. À vista disso, um dos primeiros setores a ser afetado globalmente com as 

limitações que o momento exige foi o turismo (CHINAZZI et al, 2020). 

A mudança repentina causou abalos psicológicos na população geral, seja por 

medo do contágio ou pelas dúvidas dos impactos que a pandemia pode gerar. Com 
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isso, foram identificados sintomas de depressão, ansiedade e estresse nas pessoas 

(WANG, C et al., 2020). A casa que deveria ser um local de conforto se torna um 

território desconhecido que exige adaptações pelos seus moradores. 

 

3.2 OS EFEITOS DO ISOLAMENTO SOCIAL 

As pesquisas de Brooks et al. (2020) apresentam a dúvida em relação à 

duração da pandemia, o medo de contágio e a monotonia durante o isolamento, sendo 

fatores que provocam o estresse na população, além das preocupações do pós-

isolamento, como o aspecto financeiro, uma vez que muitas empresas tiveram suas 

atividades interrompidas. Esses elementos acabam por prejudicar a saúde mental dos 

indivíduos e, consequentemente, levando a diminuição do seu bem-estar subjetivo.  

A quantidade de pessoas com a saúde mental abalada durante uma epidemia 

tende a ser maior do que as pessoas infectadas (ORNELL et al, 2020). Entretanto, as 

dificuldades encontradas nas diferentes realidades possuem grande importância. 

Dentre os principais elementos que podem gerar estresse durante esse período estão 

ligadas as incertezas quanto a sua duração, frustração, tédio, informações 

inadequadas, dificuldades econômicas, além de ter que realizar todas as tarefas 

dentro de casa (ENUMO et al, 2020).  

Os sintomas psicológicos apresentados pela literatura são ansiedade, medo, 

raiva e estresse, sendo possível ser agravados de acordo com a vivência durante o 

período (VASCONCELOS et al, 2020). No estudo de Wang, C et al (2020) com 

entrevistados de 194 cidades diferentes na China, se observou que as mulheres 

sofrem maiores impactos psicológicos com níveis mais elevados de estresse, 

ansiedade e depressão. O mesmo ocorre com os estudantes que também apresentam 

níveis mais altos devido às incertezas quanto a formação acadêmica. 

No Brasil, Bezerra et al (2020) realizou uma pesquisa em abril de 2020 

analisando os efeitos psicológicos que o momento pode gerar. Apesar da maioria dos 

respondentes concordarem que o isolamento social pode reduzir o número de vítimas 

da COVID-19, as mudanças na rotina afetaram o bem-estar das pessoas.  

Tendo em vista que o condicionamento físico da pessoa influencia no bem-

estar subjetivo das pessoas (MAYER, V. et al, 2019), mais da metade dos 

entrevistados tiveram modificações no sono e na prática de exercícios físicos durante 

o período de isolamento social (BEZERRA et al, 2020). Com isso, os impactos nesses 
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fatores podem afetar negativamente outros elementos essenciais para o bem-estar 

dos indivíduos.  

Os relacionamentos impactam na flutuação dos níveis de bem-estar subjetivo 

(SELIGMAN, 2011; MAYER, V. et al, 2019). Durante esse período, as pessoas 

precisam conviver integralmente com outras companhias que dividem o mesmo lar. 

Essa situação pode gerar um estresse que influencia na decisão de permanecer em 

isolamento social por mais tempo (BEZERRA et al, 2020). 

Para isso, Almeida et al. (2020) desenvolveu um guia com recomendações para 

famílias que precisam adaptar a rotina com o trabalho e convivência com filhos 

crianças ou adolescentes. Dentre as dicas, destacam-se o estabelecimento de rotinas, 

compreensão de um tempo para o entretenimento para todos do lar e a preservação 

de relacionamentos.  

Para o turismo e a hotelaria, o isolamento social fez com que viagens fossem 

canceladas e os planos adiados. Além disso, o setor turístico é afetado pela mudança 

em protocolos de segurança para a prevenção da doença (COELHO e MAYER, 2020). 

Os meios de hospedagem devem se adaptar para oferecer um ambiente limpo e 

protegido para seus hóspedes, no entanto, preservando a hospitalidade. 

Além da necessidade de treinamento dos funcionários quanto as medidas de 

prevenção, os serviços turísticos também devem se atentar a hospitalidade oferecida 

(COELHO e MAYER, 2020). Em um período repleto de incertezas, os relacionamentos 

e interações positivas se tornam essenciais para o bem-estar subjetivo das pessoas.  

Tendo em vista que os impactos que o isolamento social pode ocasionar são 

diversos e podem ser agravados com o tempo, faz-se necessário ações que auxiliem 

as pessoas a preservar o seu bem-estar subjetivo mesmo dentro de casa. O presente 

estudo buscou realizar uma intervenção utilizando o cenário atual para indicar a 

elevação dos níveis de bem-estar subjetivo através das memórias de viagens. 

 

4. O PAPEL DAS MEMÓRIAS DE VIAGEM NA PANDEMIA 

Para a análise desse estudo aplicou-se a metodologia qualitativa exploratória 

através de uma pesquisa-ação. Neste sentido, as pesquisas exploratórias são 

próprias para temas poucos abordados (GIL, 2008), como no caso do bem-estar 

subjetivo nas viagens. Essa linha de pesquisa permite a investigação de um problema 
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pouco conhecido, uma vez que é desenvolvida para indicar uma visão geral, de tipo 

aproximativo, sobre uma determinada atividade (GIL, 2008). 

Além disso, a sua natureza qualitativa envolve a interpretação de forma ampla 

quanto as investigações apontadas, sendo elaborada a partir da combinação dentre 

as informações da revisão bibliográfica e os dados obtidos no estudo (GIL, 2008). Com 

isso, esta pesquisa buscou utilizar de práticas recomendadas pela literatura para 

promover níveis elevados de bem-estar, durante a pandemia da COVID-19, usando a 

temática das viagens.  

A partir disso, realizou-se uma revisão da literatura envolvendo os temas bem-

estar subjetivo, e como esse é inserido no turismo e na hotelaria. Além do conteúdo 

sobre experiências turísticas memoráveis e identificação da pandemia do vírus da 

COVID-19 e os seus efeitos para a população geral. Dessa maneira, a busca de 

artigos e livros acadêmicos ocorreu nas plataformas Google Acadêmico, Scielo e o 

Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense. Não sendo limitado o 

período de publicação. No entanto, indicou-se uma preferência para materiais 

publicados em menos de 20 anos e, ainda, utilizou-se como referências principais as 

teorias de Seligman (2011) e Mayer, V. et al (2019).  

Seguindo a linha de pesquisa desse estudo, implementou-se uma intervenção 

visando elevar o bem-estar subjetivo das pessoas durante a pandemia da COVID-19 

através de exercícios envolvendo bem-estar subjetivo e viagens. Para isso, utilizou-

se de uma pesquisa-ação para desenvolver essa prática.  

A pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação utilizando de técnicas de 

pesquisas anteriores para planejar uma atividade com o objetivo de melhorar a prática 

(TRIPP, 2005). Dessa maneira, após o levantamento bibliográfico do tema abordado 

o estudo segue com o planejamento e implantação de uma intervenção. 

Segundo o autor David Tripp (2005) uma pesquisa-ação possui um ciclo básico 

(Figura 2) no qual são estabelecidas as fases do desenvolvimento da prática. Cada 

estágio da ação deve ser descrito no planejamento da atividade, além de realizar o 

reconhecimento prévio da situação em que a intervenção será implementada. Para 

então agir, colocando a ideia em prática. Sendo seguida pelo monitoramento e 

descrição das ações e, enfim, avaliar a realização sinalizando possíveis falhas. O ciclo 

segue sendo alterado mediante as necessidades analisadas no decorrer do estudo.  
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Figura 2: Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-ação (TRIPP, 2005) 

Outrossim, essa técnica de pesquisa permite que o ciclo se repita sendo 

adaptado com as melhorias observadas no anterior (TRIPP, 2005). Dessa maneira, a 

pesquisa possui disponibilidade para mudanças com novas implementações. Para 

isso, o estudo realiza a ligação da teoria com a prática de forma recíproca permitindo 

que as melhorias sejam realizadas (TRIPP, 2005). 

Esse modo de pesquisa tende a ser participativo, uma vez que todos os 

participantes estão de certa forma incluídos nele (TRIPP, 2005). O presente estudo 

utilizou do método participativo de maneira cooperativa. Nesse sentido, as pessoas 

envolvidas são consultadas quanto as ações e, ainda, atuam de forma colaborativa 

(TRIPP, 2005) 

 

4.1 PROGRAMA DE 4 SEMANAS DE BEM-ESTAR 

Esse estudo foi desenvolvido e aplicado pela autora através do projeto Bem-

estar & Viagens, criado em 2019 para promoção de práticas de bem-estar em viagens, 

uma iniciativa do Labcons (Laboratório de Estudos Comportamentais no Turismo) da 

Faculdade de Turismo e Hotelaria em conjunto com o Programa de Pós-graduação 

em Turismo da Universidade Federal Fluminense, em que foi produzido o “Programa 

4 semanas de bem-estar”.  

O grupo de pesquisa desenvolveu junto aos alunos da disciplina “Bem-estar 

subjetivo no turismo e hotelaria” o perfil @bemestar_viagens na rede social 
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“Instagram” para divulgar os conhecimentos científicos de forma simples e objetiva. 

Dessa forma, o conteúdo é planejado para auxiliar em situações recorrentes em 

viagens realizando postagens com teoria, dicas rápidas, indicações de livros, filmes e 

técnicas de meditação e mindfulness. 

Além das publicações na rede social, o projeto também propõe ações como 

rodas de conversa para gerar uma interação maior com os seus seguidores. Diante 

da pandemia da COVID-19 e o isolamento social que a sucedeu, identificou-se a 

necessidade de um diálogo com as pessoas para conhecer um pouco das 

experiências de cada um durante esse período. 

Com a observação dos abalos psicológicos que o isolamento social concebeu 

na população, durante a “Roda de Conversa sobre bem-estar” desenvolvida pelo 

projeto “Bem-estar & Viagens” realizou-se o convite para a participação do “Programa 

4 semanas de bem-estar”. Essa ação foi criada com o objetivo de elevar os níveis de 

bem-estar dos seus participantes através de exercícios simples baseados na literatura 

(SELIGMAN, 2011; FREITAS e GRECCO, 2016; MAYER, V. et al, 2019) com o foco 

nas viagens. 

À vista disso, o programa foi elaborado a partir de uma pesquisa-ação seguindo 

ciclo básico da investigação-ação apresentado anteriormente. Essa atividade permitiu 

que cada fase do estudo fosse organizada e acompanhada constantemente. 

 

Figura 3: Ciclo básico de investigação-ação. Adaptado de Tripp, 2005. 
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A imagem acima (Figura 3) é uma adaptação do ciclo básico de investigação-

ação proposto pelo autor David Tripp (2005) que indica as etapas da realização do 

programa. Em suma, a organização das atividades reuniu o planejamento, seguido 

pela sua implementação com o monitoramento dos exercícios para avaliar os seus 

resultados. 

 

Planejamento do programa 4 semanas de bem-estar & viagens 

Para iniciar o planejamento do programa, realizou-se uma revisão teórica dos 

promotores de bem-estar subjetivo nas viagens. O estudo de Mayer, V. et. al (2019) 

apresentou elementos que são identificados como promotores e redutores do bem-

estar subjetivo. Esses componentes seriam capazes de elevar ou diminuir os níveis 

de bem-estar durante o período de uma viagem. Tendo em vista a teoria dos 

promotores do bem-estar, buscou-se exercícios indicados pela literatura (SELIGMAN, 

2011; GRECCO e FREITAS, 2016; MAYER, V., 2019) para adaptação no foco das 

viagens e a relação com os elementos teóricos. Sendo assim, os exercícios foram 

elaborados e selecionados para a análise da sua possível intervenção nos níveis de 

bem-estar subjetivo dos participantes do programa. 

Como forma de representar os momentos das viagens, os exercícios foram 

divididos em três fases: memórias de viagem, remetendo às lembranças de períodos 

passados; cotidiano, indicando atividades para praticar diariamente e também durante 

uma viagem; e por fim, sonhos de viagem, reunindo tarefas para o planejamento do 

futuro.  

Para a realização dos exercícios os participantes precisariam apenas de um 

caderno para anotar os resultados. Entretanto, algumas atividades ofereciam o 

recurso de um template para ser divulgado no Instagram pessoal. Essa ferramenta é 

muito utilizada por perfis da rede social, em que consiste em uma imagem que contém 

algumas perguntas ou opções para serem preenchidas de acordo com determinado 

tema. Além disso, é incentivado realizar determinadas tarefas por meio da gravação 

de vídeo. 

A seguir são descritos os exercícios que integraram o programa, assim como o 

recurso usado na sua aplicação: 
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Memórias de viagem - Exercício 1: Explorando o seu lado artista 

Iniciando a primeira fase, memórias de viagem, o promotor a ser explorado 

corresponde aos ambientes físicos. Com isso, os participantes deveriam recordar 

através das memórias de viagem e com o auxílio de fotografias o local de um meio de 

hospedagem que mais se identificaram e experimentaram boas sensações durante 

uma viagem. E assim, desenhassem esse lugar em um caderno disposto para todo o 

programa. A ideia do exercício foi baseada em uma das atividades iniciais propostas 

por Grecco e Freitas (2016) que indica o desenho de um momento da viagem. 

 

Memórias de viagem - Exercício 2: Revivendo as paisagens 

Para a introdução do segundo exercício, recomendou-se fazer uma breve 

meditação, na qual indicava o retorno a um ambiente natural visitado em um destino 

turístico. Sendo assim, os participantes deveriam recordar através da meditação os 

sentimentos, clima e texturas do momento vivenciado, além de descrever todos os 

componentes experimentados no seu caderno. Neste exercício buscou-se explorar o 

promotor ambientes naturais. 

 

Memórias de viagem - Exercício 3: Atividade inesperada 

Com o objetivo de revisitar o promotor realização, a aplicação dessa tarefa 

constituiu em contar uma história de viagem. Essa narrativa tinha como tema uma 

atividade que os participantes não esperavam realizar durante a viagem, porém 

experimentaram e gostaram. A proposta indica que o relato fosse produzido em forma 

de vídeo.  

 

Memórias de viagem - Exercício 4: Aquele alguém especial 

Com a base do exercício proposto por Martin Seligman (2011), visita de 

gratidão, que consiste na escrita de uma carta de agradecimento para uma pessoa. A 

atividade foi adaptada, empregando a perspectiva das viagens, para escrita de uma 

carta para alguém que foi importante durante uma viagem passada. O destinatário 

poderia ser um companheiro ou a alguém que conheceu no percurso. Os participantes 

eram convidados a enviar para a pessoa caso desejassem. Desse modo, a quarta 

tarefa indica o promotor relacionamentos positivos. 
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Memórias de viagem - Exercício 5: Você conselheiro 

 No último exercício da primeira fase os participantes deveriam gravar um vídeo, 

que poderia ser posteriormente postado no Instagram, selecionando uma cidade e 

indicando algumas dicas, por exemplo: atividades favoritas, ponto turístico e 

curiosidades. Com isso, busca-se abordar o promotor sentido, além de averiguar os 

que surgem espontaneamente durante a tarefa. 

 

Cotidiano - Exercício 6: Diário da gratidão 

Novamente desfrutando do exercício elaborado por Seligman (2011), essa 

tarefa inicia a segunda fase do programa: cotidiano. A partir da recomendação do 

autor como uma forma de elevar os níveis de bem-estar, o exercício surge como uma 

indicação para a rotina dos participantes e para ser feito no período das viagens. Com 

isso, a atividade propõe que se escreva no caderno ao final de cada dia pelo menos 

três elementos que promoveram o bem-estar. O promotor relaciona o propósito e 

realização, além de ser possível observar a aparição de outros elementos 

dependendo de cada resultado. 

 

Cotidiano - Exercício 7: O que te faz feliz e traz bem-estar? 

Embora a segunda fase do programa aborde tarefas que promovam o bem-

estar no momento presente, esse exercício busca por uma reflexão. Dessa forma, 

propõe-se identificar as atividades que produzem o aumento os níveis de bem-estar 

subjetivo dos participantes. Logo, é disposto um template (Figura 4), que pode ser 

preenchido apenas no caderno ou no Instagram. O modelo continha exercícios físicos, 

jogos online, conversa com amigos, filmes e séries, fotografia, desenho, escrita e 

conhecer um local novo como exemplos. Além de conter espaços livres para 

completar com ações individuais de cada um. Com isso, os promotores envolviam 

propósito e flow. 
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Figura 4:Template “O que te faz feliz e traz bem-estar?” 

Cotidiano - Exercício 8: Atividade inusitada 

Finalizando a fase cotidiano, esse exercício aponta a realização de uma 

atividade que nunca tinham feito antes. A escolha da atividade a ser executada é de 

escolha livre pelo participante, no entanto, algumas indicações são apresentadas para 

auxilia-lo. Exemplos como: pintar um quadro, assistir uma aula ou um filme diferente. 

Estando ligado a avaliação do promotor flow, o objetivo dessa tarefa é propor um 

desafio aos integrantes e analisar suas reações. 

 

Sonhos de viagem - Exercício 9: Você no futuro 

Dando início a última fase, sonhos de viagem, a tarefa exibida sugere uma visita 

ao futuro, descrevendo as expectativas turísticas dos participantes. Um novo template 

(Figura 5) é disponibilizado como forma de facilitar a compreensão da atividade 

exemplificando possíveis observações. Desse modo, a indicação propõe uma análise 

do presente e para o futuro daqui há cinco anos, em 2025. Quantos e quais lugares e 

línguas gostaria de conhecer, além dos planos de viagem. À vista disso, o exercício é 

uma adaptação da literatura (GRECCO e FREITAS, 2016), sendo associado ao 

promotor propósito. 
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Figura 5: Template “Você no futuro” 

 

Sonhos de viagem - Exercício 10: Playlist de viagem 

Através da elaboração de uma playlist de viagem, o segundo exercício da fase 

sonhos de viagem, visa buscar o flow. Dessa maneira, seleciona-se pelo menos cinco 

músicas que despertam o desejo de viajar ou recordam momentos passados. Os 

participantes possuem um template (Figura 6) para guia-los e possivelmente divulgar 

a atividade no Instagram. 

 

               Figura 6: Template “Playlist de viagem” 
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Sonhos de viagem - Exercício 11: Os três desejos de viagem 

Para a execução desse exercício, os participantes inicialmente escolhem três 

locais que gostariam de visitar. Posteriormente, pesquisam sobre cada destino, 

curiosidades, pontos turísticos e cultura. Para ao final, descrever as principais 

descobertas no caderno. Essa atividade utiliza do promotor propósito, em que 

permite uma aproximação entre o desejo e a realidade. 

 

Sonhos de viagem - Exercício 12: Tour virtual 

Com a situação atual de pandemia, a penúltima atividade convida os 

participantes para uma breve viagem dentro de casa. Recordando o exercício 

passado, é escolhido um (ou todos) destino de desejo para realizar um tour virtual. 

Essa tarefa poderia ser executada nos aplicativos Google Street View, Drive and 

Listen ou outro semelhante. No final, o integrante descreve a experiência em seu 

caderno, sendo feita a análise desse resultado através dos promotores realização, 

ambientes físicos e naturais. 

 

Sonhos de viagem - Exercício 13: Foco na próxima viagem 

A presença do vídeo surge novamente como forma de exibir as reações finais 

do participante. Reunindo todas as tarefas do programa, esse último exercício 

consiste em um planejamento de viagem, utilizando todos os fatores analisados 

anteriormente. A proposta inclui a definição de quem será a companhia de viagem, 

qual o destino, locais que gostaria de visitar e a época do ano. Com isso, buscou-se 

observar a união de todos os promotores: ambientes físicos e naturais, propósito, 

realização, relacionamentos positivos e flow. 

 

Dessa maneira, os exercícios foram distribuídos de acordo com o seu tema 

possuindo um promotor central para ser analisado (Figura 7). Entretanto, outros 

elementos podem surgir espontaneamente durante a elaboração da atividade 

permitindo a análise além do componente indicado no princípio.  

Exercícios 'Programa 4 semanas de bem-estar" 

FASE EXERCÍCIO PROMOTOR 

Memórias 
de viagem 

Explorando o seu lado artista Ambientes físicos 

Revivendo as paisagens Ambientes naturais 

Atividade inesperada Realização 
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Aquele alguém especial Relacionamentos positivos 

Você conselheiro Propósito 

Cotidiano 

Diário da gratidão Propósito e Realização 

O que te faz feliz e traz bem-estar? Propósito e flow 

Atividade inusitada Flow 

Sonhos de 
viagem 

Você no futuro Propósito 

Playlist de viagem Flow 

Os três desejos de viagem Propósito 

Tour virtual 
Realização, Ambientes físicos e 

naturais 

Foco na próxima viagem 

Ambientes físicos e naturais, 
Propósito, Realização, 

Relacionamentos positivos e 
Flow 

Figura 7: Exercícios do Programa 4 semanas de bem-estar 

Ação: implementação do programa 4 semanas de bem-estar & viagens 

Na segunda etapa do ciclo básico da investigação-ação, temos a 

implementação do programa na prática. O objeto de comunicação com os 

participantes escolhido foi uma lista de transmissão no aplicativo Whatsapp, por 

permitir o sigilo nas respostas dos exercícios fazendo com que as pessoas se 

sentissem confortáveis em compartilhar os seus resultados.  

O intervalo de envio das tarefas teve a diferença em média de um dia e meio, 

variando de acordo com a complexidade de sua realização. Todo o processo do 

programa foi publicado no perfil do projeto no Instagram para aqueles que optaram 

por não participar da lista e, ainda, para divulgar a pesquisa em tempo real aos 

leitores.  

A divulgação do programa se estabeleceu principalmente por meio do 

Instagram, além de um convite realizado através da palestra promovida pelo projeto 

“Roda de Conversa sobre bem-estar”. Os interessados encaminhavam mensagens 

privadas para o perfil indicando a confirmação de sua participação.  

 

Monitoramento e Avaliação do programa 4 semanas de bem-estar & viagens 

Para a etapa seguinte do ciclo, na qual consta a descrição e monitoramento 

das atividades, utilizou-se a escala Likert de cinco pontos para mensurar a alteração 

do bem-estar subjetivo a partir da realização do exercício. No fim de cada atividade, 



30 
 

 
 

os participantes deveriam responder a seguinte pergunta “Pensando no exercício 

“[nome do exercício]”, como você avalia que ele afetou o seu bem-estar?”, a resposta 

segundo a escala que indicava 1- Piorou muito; 2- Piorou; 3- Não piorou nem 

melhorou; 4- Melhorou; 5- Melhorou Muito. Os integrantes poderiam fazer comentários 

da tarefa e, também, encaminhar o resultado dos seus exercícios de maneira opcional 

e voluntária. 

Ao final das quatro semanas um formulário foi disponibilizado através da 

plataforma “Google Forms” para todos os inscritos na lista avaliarem o programa. O 

preenchimento poderia ser feito mesmo caso o participante não tenha conseguido 

cumprir com todos os exercícios. Através de novas escalas Likert de cinco pontos, 

sendo 1 a nota mais baixa e a 5 a mais alta, buscou-se mensurar os graus de 

compreensão, motivação e diversão, além da avaliação geral do programa e se os 

inscritos acreditavam que o projeto trouxe benefícios ao bem-estar dos outros 

participantes. Outro fator considerado foi a classificação de todas atividades utilizando 

novamente a escala, porém adicionando a opção de não responder essa análise para 

casos em que a tarefa não foi praticada.  

 

Portanto, esse estudo e suas aplicações tiveram o objetivo de explorar a 

publicação dos conhecimentos científicos na prática. Dessa forma, foi realizada uma 

revisão bibliográfica seguida pela execução da teoria adequando o experimento para 

o cenário atual da pandemia. O “Programa 4 semanas de bem-estar” foi divulgado e 

implementado entre os meses julho e agosto de 2020. 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A amostra do estudo foi composta por 37 pessoas que se inscreveram como 

voluntários, sendo que 86,49% eram mulheres. A faixa etária predominante foi de 

jovens estudantes de 20 a 30 anos, possuindo áreas de estudos variadas além do 

turismo e da hotelaria, como direito, administração e comunicação social. Ademais, o 

programa foi contemplado pela presença de um agente de viagem que acompanhou 

as atividades pelo perfil no Instagram.  

Logo no primeiro exercício, apenas 23 dos participantes enviaram os resultados 

dos seus exercícios. Esse número foi reduzido ao longo das quatro semanas, ao final 

aproximadamente 10 membros permaneceram ativos realizando todas as atividades. 
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As razões da redução do número de respostas podem ser variadas. Entretanto, as 

justificativas de algumas pessoas se voltaram para a falta de tempo em uma rotina 

agitada, além da mudança constante das atividades no cotidiano, o que ocasionou no 

esquecimento da realização dos exercícios. Por outro lado, uma parcela daqueles que 

não completaram todas atividades apresentaram o interesse de completa-las 

posteriormente. 

 

Gráfico 1: Médias dos resultados dos exercícios 

Em suma, os exercícios obtiveram uma média positiva dos resultados indicando 

que elevaram o bem-estar subjetivo dos participantes (Gráfico 1). Apesar de obter 

respostas “3- Não piorou, nem melhorou”, é importante ressaltar que nenhuma 

atividade recebeu as qualificações “1- Piorou muito” e “2- Piorou”, apontando que as 

atividades não apresentaram o efeito contrário do objetivo. 

A princípio os exercícios “Atividade inesperada”, “Você conselheiro” e “Foco na 

próxima viagem” seriam realizados por meio de vídeo, podendo ser compartilhado ou 

não no Instagram. Contudo, houve uma grande queda na participação do terceiro 

exercício sendo ligado ao fato que teriam que gravar o vídeo. Desse modo, houve 

uma mudança nesses exercícios que envolviam a gravação para o uso do template 

(Figura 8). Essa ação remete ao ciclo básico da investigação-ação no qual ao 

monitorar a pesquisa é possível fazer pequenas modificações a fim de obter melhorias 

na análise (TRIPP, 2005). 
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Figura 8: Novos templates utilizados nos exercícios 

   Os resultados apontam que as atividades que dispuseram de um template, 

que poderia ser divulgado no Instagram pessoal do participante, obtiveram médias 

mais baixas do que os outros. Sendo observado logo no exercício “Você conselheiro”, 

que resultou na menor média, e “O que te faz feliz e traz bem-estar?”. Ao monitorar 

os resultados foi constatado que esse modelo não expressava o aumento dos níveis 

de bem-estar subjetivo. O ocorrido pode ser relacionado por não exigir uma ação 

própria do participante, envolvendo apenas o preenchimento de seus interesses.  

Dessa forma, uso do template foi outro recurso modificado para ser empregado 

apenas como um guia para a realização do exercício. A melhoria com a mudança 

pode ser observada na atividade “Você no futuro”, em que se manteve o uso template 

porém sendo utilizado de maneira alternativa, obtendo mais resultados positivos. 

Ademais, a fase “Sonhos de viagem” alcançou as melhores médias. Os 

exercícios desse último período do programa tinham o foco no futuro, promovendo 

pequenas formas de planejar uma nova viagem. Além disso, o “Tour virtual” 

proporcionou um breve passeio online, remetendo ao exercício anterior “Três desejos 

de viagem”. Sendo assim, os promotores envolvidos nessas atividades, como 

realização e sentido, respectivamente, permitiram essa avaliação. 

Em um momento no qual as viagens são limitadas, conhecer melhor o local que 

se deseja visitar acarreta o aumento do bem-estar subjetivo. Essa atividade permite 

que os participantes realizem uma breve experiência em locais que muitas vezes 
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permanecem apenas no campo da imaginação. Dessa forma, é possível descobrir 

novas curiosidades indo para além da fantasia. 

 

Gráfico 2: Avaliação final do "Programa 4 semanas de bem-estar" 

Conforme os resultados exibidos no gráfico 2, a avaliação final do projeto 

apresentou 100% das respostas nota 5 para o grau de compreensão dos exercícios, 

ou seja, são fáceis de compreender. O formulário avaliativo exibiu também que 

33,33% dos participantes que responderam à pesquisa atribuíram nota 5 para o grau 

de motivação ao fazer as atividades, enquanto os outros 66,7% apresentaram a nota 

4. Já no grau de diversão, 66,7% avaliaram com nota 5 e 33,3% com a nota 4. Todos 

os respondentes avaliaram o programa em geral como nota 5. Assim, 83,3% 

concederam a nota 5 e 16,7% a nota 4, acreditando que o projeto traz benefícios ao 

bem-estar dos participantes. 

Apesar de ser apresentado na roda de conversa final que o exercício “Playlist 

de viagem” seria o preferido dos participantes, na avaliação final a atividade que 

possui a maior nota é o “Tour virtual”. Ao final do formulário era possível fazer 

comentários, sugestões ou críticas ao programa. As respostas obtidas apontam a 

ausência de fotografia nas tarefas e o desejo de mais exercícios como “Revivendo a 

paisagem” e “Playlist de viagem” envolvendo atividades sensoriais e música, 

respectivamente. Ademais, fora muito ressaltado a necessidade de uma maior 

interação entre os participantes que ocorreu apenas no final do programa em uma 

roda de conversa. Com isso, os objetivos do presente estudo foram alcançados. No 

entanto, algumas melhorias podem ser aplicadas para desenvolver as pesquisas 

implementadas. 
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Durante o desenvolvimento do programa, os comentários após a realização das 

atividades e os resultados enviados pelos participantes destacam a conexão do 

promotor com a tarefa. Embora cada exercício seja relacionado a pelo menos um 

promotor do bem-estar subjetivo nas viagens, as respostas dos participantes 

apresentaram destaque a outros elementos. 

À vista disso, são apresentados a seguir alguns dos resultados encaminhados 

pelos participantes, no entanto, para manter o anonimato das respostas os 

responsáveis pelos exercícios exibidos não serão identificados. 

 

Memórias de viagem - Exercício 1: Explorando o seu lado artista  

Esse exercício solicitou que os participantes desenhassem um ambiente físico 

de livre escolha, porém que pertencesse a um meio de hospedagem que marcou uma 

de suas viagens passadas. Mesmo sem definir o local a ser desenhado, grande parte 

das respostas foram desenhos feitos do quarto. 

“Eu escolhi esse quarto de hotel para desenhar, porque foi a 

minha primeira e única viagem para o exterior, e também por ter 

sido o melhor quarto que eu já me hospedei na vida!” 

“Eu escolhi o quarto porque me senti muito bem nele. Era 

espaçoso, arejado e muito confortável. Essa viagem foi um ótimo 

descanso da minha rotina e o quarto me contemplou.” 

 O quarto é um local que gera expectativas nos viajantes e são capazes de 

influenciar nos níveis de bem-estar subjetivo. Conforme o estudo de Mayer, V. et al 

(2019), a quebra da expectativa quanto ao meio de hospedagem, além do conforto 

oferecido influencia diretamente em um dia de viagem.   

“Desenhei a vista do banheiro para o quarto. Estava num quarto 

com um grande vidro entre a banheira e o quarto. Pude ver meu 

marido e meu filho juntos. Isso foi bem raro no primeiro ano de 

vida dele. Me senti em paz.” 

“Eu decidi fazer esse quarto de hotel em Roma, na Itália, que 

fiquei hospedado quando fiz um mini tour pela Europa com minha 

mãe em fevereiro [...] Essa viagem foi especial pois criou um laço 

maior entre a gente desde q meu pai faleceu no inicio de 2018, 

msm a gente discutindo bastante o tempo todo a gsnte sempre se 
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entende kkkkkk esse quarto foi mt tranquilo, confortável e especial 

pra mim [...]” 

“me fez pensar em uma viagem muito especial pra mim e pensar 

também que fiquei em um airbnb super acolhida por uma familia 

bacana” 

Além de oferecer conforto e descanso, o quarto quando é compartilhado com 

outras pessoas permite uma comunicação íntima entre os companheiros de viagem. 

O promotor relacionamentos positivos surgiu espontaneamente durante a atividade, 

uma vez que ao se recordar do ambiente do quarto em que ficaram durante uma 

viagem, os participantes também lembraram dos momentos positivos que viveram 

naquele espaço. Dessa forma, por estarem em um local muitas vezes desconhecido, 

dividir esse período com os companheiros de viagem cria um laço sentimental entre 

os envolvidos. 

 Apesar de não exigir habilidades artísticas, houve um certo receio por parte dos 

participantes quanto aos desenhos elaborados. Entretanto, alguns se surpreenderam 

ao se divertir vendo o seu resultado.  

“Meu bem-estar melhorou muito fazendo o meu desenho 

(realmente não sei desenhar).” 

“4. Melhorou pq eu ri da minha habilidade artística e me animou 

um pouco. Antes de iniciar eu pensei que a atividade seria 3” 

Esta atividade envolvia o promotor ambientes físicos, no entanto, a própria 

elaboração da tarefa também fez com que os níveis de bem-estar subjetivo 

aumentassem. Com isso, a superação das expectativas quanto o exercício como um 

fator surpresa também pode ser visto como uma das razões da média positiva dos 

resultados. 

 

Memórias de viagem - Exercício 2: Revivendo as paisagens 

  Para essa atividade os participantes foram convidados a reviver ambientes 

naturais que conheceram durante uma viagem através de uma breve meditação. Os 

resultados indicaram que o clima agradável da lembrança acarretou em momentos de 

conforto e tranquilidade. 

“[...] lembro do frio de 12 graus, a sensação de ter que colocar 

mais uma meia pq uma não tava danco conta, de olhar pra vista 
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e ver longe as montanhas cheias de nuvens e muita neblina... o 

cheiro de grama, terra molhada e café fresco misturados!” 

“[...]  o sol estava brilhando e o céu estava quase sem nuvens, e 

a água do mar estava num belo tom de verde. [...] sentir a brisa 

refrescante do mar e o calor do sol são as que mais me remetem 

a esse momento que vivi. [...]” 

“[...] aquele mato verdinho, as montanhas. [...] lembrei do banco q 

tiramos foto na entrada do chalé, da neblina, do friozinho de lá. de 

todos os chalés. com esse frio, consegui me sentir até mais 

conectada.” 

Dessa maneira, os participantes relacionam o clima e a paisagem ao local que 

visitaram anteriormente. Mesmo não estando no mesmo lugar que antes, as 

sensações naturais sentidas de forma semelhante revelam um retorno ao ambiente 

visitado.  

“Estava meio estressada com coisas de trabalho antes de 

começar, e agora me sinto bem mais leve e relaxada.” 

A capacidade dos ambientes naturais de permitir uma maior reflexão (MAYER, 

F. et al, 2009) fez com que os participantes manifestassem estarem mais tranquilos 

quanto a outras atividades de suas rotinas. 

 

Memórias de viagem - Exercício 3: Atividade inesperada 

Os resultados diminuíram após essa tarefa, sendo relacionado a sua execução 

em forma de vídeo. Todavia, apesar do receio da filmagem, os participantes relataram 

momentos positivos em sua elaboração.  

“pq ri e tive que editar, me distrai”  

“foi super gostoso relembrar essa viagem e esse momento tão 

legal.” 

Nos relatos em vídeo, os respondentes recordaram principalmente momentos 

em que viveram em ambientes físicos e naturais, nos quais realizaram atividades que 

descobriram ao longo da viagem após imprevistos.  

“Eu e minha irmã do meio não tínhamos nada para fazer então 

ficamos andando em volta da onde a gente tava, e tipo assim nós 
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fomos para lugares que normalmente a gente não iria se fosse um 

turista e foi muito legal o dia” 

“Em cima da hora a gente resolveu pegar um barco que vai e entra 

nas cachoeiras que tem e te molham toda [...] foi a melhor 

experiência que eu já tive na minha vida”  

“Eu gostei muito de fazer esse exercício porque eu reparei que eu 

não costumo fazer coisas sem planejar [...] fui caminhando 

bastante nem vi o tempo passar [...] tava muito fresco e eu estava 

com uma roupa confortável, fui caminhando até quase até o final. 

Foi muito bom” 

 Embora os promotores ambientes físicos e naturais tenham surgido com 

destaque durante a atividade, é possível observar também o sentimento de realização 

por parte dos respondentes. Por ser um elemento ligado a superação dos desafios 

(MAYER, V. et al, 2019), ao encontrar uma solução para os imprevistos das suas 

viagens, os participantes acabaram por viver momentos marcantes na viagem. 

 Ademais, o promotor flow também é exibido, uma vez que os participantes se 

engajaram e se dedicaram para realizar as novas ações. Dessa maneira, observa-se 

nos relatos que os participantes estavam envolvidos nas atividades ao ponto de 

perderem a noção do tempo aproveitando cada momento. 

 

Memórias de viagem - Exercício 4: Aquele alguém especial 

 Com as lembranças de viagem sendo recordadas, muitas vezes os 

participantes apontaram sobre as pessoas que compartilharam esses momentos com 

eles. Dessa maneira, esse exercício indicou uma atividade íntima, em que se 

escreveria uma carta aos companheiros de viagem. 

“Foi bem legal escrever e lembrar de certos momentos que me 

fazem rir até hoje! me sinto mais leve e nostálgica” 

“Escrevi uma carta para a minha mãe, relembrando das nossas 

viagens e como sempre conseguimos torna-las únicas e 

divertidas. Foi muito bom relembrar esses momentos e refletir 

sobre os próximos destinos que planejamos para quando as 

coisas voltarem ao normal.” 
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Os relacionamentos positivos são um dos elementos do bem-estar subjetivo 

propostos no modelo PERMA do autor Seligman (2011). No caso das viagens, as 

memórias criadas podem estar ligadas principalmente pelas pessoas (PEREIRA e 

HOR-MYELL, 2017). Dessa forma, as pessoas já criam suas expectativas para as 

próximas viagens em volta de com quem irão dividir esse momento. Além de 

relacionar a experiência com as pessoas que estavam presentes no momento. 

“Foram momentos únicos nossos que nunca vou esquecer, quero 

sempre levar comigo, como prova de que nossa amizade era pra 

ser.” 

As viagens influenciam na relação entre os companheiros de viagem por 

dividirem momentos juntos (PEREIRA e HOR-MYELL, 2017). Apesar de poderem 

possuir impressões distintas quanto a experiência, cria-se uma interação maior entre 

as pessoas.  

 

Memórias de viagem - Exercício 5: Você conselheiro 

Inicialmente essa atividade seria realizada em vídeo, no entanto, com a baixa 

das respostas na tarefa “Atividade inesperada” a forma de sua realização foi alterada. 

Com isso, o exercício foi adaptado para ser realizado em forma de template.  

Apesar do recurso do template permitir a coleta de dados de outras pessoas 

através do Instagram, os resultados foram os mais baixos do programa. O promotor a 

ser investigado seria o propósito, em que o participante disponibilizasse dicas para 

outras pessoas através de experiências passadas. Dessa maneira, o respondente 

atribuiria um significado maior a sua viagem. 

“vá ao teleférico pq a vista é maravilhosa” 

“antigamente a água era pertinho do calçadão mas hoje em dia 

as extensões de areia são enormes então prepara as perninhas” 

“sempre chegue a tabela da maré pra saber o melhor horário para 

fazer os passeios” 

As recomendações e curiosidades apresentadas envolveram os passeios em 

ambientes naturais e a melhor forma de aproveitá-los. Dessa maneira, essa atividade 

também envolveu as memórias relacionadas aos ambientes naturais. A idealização 

de um local visto como paraíso devido à fuga do cotidiano é uma das expectativas 

pré-viagem (MENDES e GUERREIRO, 2017). No entanto, os destinos turísticos 
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podem conter desafios ou segredos que aqueles que já conhecem esses cenários 

poderão ter uma experiência com um outro significado. 

 

Cotidiano - Exercício 6: Diário da gratidão 

Esse exercício retirado da literatura (SELIGMAN, 2011) tinha como base os 

promotores sentido e realização ao analisar momentos positivos do dia dos 

participantes. Entretanto, o promotor que ganhou destaque na verdade foi o 

relacionamento positivo.   

“vi a minha vó” 

“Jogar com o meu namorado” 

“Vi meus pais dançando na cozinha” 

“compartilhei momentos de descontração com a minha família” 

Quase todos os relatos apontaram pelo menos um momento em que dividiram 

com outras pessoas situações positivas. Em tempos de isolamento social em que a 

interação se torna quase completamente remota, as relações atribuem um papel de 

grande importância. Dessa maneira, as atividades interativas mais simples como 

jogos ou apenas ver uma pessoa se tornam essenciais para o bem-estar subjetivo. 

“Vi que as plantinhas do meu irmão estão crescendo e ele está 

muito animado” 

“eu ter sido convidada a fazer uma arte para o dia da mulher 

negra” 

“terminar o dorama mr. Sunshine” 

“Sair de casa, mesmo com máscara e todos os cuidados” 

 Todavia, os promotores propostos inicialmente também foram identificados. 

Novamente, as atividades que podem parecer simples a princípio, como ver uma série 

ou acompanhar o crescimento de uma planta, influenciam nas pequenas realizações 

do cotidiano. Além disso, o significado depositado nessas ações proporciona uma 

importância sentimental maior para cada pessoa. 

 

Cotidiano - Exercício 7: O que te faz feliz e traz bem-estar? 

 O primeiro exercício após a reformulação do uso do template exibiu mais 

resultados positivos para o bem-estar subjetivo dos participantes. Entretanto, as 

médias continuaram mais baixas em relação aos outros exercícios.  
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 Das opções pré-estabelecidas no template “Conhecer um lugar novo” foi 

selecionada por todos os respondentes como algo que traz felicidade e bem-estar, 

além de poder, ainda, ser relacionado as viagens. Ademais, “Assistir filmes e/ou 

séries” e “Conversar com os amigos” também receberam destaque na seleção das 

atividades. 

 Os promotores flow e propósito são observados na medida que são 

identificadas as ações que os participantes indicam como atividades que promovem o 

bem-estar subjetivo deles. Dessa maneira, são concedidos significados e motivações 

distintas para uma mesma tarefa de forma pessoal.  

A opção “Assistir filmes e/ou séries” pode não indicar o promotor flow a 

princípio, uma vez que para esse ser alcançado o indivíduo deve apresentar um grau 

de engajamento (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). Entretanto, no espaço livre para que 

os respondentes escrevessem as suas próprias atividades “Ler” foi a ação mais 

apontada. A leitura pode ser vista como uma ação do flow por permitir uma imersão 

no conteúdo, além de exigir um certo esforço por parte do leitor. 

 

Cotidiano - Exercício 8: Atividade inusitada 

Com as rotinas agitadas muitas vezes não separamos um tempo para realizar 

atividades que gostaríamos de fazer, assim ações novas acabando por ser um 

desafio. Nesse exercício, os participantes realizaram práticas que vinham adiando 

pela dificuldade e se envolveram a ponto de atingirem além do promotor flow, mas 

também a realização. 

“me desafiei a fazer coisas novas, dentro de uma área que eu 

gosto muito” 

 “eu joguei um jogo que o meu namorado me indicou e se o 

servidor/minha internet não tivesse tão ruim, eu teria passado a 

tarde toda nele. o que pra mim é incrível pq não tenho me 

prendido em nada e tenho sofrido com isso” 

“Sempre falei que iria fazer uma receida de cozido de carne que 

vi num programa de TV. Após saber desse exercício eu comprei 

os ingredientes e fiz a receita e modesta parte todos daqui de casa 

gostaram. Turismo! Gastronomia!” 
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Ao cumprir a tarefa se engajando em algo que parecia ser um desafio os 

participantes encontraram ações que aumentaram os níveis de bem-estar subjetivo. 

A realização foi consequência da experiência do flow, em que a dedicação e 

envolvimento com as atividades geraram resultados positivos. 

 

Sonhos de viagem - Exercício 9: Você no futuro 

Iniciando a visão do futuro das viagens para cada participante, esse exercício 

buscou atribuir um significado para os próximos planos. Em meio a pandemia, com as 

expectativas para viagens sendo reduzidas, essa atividade procurou estimular o 

anseio pelas conquistas relacionadas ao turismo e hotelaria. 

Dessa maneira, as médias dos resultados aumentaram em relação aos outros 

exercícios que envolviam o template. Essa tarefa fez com que os participantes 

comparassem o presente com o futuro gerando respostas positivas quanto aos 

objetivos. As atividades apresentadas exibiam um otimismo quanto as expectativas, 

sendo metas possíveis de serem realizadas. 

Com isso, o exercício relacionado ao promotor propósito, designou um 

significado para os planos futuros. Através da recordação de conquistas passadas que 

são uma carga positiva no presente, para assim, focar no futuro. 

 

Sonhos de viagem - Exercício 10: Playlist de viagem 

Sendo a atividade mais adorada pelos participantes, esse exercício também foi 

o template com a maior média, uma vez que indicava outras ações. Nos relatos dos 

participantes durante a roda de conversa que finalizou o programa, muitos alegaram 

que aproveitaram o exercício para ouvir novamente as músicas sugeridas.  

O flow é muito utilizado nas pesquisas sobre música, os estudos apontam o 

reconhecimento da relação entre essa teoria com a aplicação na prática musical 

(ARAÚJO, 2008). Miranda e Godeli (2003) refletiram em seus estudos relacionando 

música, atividade física e bem-estar com idosos, apresentando que a música é capaz 

de tornar as ações mais agradáveis proporcionado o estado de flow. Esse promotor 

indica a dedicação e concentração em determinada atividade, assim como a música 

em sua prática sugere esses elementos.  
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“eu acho a combinação de viagem com música perfeita. fica para 

sempre na memória das pessoas, você revive aquele momento 

quando você escuta a música de novo” 

“acho q uma das tarefas q mais gostei e inclusive me deu saudade 

de algumas músicas” 

Outro ponto que permitiu o aumento dos níveis de bem-estar subjetivo foi a 

relação da música com um local visitado anteriormente. Apesar da fase sinalizar o 

futuro, as músicas escolhidas também fizeram com que os participantes retornassem 

ao passado. Algumas músicas despertaram o desejo de viajar por parte dos 

respondentes mesmo que sua composição não seja relacionada diretamente a uma 

viagem. 

Esses comentários dos participantes revelam um elemento importante na 

preferência do exercício. Além de estar relacionado ao promotor flow, embora a fase 

sinalize o futuro, esse elemento pode ser descrito como um ponteiro mental para a 

recordação de um momento. Ainda que não tenha obtido a média mais alta do 

programa, a música se tornou um diferencial no exercício.  

 

Sonhos de viagem - Exercício 11: Os três desejos de viagem 

Seguindo o breve planejamento de viagem proposto, após a criação da playlist, 

os participantes foram convidados a escolher três locais para viajar e pesquisar um 

pouco sobre eles. 

 “achei incrível pesquisar curiosidades sobre esses lugares, me 

fez aprender fatos que eu nunca realmente tinha ouvido falar, e 

me deu mais vontade ainda de ir conhecer” 

Visto que a pessoa cria expectativas quanto uma viagem previamente e isto é 

essencial para suas percepções quanto ao período (MENDES e GUERREIRO, 2017), 

para criar um significado para suas próximas viagens os turistas podem conhecer 

melhor o local desenvolvendo um vínculo com o destino turístico.  

O promotor propósito foi explorado com resultados positivos permitindo que os 

participantes se envolvam melhor com seus desejos de viagem. Nesse sentido, o 

exercício obteve a melhor média de todo o programa, sendo relacionado a 

oportunidade dos respondentes de fantasiarem um pouco com o futuro e se 

relacionarem com os seus sonhos. 
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Sonhos de viagem - Exercício 12: Tour virtual 

Com as restrições das viagens identificou-se a necessidade de apresentar 

meios alternativos para que os participantes experimentem novos locais. Dessa forma, 

retomando ao exercício passado “Os três desejos de viagem” sugeriu-se uma viagem 

por meio de aplicativos virtuais para conhecer as ruas e locais dos destinos turísticos 

escolhidos anteriormente.  

“Fui a um museu e uma "praia" [...] o museu era de arqueologia e 

não tinha como ver por dentro, mas pareceu ser bastante grande 

e tinha uma vista linda para o mar. A "praia" era mais uma rua de 

restaurantes que tinha uma escada para o mar e alguns "decks" 

compridos tbm. Tbm muito bonito e a água parecia ser bem azul” 

Apesar de se tratar de uma visita virtual, a atividade envolvia o promotor 

realização remetendo aos desejos do último exercício e permitindo conhecer ainda 

mais o destino desejado.  

 

Sonhos de viagem - Exercício 13: Foco na próxima viagem 

Finalizando o programa, essa última atividade reuniu todos os exercícios 

realizados anteriormente para um pequeno plano de viagem. Como forma de indicar 

que ainda é possível organizar e sonhar com uma nova aventura no futuro. Os 

participantes utilizaram do template como um guia para definir seus desejos. 

Os resultados apontaram que os participantes não se engajaram tanto na 

execução quanto nos outros exercícios, respondendo apenas as sugestões 

apresentadas no template não explorando muito além. Esse cenário permitiu a 

conclusão que os exercícios que dependiam de uma dedicação e envolvimento maior 

na sua elaboração para interferir mais acentuadamente nos níveis de bem-estar 

subjetivo dos respondentes. Embora o exercício tenha obtido uma média positiva, 

seus resultados não foram tão desenvolvidos quanto os outros.  

  

Portanto, o “Programa 4 semanas de bem-estar” atingiu o seu objetivo de 

aumentar os níveis de bem-estar subjetivo dos seus participantes durante o período 

da pandemia. Os exercícios foram desenvolvidos utilizando como base a conexão 

com os promotores de bem-estar subjetivo nas viagens, em que cada atividade 
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possuía pelo menos um elemento em foco. Entretanto, na análise dos resultados foi 

localizada a presença espontânea de outros promotores do bem-estar, além do 

investigado inicialmente. Com isso, notamos que os elementos estão relacionados ao 

todo tempo no sentido das viagens. 

Os exercícios disponibilizados no programa são capazes de promover o bem-

estar subjetivo, no entanto, observou-se que para isso as atividades devem estimular 

a participação ativa do participante. Dessa forma, o recurso do template pode ser 

alterado para novos meios de execução da atividade estimulando um breve desafio 

para as pessoas.  

Outrossim, novas tarefas podem ser elaboradas utilizando os elementos 

sensoriais conforme apresentado pelos participantes. Ademais, dentre as outras 

sugestões dos participantes estão o pedido para exercícios utilizando mais da música, 

souvenires e fotografias. Outro fator a ser explorado é a interação entre os 

participantes. Embora ser algo solicitado pelos membros, devido ao isolamento social 

não foi possível realizar atividades interativas. 

Com isso, as possibilidades de novos exercícios e uma reformulação das 

atividades são grandes. Dessa forma, pesquisas futuras poderão utilizar desses 

recursos para implementações variadas com esse conteúdo. Os resultados tendem a 

serem positivos, no entanto, é preciso de um estudo quantitativo envolvendo o tema.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O bem-estar subjetivo reflete sobre elementos que geram efeitos positivos e 

negativos no psicológico das pessoas. Através da união entre aspectos diferentes do 

cotidiano, como emoções positivas, relacionamentos, realização, sentido e 

engajamento, estabelece-se a análise quanto a satisfação da vida e felicidade do 

indivíduo. 

 Uma das estratégias implementada pelas pessoas para aumentar os níveis de 

bem-estar subjetivo é sair do seu cotidiano estressante para relaxar em um novo lugar. 

Com isso, surgem as viagens e a sua idealização de um destino paradisíaco com 

expectativas de relaxamento e diversão. Entretanto, uma experiência turística também 

pode acarretar em desafios inesperados, sendo uma ação que revela situações 

promotoras e redutoras do bem-estar subjetivo. 

 Por outro lado, os efeitos pós-viagens no bem-estar subjetivo por meio das suas 

memórias ainda são um tema pouco abordado nas pesquisas. Os estudos apontam 

os impactos antes, durante e após uma experiência turística, no entanto, buscou-se 

nesta investigação compreender como os pensamentos de viagem podem influenciar 

no bem-estar subjetivo das pessoas. 

 O cenário da pandemia da COVID-19 surpreendeu os países com seu impacto 

global provocando efeitos negativos a população em geral. O isolamento social foi 

apontado como uma medida preventiva para evitar a disseminação da doença. Dessa 

maneira, grande parte das pessoas tiveram que adaptar seu cotidiano para 

permanecer em casa. Consequentemente, muitas viagens foram canceladas ou 

adiadas afetando negativamente os setores do turismo e da hotelaria.  

Além disso, houve um grande abalo psicológico nas pessoas nesse período. 

Esse aspecto se deu pelas restrições no trânsito de pessoas, das mudanças drásticas 

na rotina e a carência de conhecimento no assunto. Apesar das indicações 

preventivas divulgadas por especialistas, as incertezas que acompanham o momento 

prejudicam a saúde mental da população. 

 A partir desse fato, o presente estudo apresentou o objetivo geral de identificar 

se as memórias das viagens podem promover o bem-estar subjetivo durante o período 

de isolamento social. Dessa forma, o “Programa 4 semanas de bem-estar” foi criado 

com a finalidade de explorar possíveis formas de promover o bem-estar subjetivo por 

meio de exercícios com o tema das viagens. Além disso, analisou-se os 
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conhecimentos das áreas de turismo e hotelaria que podem contribuir para a saúde 

mental dos participantes do programa. 

 O desenvolvimento das atividades implementadas na intervenção foi feito 

através dos promotores de bem-estar subjetivo: flow, relacionamentos, propósito, 

realização, ambientes físicos e naturais. Desse modo, analisou-se cada exercício por 

meio do elemento a que ele estava relacionado identificando os efeitos causados. 

 O uso dos promotores do bem-estar permitiu que cada tarefa atribuída no 

programa indicasse um aspecto das viagens e, assim, exibisse o impacto que eles 

causam antes e depois da experiência. Com isso, observou-se que quanto mais o 

participante estava envolvido no exercício, os seus resultados eram significativamente 

mais positivos nos níveis de bem-estar mensurados. As atividades que indicavam a 

aplicação do promotor e não apenas a lembrança ou idealização desse durante as 

suas elaborações apresentaram médias mais altas.  

 Outrossim, com as restrições das viagens o uso do tema no programa 

reproduziu o desejo de retorno nos participantes. Apesar de conter tarefas abordando 

viagens passadas, o momento presente e futuras experiências, os respondentes 

utilizaram das experiências turísticas que viveram para relacionar com cada exercício. 

Esse cenário se repetiu em todas as fases do programa exibindo o significado das 

memórias de viagem para o bem-estar subjetivo durante o isolamento social. As 

lembranças foram apontadas através dos ponteiros mentais que cada exercício 

continha. Um exemplo desse evento é a atividade “Playlist de viagem” que pertence a 

fase “Sonhos de viagem”, mas revelou a lembrança de experiências passadas ao 

invés de apenas o desejo de viagens futuras.  

 O “Programa 4 semanas de bem-estar” coletou todas as médias positivas em 

seus treze exercícios e não obteve nenhuma resposta negativa, ou seja, não piorou o 

bem-estar dos seus participantes. Dessa maneira, o programa atingiu o objetivo de 

explorar meios de promover os níveis de bem-estar subjetivo utilizando os promotores 

de bem-estar através de atividades simples. Esse resultado exibe a eficácia do uso 

de tarefas claras que envolvam a teoria de um modo interativo.  

 As memórias de viagem são um recurso importante para explorar o desejo do 

retorno ao destino turístico. Com os exercícios do programa, os participantes 

utilizaram de ponteiros mentais para recordar dos momentos que viveram, como por 

exemplo o desenho de um lugar em um meio de hospedagem em que estiveram 
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anteriormente. O local escolhido era de livre escolha, no entanto, os participantes 

lembraram daquele que eles gostariam de voltar e onde se sentiram mais confortáveis. 

Além disso, as lembranças apontaram que a preferência se deu, também, pela relação 

pessoal que tinham com o ambiente, através dos momentos significativos que 

viveram. 

 Desse modo, os exercícios apontam que incentivar experiências únicas e 

especiais indicam o retorno ao destino e, ainda, ressalta o significado que o local 

possui para o seu visitante. Os serviços turísticos devem promover momentos 

memoráveis para seus clientes, criando laços para uma possível volta ou 

recomendações. 

 Ademais, o programa apresentou que embora seja pouco explorado o tema de 

viagens envolvendo o bem-estar subjetivo, os resultados dessa conexão são positivos 

para ambos. O turismo e a hotelaria são áreas que preservam a hospitalidade 

buscando conquistar os clientes. Dessa maneira, o estudo do bem-estar contribui para 

entender como melhorar os serviços turísticos e a forma de receber novos turistas, 

além de fidelizá-los para um futuro retorno. Ao obter um espaço de destaque na 

memória das pessoas, o destino se torna um local recomendado e recordado pelos 

seus visitantes. 

 Embora os resultados adquiridos tenham sido positivos, a amostra obtida é 

pequena se tratando de uma pesquisa qualitativa. Dessa forma, o estudo dispõe do 

potencial de ser aplicado na natureza quantitativa indicando conclusões gerais das 

análises apresentadas na presente investigação.  

 Outra limitação exibida ao longo da aplicação do programa é a execução de 

alguns exercícios em forma de vídeo e template. A exposição em filmagem gerou 

inseguranças na realização da tarefa causando a diminuição no número de respostas. 

Dessa maneira, é preciso apresentar exercícios claros e simples permitindo ainda que 

a pessoa se expresse de formas alternativas. Contudo, pesquisas futuras são capazes 

de investigar o potencial que existe na participação em vídeo ou, ainda, compartilhar 

as atividades de um modo mais interativo.  

Em relação ao template, acredita-se que esse seja uma forma positiva de 

divulgar as ações do programa e suas ideias, no entanto, incluído na lista de exercícios 

não obtém respostas ativas. Embora as médias exibidas sejam positivas, os 

resultados compartilhados pelos participantes não foram tão satisfatórios para a 
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pesquisa. As atividades que manifestaram um envolvimento maior dos participantes 

alcançaram médias mais altas, uma vez que o template não provocou um grande 

esforço em sua elaboração, suas conclusões são precárias.  

Ademais, novas implementações do programa podem ser realizadas 

futuramente adotando as mudanças necessárias. A pesquisa-ação é um meio que 

permite que a investigação seja praticada novamente aplicando melhorias observadas 

durante a realização do ciclo anterior. Desse modo, as pesquisas futuras são capazes 

de empregar novamente os mesmos exercícios, utilizando da presente experiência 

como base.  

Além disso, novos estudos podem adaptar e adicionar novas atividades ao 

“Programa 4 semanas de bem-estar”, preservando sua essência de exercícios claros 

e simples. Outro recurso que é possível de ser empregado são as sugestões dos 

participantes, como tarefas sensoriais ou envolvendo a fotografia, além de momentos 

de interação entre todos os envolvidos no programa. 

Portanto, conclui-se que o presente estudo atingiu os seus objetivos 

contribuindo, ainda, para as pesquisas das viagens e do bem-estar subjetivo. Um tema 

pouco debatido, mas de grande importância para a academia e a população em geral. 

Em um período conturbado, a investigação rendeu frutos para as pesquisas 

acadêmicas e para os próprios participantes promovendo o bem-estar subjetivo 

através das viagens.  
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