
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO 

 

 

 

 

 

JULIANE DOS SANTOS MACHADO 

 

 

 

O TURISTA É FELIZ? BEM-ESTAR SUBJETIVO AO LONGO DE UMA VIAGEM: 

UM ESTUDO MULTIMÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2018 



JULIANE DOS SANTOS MACHADO 

 

 

 

 

O TURISTA É FELIZ? BEM-ESTAR SUBJETIVO AO LONGO DE UMA VIAGEM: 

UM ESTUDO MULTIMÉTODOS  

 

  

 

 

Dissertação apresentada à banca de 
Qualificação do Programa de Pós-
Graduação em Turismo da Universidade 
Federal Fluminense, em atendimento às 
exigências para a conclusão do curso de 
Mestrado Acadêmico. Linha de Pesquisa: 
Turismo, Planejamento e Gestão. 
 

 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. VERÔNICA FEDER MAYER 

 

 

Niterói 

2018 

 

 



M149 Machado, Juliane dos Santos 

O TURISTA É FELIZ? BEM-ESTAR SUBJETIVO AO LONGO DE UMA 

VIAGEM: UM ESTUDO MULTIMÉTODOS / Juliane dos Santos Machado 

; Verônica Feder Mayer, orientadora. Niterói, 2018. 

98 f. : il. 

 
Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2018. 

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGTUR.2018.m.11322352607 

 
1. Turismo. 2. Comportamento do consumidor. 3. Produção 

intelectual. I. Título II. Feder Mayer,Verônica, 

orientadora. III. Universidade Federal Fluminense. Faculdade 

de Turismo e Hotelaria. 

CDD - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha catalográfica automática - SDC/BCG 

 

Bibliotecária responsável: Angela Albuquerque de Insfrán - CRB7/2318 

 

http://dx.doi.org/10.22409/PPGTUR.2018.m.11322352607


AGRADECIMENTOS 

“Estamos exatamente onde deveríamos estar”, frase mais relembrada e falada por 

mim mesma nos últimos dois anos da minha vida. A decisão de seguir o caminho do 

mestrado se iniciou em 2016 de maneira despretensiosa e foi incentivada por dois 

grandes amigos e, agora, colegas de profissão. O processo de entrada em um 

mestrado acadêmico foi definitivamente um divisor de águas para mim. A mudança 

para outra cidade e para outra Universidade, sem conhecer ninguém, sem conhecer 

a própria Niterói e sem família por perto trouxe de maneira arrebatadora a 

maturidade. O mestrado significou muito mais do que apenas o desenvolvimento de 

uma pesquisa, a elaboração de uma dissertação ou a submissão de trabalhos em 

eventos. O mestrado significou descoberta e renascimento de mim.  

A experiência de estar longe de casa, dos pais, da família e dos amigos despertou 

para uma pessoa que entrou menina e saiu mulher. Despertou para a maturidade 

que eu mesma não sabia que tinha. Despertou para o cuidado comigo mesma. 

Todas as experiências que me trouxeram até aqui, boas e ruins, me tornaram a 

mulher forte que sou hoje. Os momentos de angústia, desespero, ansiedade e 

solidão me mostraram a força que tenho. Força de ser o que sou e confiar que isso é 

suficiente. Mas eu não conseguiria trilhar esse caminho sem os amigos e os anjos 

que apareceram ao longo deste para torná-lo mais leve.  

A Deus e ao Universo por me encaminharem para essa experiência, por terem 

colocado as pessoas certas e as situações necessárias para o meu desenvolvimento 

e crescimento.  

Aos meus pais que, em primeiro lugar, me deram o que de mais valioso tenho: a 

vida. Por dedicarem incansável esforço para manter-me em outra cidade, 

disponibilizando todos os recursos necessários para tal. Mas, principalmente, pelo 

porto-seguro que sempre foram nos momentos mais difíceis de toda a minha 

caminhada. Por todo amor e por toda confiança depositados em mim, sempre 

acreditando que eu chegaria lá (eu cheguei e foi por vocês). Aos meus amados 

irmãos, Josi e Vini, que de alguma forma me incentivaram, acreditaram em mim e 

me proporcionaram os momentos tão necessários de descontração.  



A todos os familiares que compreenderam a minha ausência em diversos momentos 

e me acolheram da mesma maneira de sempre. Por torcerem por mim de alguma 

forma, enviando orações, pensamentos positivos e boas energias. 

Ao meu companheiro, Guilherme, pela paciência em função da ausência em muitos 

momentos, dos quilômetros de distância, dos momentos de choro, estresse e 

angústia. Por todo Amor e carinho manifestados incondicionalmente de diferentes 

formas.  

Às minhas amigas, Carol, Marina, Myrian e Renatinha, por terem sido refúgio em 

momentos difíceis. Por toda amizade confiada em todos esses anos, por toda 

parceria e companheirismo permeados de muito amor e cumplicidade. A amizade é 

tudo.  

À minha amiga, Camila Mattos, que foi uma feliz surpresa ao longo desses dois 

anos. Aos momentos de desespero e alegria compartilhados. Aos conselhos e aos 

desabafos. A essa troca tão bonita e sincera que deu vida a uma amizade muito 

especial.  

Aos demais amigos que, em algum momento e de alguma forma, compartilharam da 

minha caminhada. Aos amigos que compartilharam dos meus sentimentos, que 

torceram por mim e que vibraram comigo.  

Aos amigos e colegas de profissão da Universidade Federal de Juiz de Fora que me 

ajudaram de alguma forma, por meio de uma palavra amiga, de um incentivo e por 

sempre se mostrarem dispostos a me ajudar em tudo o que fosse necessário para 

chegar a esse momento. Em especial, aos professores, Marcelo Knop, Humberto 

Fois e João Freitas, por serem os grandes incentivadores dessa conquista. Aos 

meus colegas de sala e turismólogos por todas as experiências vividas.  

À querida professora e orientadora, Verônica Feder Mayer, por todo exemplo de 

profissionalismo e pela valiosa oportunidade de aprendizado. Pelos momentos em 

que foi orientadora me fazendo ir muito mais além do que eu poderia. E pelos 

momentos em que foi amiga, me acolhendo, aconselhando e acreditando em mim 

como profissional, mas, principalmente, como pessoa. Gratidão.  



Aos professores, Osíris Marques, Carolina Lescura e Daniela Abrantes, por tanto. 

Por toda generosidade em contribuir e compartilhar o conhecimento, enriquecendo 

ainda mais este trabalho. Aos anjos disfarçados de amigos e colegas que surgiram 

ao longo dessa jornada e que contribuíram para a descoberta da pesquisadora que 

sou hoje e que ainda serei.  

A todos os mestres do PPGTUR e colegas de sala que permitiram uma troca tão 

bonita e valiosa durante esses dois anos, contribuindo para minha formação 

profissional e pessoal.  

À vida por todas as experiências e situações que se manifestaram para mim e que 

proporcionaram a minha total evolução. A vida é mesmo perfeita em todas as suas 

realizações! 

A mim mesma por nunca ter desistido e por ter aceitado esse processo tão bonito de 

descoberta da mulher que sou hoje e por ter honrado tudo a que me propus a fazer! 

“Eu que sou luta, tenho também batalhas comigo mesma, atrás do melhor de mim!” 

 

Gratidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Você sabe que ainda, 

Há uma chance para você? 

Porque há uma faísca em você, 

Você só tem que acender a luz 

E deixá-la brilhar. 

Porque você é um fogo de artifício 

Vá em frente e mostre o que você vale.” 

 

  

 



 

 

RESUMO 
 
O turista se sente bem durante toda a viagem? Essa questão foi abordada em um 
estudo com 26 estudantes durante uma viagem técnica do curso de Turismo da 
Universidade Federal Fluminense. O bem-estar é um tema que tem despertado o 
interesse da sociedade contemporânea. A busca por práticas que possibilitam o 
aumento dos níveis de bem-estar tem crescido expressivamente nos últimos anos. 
Com isso, as pesquisas acadêmicas também passaram a dedicar-se a esse tema. 
Considerando que existem muitos fatores que podem influenciar os níveis de bem-
estar, entende-se que a viagem pode ser um destes fatores. Compreendendo 
também a relevância do estudo das emoções do turista para o campo do turismo, o 
objetivo deste trabalho é verificar se ocorrem variações de bem-estar subjetivo 
durante uma viagem e apontar os possíveis determinantes dessas variações. Para 
atingir o objetivo proposto, foi usada uma combinação de métodos de pesquisa 
escolhidos para possibilitar análises mais profundas das variações de bem-estar 
subjetivo. A observação participante foi o principal método empregado, além de 
aferições de bem-estar, por meio de autorrelatos, realizadas em momentos 
programados da viagem, e entrevistas em profundidade. A partir da análise das 
observações levantadas pelo campo, foi desenvolvido um modelo que sintetiza os 
determinantes das variações de bem-estar subjetivo ao longo da viagem, divididos 
entre promotores e redutores do bem-estar. Por fim, identificou-se que existem 
lacunas e oportunidades de pesquisa que relacionem diretamente o turismo e o 
bem-estar subjetivo e, sugerem-se alternativas à gestão de turismo a fim aperfeiçoar 
as experiências durante a viagem.  
 

Palavras-chave: Turismo. Bem-estar subjetivo. Viagem técnica. Comportamento do 

turista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ABSTRACT  

 

Does the tourist feel well during the entire trip? This question was addressed in a 
study with 26 students during a technical trip of the course of Tourism of the 
Fluminense Federal University. Well-being is a theme that has awakened the interest 
of contemporary society. The search for practices that make it possible to increase 
levels of well-being has grown significantly in recent years. As a result, academic 
research also began to focus on this topic. Considering that there are many factors 
that can influence levels of well-being, it is understood that travel may be one of 
these factors. The objective of this work is to verify if there are variations of subjective 
well-being during a trip and to point out the possible determinants of these variations. 
The methodology used in this article is qualitative with a multimethod approach. 
Participant observation was the main method used for data collection, in addition to 
the combination of methods performed through the application of a methodological 
instrument. From the analysis of the observations made by the field, a model was 
developed that synthesizes the determinants of subjective well-being variations along 
the journey, divided between promoters and well-being stressors. Finally, it was 
identified that there are gaps and research opportunities that directly relate to tourism 
and subjective well-being, and alternatives to tourism management are suggested in 
order to improve the experiences during the trip. 

Key words: Tourism. Subjective well-being.Technical travel. Tourist behavior. 
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INTRODUÇÃO 

 
O bem-estar vem despertando ao longo dos anos o interesse da sociedade, 

sendo este um assunto contemporâneo de grande importância. Atualmente, a busca 

pela melhoria da sensação de bem-estar e da satisfação geral com a vida tem sido 

um objetivo que evolui gradualmente entre os indivíduos. O aumento por esse 

interesse levou ao surgimento de diversas práticas e pesquisas relacionadas ao 

tema, e, a partir de então, um crescente número de estudiosos passou a investigar 

formas de promover o aumento dos níveis de bem-estar e, também, da satisfação 

geral com a vida. Essa busca pode estar associada a diversos fatores aos quais os 

indivíduos estão expostos como, por exemplo, o estresse, situações e eventos 

negativos, trabalho excessivo, entre outros. Vários blogs e reportagens abordam o 

tema por meio de propostas e ideias que promovam o aumento desses níveis de 

bem-estar, felicidade e satisfação geral com a vida. Uma pesquisa simples realizada 

no site de buscas Google com as palavras “bem-estar; felicidade e satisfação geral 

da vida” reportou a 8.190.000 resultados em 0,36 segundos, o que permite visualizar 

a extensão do interesse por esse tema. 

Assim, organizando esse conceito em uma linha do tempo, é possível 

perceber as diferentes formas como ele foi tratado pela literatura até o momento 

atual, sendo encontrado primariamente nas Ciências médicas (SMITH e DIEKMANN, 

2017), Psicologia (SELIGMAN, 2011), Ciências Sociais e Economia (UYSAL, 

SIRGY, WOO e KIM, 2015), bem como no lazer (DRIVER, BROWN & PETERSON, 

1991) e no turismo (SMITH e DIEKMANN, 2017). De um modo geral, a Psicologia 

tradicionalmente utilizou medidas de bem-estar para avaliar pacientes e diagnosticar 

doenças emocionais, como a depressão e a ansiedade. Posteriormente, a psicologia 

positiva surgiu e, a partir do desejo de mudança de foco da psicologia tradicional, 

que historicamente preocupou-se primordialmente com as doenças e aspectos 

negativos da psique, Seligman e Csikszentmihalyi (2000) deram início a pesquisas 

que tiveram por objetivo satisfazer a essa nova psicologia, cujo objetivo passou a ser 

aprofundar o conhecimento sobre os aspectos positivos e virtudes do ser humano. A 

psicologia positiva estaria ligada, em um primeiro momento, à felicidade que, por sua 

vez, seria composta de três elementos diferentes: emoções positivas, engajamento 

ou flow e propósito na vida. 
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As Ciências Sociais e a Economia desenvolveram esse conceito a partir da 

ótica dos indicadores sociais que poderiam demonstrar o desenvolvimento de uma 

sociedade, por exemplo, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e, também, da 

melhoria da qualidade de vida de uma comunidade, a partir de indicadores, como a 

avaliação da própria qualidade de vida na comunidade (UYSAL, SIRGY, WOO e 

KIM, 2015; SMITH e DIEKMANN, 2017). A partir desse contexto, o bem-estar 

também se tornou objeto de interesse das pesquisas acadêmicas. Compreender 

como o indivíduo se sente, como se comporta e como determinada atividade afeta 

sua sensação de bem-estar e a satisfação geral com a vida é de grande importância 

para o avanço dessas pesquisas, uma vez que estas podem contribuir de forma 

significativa para aplicações em diversas áreas.  

Segundo Uysal, Sirgy, Woo e Kim (2015), uma das áreas que vem ganhando 

atenção considera o vínculo entre as atividades de turismo e suas implicações nos 

níveis de bem-estar e qualidade de vida dos envolvidos, tanto na produção como no 

consumo de bens e serviços de turismo. É importante compreender que as 

pesquisas em turismo estavam voltadas para o desenvolvimento de estratégias as 

quais poderiam atrair mais visitantes para um destino; um hotel; um atrativo ou 

algum empreendimento do trade turístico1. Entretanto, faz-se necessário e 

importante entender como esse turista se comporta e se sente antes, durante e 

depois de uma experiência ligada às atividades turísticas (NAWIJN, 2011).  

As pesquisas dentro dessa área apontaram para um conceito ainda mais 

específico de bem-estar, denominado bem-estar subjetivo. Essa referência cresceu 

e ganhou destaque em diferentes pesquisas, sobretudo no turismo. Diener (1984) 

menciona que existem três características para a área do bem-estar subjetivo: 

primeiro, é subjetivo - consiste na experiência do indivíduo. Segundo, não é apenas 

a ausência de fatores negativos, mas também inclui fatores positivos. Em terceiro 

lugar, inclui uma avaliação global e não apenas uma avaliação restrita de um 

domínio de vida. O bem-estar subjetivo olha para a sensação de bem-estar de forma 

individual; assim, para caracterizá-lo, pesquisadores começam a utilizar construções 

                                                 
1
 São organizações privadas e governamentais atuantes no setor de "Turismo e Eventos" como os 

Hotéis, Agências de Viagens especializadas em Congressos, Transportadoras Aéreas, Marítimas e 
Terrestres, além de Promotores de Feiras, Montadoras e Serviços Auxiliares (tradução simultânea, 
decoração, equipamentos de áudio visuais, etc.) (EMBRATUR, 1995). Fonte: 
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/gloss%C3%A1rio-do-turismo/67-outros/gloss%C3%A1rio-do-
turismo/901-t.html  

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/gloss%C3%A1rio-do-turismo/67-outros/gloss%C3%A1rio-do-turismo/901-t.html
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/gloss%C3%A1rio-do-turismo/67-outros/gloss%C3%A1rio-do-turismo/901-t.html
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psicológicas como, por exemplo, felicidade, satisfação com a vida, satisfação de 

domínios da vida, bem-estar hedônico, afeto positivo e negativo, estados de espírito.  

O conceito de bem-estar também foi objeto de estudo de um dos principais 

nomes da Economia Comportamental, Daniel Kahneman (2011). Para este autor, o 

bem-estar e a felicidade estariam relacionados a múltiplas variantes de sentimentos 

positivos e negativos, acrescentando que esse bem-estar pode flutuar ao longo do 

dia e da semana. Kahneman (2011) também defende a concepção do bem-estar 

relacionado a fatores genéticos; dessa forma, a pré-disposição para o bem-estar 

seria uma característica hereditária como outra qualquer, por exemplo, a 

inteligência.  

Nessa perspectiva, o bem-estar subjetivo tornou-se base para aplicação de 

pesquisas na área do turismo, as quais tiveram como objetivo compreender o 

comportamento do turista, as mudanças nas suas emoções durante um período de 

férias, bem como analisar de maneira detalhada os efeitos de um período de férias 

nos níveis de bem-estar dos indivíduos. Além disso, a literatura de turismo também 

buscou desenvolver pesquisas envolvendo as influências das condições climáticas 

na sensação de bem-estar de um indivíduo, como Schwarz e Clore (1983) os quais 

apontam que o humor, as emoções e a sensação de bem-estar podem sofrer 

alterações a partir das condições climáticas do dia, por exemplo, realizar medições 

em dias ensolarados poderiam obter respostas diferentes de medições realizadas 

em dias chuvosos. As condições climáticas relacionam-se diretamente com a 

atividade turística e podem modificar os níveis de bem-estar de um turista em 

viagem.  

Estendendo ainda o panorama do bem-estar dentro do turismo, é possível 

mencionar o turismo social (MCCABE e JOHNSON, 2012) e o turismo sênior 

(MILMAN, 1998) como segmentos que se utilizaram do conceito de bem-estar para 

aplicações de pesquisa. O objetivo destes autores era analisar e compreender como 

as férias poderiam promover melhorias na saúde mental e física, assim como na 

sensação de bem-estar subjetivo desses turistas. Além disso, pesquisas que tinham 

por objetivo observar as mudanças de emoção e humor dos turistas também 

começaram a surgir. Contudo, o campo de estudo que relaciona bem-estar subjetivo 

e turismo ainda é pouco desenvolvido. Assim, este trabalho se justifica a fim de 

avançar na temática do bem-estar e da satisfação geral com a vida do turista. 
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Nesse contexto, o conceito de bem-estar está relacionado ao comportamento 

do turista durante uma viagem, dado que esse turista é exposto a diversas emoções 

ao longo de uma viagem. Assim, o turista pode apresentar variações nos níveis de 

bem-estar e felicidade, bem como variações de humor e de outros sentimentos, 

fazendo com que sua percepção sobre a viagem e sobre sua própria vida seja 

afetada significativamente. (COHEN, PRAYAG e MOITAL, 2013; SCHWARZ e 

CLORE, 1983). 

As pesquisas desenvolvidas até aqui, relacionando turismo e bem-estar, 

preocuparam-se em avaliar níveis gerais de satisfação com a vida antes e depois de 

uma viagem, a partir dos efeitos de um determinado período de férias (NAWIJN et al, 

2012); analisaram, também, os efeitos de um longo período de férias na sensação 

de bem-estar, saúde e sono do turista, considerando a relação entre viagem e 

descanso do trabalho (DE BLOOM, GEURTS e KOMPIER, 2012); a relação 

intrínseca entre turismo e bem-estar a partir da possibilidade de novas pesquisas 

dentro da área do turismo (SMITH e DIEKMANN, 2017); e, em alguns documentos, o 

comportamento do consumidor durante uma viagem (LIN et al, 2014; NAWIJN, 

2011). Porém, o estudo do comportamento do consumidor durante uma viagem, as 

variações de bem-estar do turista durante a viagem e os possíveis determinantes 

dessas variações, a partir da ótica das emoções e sensações, é um campo que 

ainda precisa ser explorado dentro do turismo. 

Ao longo das últimas décadas, autores, como Holbrook e Hirschman (1982), 

apresentaram como argumento a importância das emoções enquanto conceituação 

da experiência do consumidor. O número de trabalhos que abordaram a ideia das 

emoções associadas ao consumo turístico cresceu nos últimos anos; a abordagem 

utilizada por eles consiste na emoção sentida. Os estudos quantitativos (HOSANY & 

GILBERT, 2010; LEE et al., 2007, 2011) e qualitativos (BOWEN, 2001) se esforçam 

para encontrar emoções que influenciem a satisfação como um todo de maneira 

considerável. No entanto, a maioria dos estudos de satisfação baseada em 

pesquisas ainda não consegue incorporar emoções em seus modelos conceituais. A 

avaliação das emoções nas experiências turísticas geralmente se relaciona com a 

ideia de valor (LEE et al., 2007, 2011; PETRICK, 2002; WILLIAMS & SOUTAR, 

2009); assim, a medida das emoções torna-se tendenciosa para as emoções 

positivas.  
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Ao considerar a relevância e o interesse crescente dos indivíduos pelo tema 

do bem-estar e da felicidade, e por práticas, atividades e técnicas que possam 

aumentar os níveis de bem-estar e felicidade, esta pesquisa se faz importante do 

ponto de vista da compreensão do comportamento desse turista em uma viagem e, 

também, da compreensão dos possíveis fatores que determinam as variações de 

bem-estar e felicidade. Existem diversos fatores que podem influenciar de maneira 

significativa essas sensações, como, por exemplo, a companhia de viagem 

(NAWIJN, 2011), ou seja, com quem se está viajando é um dos fatores que podem 

aumentar ou diminuir a sensação de bem-estar; as atividades relacionadas à viagem 

também podem influenciar os níveis de bem-estar e felicidade (NAWIJN, 2011); o 

período da viagem (DE BLOOM , GEURTS e KOMPIER, 2012); o engajamento do 

turista com a viagem (SELIGMAN, 2011); o sentido dessa viagem para esse turista 

(SELIGMAN, 2011), entre outros.  

A escassez de trabalhos dentro da área do turismo que se preocuparam em 

pesquisar e avaliar as emoções e as influências destas nos processos decisórios 

fazem com que essa temática apresente uma grande lacuna que deve ser 

preenchida por pesquisas futuras. Sobretudo o tema do bem-estar, o interesse por 

este e a busca pelo aumento dessa sensação nos dias atuais, por meio de práticas, 

técnicas ou atividades que viabilizem esse aumento, justificam a relevância desta 

pesquisa. É importante entender a relevância de compreender como esse turista se 

comporta durante uma viagem e os fatores que influenciam essas sensações. Para 

além disso, é importante pesquisar e compreender, também, os fatores que podem 

provocar as sensações e emoções nesse turista durante o período da viagem, com a 

finalidade de aperfeiçoar os produtos e serviços turísticos que lhe são ofertados, 

bem como para compreender os processos de sua tomada de decisão em uma 

próxima viagem, seja por meio da recompra ou por meio da escolha de outro 

destino.  

A partir desse contexto, este trabalho teve como motivação a exploração de 

uma área relativamente nova de pesquisa em turismo, de tal maneira que possa 

contribuir para o aperfeiçoamento da experiência turística, sob o viés do turista e da 

gestão da atividade como um todo. Dessa forma, o objeto de pesquisa consistiu em 

uma viagem técnica do curso de graduação em Turismo, da Universidade Federal 

Fluminense, com destino à cidade de São Paulo, no período de 16 a 19 de 

novembro de 2017.   
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Assim, compreender o panorama que mostra como esse conceito veio sendo 

desenvolvido em diversas áreas de maneira evolutiva é importante para a sua 

contextualização. Esta pesquisa dedicou-se a considerar as lacunas de pesquisa 

que contemplem aferições diárias e em diferentes momentos do dia, bem como 

combinação de métodos em sua aplicação, a fim de alcançar resultados 

consistentes. O bem-estar e a satisfação geral com a vida serão desenvolvidos 

neste trabalho a partir da ótica do bem-estar subjetivo dentro do contexto de uma 

viagem. Nesse contexto, a problemática que determinará a discussão será, 

sobretudo: Existem variações de bem-estar subjetivo durante uma viagem?  

O presente trabalho tem como objetivo principal verificar se existem variações 

nos níveis de bem-estar e felicidade durante uma viagem. A fim de dialogar com o 

objetivo principal, a revisão de literatura está estruturada de modo a conduzir a 

discussão que busca responder aos seguintes objetivos específicos: 

1) Traçar uma linha do tempo evolutiva do conceito de bem-estar, 

perpassando as áreas mais tradicionais e importantes; 

2) Apontar como esse tema vem sendo tratado no Turismo; 

3) Apontar possíveis determinantes para as variações de bem-estar 

subjetivo; 

4) Avaliar a satisfação geral da vida de turistas ao início e ao final da 

viagem, refletindo sobre as possíveis contribuições da viagem ao bem-estar 

subjetivo.  

Considerando o cunho qualitativo desta pesquisa e, a partir destes objetivos, 

a metodologia deste trabalho foi delineada de modo a satisfazê-los de forma 

coerente. Além disso, o caminho metodológico escolhido levou em consideração a 

indicação da literatura de bem-estar e optou por combinar métodos qualitativos e 

quantitativos, a fim de alcançar resultados mais consistentes. O outro fator 

considerado importante durante o processo de construção da metodologia foi o 

objeto desta pesquisa; assim, utilizou-se de métodos que estivessem alinhados com 

este, dialogando com os participantes e investigando de maneira clara e consistente 

o comportamento destes.  

Sendo assim, a observação participante (ANGROSINO, 2009) foi o método 

principal escolhido para o campo, valendo-se do diário de campo como objeto para 

as observações. Além da observação participante, também foi utilizado um 
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instrumento metodológico que teve por objetivo, por meio de uma escala de 

satisfação geral com a vida e uma escala Likert, refletir sobre a satisfação geral da 

vida dos participantes ao início e ao final da viagem e analisar se esta pôde ser 

compreendida como um fator a influenciar essas avaliações. O método utilizado para 

as aferições diárias durante a viagem consistiu em uma escala de bem-estar 

subjetivo, elaborada e aplicada a partir de símbolos do aplicativo de mensagens 

WhatsApp. Por fim, entrevistas semiestruturadas foram realizadas, a fim de 

compreender as memórias de viagem dos participantes, analisando a duração dos 

efeitos e sensações desencadeados na viagem a São Paulo.  

A análise qualitativa dos resultados buscou utilizar como base a análise 

temática (MINAYO, 2014), sendo esta dividida por atividades e desenvolvida a partir 

de núcleos teóricos, já indicados pela literatura. O processo de análise dos dados 

quantitativos fez uso de um software denominado SPSS, o que possibilitou chegar 

às médias, e gráficos comparativos que enriqueceram os resultados encontrados e a 

discussão destes.  

Por fim, este documento organiza-se de modo a desenvolver o conceito de 

bem-estar de uma maneira geral, explanando acerca das áreas de surgimento e 

evolução, bem como suas aplicações ao longo dos anos. De modo mais específico, 

o primeiro capítulo disserta sobre o bem-estar subjetivo, perpassando os principais 

conceitos e autores da área. Ainda no capítulo um, desenvolve-se as metodologias 

empregadas nas pesquisas, destacando os principais métodos de aferição do bem-

estar subjetivo. O capítulo dois dedica-se a compreender o conceito de bem-estar 

relacionado ao turismo, como este foi sendo trabalhado e suas aplicações. Destaca-

se o bem-estar subjetivo e suas aplicações no turismo, enfatizando as principais 

pesquisas dessa área e suas mensurações O capítulo três compreende a 

metodologia utilizada para a realização desta pesquisa, desenvolvendo de maneira 

detalhada os métodos de aferição do bem-estar subjetivo. O capítulo quatro 

apresenta a análise dos resultados encontrados em campo, combinando também 

diferentes métodos para a realização desta análise como utilização de softwares e 

análise temática, discutindo os principais resultados encontrados e apresentando 

uma proposta de análise das variações do bem-estar por meio de um modelo. O 

capítulo de número cinco compreende as considerações finais que retoma os 

objetivos propostos, aponta sugestões aos gestores do turismo e também indicam 

as limitações do campo e as oportunidades de pesquisas futuras. 
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1 O CONCEITO DE BEM-ESTAR 

 

O conceito de bem-estar, bem como suas aplicações, tem passado por 

mudanças consideráveis ao longo de sua evolução. Apesar de o bem-estar ser 

compreendido, atualmente, como uma ciência, não há uma definição unânime deste, 

o qual permeia diferentes áreas e é aplicado de diversas maneiras. O excesso de 

teorias e conceitos acerca do bem-estar levou à necessidade de revisar como este 

veio sendo trabalhado nos últimos anos, a partir de quais perspectivas e como veio 

sendo mensurado (SMITH e DIEKMANN, 2017). 

Alexandrova (2012) estimou que o bem-estar tornou-se uma das palavras-

chave mais populares em todos os artigos psicológicos, para não mencionar o fato 

de estar enraizado nas ciências social e médica, pelas quais são agora estudados, 

mais do que nunca, causas e correlatos de bem-estar. Ao se realizar uma busca 

com a palavra-chave “bem-estar”, e até mesmo “felicidade”, chega-se a quase dois 

milhões de registros no PubMed. A partir disso, é possível verificar um aumento 

cada vez maior de artigos e livros que desenvolvem essa temática, a partir de 

diferentes áreas e disciplinas.  

  Ao analisar a maneira como o conceito de bem-estar veio sendo desenvolvido 

na literatura, identificou-se que este permeou diversas óticas, tendo significados e 

aplicações diferentes. Assim, ele esteve ligado de maneira primária aos campos das 

ciências médicas e da psicologia, sendo tratado a partir da perspectiva de 

progressos na saúde dos indivíduos. A fim de promover essas melhorias, foram 

propostas atividades que elevassem os níveis de bem-estar dos pacientes durante o 

tratamento de doenças emocionais e da psique, por exemplo, a depressão, o 

estresse e a ansiedade. De modo comum, o entendimento de bem-estar esteve 

intimamente ligado à saúde e, portanto, as raízes de sua conceituação encontram-se 

nas ciências médicas (CRISP, 2018). Contudo, segundo Alexandrova (2012) o bem-

estar não é mais apenas uma maneira de se estudar a sociedade, mas evoluiu e 

despertou o interesse de outras áreas, como as ciências sociais (UYSAL, SIRGY, 

WOO e KIM, 2015; SMITH e DIEKMANN, 2017). 

As ciências sociais e a economia consideraram o bem-estar a partir da lógica 

de desenvolvimento da sociedade como um todo e, para verificar esse 

desenvolvimento, são utilizados indicadores sociais, por exemplo, o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) e o PIB per capita, além da avaliação da própria 
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qualidade de vida na comunidade. Assim, o raciocínio a partir dos indicadores 

sociais utilizados para aferições de bem-estar em uma sociedade se difere em 

relação à análise e ao estudo de indicadores que captem o bem-estar subjetivo, uma 

vez que, ao ser estudado pela Economia e pelas Ciências Sociais, diz respeito 

estritamente ao bem-estar da sociedade em um todo, considerando aspectos como, 

educação, saúde, programas assistenciais, entre outros. A pesquisa a partir desse 

campo ainda é emergente, tanto quanto em outros, como o lazer, a recreação, o 

campo político e o próprio turismo. Dessa forma, destaca-se a importância de novos 

estudos que contemplem essas áreas, de modo a enriquecê-las (UYSAL, SIRGY, 

WOO e KIM, 2015; SMITH e DIEKMANN, 2017).  

Assim, com o passar dos anos, algumas revistas tanto das ciências médicas, 

da psicologia, quanto das ciências sociais e da economia, passaram a divulgar 

pesquisas utilizando o bem-estar como objeto de estudo, reforçando o interesse pelo 

tema.   Dentre essas revistas é possível destacar: Journal of Happiness Studies, 

Applied Research in Quality of Life, Quality of Life Research, the Journal of Positive 

Psychology, e mais recentemente, Applied Psychology: Health and Well-Being, 

Health and QOL Outcomes, Psychology of Well-Being, and the Journal of Happiness 

& Well-Being (UYSAL, SIRGY, WOO e KIM, 2015).  

Além desses campos de estudo, o conceito de bem-estar também foi objeto 

de interesse e estudo de um dos principais nomes da Economia Comportamental, 

Daniel Kahneman (2011). Para esse autor, o bem-estar e a felicidade estariam 

relacionados a múltiplas variantes de sentimentos positivos e negativos, uma vez 

que estes podem flutuar ao longo do dia e da semana. Adiante, Kahneman (2011) 

também defende a concepção do bem-estar relacionado a fatores genéticos; dessa 

forma, a pré-disposição para o bem-estar dos indivíduos seria uma característica 

hereditária igual a outra qualquer, por exemplo, a inteligência. 

É interessante ressaltar que esse conceito permeou diversas áreas ao longo 

dos anos e, ainda, é estudado por meio de diferentes óticas. Assim, merece 

destaque uma área dentro da psicologia, denominada psicologia positiva, na qual o 

bem-estar ganhou força e relevância. Desse modo, a psicologia positiva dedicou-se 

a estudar a felicidade e os elementos que a compõem, a fim de compreender o que 

faz os indivíduos felizes. Boniwell (2016) considera que alguns dos psicólogos 

positivos compreendem a felicidade como sinônimo de "bem-estar subjetivo". Assim, 

psicólogos, como Seligman (2002), introduziu um modelo de felicidade autêntica, no 
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qual ele distingue entre a vida agradável, vida boa e vida significativa, na tentativa 

de descobrir o que é, de fato, e compreender de que forma essas três esferas se 

relacionam com a satisfação com a vida.  

 

1.1 A PSICOLOGIA POSITIVA E O BEM-ESTAR SUBJETIVO 

 

Martin Seligman (2011) é psicólogo e um dos principais autores da psicologia 

positiva, a qual surgiu a partir do desejo de mudança de foco da psicologia mais 

tradicional, que historicamente preocupou-se primordialmente com as doenças e 

aspectos negativos da psique. Dessa forma, psicólogos positivos dedicaram 

esforços para reconhecer as virtudes dos indivíduos e, assim, estudar formas de 

promover a felicidade a partir dessas virtudes. A psicologia positiva foi criada e 

desenvolvida por Martin Seligman e Csikszentmihalyi, entre os anos de 1997 e 1998, 

tendo como finalidade resgatar os pontos e aspectos positivos da vida e do ser 

humano. Para esses autores, 

  

O campo da psicologia positiva no nível subjetivo abrange as 
valorizadas experiências subjetivas: bem-estar, contentamento e 
satisfação (no passado); esperança e otimismo (para o futuro); e flow 
e felicidade (no presente). No nível individual, consiste nos traços 
individuais positivos: a capacidade para amar e vocação, coragem, 
habilidades interpessoais, sensibilidade estética, perseverança, 
perdão, originalidade, visão de futuro, espiritualidade, altos talentos e 
sabedoria. E no nível grupal, trata as virtudes cívicas e instituições 
que movem os indivíduos em direção a uma melhor cidadania: 
responsabilidades, educação, altruísmo, civilidade, moderação, 
tolerância e trabalho ético. (SELIGMAN e CSIKSZENTMIHALYI, 
2000 apud KAMEI, 2014).  

 

A psicologia positiva estaria ligada, então, em um primeiro momento, à ideia 

de felicidade que, por sua vez, seria composta de três elementos diferentes: 

emoções positivas, engajamento ou flow e propósito na vida. Segundo essa 

concepção, a medida da felicidade estaria relacionada à satisfação com a vida, e o 

grande objetivo dessa psicologia seria desenvolver práticas que auxiliassem os 

indivíduos a aumentar seus respectivos níveis de satisfação. Dessa forma, 

inicialmente, a psicologia positiva foi entendida como um meio para a busca da 

felicidade. Porém, com a evolução dos estudos, o termo felicidade foi substituído 

pelo termo bem-estar e este foi se desenvolvendo e se aperfeiçoando de maneiras 

diferentes.  
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A partir disso, Seligman (2011) propôs um novo modelo, conhecido como 

PERMA, o qual é constituído por cinco elementos que caracterizariam o bem-estar, 

sendo: a emoção positiva; o engajamento; os relacionamentos; o propósito e a 

realização. É interessante ressaltar que, para o autor, nenhum desses elementos 

define, de maneira isolada, o bem-estar, mas, sim, contribuem para a construção 

dele. De maneira direta, na visão de Seligman (2011), o bem-estar é uma 

combinação entre se sentir bem, verdadeiramente ter um propósito, viver bons 

relacionamentos e obter realização. Assim, esses elementos caracterizariam o bem-

estar defendido por Seligman (2011) e este estaria intrínseco ao indivíduo e sua 

dinâmica, considerando sua capacidade de relacionamento, seu engajamento em 

atividades, entre outros já tratados anteriormente. A psicologia positiva contribui de 

maneira relevante para a construção do conceito de bem-estar subjetivo, ao 

apresentar os componentes afetivos que os indivíduos consideram para efetuarem 

suas avaliações e caracterizar, assim, o bem-estar subjetivo. 

 

1.2 O CONCEITO DE BEM-ESTAR SUBJETIVO 

 

1.2.1 Diferenças entre o conceito de bem-estar e bem-estar subjetivo 

 

Durante os últimos anos, o interesse de alguns dos principais pensadores, 

como filósofos, sociólogos e psicólogos, acerca da reflexão do bem-estar e, de modo 

mais específico, sobre o quão boa é a vida e o que poderia torná-la melhor, cresceu 

de maneira significativa. Esses pensadores concentraram-se em compreender e 

delimitar critérios, como a capacidade de amar os outros, o prazer e a autoavaliação 

da vida, a fim de caracterizar a qualidade e a satisfação geral com a vida. Essa 

abordagem que objetiva definir o que é a vida boa passou a ser chamada de bem-

estar subjetivo, que também está associado à felicidade. Assim, em resumo, o bem-

estar subjetivo se refere à avaliação afetiva e cognitiva dos indivíduos sobre suas 

vidas. De uma maneira geral, as pessoas tendem a experimentar bem-estar 

subjetivo quando sentem emoções positivas e agradáveis, quando estão envolvidas 

em atividades interessantes, nas quais se mostram engajadas, e quando estão 

satisfeitas com suas vidas como um todo (DIENER, 2000).  

De forma diferente do bem-estar ligado à saúde e ao desenvolvimento de 

uma sociedade, o bem-estar subjetivo considera a sensação de bem-estar de forma 
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individual. Essa é uma área de estudos das psicologias positiva e cognitiva que se 

refere ao que as pessoas pensam e como elas se sentem sobre suas vidas 

(GACOMONI, 2004). Dessa forma, como mencionado anteriormente, pesquisadores 

começaram a utilizar construções psicológicas, por exemplo, felicidade, satisfação 

com a vida, satisfação dos domínios da vida, bem-estar hedônico, afeto positivo e 

negativo, estados de espírito, para caracterizá-lo. Uma das definições do bem-estar 

subjetivo pode ser encontrada na literatura do autor Ed Diener (1984).  

Diener (1984) sugere que existem três características do bem-estar subjetivo: 

primeiro, é subjetivo - consiste na experiência do indivíduo. Em segundo lugar, não é 

apenas a ausência de fatores negativos, mas também inclui fatores positivos, 

equilibrando-os de modo positivo. Em terceiro lugar, inclui uma avaliação global de 

satisfação com a própria vida, e não apenas uma avaliação restrita de um dos 

domínios da vida. Diener et al. (2009) defendem que os níveis de bem-estar de um 

indivíduo aumentam a partir da crença de que sua vida está indo bem, independente 

das situações e eventos que lhe acontecem.   

 Veenhoven (1984), sociólogo e um dos primeiros a se dedicar ao estudo 

científico da felicidade e do prazer subjetivo da vida, define o bem-estar subjetivo 

como o grau em que um indivíduo julga a qualidade geral de sua vida como um todo, 

sendo essa avaliação final favorável. Em outras palavras, o bem-estar subjetivo é o 

quanto a pessoa gosta da vida que leva. Veenhoven (1984) destaca, ainda, que os 

indivíduos utilizam dois componentes na avaliação de suas vidas que podem ser 

entendidos como seus pensamentos e seus afetos. Ainda segundo esse raciocínio, 

é possível decompor o bem-estar subjetivo em camadas mais finas, por exemplo, a 

satisfação da vida pode ser dividida em satisfação com vários domínios: a) trabalho; 

b) amigos; c) família; d) cônjuge, entre outros. Esses domínios, por sua vez, podem 

ser subdivididos em núcleos mais finos. Da mesma forma, a emoção pode ser 

dividida em categorias mais refinadas.  

 O afeto desagradável pode ser dividido em emoções discretas como a raiva, 

que pode, por sua vez, ser decomposta em outros sentimentos ligados a diversas 

situações. Sendo assim, as razões para estudar as categorias mais específicas 

consistem na ideia de que estas se agrupam em unidades maiores que formam o 

todo, o geral. Dessa forma, as categorias mais amplas de bem-estar são utilizadas 

nas pesquisas científicas, uma vez que apontam para fenômenos psicológicos 
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globais. Ao mesmo tempo, existem muitas circunstâncias nas quais os aspectos 

estreitos do bem-estar subjetivo podem ser cientificamente úteis (DIENER, 1994).  

De uma forma geral, as pessoas com alto bem-estar subjetivo são aquelas 

que fazem ponderações como forma de avaliações positivas de seus eventos e 

circunstâncias da vida. As pessoas que apresentam baixos níveis de bem-estar 

subjetivo são aquelas que avaliam a maioria dos fatores em sua vida como 

prejudiciais, insatisfatórios ou como bloqueando seus objetivos de vida. A satisfação 

da vida é um julgamento global que as pessoas fazem quando consideram a vida 

como um todo, ao passo que o componente hedônico do bem-estar subjetivo é a 

presença de uma situação momentânea (VEENHOVEN, 1984).  

Estendendo ainda um pouco mais essa discussão, Diener (1984) constatou, 

em uma de suas pesquisas, que o humor médio dos participantes apresentou 

consistência no contexto de situações e eventos diários ao passar dos anos. Essa 

descoberta sugere que o bem-estar subjetivo não é um único resultado de fatores 

situacionais. Dessa forma, embora o humor dos indivíduos se altere ao longo do dia 

e da semana, existe certa estabilidade em níveis médios de humor em relação a 

diferentes circunstâncias da vida, afetando, de modo direto, os níveis de bem-estar 

subjetivo. É interessante que alguns estudos realizados em laboratório com pessoas 

consideradas felizes e pessoas consideradas infelizes apresentam reações distintas 

para o mesmo tipo de estímulo. Rusting e Larsen (1997) demonstram, em sua 

pesquisa, que os indivíduos que apresentam certa tendência a serem mais felizes 

respondem de modo mais intenso às imagens que os estimulam de modo positivo, 

do que às imagens de caráter negativo da pesquisa. Por outro lado, os indivíduos 

que são entendidos como infelizes reagem de maneira mais intensa quando 

expostos às imagens negativas. Tais características refletem os níveis de bem-estar 

desses indivíduos, a partir das suas reações e avaliações em relação às imagens às 

quais são expostos.  

Seguindo a linha de raciocínio acerca da diferença entre os conceitos de bem-

estar e, ainda mais especificamente, da discussão entre os diferentes conceitos de 

bem-estar subjetivo, Andrews e Withey (1976) o definem tanto como uma avaliação 

cognitiva quanto afetiva, relacionando sentimentos positivos e/ou negativos. O 

componente afetivo, nesse caso, seria entendido, então, como o componente 

hedônico, a experiência agradável em sentimentos, emoções e estados de espírito. 

Acerca do componente cognitivo, Campbell, Converse e Rodgers (1976) definem a 
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satisfação como sendo a discrepância percebida entre aspiração e realização de 

objetivos, planos ou metas, que vão desde a percepção de realização até a 

privação. A satisfação implica uma experiência crítica ou cognitiva, enquanto a 

felicidade sugere uma experiência de sentimento ou afeto. É importante ressaltar 

que alguns autores da psicologia positiva, em diversos momentos, consideravam a 

felicidade como sinônimo de "bem-estar subjetivo", porém, logo após alguns anos, 

esta última nomenclatura foi assumida (BONIWELL, 2016)  

 Faz-se interessante refletir também sobre a correlação existente entre a 

satisfação com a vida e o nível hedônico, uma vez que ambos se relacionam a partir 

das avaliações de eventos, atividades e circunstâncias da vida. É válido destacar 

que os níveis hedônicos podem ser influenciados por metas e aspirações 

estipuladas de maneira consciente e inconsciente e, até mesmo, podem ser 

influenciados por fatores biológicos que estão relacionados ao temperamento e 

humor dos indivíduos. A diferença entre o componente hedônico e o cognitivo 

implica avaliações de vida diferentes, visto que o primeiro consiste em reações 

contínuas aos eventos e situações do cotidiano e as avalia a partir dos sentimentos 

e afetos inerentes a eles. Por outro lado, o componente cognitivo implica um resumo 

da vida de uma maneira geral e as avaliações são globais. Ao estipularem metas e 

aspirações, é inserido nesse processo o componente afetivo, já que tais metas 

envolvem sentimentos e afetos, por exemplo, a expectativa e a ansiedade. Assim, a 

realização ou a não realização podem levar a avaliações positivas ou negativas de 

satisfação geral com a vida, sendo estas diretamente influenciadas pelas aspirações 

(CAMPBELL, CONVERSE e RODGERS, 1976). 

Brickman e Campbell (1971) sugeriram, então, que, em algum nível, as 

pessoas trabalham em uma esteira hedônica, buscando constantemente, por meio 

de possibilidades distintas, pequenos momentos de prazer que, somados, resultam 

em níveis altos de bem-estar subjetivo. Nessa perspectiva, à medida que os 

indivíduos avançam em suas realizações e posses, as expectativas também 

aumentam. Logo, esses indivíduos se habituam ao novo nível de bem-estar 

subjetivo e já não se sentem felizes e satisfeitos como antes. O outro lado dessa 

perspectiva reflete acerca da infelicidade provocada pelo enfrentamento do 

insucesso e infortúnio, contudo essa infelicidade pode ser momentânea, uma vez 

que os indivíduos logo se adaptam a esses eventos e não se sentem infelizes como 

antes. Com base nesse raciocínio, os autores propuseram que as pessoas estejam 
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destinadas à neutralidade hedônica a longo prazo. Outra possibilidade que explicaria 

o motivo pelo qual os indivíduos se adaptam às circunstâncias consiste na ideia de 

que eles alteram suas expectativas e objetivos. Dessa maneira, a posse de recursos 

e bens materiais, por exemplo, dinheiro; habilidades sociais ou até mesmo 

atratividade física, relaciona-se com os níveis de bem-estar subjetivo e de felicidade 

(DIENER e FUJITA, 1999). 

Apesar de alguns objetivos serem influenciados diretamente pelo 

temperamento e pela genética, como será desenvolvido mais à frente, a busca por 

situações ou bens materiais que provoquem algum tipo de excitação é mais 

adaptável. Com isso, um dos possíveis fatores que reforçam essa adaptação do 

indivíduo às circunstâncias pode ser a flexibilidade com que eles alteram suas metas 

e objetivos frente às novas situações e condições. Dessa forma, a flexibilidade 

dessas metas e objetivos pode ser uma alternativa para sustentar os níveis de bem-

estar subjetivo e felicidade em condições adversas (DIENER, 2000).  

O bem-estar subjetivo é composto, então, por fatores afetivos e cognitivos 

parcialmente separáveis, mas que, no entanto, se correlacionam em níveis mais 

avançados para construir uma sensação de ordem superior, o que caracterizaria a 

satisfação com a vida como um todo, podendo ter componentes estáveis e variáveis. 

As avaliações de situações de vida em curso podem mudar e, portanto, o nível 

hedônico de um indivíduo também pode sofrer alterações. Ao mesmo tempo, as 

emoções de uma pessoa provavelmente retornarão a uma base média, definida pelo 

temperamento e pelas circunstâncias gerais da vida. Assim, embora as emoções 

imediatas possam mudar constantemente, o bem-estar subjetivo, a longo prazo, é 

possível de apresentar considerável estabilidade (DIENER, 1994).  

A partir dessas reflexões, a concepção de Brickman e Campbell (1971) foi 

estudada ao longo do tempo e apresenta algumas implicações: a primeira delas 

compreende a ideia de que as pessoas podem não voltar ao ponto neutro, mas, sim, 

podem retornar a um ponto-base de bem-estar e felicidade positivo. Ed Diener 

(1995) observou que a maioria dos relatos de bem-estar subjetivo encontra-se em 

um nível médio positivo. Tais concepções levam também à discussão da genética 

como influência para os níveis-médios de bem-estar subjetivo.  
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1.2.2 A genética e o bem-estar subjetivo 

 

Kahneman (2011) desenvolve a ideia de que o humor de um indivíduo e a 

satisfação geral deste com sua vida flutuam de forma considerável ao longo do dia e 

da semana, assim como o estado emocional de um indivíduo também pode estar 

diretamente relacionado ao que ele está prestando atenção no momento. Kahneman 

(2011) considera, ainda, a pré-disposição para o bem-estar como um fator tão 

genético quanto outros, ou seja, alguns indivíduos tendem a se sentirem melhores 

ou mais felizes do que outros, em virtude do temperamento. 

A ideia da pré-disposição para o bem-estar e felicidade associados ao 

temperamento e à genética é apoiada por pesquisas as quais sugerem que a 

reatividade emocional surge durante o início da vida e se mantém moderada e 

estável com o passar dos anos. O temperamento e a pré-disposição para a 

felicidade e o bem-estar seriam uma característica genética como outra qualquer, 

por exemplo, a inteligência. Dessa forma, a maneira como interpretamos e reagimos 

a eventos e situações em nossas vidas tende a ser influenciada por esses fatores 

(KAHNEMAN, 2011).  

 

1.2.3 Fatores externos: cultura e renda 

 

 Além dos fatores que caracterizam e influenciam o bem-estar subjetivo já 

explorados até aqui, existem ainda outras possibilidades que se relacionam de modo 

a elevar ou diminuir os níveis de bem-estar subjetivo, como o fator renda. A renda é 

analisada aqui por meio de indicadores socioeconômicos, porém a ideia de ter uma 

condição financeira satisfatória influencia de modo subjetivo a avaliação do indivíduo 

em relação à sua vida.  Diener e Suh (1999) descobriram, ao realizarem pesquisas, 

que as nações mais ricas tendem a apresentar níveis mais elevados de bem-estar 

subjetivo. Durante a pesquisa, esses autores compreenderam que as nações menos 

favorecidas indicam níveis mais baixos de bem-estar subjetivo, mas que isso nem 

sempre é regra, uma vez que essas nações podem se desenvolver e aumentar a 

renda de seus indivíduos. Por outro lado, países entendidos como desenvolvidos 

apresentam níveis mais elevados de bem-estar subjetivo e tendem a não sofrer 

alterações ao passar dos anos. Contudo, em alguns países já desenvolvidos e 

consolidados economicamente, o aumento da renda da população não 
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necessariamente implica aumento no bem-estar desta, o que pode ser explicado a 

partir da ideia de que o bem-estar subjetivo, avaliado a partir do fator renda, atingiu 

nível satisfatório. Nos países entendidos como desenvolvidos, como, por exemplo, 

os Estados Unidos, os níveis de bem-estar subjetivo não sofreram alterações ao 

longo dos anos, mesmo que a renda tenha aumentado de maneira considerável.  

Outra descoberta interessante que se relaciona às possibilidades de 

variações de bem-estar subjetivo é sobre o papel da cultura. Suh et al. (1998) 

descobriram que as pessoas inseridas em culturas diferentes apresentam diferentes 

níveis de dependência de seus sentimentos, no momento em que fazem o 

julgamento de satisfação geral da vida. Pessoas que vivem em nações 

individualistas, onde as escolhas e sentimentos do indivíduo são centrais, 

consideram que os afetos e o sentir de emoções agradáveis com frequência, seriam 

um indício de satisfação com a vida. Por outro lado, pessoas que vivem em nações 

organizadas a partir da lógica coletivista, onde a ênfase cultural está na centralidade 

do grupo social, tendem a avaliar o conjunto de regras como um todo da sociedade 

em que estão inseridas, tomando isso como base para suas avaliações de 

satisfação geral com a vida. Assim, as pessoas diferem consideravelmente entre as 

sociedades nos fatores que consideram relevantes para a satisfação da vida. 

 

1.2.4 Principais abordagens e definições de bem-estar subjetivo 

 

Estentendo a discussão é possível dizer, ainda, que o bem-estar subjetivo 

vem sendo estudado a partir de duas vertentes: bottom-up e top-down. A abordagem 

conhecida como bottom-up pressupõe uma série de fatores e necessidades 

associados à incidência ou não da felicidade e bem-estar. Em contrapartida, a 

abordagem top-down consiste na premissa de que os indivíduos já possuem uma 

predisposição natural para interpretações de situações e experiências de vida e essa 

predisposição reflete de modo direto na avaliação geral da vida. De acordo com a 

abordagem top-down, a interpretação dos indivíduos das situações e experiências é 

fator que influencia as avaliações de bem-estar subjetivo. A ocorrência de situações 

ou eventos do cotidiano que despertam prazer e bem-estar está intrinsecamente 

relacionada ao afeto positivo e vice-versa. A partir dessa abordagem, a felicidade e o 

bem-estar ocorreriam em virtude do acúmulo de experiências específicas que 

despertaram os afetos positivos (DIENER, SANDVIK e PAVOT, 1991). 
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Por fim, conceito de bem-estar não esteve ligado somente às pesquisas das 

esferas desenvolvidas até aqui. Outros campos de estudos que aplicaram o conceito 

de bem-estar e que também se relacionam com essa perspectiva de sociedade e 

comunidade, por exemplo, o lazer (NEWMAN, DIENER, 2013), a recreação e a 

recreação terapêutica (UYSAL, SIRGY, WOO e KIM, 2015). Uma série de estudos 

que exploraram alguns aspectos do lazer ligados ao bem-estar e a satisfação da 

vida começaram a aparecer, a partir da discussão da importância do lazer em 

relação ao trabalho. O quadro a seguir reúne, então, as principais abordagens e 

definições de bem-estar subjetivo e seus respectivos autores, compreendendo a 

necessidade da discussão acerca dessa temática. 

 

Quadro 1: Principais autores da área de bem-estar subjetivo e conceitos principais. 

 

Principais autores da literatura de 

bem-estar subjetivo. 

Principais abordagens e definições 

de bem-estar subjetivo. 

Andrews e Withey (1976) Esses autores definem o bem-estar 

subjetivo tanto como uma avaliação 

cognitiva quanto algum grau de 

sentimentos positivos ou negativos. 

O componente afetivo seria 

entendido como o nível hedônico, a 

agradável experiência em 

sentimentos, emoções e estados de 

espírito. 

Ed Diener (1984; 2000). O bem-estar subjetivo refere-se à 

avaliação afetiva e cognitiva dos 

indivíduos sobre suas vidas. Ed 

Diener (1984) sugere que existem 

três características para o conceito 

do bem-estar subjetivo: primeiro, é 

subjetivo; segundo, não é apenas a 

ausência de fatores negativos, mas 

também inclui fatores positivos; e 

terceiro, inclui uma avaliação global 

de satisfação com a própria vida. 

Veenhoven (1984). Este autor define o bem-estar 

subjetivo como o grau em que um 

indivíduo julga a qualidade geral de 

sua vida como um todo, sendo 
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entendida de forma favorável ao final 

da avaliação. Em outras palavras, o 

bem-estar subjetivo é o quanto a 

pessoa gosta da vida que leva.  

Boniwell (2016) Alguns autores da psicologia positiva, 

em diversos momentos, 

consideravam a felicidade como 

sinônimo de "bem-estar subjetivo". 

Kahneman (2011) Esse autor considera a pré-

disposição para o bem-estar como 

um fator tão genético quanto outros, 

ou seja, alguns indivíduos tendem a 

se sentirem melhores ou mais felizes 

do que outros, em virtude do 

temperamento. 

Abordagens bottom-up e top-down 

(DIENER, SANDVIK e PAVOT, 1991)   

Bottom-up: pressupõe uma série de 

fatores e necessidades que estão 

associados à incidência ou não da 

felicidade e bem-estar. 

 

Top-down: consiste na premissa de 

que os indivíduos já possuem uma 

predisposição natural para 

interpretações de situações e 

experiências de vida e essa 

predisposição reflete de modo direto 

na avaliação geral da vida. 

 

 Os estudos acerca do bem-estar e, de modo mais específico, o bem-estar 

subjetivo, vêm crescendo e se destacando ao longo dos anos. A fim de verificar de 

modo mais acertivo os níveis de bem-estar subjetivo de um indivíduo, é necessário 

métodos consistentes de aferição que contribuam para as pesquisas da área. A 

sessão seguinte se dedica a explanar os métodos de aferição. 

 

1.3 AFERIÇÕES DE BEM-ESTAR SUBJETIVO 

 

Diener (1984) enfatiza que devem ser construídas bases sólidas para a 

aferição das variações de bem-estar subjetivo. Em muitos casos, essas aferições 
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são realizadas a partir de perguntas aos entrevistados sobre o quão felizes eles são 

e o quão satisfeitos se sentem em relação a suas vidas. Os estudos iniciais 

obtiveram sucesso a partir dessas medições, contudo, faz-se necessário aperfeiçoá-

las, a fim de fazer progressos nessa área de pesquisa. 

Um dos métodos utilizados para as aferições é o método naturalista de 

experiência-amostragem (ESM), por meio do qual os pesquisadores avaliam a 

incidência de bem-estar subjetivo dos entrevistados em momentos aleatórios do 

cotidiano destes. Os autores Sandvik, Diener e Seidlitz (1993) chegaram ao 

resultado de que a satisfação com a vida a partir de autorrelatos, relatos de amigos 

ou parentes e a memória relacionam-se em níveis fortes.  

A coleta de dados demográficos também é importante para avaliação do bem-

estar subjetivo. Existem diferenças significativas nos níveis médios de bem-estar 

subjetivo em uma variedade de diferentes grupos demográficos, inclusive com base 

no sexo, idade, por exemplo (DOLAN, PEASGOOD e WHITE, 2008 apud 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE, 2013). Além 

disso, sempre que possível, os pesquisadores devem utilizar múltiplas medidas de 

bem-estar subjetivo, a fim de reduzir os erros durante as medições. A utilização de 

autorrelatos de bem-estar subjetivo é entendida como um método adequado, pois os 

autorrelatos são vistos como instrumentos confiáveis de avaliação. Contudo, as 

medições de bem-estar subjetivo podem ser aperfeiçoadas a partir da adição de 

outros métodos (DIENER, 1984). 

Dessa forma, é importante compreender a necessidade de mensurar o bem-

estar subjetivo a partir da combinação entre múltiplos métodos, uma vez que estes 

podem apontar para resultados consistentes, além de alcançar resultados mais 

confiáveis. É necessário que os pesquisadores se preocupem com essa combinação 

de métodos, por exemplo, sugere-se que as pesquisas combinem o uso de escalas 

Likert em questionários; escalas de bem-estar; entrevistas após a experiência; 

aplicação de escalas de bem-estar, entre outros (DIENER, 2000). 

Dentre os múltiplos métodos de medição que podem ser combinados, é 

possível citar: as gravações de comportamentos não verbais; os relatórios de 

informantes; medida de hormônios e índices fisiológicos; as medidas cognitivas, 

como a profundidade de processamento; informações comportamentais, como 

choro, distúrbios do sono, consumo de álcool, nível de atividade e falta de apetite; a 

avaliação de humor que pode ser realizada de modo online como já realizada na 
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técnica de amostragem comportamental, iniciada por Csikszentmihalyi (1987);  

gravação de conteúdos cognitivos, como pensamentos sobre autoestima e metas; 

entrevistas detalhadas sobre a vida das pessoas (DIENER, 1984). 

A utilização de múltiplos métodos torna possível verificar variações na 

intensidade emocional, variações dos níveis hedônicos e afetivos, bem como na 

avaliação da satisfação geral com a vida. É importante considerar, também, os 

processos de memória, julgamento e atenção, a fim de compreender como os 

entrevistados elaboram suas respostas de medidas de bem-estar subjetivo. Tais 

processos podem auxiliam no entendimento teórico do bem-estar subjetivo, 

apontando para uma visão mais abrangente e completa desse bem-estar. Assim, o 

quadro abaixo tem por finalidade reunir os principais métodos de aferição utilizados 

em pesquisas sobre o bem-estar subjetivo e os respectivos autores (DIENER, 2000). 

 

Quadro 2: Principais métodos usados em pesquisas sobre o bem-estar subjetivo 

 

Métodos Autores 

Autorrelatos 
Diener (1984); Lin et al. 
(2014); Diener (1996); 
Nawijn (2011);  

Escalas de satisfação com a vida e bem-
estar 

Diener (1984); McCabe 
e Johnson (2012); 
Nawijn et al. (2010) 

Diários de viagem 
Nawijn (2011); Lin et al. 
(2014); 

Gravação de comportamentos não 
verbais 

Diener (1984) 

Relatos de terceiros Diener (1984) 

Informações comportamentais Diener (1984) 

Análise de humor Diener (1984) 

Entrevistas detalhadas 

Diener (1984); De Bloom 
e Geurts e Kompier 
(2013); Milman (1998); 
Nawijn et al. (2010) 

Relatos de satisfação Tversky e Griffin (1991) 

Método de reconstrução diária Kahneman (2004) 
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Survey; questionários 
Gao et al. (2017); 
McCabe e Johnson 
(2012); Lin et al. (2014); 

Diários de campo (observação 
participante) 

 

Diener (2000); Lin et al. 
(2014);  

Bibliometria Chen e Petrick (2013) 

 

Para que os níveis de bem-estar subjetivo sejam identificados de maneira 

correta e os estudos contribuam de maneira confiável, é necessário que as aferições 

sejam coerentes e adequadas. Considerando a temática desenvolvida até aqui e 

relacionando-a com os objetivos deste trabalho, a próxima sessão tem por objetivo 

apresentar como os estudos do bem-estar e o bem-estar subjetivo evoluíram 

especificamente no Turismo. 
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2 O BEM-ESTAR SUBJETIVO E O TURISMO 

 

O desenvolvimento da literatura do bem-estar perpassou diferentes áreas e 

foi identificado também no Turismo. Considerando o caráter multidisciplinar deste, o 

primeiro esforço, a fim de relacionar a qualidade de vida, o bem-estar, a satisfação 

geral com a vida e a felicidade, foi realizado pelo Journal of Business Research, 

abrangendo uma variedade de tópicos que desenvolveram acerca do 

relacionamento de turistas em comunidades. Diferentes revistas de turismo e alguns 

livros, dissertações e teses passaram também a abordar esta temática, tanto no 

turismo quanto na hotelaria. É possível citar, ainda, seguindo esse raciocínio, um 

dos primeiros livros que tratou exclusivamente questões de bem-estar e qualidade 

de vida no turismo, “Health and Wellness Tourism”, escrito por Smith & Puczko 

(2009), contribuindo de modo significativo para a evolução dessa literatura em 

Turismo (UYSAL, SIRGY, WOO e KIM, 2015). 

Assim, os primeiros esforços para relacionar o bem-estar à atividade turística 

contemplaram estudos que tinham por objetivo compreender a dinâmica da relação 

entre o turista e o residente local, bem como analisar os impactos e 

desenvolvimentos de uma comunidade a partir da atividade turística. Tais esforços 

eram realizados a partir de um entendimento objetivo do bem-estar, uma vez que 

este era identificado por meio de indicadores socioeconômicos, como, por exemplo, 

a renda familiar, os espaços disponíveis para lazer, bem-estar ambiental e, até 

mesmo, o bem-estar em termos de saúde da população local. Nesse caso, o 

Turismo é entendido como um vetor de desenvolvimento e, desse modo, pode 

provocar mudanças tanto econômicas, quanto sociais nas comunidades (UYSAL, 

SIRGY, WOO e KIM, 2015). 

A grande maioria desses estudos demonstra que as experiências e atividades 

de turismo têm um efeito significativo na satisfação geral da vida dos turistas e no 

bem-estar dos residentes. As experiências dos turistas e as atividades de turismo 

podem vir a afetar de forma positiva diferentes domínios de vida do próprio turista e, 

também, do residente, como a vida familiar, social, de lazer, cultural, entre outros. 

Dessa forma, o grau em que os visitantes e os moradores são impactados pelas 

atividades turísticas se difere e também pode resultar em novos desdobramentos 

culturais, físicos, econômicos e ambientais. Assim, visto que uma comunidade se 

torna um destino turístico, os moradores dessa comunidade são afetados de 
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maneira considerável pelo impacto econômico, sociocultural e ambiental do turismo, 

justificando o interesse por estudos que compreendam de forma mais consistente os 

reflexos dessa atividade, bem como o da relação entre turistas e residentes. A 

finalidade desses estudos baseia-se na contribuição de apontamentos para políticas 

públicas e novas diretrizes, aperfeiçoando tanto a oferta turística, quanto o bem-

estar da comunidade (UYSAL, SIRGY, WOO e KIM, 2015). 

Além do estudo do bem-estar, a partir da ótica da relação entre turista e 

comunidade local, e análise do impacto da atividade turística, o lazer, a recreação e 

a recreação terapêutica, também se dedicaram a estudar o bem-estar. Sabe-se que 

a rotina estressante, a frequência de acontecimentos e eventos negativos, o 

desgaste de trabalho excessivo e a incidência de sentimentos negativos são fatores 

motivadores da busca por atividades ou práticas que provoquem o aumento dos 

níveis de bem-estar dos indivíduos. Com isso, o campo de estudos do lazer passou 

a desenvolver pesquisas que contemplassem o bem-estar relacionado a locais e 

atividades inerentes ao lazer. Tais pesquisas apontam que essas práticas têm a 

capacidade de promover variações dos níveis de bem-estar dos indivíduos e que 

mudanças consideráveis nesses níveis foram identificadas após momentos de lazer 

(UYSAL, SIRGY, WOO e KIM, 2015).  

Ao aprofundar a busca da literatura de bem-estar em turismo, identificou-se, 

de modo recorrente, um conceito ainda mais específico denominado bem-estar 

subjetivo, sendo este aplicado a partir de diversas óticas. Considerando a relevância 

e a necessidade das pesquisas do comportamento do consumidor e das emoções 

dos turistas, outros autores, como Neal, Sirgy e Uysal (2004) incentivaram os 

pesquisadores a realizarem mais estudos no campo da qualidade de vida e do 

turismo para evidenciar o vínculo entre a satisfação do turismo e a satisfação geral 

da vida.  

Dessa forma, alguns autores como Gilbert e Abdullah (2004) buscaram 

analisar, em linhas gerais, os impactos na satisfação da vida e no bem-estar 

subjetivo após um feriado. Constatou-se que a viagem tem a capacidade de 

modificar percepções e sensações de bem-estar nos indivíduos. Nawijn et al. (2012) 

dedicaram esforços sob a análise das emoções dos turistas em férias, considerando 

as oscilações durante esse período e concluindo que as emoções do turista 

perpassam diferentes fases ao longo das férias, sofrendo considerável diminuição 

ao final da viagem. Além disso, Nawijn et al. (2010) desenvolveram uma pesquisa 
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com turistas de férias, a fim de verificar a relação entre estas e a felicidade, 

buscando identificar se turistas de férias são mais felizes em relação aos indivíduos 

que não estão de férias.  

Por compreender que as férias podem afetar a satisfação com os diferentes 

aspectos da vida, os autores Sirgy, Kruger, Lee e Yu (2011) propuseram a alguns 

pesquisadores o desafio de considerar a satisfação geral da vida como uma 

construção hierárquica, ou seja, esta construção é influenciada pela avaliação 

positiva dos variados domínios da vida, como a família, os amigos, o trabalho, as 

finanças, período de férias, os quais são influenciados por níveis mais baixos de 

preocupações com a vida. Sirgy et al. (2011) também identificaram fontes 

específicas de emoções positivas, que poderiam ser encontradas longe da rotina 

diária, em uma viagem, e negativas, como sentir-se cansado de viajar de um lugar 

para outro, emoções essas que afetam significativamente o bem-estar dos turistas.  

Outros autores dedicaram-se a pesquisar e a entender, de modo mais 

subjetivo, como as experiências de uma viagem de férias exercem influência na vida 

em geral dos turistas, bem como quais os efeitos provocados por ela em diferentes 

domínios da vida dos indivíduos, por exemplo, nos relacionamentos familiares, na 

saúde física e mental dos turistas, no humor e emoções dos indivíduos, entre outros. 

Considerando, em um primeiro momento, a literatura que se dedicou à compreensão 

dos efeitos da viagem na saúde dos indivíduos, foi possível concluir que a viagem é 

capaz de promover mudanças positivas na saúde dessas pessoas, as quais, muitas 

vezes, sentem-se sobrecarregadas por trabalho em excesso e rotina desgastante 

(CHEN e PETRICK, 2013). 

Após a realização da pesquisa, estimou-se que algumas doenças cardíacas 

podem ser prevenidas por meio da viagem, assim como doenças emocionais, tanto 

ansiedade quanto, até mesmo, depressão. Contudo, aponta-se, também, que os 

efeitos refletidos pela viagem são de curto prazo. Esse campo da análise da viagem 

como oportunidade para melhorias na saúde física e na saúde mental é, ainda, 

pouco explorado dentro do turismo e pode ser indicado como contribuição para 

pesquisas futuras (CHEN e PETRICK, 2013). 

 As aplicações do conceito de bem-estar em Turismo podem ser múltiplas e, 

também, contribuir significativamente para o surgimento de trabalhos inovadores 

nessa área. Dessa forma, deve-se mencionar como contribuições, o Turismo Social 

e o Turismo Sênior como segmentos que, da mesma maneira, se valeram do 
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conceito de bem-estar subjetivo para desenvolver pesquisas. As referências 

encontradas acerca do turismo social apontam estudos que tiveram por objetivo 

verificar os níveis do bem-estar subjetivo de indivíduos que receberam apoio 

financeiro para realizar uma viagem durante um feriado. Os resultados encontrados 

confirmaram o aumento relevante nos níveis de bem-estar dos participantes após a 

realização da viagem (McCABE e JOHNSON, 2012). 

 Concomitante a essa busca, identificou-se, ainda, algumas referências do 

turismo sênior. Milman (1998) dedicou-se a compreender a relação entre a 

experiência da viagem guiada e as melhorias no bem-estar subjetivo e na felicidade 

dos turistas. Os resultados indicaram pouca influência da viagem, mas ainda se 

estima que novos estudos possam analisar e explicar de maneira mais profunda 

essa relação. A ideia de que a viagem pode ser uma possibilidade de aumento dos 

níveis de bem-estar dos indivíduos motiva estudos que permeiam diferentes óticas. 

De Bloom, Geurts e Kompier (2012) depositaram esforços na investigação de como 

a saúde e o bem-estar subjetivo se desenvolvem após longos períodos de férias, se 

há mudanças no sono após esse período de férias e quando reinseridos na rotina, 

assim como analisar se as mudanças após a viagem têm alguma relação com as 

atividades realizadas durante esta. Os resultados obtidos indicam que o período de 

férias não implicou mudanças após o término, mas que as atividades realizadas e a 

qualidade do sono durante as férias influenciaram diretamente a sensação de bem-

estar.  

 Avançando nas aplicações desse conceito, identifica-se que a viagem pode 

ser um fator a influenciar de maneira ativa os níveis de bem-estar subjetivo e que 

existem determinantes os quais se relacionam diretamente com essa influência. Tais 

determinantes como, por exemplo, a companhia de viagem (NAWIJN, 2011), as 

atividades relacionadas a uma viagem (NAWIJN, 2011), o período da viagem, 

entendendo que períodos longos podem acabar diminuindo a sensação de bem-

estar, uma vez que após um determinado tempo, o turista demonstra mais prazer em 

voltar para casa do que continuar em viagem (DE BLOOM, GEURTS e KOMPIER, 

2012); o engajamento desse turista com a viagem (SELIGMAN, 2011); o sentido da 

viagem para esse turista (SELIGMAN, 2011), entre outros, são capazes de promover 

variações no bem-estar subjetivo de um turista durante uma viagem. Por fim, o 

quadro abaixo apresenta as principais contribuições identificadas no campo de 

estudos do turismo.  



38 
 

 

 

Quadro 3: Principais abordagens do bem-estar subjetivo no Turismo 

 

Bem-estar subjetivo no Turismo Autores 

Compreensão dos reflexos e impactos entre 
comunidade e atividade turística a partir do indicador 
de bem-estar subjetivo. 

Uysal, Sirgy, Woo e Kim, 
2015 

Relação turista e residente, utilizando o conceito de 
bem-estar subjetivo para analisar de forma profunda 
os impactos ocasionados da relação entre o turista e 
o residente, compreendendo como essa dinâmica 
funciona para ambos. 

Tokarchuk, Gabriele e 
Maurer, 2016 

Compreensão das mudanças no bem-estar subjetivo 
entre indivíduos de baixa renda que receberam apoio 
financeiro para acessar um feriado. 

McCabe e Johnson, 2012 

Estudo do impacto da experiência de viagem e 
turismo no bem-estar dos viajantes sênior. Viajantes 
mais velhos avaliaram sua felicidade e seu bem-estar 
antes e depois da viagem. 

Milman, 1998 

As emoções de 39 turistas americanos e holandeses 
foram rastreadas diariamente durante as férias, por 
meio de um diário, a fim de analisar as flutuações das 
emoções. Ao final, compreendeu-se que há relação 
entre a duração das férias e essas flutuações. 

Nawijn et al, 2012 

Análise da maneira como a saúde e o bem-estar se 
desenvolvem durante e após as longas férias de 
verão, entendendo se essas mudanças se relacionam 
com as atividades e experiências de férias, e se 
essas mudanças na saúde e bem-estar, após um 
longo período de férias, estão relacionadas ao sono 
dos indivíduos, quando reinseridos em suas rotinas. 

Bloom, Geurts e Kompier, 
2012 

Análise das variações de bem-estar e felicidade 
durante um período de férias, apontando alguns dos 
possíveis determinantes que causam essas 
variações, levando em conta o que permitiu essa 
sensação ou a ausência dela.  

Nawijn, 2011 

 

Ao longo dos anos, o bem-estar desenvolveu-se a partir de diferentes 

maneiras, sendo tratado de forma mais objetiva e, posteriormente, subjetiva. Assim, 

inicialmente encontrado nas Ciências médicas, Psicologia, Ciências sociais e 

Economia, o bem-estar foi conceituado e aplicado a partir da ótica do diagnóstico de 

doenças da psique, avaliações de saúde física e níveis de desenvolvimento de uma 

sociedade. Por outro lado, esse conceito também permeou áreas como Psicologia 

positiva, Lazer, Recreação e Turismo, concebido por meio das emoções e 
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sensações dos indivíduos. No Turismo, o bem-estar subjetivo foi utilizado como base 

das pesquisas que relacionaram os efeitos da viagem em relação à sensação de 

bem-estar do turista, bem como o estudo das variações de bem-estar subjetivo 

durante a viagem, sendo este último ainda pouco desenvolvido de maneira profunda 

no campo de estudos do turismo.  

Ao refletir de maneira mais profunda sobre as influências exercidas por meio 

desses determinantes, entende-se que as experiências vividas durante uma viagem 

são de grande importância para aumentar ou diminuir não somente o bem-estar 

subjetivo do turista, mas também modificar a sua avaliação de satisfação geral com 

a vida. Assim, as pesquisas, as quais se dedicaram a analisar e compreender o 

comportamento do turista em uma viagem, levaram em consideração a importância 

desse entendimento para o aperfeiçoamento da experiência e da oferta turística, 

bem como a contribuição com a inovação dessa literatura. 
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3 METODOLOGIA 

O processo de escolha da metodologia levou em consideração as referências 

encontradas na literatura de bem-estar subjetivo, principalmente em Turismo, a fim 

de estabelecer um caminho metodológico consistente. Dessa forma, a estrutura 

metodológica deste trabalho se caracteriza por: levantamento bibliográfico da 

literatura de bem-estar, escolha do objeto de pesquisa, observação participante 

como método principal e aferições de bem-estar subjetivo.  A estrutura da 

metodologia foi delimitada não só de modo a atender os objetivos propostos por este 

trabalho, mas também levou em consideração a subjetividade do bem-estar.  

Assim, a escolha da observação participante como método principal 

contempla, por meio do uso do diário de campo, as expressões subjetivas dos 

participantes. Contudo, como a literatura de bem-estar indica a combinação de 

métodos, a fim de aperfeiçoar e coletar dados mais consistentes utilizou-se, 

também, de um questionário, com o objetivo de avaliar a satisfação geral com a 

vida, e a aferição durante a viagem foi realizada por meio de uma escala de 

símbolos. A análise dos dados buscou dialogar com a literatura de base deste 

trabalho, assim como tratá-los de forma que as variações de bem-estar subjetivo e 

os determinantes destas fossem identificados.  

 

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

O processo de escolha do tema para esta pesquisa perpassou diferentes 

fases, sendo a primeira delas a busca de referências bibliográficas. Esta teve como 

objetivo elaborar o panorama evolutivo do conceito de bem-estar, destacando o 

bem-estar subjetivo, bem como apresentar as maneiras como este último veio sendo 

tratado dentro do campo do turismo. Dessa maneira, as palavras-chave foram 

delimitadas de maneira assertiva e as bases utilizadas para a construção dessa 

revisão foram escolhidas a partir da relevância e, também, levando em consideração 

o conhecimento e as aplicações dessa temática tanto no cenário nacional, quanto 

internacional. Sendo assim, as bases de busca utilizadas neste trabalho foram: Web 

of Science, SCOPUS e o Caderno Virtual de Turismo (CVT). 

O primeiro momento da busca das referências consistiu na escolha das 

palavras-chave. Com o intuito de verificar a incidência maior desse conceito, bem 
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como compreender a maneira como veio sendo trabalhado ao longo dos anos, as 

palavras-chave foram organizadas em inglês e português. O momento seguinte 

caracterizou-se pelo trabalho de filtragem dos resultados encontrados. A fim de 

refinar esses resultados, o critério adotado para a seleção dos artigos que serviram 

de base para este trabalho considerou o filtro de relevância para fins de ordenação 

dos resultados das bases. A partir disso, foram selecionados os dez artigos mais 

relevantes da área. A tabela abaixo ilustra como esse processo inicial foi realizado, 

contemplando as palavras-chave utilizadas e os números encontrados em cada 

base. 

 

Tabela 1: Resultados encontrados por base científica 

Resultados por base 

Palavras-
chave 

Web of 
Science 

SCOPUS Caderno 
virtual de 
Turismo 

Well-being 
and Tourism 

334 resultados 551 resultados 0 

Well-being 
AND Tour* 

442 resultados 730 resultados 0 

Wellbeing 
AND Tour* 

132 resultados 0  0 

Well-being 
and tourism 
experience 

103 resultados 122 resultados 0 

Turismo e 
bem-estar 

0 0 3 resultados 

 

Por meio do critério utilizado para seleção dos artigos, os dez primeiros 

ordenados, do mais relevante para o menos relevante, foram selecionados para 

estudo. Apesar da grande quantidade de trabalhos encontrados nas bases, quando 

filtrados por relevância, muitos se tornavam repetitivos, apresentando, assim, os 

mesmos artigos. A diferença da grafia da palavra “Well-being” e “Wellbeing” não 

provocou mudanças significativas nos resultados encontrados como, por exemplo, a 

busca realizada na base SCOPUS que não encontrou nenhum resultado com a 

grafia “Wellbeing”.  Por outro lado, essa base encontrou mais de 500 resultados com 

a grafia “Well-being”. É importante ressaltar, também, como argumento que 

corrobora a importância deste trabalho e as lacunas de pesquisa nessa área, 
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principalmente no Brasil, que na base Caderno Virtual de Turismo (CVT) foram 

encontrados apenas três resultados, sendo que destes nenhum foi aproveitado 

neste trabalho, uma vez que fugiram à temática e à proposta desta pesquisa. 

  

3.2 O OBJETO DE ESTUDO: VIAGEM TÉCNICA 

 

A pesquisa contou com a realização de um estudo entre os dias 16 e 19 de 

novembro de 2017, sendo o campo selecionado para a sua realização uma viagem 

técnica da Universidade Federal Fluminense, do curso de Turismo. Por viagem 

técnica entende-se um instrumento que é capaz de aproximar a teoria da prática e 

agregar valores diferentes à formação de um aluno. Além disso, a viagem técnica 

tem o caráter de expandir a qualidade da formação crítica desse aluno, relacionando 

sempre o conteúdo do conhecimento com a realidade (ARAÚJO, 2015).  

No caso do Turismo, as viagens técnicas se fazem importante justamente 

para relacionar o conhecimento adquirido em sala de aula com a realidade, tornando 

os estudantes mais bem preparados para o mercado de trabalho. A seleção desse 

campo se justificou por se tratar de um grupo homogêneo, considerando a faixa 

etária parecida entre os participantes. O outro fator que motivou a seleção dessa 

viagem foi a sua roteirização, uma vez que o roteiro facilitou o planejamento dos 

horários das aferições de bem-estar. A facilidade ao acesso desse grupo de 

pesquisados, em virtude do contato entre o mestrado e a graduação, também 

oportunizou a realização do estudo. Além disso, a interação social é um fator 

inerente ao bem-estar. Dessa forma, para que a sensação de bem-estar seja sentida 

pelos indivíduos, estes precisam estar interagindo socialmente. 

 À luz da teoria, existem alguns determinantes que são responsáveis por 

desencadear e influenciar as sensações de bem-estar, como as atividades 

realizadas (NAWIJN, 2011), as companhias de viagem (NAWIJN, 2011) e os 

relacionamentos (SELIGMAN, 2011). O contato inicial entre pesquisador e os 

participantes da pesquisa se deu em uma das disciplinas da graduação do curso de 

Turismo e, após o consentimento dos participantes, a pesquisadora acompanhou a 

viagem. 

A tabela abaixo apresenta o roteiro elaborado para a viagem técnica. Por 

meio deste, chegou-se ao critério de realização das aferições ao final de cada 

atividade pré-estabelecida, pois como a própria literatura de bem-estar aponta, as 
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atividades são fatores influenciadores da sensação de bem-estar (NAWIJN, 2011). 

Considerou-se a importância de alguns momentos específicos para a realização das 

aferições, uma vez que estes foram indicados pela literatura como oportunidades de 

visualizar variações do bem-estar subjetivo; dentre eles é possível citar os 

momentos de refeição (CSIKSZENTIMIHALYI, 1998). Segundo este autor, os 

momentos em torno da comida também são capazes de alterar os níveis de bem-

estar de maneira direta. É possível citar ainda os redutores (NAWIJN, 2011) como 

outro determinante influenciador do bem-estar subjetivo e, a partir disso, definiu-se o 

momento do check-in no hostel como importante para a realização da aferição.  

Dessa forma, reitera-se a importância do contexto da viagem técnica como 

uma oportunidade rica em informações para a realização desta pesquisa. O roteiro 

pré-estabelecido foi uma ferramenta relevante para a escolha dos momentos das 

aferições, uma vez que a própria literatura de bem-estar subjetivo sugere, nas 

lacunas de pesquisa, a falta de mais de uma aferição ao longo do dia. Nesse caso, o 

roteiro permitiu delinear, de modo mais assertivo com as referências, os instantes de 

aferição, contribuindo com o aumento da média de uma para três aferições ao dia. 

Abaixo, o roteiro elaborado para a viagem.  

 

Quadro 4: Roteiro da viagem técnica da Universidade Federal Fluminense. 

Dia Primeiro dia 
16/11 

Segundo dia 
17/11 

Terceiro dia 
18/11 

Quarto dia 
19/11 

Roteiro 7h- Saída do 
Valonguinho 
 
11h- Parada 
em Aparecida 
para almoço 
 
13h- Visita 
guiada ao 
Santuário 
nacional 
 
19h- Check-in 
/ Noite livre 

8h- Café da 
manhã 
 
9:30- Passeio a pé 
com Renato 
Medeiros (com 
destaque para o 
Vale do 
Anhagabaú, Pátio 
do colégio, praça e 
catedral da Sé, 
galeria do rock e 
bairro da 
liberdade. Duração 
de 4:30 horas, 
aproximadamente.  
 
16h- Visita ao 
MASP – Museu de 

8h- Café da 
manhã  
 
10h- Visita ao 
hotel Pullman. 
 
13h- Passeio a 
pé da turma 
(almoço na 25 
de março, 
visita ao 
Mercadão e 
visita ao 
Museu do 
Catavento). 
 
Noite livre 

8h- Café da 
manhã  
 
9h- 
Ibirapuera, a 
mais famosa 
área verde 
da capital 
paulistana. 
 
11h- Saída 
do Hostel 
 
20h às 21h- 
paradas na 
rodoviária do 
Rio (INTO), 
terminal em 
Niterói e 
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3.3 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

Ao longo dos últimos anos, o número de pesquisas de cunho qualitativo 

aumentou de forma considerável e se consolidou. O método de pesquisa qualitativa 

se justifica, basicamente, por entender que o conhecimento se faz a partir de uma 

construção coletiva e que a realidade dos sujeitos nela inseridos leva o pesquisador 

a processos de reflexão e desenvolvimento de novas concepções acerca dos 

fenômenos estudados. A pesquisa qualitativa caracteriza-se, ainda, pela abstenção 

de um conceito definido e limitado, uma vez que os conceitos e as possibilidades 

são refinados durante o processo da pesquisa (Angrosino, 2009). 

A possibilidade de utilização de diferentes processos metodológicos também 

é uma característica das pesquisas qualitativas. Um número grande de técnicas 

pode ser utilizado para se realizar a coleta e análise de dados do campo. Dentre 

elas, é possível citar a observação participante ou direta, a utilização de entrevistas 

semiestruturadas ou narrativas, as análises de conteúdo de documentos, análises 

temáticas, grupos focais, estudos de caso e o diário de campo. Este último deve 

apresentar observações e reflexões do pesquisador a partir das situações 

encontradas em campo como, por exemplo, as expressões faciais e verbais das 

atitudes e falas dos sujeitos em observação. A anotação do diário de campo do 

pesquisador pode conter as descrições fidedignas da observação, como também 

comentários críticos e reflexões sobre a realidade encontrada em campo. 

Arte de São Paulo 
Assis 
Chateaubriand - 
um dos mais 
importantes 
museus do país.  
 
19h- Palestra SP 
Turismo sobre 
cicloturismo em 
São Paulo (com 
duração de 40 
minutos e espaço 
para perguntas). 
 
Noite livre 
 

entrada do 
Valonguinho 
 
**Não serão 
feitas outras 
paradas além 
das 
discriminadas 
no roteiro.  
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O método de observação participante ou observação direta se dá a partir do 

contato direto entre o pesquisador e o pesquisado ou com o fenômeno a ser 

observado. Com esse método, é possível obter informações acerca da realidade dos 

pesquisados inseridos em seus próprios contextos. A observação participante 

permite que o pesquisador vislumbre diferentes eventos e situações que não seriam 

observados em comparação com métodos como survey. A importância da 

observação participante se dá em razão da oportunidade de capturar eventos e 

situações que estariam restritos às perguntas e estas não seriam capazes de 

transmitir a realidade de forma fidedigna. Dessa forma, a utilização do método da 

observação participante contribui para o enriquecimento da coleta e análise dos 

dados, uma vez que o pesquisador entra em contato direto com a própria realidade 

do pesquisado, transmitindo, assim, as informações e observações reais. (ALVES, 

2011) 

A fim de melhorar a capacidade de coleta e análise de dados, a observação 

participante ainda permite que o pesquisador registre a realidade a partir de outras 

formas, como o uso de fotografias do pesquisado ou de um grupo a ser pesquisado; 

filmagens; gravações; registro de falas e entrevistas mais simples. A aplicação 

dessas técnicas amplia o conhecimento do objeto de estudo e enriquece a análise 

dos dados. De um modo geral, dentro do turismo, as pesquisas qualitativas têm 

crescido expressivamente, considerando que esta é uma metodologia adequada 

para estudar as diferentes realidades do turismo (ALVES, 2011). 

Dessa maneira, é interessante enfatizar a necessidade de o pesquisador ser 

aceito pelo grupo de pesquisado, de modo que ele adote uma postura, um estilo em 

campo que agrade a grande maioria dos pesquisados. O comportamento do 

pesquisador em campo é um ponto importante para que os dados a serem coletados 

sejam mais fiéis e espontâneos. Além disso, não somente a postura do pesquisador, 

mas o modo de se comunicar com esse pesquisado também pode aproximá-los e 

oportunizar uma coleta mais rica de dados. Outro ponto importante a ser ressaltado 

na relação entre pesquisador e pesquisado é o consentimento dos pesquisados para 

a coleta de dados a partir de fotos, filmagens e gravações (ANGROSINO, 2009). 

A partir disso, este trabalho caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa, 

adotando o método de observação participante em sua aplicação e realizando os 

registros por meio de um diário de campo. A observação participante foi escolhida 

em razão do caráter subjetivo do fenômeno a ser observado, considerando que este 
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pode ser identificado por meio de expressões faciais, corporais e verbais. O material 

do diário de campo utilizado na pesquisa contemplou, então, as observações da 

pesquisadora acerca do comportamento dos participantes, considerando expressões 

faciais, corporais e verbais que pudessem demonstrar os níveis de bem-estar 

subjetivo destes em diferentes momentos durante a viagem. É interessante 

mencionar, ainda, que dois meses após a aplicação da pesquisa também foram 

realizadas entrevistas com os participantes, a fim de verificar as memórias da 

viagem destes e discutir seus efeitos após o seu término.  

3.4 AFERIÇÕES DE SATISFAÇÃO GERAL COM A VIDANO INÍCIO E NO FINAL 

DA VIAGEM 

 

Considerando o outro componente do bem-estar subjetivo, a satisfação geral 

com a vida e, por meio da combinação de métodos, foi aplicado um instrumento 

metodológico que teve por objetivo promover esta avaliação entre os participantes. 

Assim, o primeiro método utilizado em campo consistiu em um instrumento 

metodológico por meio do qual os participantes indicaram, em uma escala de 

símbolos, o quão satisfeitos com sua vida eles estavam. Esse instrumento foi 

aplicado tanto no início quanto no final da viagem. A escolha da escala que seria 

utilizada para avaliação da satisfação geral com a vida e para as aferições de bem-

estar subjetivo foi motivada a partir da afinidade com os participantes, sendo 

escolhido o aplicativo de mensagens WhatsApp2 como meio de comunicação e 

aplicação da pesquisa. Sendo assim, ao considerar as características homogêneas 

do grupo de participantes, a faixa etária deste e as principais formas de 

comunicação dos dias atuais, compreende-se que essa escolha dialoga diretamente 

com o contexto da pesquisa. 

A figura a seguir demonstra a escala criada a partir de símbolos do 

WhatsApp, disponibilizada para que os participantes da pesquisa respondessem, 

logo ao primeiro momento da viagem, à seguinte questão: “Marque em uma das 

carinhas abaixo o quão satisfeito você está, de forma geral, com a sua vida”.  

Figura 1: Escala de Satisfação geral com a vida. 

                                                 
2
 WhatsApp é um software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto 

instantaneamente, além de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão à internet. Fonte: 
https://www.significados.com.br/whatsapp/  

https://www.significados.com.br/whatsapp/
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 Em um segundo momento, eles eram convidados a responder, a partir de 

uma escala Likert de 5 pontos, o quanto eles concordavam com as seguintes 

afirmações:  “Minha vida está próxima do meu ideal”; “Eu estou satisfeito com a 

minha vida”; “Até agora eu alcancei coisas importantes que eu quero em minha 

vida”; “Se eu pudesse viver minha vida novamente, eu não mudaria quase nada.”; 

“De um modo geral, a minha vida é excelente”. A numeração da escala tinha por 

correspondência às seguintes afirmações: 1 discordo totalmente; 2 discordo; 3 nem 

discordo e nem concordo; 4 concordo e 5 concordo totalmente. É interessante 

ressaltar que estas afirmações foram baseadas em um trabalho dos autores Gao, 

Kerstetter, Mowen e Hickerson (2017), que verificou as mudanças das emoções dos 

turistas durante uma viagem.  

 

3.5 AFERIÇÕES DE BEM-ESTAR SUBJETIVO DURANTE VIAGEM 

 

 Além da observação participante, também foram realizadas aferições 

quantitativas de bem-estar subjetivo no início, durante e ao final da viagem com o 

propósito de enriquecer os resultados encontrados em campo. Esse processo de 

aferição do bem-estar subjetivo foi construído por meio de diferentes etapas. Dessa 

forma, antes da viagem, uma lista com os contatos dos participantes foi elaborada 

por um destes e somente um aluno da viagem não demonstrou interesse em 

participar das medições diárias, participando apenas dos questionários aplicados 

antes e depois da viagem. A fase inicial da viagem envolveu um breve panorama 

sobre a pesquisa e sobre a forma como ela se desenvolveria, bem como sobre a 

relevância da contribuição que os participantes estavam proporcionando ao turismo.  

A fim de avaliar as variações do bem-estar durante a viagem, os participantes 

foram convidados a responder, por meio de autorrelatos e de uma escala Likert de 

símbolos apresentada mais à frente, à seguinte pergunta: “Utilize uma das carinhas 

abaixo para responder à pergunta: Como você está se sentindo AGORA?”. As 

aferições de como eles se sentiam no momento seriam realizadas, a princípio, por 
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meio de uma lista de transmissão3 disponível no WhatsApp. Contudo, esbarrou-se 

em um empecilho com o recebimento das mensagens para alguns participantes e, 

por esse motivo, optou-se pelo envio individual da pesquisa, em caráter de 

mensagem privada, sendo garantido, também, o sigilo absoluto das respostas. 

Por meio de um grupo criado pela comissão organizadora da viagem, para 

comunicação geral da turma e dos professores responsáveis, foi possível avisar aos 

participantes o momento exato em que as medições seriam realizadas. Além de 

indicar como se sentiam naquele momento, utilizando a escala de símbolos, os 

participantes também podiam deixar, de maneira opcional, comentários, descrições 

ou falas sobre suas sensações no momento da aferição. A seguir, é possível 

encontrar também o quadro elaborado com o valor correspondente de cada símbolo 

na escala e, também, o significado de cada um desses símbolos. 

 

Figura 2: Escala de Bem-Estar Subjetivo para as aferições diárias. 

 

 

Quadro 5: Opções de símbolos, significados e valor correspondente na escala de bem-
estar subjetivo. 

 

Opção 
Valor 

correspondente 
na escala 

Significado 

 

1 Carinha chorona, triste. 

 
2 Carinha decepcionada, chateada. 

                                                 
3
 As Listas de Transmissão são listas de destinatários pré-determinadas para que o usuário possa 

enviar transmissões repetidamente, sem precisar selecionar os contatos novamente toda vez que 
quiser enviar algo. As listas de transmissões são mensagens de um usuário para vários usuários em 
apenas uma direção. Caso o usuário queira que seus contatos participem da conversa como um 
grupo, é necessário criar uma conversa de grupo. Fonte: 
https://faq.whatsapp.com/pt_br/android/23130793/?category=5245251  

https://faq.whatsapp.com/pt_br/android/23130793/?category=5245251
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3 Carinha neutra, nem positiva, nem negativa. 

 

4 Carinha alegre, satisfeita. 

 

5 Carinha muito feliz. 

 

 

Em relação ao número de aferições, constatou-se alguns percalços, como a 

falta de sinal na estrada e os problemas encontrados na execução da pesquisa por 

meio da lista de transmissão do WhatsApp. Assim, a pesquisa foi realizada da 

seguinte forma: duas aferições no primeiro dia da viagem; quatro no segundo e no 

terceiro dia da viagem, e três no último dia. O quadro abaixo tem por objetivo 

mostrar o número de aferições realizadas por dia e o total de respostas obtidas para 

cada uma delas. De uma maneira geral, a pesquisa contou com 26 participantes que 

responderam de forma ativa a um número satisfatório para a pesquisa. 

 

Quadro 6: Medições por dia e resposta obtida em cada medição. 

Dia 
 
 

16/11 17/11 18/11 19/11 

1º medição 
Número de 

respostas: 21 
Número de 

respostas: 25 
Número de 

respostas: 26 
Número de 

respostas: 26 

2º medição 
Número de 

respostas: 26 
Número de 

respostas: 26 
Número de 

respostas: 26 
Número de 

respostas: 26 

3º medição  
Número de 

respostas: 25 
Número de 

respostas: 26 
Número de 

respostas: 26 

4º medição  
Número de 

respostas: 26 
Número de 

respostas: 25 
 

 
 

A etapa final da metodologia no que diz respeito à aplicação da pesquisa 

caracterizou-se por entrevistas semiestruturadas, objetivando verificar as memórias 

dos participantes em relação à viagem, assim como refletir acerca da durabilidade 

dos efeitos da viagem para estes. Durante a entrevista, os participantes foram 

convidados a relatar as experiências mais vívidas em suas memórias quando se 
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lembravam da viagem. A entrevista foi elaborada de modo a identificar, também, as 

considerações dos entrevistados sobre a pesquisa, sobre a forma como esta foi 

conduzida e aplicada e sobre a motivação para participar de pesquisas como essa 

no futuro.  

3.5.1 Análise dos resultados 

O plano de análise dos dados foi delineado com cautela tendo como objetivo 

investigar de maneira assertiva as variações de bem-estar subjetivo, bem como 

identificar os determinantes dessas variações. Assim, os resultados encontrados 

foram verificados a partir de cada uma das atividades previstas pelo roteiro da 

viagem, de modo a compreender como cada momento desta se desenvolveu, além 

de pontuar sobre a incidência de variação de bem-estar subjetivo.   

A fase inicial consistiu em uma análise das anotações do diário de campo, 

relatando por meio deste os momentos mais importantes da viagem, nos quais foi 

possível identificar as variações na sensação de bem-estar, bem como refletir sobre 

os determinantes que as provocaram. Entende-se que o estudo dos resultados 

obtidos em campo baseou-se nas análises temáticas, como indicado por Minayo 

(2014), compreendendo que a apuração por núcleos teóricos seja a mais adequada 

para responder aos objetivos propostos neste trabalho. Com isso, ao interpretar 

tanto o diário de campo, quanto as transcrições das entrevistas, identificou-se 

palavras e expressões que construíram os núcleos temáticos.  

Considerando o caráter de aplicação de multimétodos deste trabalho, a 

análise dos dados quantitativos foi realizada por meio do software SPSS4. Dessa 

forma, as respostas concedidas foram divididas por cada aferição do dia e 

consolidadas descritivamente. Assim, a tabulação de cada aferição foi realizada 

separadamente, indicando a frequência de cada símbolo escolhido nas respostas. 

Essa análise permitiu apontar os momentos em que os níveis de bem-estar subjetivo 

sofreram variações.  

Por fim, compreende-se que a combinação dos métodos proporcionou 

resultados concretos, uma vez que os métodos qualitativos complementaram os 

                                                 
4
 O IBM® SPSS Statistics® é o software estatístico líder de mercado, no mundo usado para 

solucionar uma ampla variedade de problemas de negócios e de pesquisas. Oferece um amplo 
conjunto de recursos, incluindo análise ad hoc, teste de hipótese e relatórios, facilitando o 
gerenciamento de dados, a seleção e execução de análises e o compartilhamento de seus 
resultados. Fonte: https://www.ibm.com/br-pt/marketplace/spss-statistics#product-header-top  

https://www.ibm.com/br-pt/marketplace/spss-statistics#product-header-top
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quantitativos e vice-versa, sustentando a argumentação discutida no referencial 

teórico. O quadro abaixo demonstra de maneira mais clara a estrutura metodológica, 

bem como os momentos de aplicação de cada instrumento metodológico. Ao final 

deste trabalho é possível encontrar, identificados pelos apêndices 1 e 2, os 

questionários de satisfação geral com a vida aplicado ao início e ao final da viagem 

e, também, o roteiro semiestruturado das entrevistas.  

Quadro 7: Estrutura metodológica da pesquisa 
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4 RESULTADOS DO CAMPO 

 

4.1 VARIAÇÕES DE BEM-ESTAR SUBJETIVO DE ACORDO COM AS 

ATIVIDADES DA VIAGEM 

 

Esta seção foi organizada de modo a refletir sobre as variações de bem-estar 

subjetivo e os possíveis determinantes capazes de promover estas variações. A 

análise foi pautada pelo roteiro da viagem. Nessa perspectiva, para cada reflexão 

desenvolveu-se uma tabela que apresentou a distribuição das respostas das 

aferições. A seção contempla, ainda, a avaliação da satisfação geral com a vida e, 

também, propõe uma breve discussão acerca das memórias da viagem. Por fim, 

esta se dedica a discutir os resultados obtidos no campo, relacionando-os com a 

teoria proposta.  

   

4.1.1 O Início da Viagem 

 

De acordo com Veenhoven (1984), a felicidade, a excitação e a animação são 

alguns dos componentes hedônicos do bem-estar subjetivo e estes podem ser 

identificados de maneiras diferentes. Dessa forma, a observação participante 

possibilitou visualizar, logo durante contato inicial da viagem, alguns desses 

componentes como, por exemplo, a expectativa e a excitação dos estudantes 

durante o tempo de espera do ônibus. A maioria dos participantes sorria muito e 

conversava em tons elevados de voz; além disso, falava também sobre o que 

esperavam da programação dos próximos dias, o que iriam fazer nas noites livres, 

bem como demonstravam a expectativa para com a hospedagem no hostel em São 

Paulo. 

 A espera de uma hora pela chegada do ônibus fez com que alguns 

participantes se acalmassem e conversassem em tom mais baixo. Outros 

começaram a reclamar e se mostraram preocupados com o desenrolar das 

atividades desse primeiro dia. Expressões corporais e falas mostraram o 
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descontentamento com a situação de atraso, evidenciando a queda nos níveis de 

bem-estar. De fato, Nawijn (2011) indica que o atraso é um fator capaz de alterar os 

níveis de bem-estar dos indivíduos. A viagem seguiu com a excitação mais baixa, 

mas a aproximação da cidade de Aparecida despertou novamente a expectativa em 

relação à visita guiada e os estudantes mostraram-se animados com essa atividade.  

4.1.2 Santuário Nacional de Aparecida  

 

Ao desembarcarem no Santuário, a maioria dos estudantes preocupou-se em 

fotografar a basílica e também fazer selfies com os amigos. A programação sofreu 

uma alteração em virtude do atraso da saída em Niterói, encurtando o tempo 

disponibilizado para o almoço, o que não foi sentido de forma intensa, uma vez que 

os alunos estavam mais preocupados em conhecer o ambiente e conversar com os 

amigos sobre a visita. O contato entre os participantes e a pesquisadora estreitou-se 

durante essa primeira atividade, o que permitiu que a pesquisa se desenvolvesse de 

maneira positiva e satisfatória. Além disso, um percalço com documentos pessoais 

da pesquisadora facilitou essa aceitação por parte dos alunos, que estabeleceram 

contatos mais empáticos e solidários com ela.  

A visita se iniciou às 13h55, passando pela maioria dos principais pontos do 

Santuário, como a capela do Santíssimo, o Nicho e a capela de São José. A visita foi 

enriquecida pelas explicações da guia turística do Santuário Nacional, fazendo com 

que alguns alunos ficassem maravilhados com o local e expressassem isso à 

medida que compreendiam que tudo tinha uma simbologia. Durante a apresentação 

da guia, a maioria da turma prestava atenção e demonstrava certo nível de 

engajamento com as informações que lhes eram passadas. Foi possível visualizar 

as expressões faciais de espanto e deslumbre durante o desenrolar da visita e, 

também, algumas falas entre as conversas dos alunos que confirmavam esses 

sentimentos, tais como: “Adoro vitrais” e “Gente, tudo aqui tem uma simbologia”.  

Outro grupo de cinco meninas também discutia sobre o arquiteto que elaborou a 

proposta de construção do Santuário e como este pensou em todos os detalhes 

simbólicos. 

Após quase uma hora de visita, alguns estudantes aparentaram cansaço e o 

exteriorizavam em diálogos com os amigos: “Gente, eu tô cansada já”; “Eu também”. 

Ao perceber o cansaço aparente do grupo, a guia do Santuário optou por fazer uma 
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pausa na visita para que os alunos pudessem se hidratar e descansar. Durante a 

pausa, foi possível presenciar uma conversa entre amigos e, assim, identificar, por 

meio do discurso, que um deles se mostrava encantado com o Santuário em boa 

parte da visita: “Gente, eu já vim aqui tantas vezes e nunca foi tão rico. Eu nunca 

valorizei tanto esse chão. Gostei. Quem foi que organizou isso? Cara, foi muito 

incrível”.  “Para mim já valeu demais essa vinda para SP só por essas informações 

todas”, disse outra aluna em resposta ao comentário do amigo.  

A visita ao Santuário, apesar de extensa, despertou o interesse dos 

estudantes, que se mostraram engajados na explicação da guia turística, interagiram 

com ela, fizeram perguntas sobre o lugar e, também, fizeram inúmeros registros 

fotográficos. É possível dizer que, durante a visita ao Santuário, alguns momentos 

de flow (CSIKSZENTMIHALYI, 1998) puderam ser identificados pela pesquisadora. 

Ou seja, a atividade e a forma como a visita foi desenvolvida atraíram a atenção dos 

participantes e os mantiveram engajados, promovendo a elevação dos níveis de 

bem-estar subjetivo. Nesse caso, as companhias de viagem também exerceram 

influência sobre os níveis de bem-estar, uma vez que a turma preocupou-se em 

fazer fotos em conjunto.  Ao final da visita foi realizada a primeira aferição que 

obteve as seguintes respostas:  

 

Tabela 2: Distribuição das respostas aferição “Visita guiada ao Santuário Nacional de 
Aparecida” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

0 0 2 14 5 55  

 

 
 A distribuição das respostas mostra de maneira clara os elevados níveis de 

bem-estar subjetivo dos participantes, visto que não houve nenhuma resposta que 

expressasse descontentamento, decepção ou tristeza após a realização da visita. 

Pelo contrário, percebe-se que a maioria expressou felicidade, alegria e satisfação 

com a atividade. Além da escala de bem-estar subjetivo o espaço para observações 

                                                 
5
 Cinco participantes não conseguiram responder à aferição, em virtude da falta de acesso à Internet 

no momento em que foi realizada. 
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e comentários permitiu identificar fatores que exerceram influência sobre os 

participantes:  

 

“Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer melhor o 
santuário de uma maneira que nunca tinha vindo. Já visitei outras 
várias vezes, porém, nenhuma guiada e com as explicações que 
foram dadas. Foi realmente incrível! A partir de hoje terei um apreço 
maior com as singularidades desses detalhes que me foram 
passados no santuário. Não imaginava que havia tanto simbolismo 
em pequenos detalhes”. (Paulo, 22 anos – valor 5 na escala).  
“Foi bem legal a visita, porém, um pouco cansativa, devido ao calor 

também”. (Myrian, 21 anos - valor 4 na escala).  

 

4.1.3 Hostel 

 

 A chegada à cidade de São Paulo ocorreu por volta de 18h12 e, ao chegar 

hostel, às 19h, os participantes mostraram claramente a quebra da expectativa em 

relação às acomodações e, também, a decepção com esse meio de hospedagem. 

Por meio das expressões faciais e de falas, como “Na internet era bem mais bonito”, 

foi possível registrar os sentimentos desencadeados por esse estressor em alguns 

dos participantes. Percebendo a presença de um possível motivo para alterações 

nos níveis de bem-estar, foi realizada a segunda aferição do dia. Tais problemas 

relativos à instalação dos hóspedes como, por exemplo, ventiladores que não 

funcionavam, quartos abafados, camas apertadas e presença de insetos, foram 

sentidos até o café da manhã do dia seguinte.  

Além disso, outros redutores, como a fome e o cansaço, também foram 

identificados na segunda aferição do dia. No entanto, apesar desses 

acontecimentos, os resultados obtidos apontaram para situações distintas: uma 

parte do grupo se mostrou decepcionada e desapontada com as instalações do 

hostel, sendo identificadas por falas como: 

“Por que o hostel só tem um ventilador que não vai pegar em mim de 
noite quando eu dormir? kkkkkkkk”. (Paulo, 22 anos - valor 4 na 
escala).  

“Decepção com o hostel”. (Renata, 21 anos - valor 3 na escala).  

“O hostel foi uma decepção, o ventilador não pega em todos os 
lugares”. (Karina, 21 anos -  valor 3 na escala). 
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“Esperava mais do hostel”. (Antônia, 27 anos - valor 2 na escala).  

“.... mó fome, cansada, irritada, voo atrasado, tempestade.”. (Joana, 
29 anos - valor 2 na escala).  

   
Outra parte do grupo pareceu não sentir de maneira intensa essa quebra de 

expectativa, mostrando-se motivada pelas atividades subsequentes e pelas 

companhias de viagem: 

 

“Bem feliz que cheguei em SP pela terceira vez, dessa vez com meu 
grupinho, e com a melhor turma dessa UFF! Adoro essa cidade 
hahah”. (Guilherme, 20 anos - valor 5 na escala). 

 

A tabela abaixo apresenta a distribuição das repostas concedidas à segunda 

aferição do dia, realizada às 20h04. Os resultados mostram que o estresse gerado 

pelas condições do hostel não influenciou negativamente os níveis de bem-estar 

subjetivo de alguns participantes. Dessa forma, é possível dizer que fatores, como 

boas companhias de viagem e expectativas positivas em relação às próximas 

atividades, sobrepuseram-se aos estressores. 

  

Tabela 3: Distribuição das respostas aferição “Hostel” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

0 2 9 11 4 0 

 

4.1.4 Café da manhã 17/11 

 

 O café da manhã foi marcado por relatos de noites mal dormidas e cansaço, 

além de reclamações a respeito dos quartos. Contudo, apesar das reclamações, os 

alunos conversavam sobre a expectativa dos passeios, sobre como seria o dia e 

sobre o que fariam na noite livre.  

 

“Apesar de ter dormindo mal, acordei otimista para o dia!”. (Karina, 
21 anos -  valor 4 na escala).  

“Expectativa para a programação de hoje”. (Renata, 21 anos - valor 4 
na escala). 
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 “Agora estou 😐, pois não tive uma boa noite de sono, pois o 

ventilador não pegou em mim, como o esperado. kkkkkkk”. (Paulo, 
22 anos - valor 3 na escala). 

 

Após o término do café da manhã, os alunos se reuniram em uma das salas 

do hostel a fim de receberem as instruções para o passeio seguinte, o Walking tour. 

A turma estava sempre organizada em grupos menores, mas, de modo geral, 

parecia tratar-se de uma turma unida que se importava com o bem coletivo.  Abaixo, 

é representada a tabela que aponta as respostas da primeira aferição do dia, 

realizada às 8h37. A partir dele, compreende-se que uma parte da turma sentiu os 

efeitos das instalações, mas a maioria pareceu não se importar tanto. Apesar dos 

percalços com o hostel, a expectativa e o otimismo para o dia foram maiores. Dessa 

forma, houve uma concentração de respostas nas opções que caracterizam níveis 

altos de bem-estar subjetivo, demonstrando que muitos participantes sentiam-se 

alegres, felizes e satisfeitos com a viagem naquele momento.  

  

Tabela 4: Distribuição das respostas aferição “Café da manhã dia 17/11” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

0 0 7 14 5 0 

 

4.1.5 Passeio Walking tour 

 

 Antes de iniciar o passeio, os alunos receberam instruções de como este 

seria desenvolvido, os pontos turísticos que seriam percorridos – como, por 

exemplo, a Praça e a igreja da Sé, o Pátio Colégio, o Mosteiro de São Bento, a 

Galeria do Rock, o Teatro Municipal, entre outros –, as paradas e o momento em 

que o passeio se encerraria. Esse passeio também se caracterizou como uma visita 

guiada, sendo um dos professores esse guia.  

 Durante o Walking tour, os alunos se mostraram animados, mas ainda 

aparentavam cansaço e sonolência em função da noite mal dormida. O passeio se 

iniciou ao sair do metrô São Bento e, assim, o responsável por conduzir a visita 

iniciou, também, a explicação sobre a cidade de São Paulo e sobre aquela região. 
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Os alunos se mostravam engajados e atentos aos esclarecimentos feitos pelo 

professor, e foi possível identificar alguns momentos de flow (CSIKSZENTMIHALYI , 

1998). À medida que o passeio ia se desenvolvendo, eles se mostravam mais 

empolgados, rindo, falando alto e visivelmente felizes e satisfeitos com a visita. 

Havia uma evidente expectativa em relação à Galeria do Rock, confirmada no 

momento em que os estudantes chegaram a ela. Uma das alunas, ao se deparar 

com a galeria, expressou grande emoção dizendo “Ai meu Deus, eu vou chorar”. 

Nesse caso, identifica-se que a atividade e o ambiente podem estar relacionados ao 

aumento nos níveis de bem-estar subjetivo.  

O walking tour prosseguiu perpassando por locais como o Teatro Municipal de 

São Paulo e o Mosteiro de São bento, até a catedral da Sé, onde os participantes 

preocuparam-se mais em fotografar e menos com as explicações fornecidas pelo 

professor. O Walking tour se encerrou com a visita ao Bairro da Liberdade. O 

responsável pelo passeio instruiu acerca da região, do comércio, dos restaurantes, 

das lojas de doce e, logo após, deixou a turma livre para explorar o bairro.  Por fim, 

os alunos receberam as últimas informações e instruções sobre o metrô e sobre o 

ponto de encontro no MASP, às 16h.  

Os alunos se dividiram de acordo com seus grupos de afinidade e passearam 

pela Liberdade de modo mais livre. A segunda aferição do dia foi realizada às 

12h40, um pouco antes da chegada ao bairro da Liberdade e, antes de verificar as 

respostas, já era possível observar os sinais de cansaço por eles expressados, além 

da insatisfação com as condições climáticas e com a fome, confirmados pelas falas, 

como:  

“muito calor”. (Myrian, 21 anos - valor 4 na escala). 

“cansada e c fome”. (Helena, 21 anos - valor 3 na escala). 

“To cansada kkk, porém o passeio tá interessante”. (Karina, 21 anos 
- valor 3 na escala). 

“Essa carinha é a que chega mais perto de expressar a minha 
vontade de sentar e comer, mas tenho que esperar pra isso rs”. 
(Bruna, 21 anos - valor 1 na escala). 

 

Apesar disso, os participantes relatavam sobre o quanto estavam gostando do 

passeio e o quanto as informações concedidas pelo responsável estavam 

acrescentando no conhecimento enquanto estudantes de turismo e, também, 
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enquanto indivíduos, pois muitos já haviam visitado São Paulo, mas não haviam 

enxergado a cidade daquela maneira, com essa riqueza de informações:  

 

“Adorando o walking tour. Nunca tinha visitado alguns locais”. 

(Hycaro, 20 anos - valor 5 na escala). 

 

O walking tour pôde ser identificado como uma das atividades mais 

engajadoras do roteiro, sendo recebido com expectativa e animação pelos 

participantes, o que permitiu a troca entre o professor responsável por conduzi-lo e 

os alunos. O resumo das respostas pode ser encontrado na tabela de número 4, 

abaixo, e os resultados indicam que alguns estudantes sentiram de maneira intensa 

alguns redutores, como a fome, o cansaço e as condições climáticas; enquanto 

outros mostraram-se neutros a estes.  Por outro lado, a maioria dos participantes 

indicou em suas respostas que a atividade realizada e as companhias desta foram 

fatores que influenciaram a sensação de bem-estar subjetivo. Dessa forma, 

acrescenta-se, ainda, que o ambiente e o que os participantes fizeram durante a 

atividade, como as compras na galeria do Rock e no bairro da Liberdade, também 

podem ser considerados determinantes do aumento do bem-estar subjetivo. 

   

Tabela 5: Distribuição das respostas aferição “Walking tour” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

3 0 9 10 4 0 

 
 

4.1.6 Entrada MASP 

 

A volta do bairro da Liberdade se deu por conta própria dos alunos e o ponto 

de encontro foi o Museu de Artes de São Paulo. A conversa introdutória sobre o 

bairro ocorreu no vão MASP, ao mesmo tempo em que a outra parte da turma 

chegava aos poucos. Nesse momento, uma forte chuva se iniciou, o que acabou por 

interromper as explicações iniciais e antecipar a entrada ao museu.  A chuva 

despertou diferentes reações nos participantes, tornando possível a clara percepção 

do incômodo para alguns alunos e a alegria para outros.  
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De uma forma inesperada, a chuva mexeu tanto com o grupo, que os alunos 

demonstraram o desejo de se expressar por meio da aferição de bem-estar. A 

princípio, a aferição não seria realizada nesse momento e, sim, no final da visita ao 

museu; porém, em função desse acontecimento e das diferentes reações, a decisão 

da pesquisadora consistiu na antecipação da aferição. Alguns registros como, “Se 

você enviasse a pergunta agora, eu diria que estou muito feliz por causa dessa 

chuva” e “Manda a pesquisa agora, quero falar como me sinto com essa chuva”, 

motivaram a antecipação. Além da chuva, identificou-se também o cansaço como 

um fator influenciador desse momento. A aferição apontou para alguns relatos que 

mostraram as reações dos participantes. 

 

“A chuva foi a melhor parte!!! Muito divertido”. (Luciana, 29 anos - 
valor 5 na escala). 

 “foi divertido geral fugindo da chuva, não botei 5 por estar cansada 
do dia”. (Aline, 21 anos - valor 4 na escala). 
 
“Estou cansada kkkk e a chuva não colaborou”. (Fernanda, 21 anos - 
valor 3 na escala). 

“estava muito calor, andamos muito, depois muita chuva”. (Myrian, 21 
anos - valor 1 na escala). 

“chovendo muito”. (Caroline, 21 anos - valor 2 na escala). 

  

O fato de a aferição ter sido realizada antes da atividade acontecer e após a 

visita livre ao bairro da Liberdade despertou, também, para a identificação de outros 

fatores que influenciaram os níveis de bem-estar subjetivo como, por exemplo, o 

desgaste na relação entre os membros do grupo e entre os estes e alguns 

comerciantes da Liberdade. Alguns estudantes estavam visivelmente indignados 

com a situação que viveram e conversavam grande parte do tempo da visita ao 

MASP sobre tais acontecimentos, demonstrando em suas expressões faciais o 

descontentamento, a raiva e a indignação.  

“Galera super mal-educada. Inclusive os vendedores”. (Renata, 21 
anos - valor 2 na escala). 

“hostilidade em são paulo”. (Helena, 21 anos- valor 1 na escala). 

 

Ao longo da visita ao museu, a turma se dividiu em grupos menores, 

aparentemente usando a afinidade como critério de aproximação. Percebeu-se o 
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interesse geral pelas obras, uma vez que os participantes comentavam sobre elas, 

as fotografavam e demonstravam, em suas expressões faciais, a alegria de estarem 

ali. A visita não perdurou muito tempo e, logo, os alunos tiveram que voltar ao hostel, 

em virtude da palestra que aconteceria à noite, com um funcionário da SP Turismo.  

A terceira aferição do dia, registrada às 16h19, indicou repostas que 

confirmaram as reações expressadas antes e durante a visita ao MASP. Faz-se 

interessante ressaltar que a distribuição das respostas foi equilibrada, o que 

demonstra a divisão de reações e opiniões da turma a respeito dos eventos 

acontecidos. Aqui, identificam-se as condições climáticas e as situações negativas 

de hospitalidade como determinantes para as avaliações negativas de bem-estar 

subjetivo. Entretanto, é importante considerar que a expectativa para a visita ao 

museu e a alegria pela sua realização, justificam as avaliações positivas, felizes e 

satisfatórias de outros participantes.  

Abaixo, a tabela de número 6 que sustenta estes argumentos. 

  

Tabela 6: Distribuição das respostas aferição “Entrada MASP” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

4 7 4 4 6 16 

 

4.1.7 Palestra SP Turismo 

 

A única atividade de caráter mais teórico do roteiro consistiu em uma palestra 

que tinha como tema o ciclo-turismo de São Paulo e esta ocorreu na sala de cinema 

do hostel. Durante a palestra, a maioria dos participantes se mostrou 

desconcentrada e distraída, sem engajar-se com a temática e com a apresentação 

do profissional convidado. De uma maneira geral, os estudantes pareciam cansados 

e preocupados com a programação livre da noite. Conversavam entre si e 

mandavam fotos uns dos outros no grupo da turma no WhatsApp.  

Por outro lado, em alguns momentos, uma pequena parte da turma se 

interessava pela apresentação e fazia perguntas e, também, discutia entre eles 

                                                 
6
 Um participante não conseguiu responder à aferição em virtude da falta de acesso à Internet no 

momento em que esta foi realizada. 
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sobre o assunto. Contudo, essa participação foi mínima e, assim, não foi possível 

caracterizar a palestra como um momento de flow da viagem.  Ao final dessa 

atividade foi realizada a quarta e última aferição do dia, registrada às 19h55. As 

respostas e refletiram o cansaço dos alunos, a falta de engajamento destes com a 

palestra e, provavelmente, a indecisão a respeito da programação da noite. Por 

outro lado, também foi possível visualizar que uma parte da turma, apesar do 

cansaço e de outros fatores, se dizia feliz e satisfeita com as atividades realizadas 

no dia.  

Assim, a última aferição do dia contemplou a análise do dia como um todo, 

promovendo o aumento da sensação de bem-estar. Desse modo, apesar de todos 

os redutores, os participantes avaliaram o dia de maneira positiva, expressando a 

alegria e a satisfação com a programação. Além disso, alguns estudantes indicaram 

que o clima da turma reunida os agradava, mesmo considerando todos os outros 

redutores. Com isso, identificaram-se, na última aferição do dia, determinantes, 

como cansaço, fome, ausência de engajamento e as companhias de viagem como 

influenciadores dos níveis de bem-estar subjetivo.  

A tabela de número 7 contempla as respostas dessa aferição. 

 

“Doido por um banho e indeciso sobre o que fazer a noite, cansado 
dessa palestra”. (Guilherme, 20 anos. - valor 2 na escala). 

“Palestra mega chata, qd já estou exausta”. (Joana, 29 anos - valor 1 
na escala). 
 
“Boa palestra”. (Renata, 21 anos - valor 4 na escala). 
 
“Tô cansada, mas gosto do clima. Da turma reunida”. (Luciana, 29 
anos - valor 4 na escala). 
 
“Quero dormir e estou com fome! Quero tomar banho pra sair pra 
comer”. (Karina, 21 anos - valor 3 na escala). 

 
 

Tabela 7: Distribuição das respostas aferição “Palestra SP Turismo” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

2 3 8 10 3 0 
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4.1.8 Café da manhã 18/11 

 

 Durante o café da manhã, a turma conversou bastante a respeito da noite 

anterior, sobre o que tinham feito e, também, sobre a expectativa para as atividades 

do dia, começando pela visita ao hotel Pullman. Alguns participantes aparentavam 

cansaço em suas expressões corporais e faciais. Por outro lado, os estudantes que 

optaram por permanecer e descansar no hostel aparentavam motivação e animação 

para a programação. Ao final do café, os alunos foram reunidos, novamente, em 

uma das salas do hostel para que recebessem as instruções sobre a visita. De uma 

forma geral, os alunos se preocupavam com suas roupas, se estavam adequadas e 

apresentáveis, confirmando a expectativa para com a visita. 

No momento em que o café da manhã se encerrou, foi realizada, às 08h43, a 

primeira aferição do dia, a qual apontou para alguns reflexos do dia anterior, como, 

por exemplo, o cansaço, sendo representados pelos valores dois e três na escala de 

bem-estar subjetivo. Por outro lado, a maioria dos alunos se mostrou animada para 

o novo de dia de visita e expressou sua expectativa por meio dos valores quatro e 

cinco na escala. É possível afirmar que o café da manhã do segundo dia de viagem 

apresentou algumas variações de bem-estar subjetivo, mas estas não foram 

determinadas pelo momento da refeição ou pela qualidade do próprio café oferecido 

pelo hostel, mas, sim, por atividades do dia anterior, pelas companhias da viagem e 

pela expectativa e animação, compreendidas como dois dos componentes 

hedônicos do bem-estar subjetivo.  

 A tabela de número 8 representa o modo como as respostas foram 

distribuídas: 

 

Tabela  8: Distribuição das respostas aferição “Café da manhã dia 18/11” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

0 2 8 13 3 0 
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4.1.9 Visita ao hotel Pullman 

 

A visita ao hotel Pullman foi conduzida pelo gerente de alimentos e bebidas 

do hotel e teve seu início pelo restaurante, onde o gerente explanou sobre todo o 

funcionamento do setor de alimentos e bebidas, bem como sobre o próprio 

restaurante. Durante a explicação, os alunos prestaram atenção e se mantiveram 

engajados, interagindo, fazendo perguntas e comentando entre si sobre as 

instalações. A visita prosseguiu até o salão reservado para o café da manhã e, 

nesse momento, os participantes se mostravam interessados em conhecer e 

entender toda a dinâmica do café da manhã do hotel. Como a turma foi dividida em 

dois grupos, aquele que estava à espera comentava sobre o quão se sentiam 

cansados em função da noite anterior, mas, por outro lado, o grupo dos estudantes 

que não haviam saído, argumentavam em oposição, dizendo sobre como se sentiam 

dispostos e animados.  

Após a visita ao salão do café da manhã, o gerente levou a turma a um dos 

quartos e o mostrou detalhadamente, explicando a sua funcionalidade. Além disso, 

explicou sobre a reforma pela qual o hotel passaria com o intuito de melhorar suas 

instalações. Os alunos engajavam-se, fazendo perguntas a respeito da 

acessibilidade do hotel, demonstrando total interesse por esse tema, questionando e 

trocando opiniões a respeito da importância dessas instalações acessíveis. Além do 

tema da acessibilidade, os participantes interessaram-se por saber se havia 

nutricionista no hotel e em como os cardápios eram pensados e elaborados.  

A visita seguiu para as salas de evento do hotel e os alunos perguntaram 

sobre a capacidade de carga e a disposição das salas.  Após a visitação às salas de 

evento, o gerente informou a respeito do coffee-break disponibilizado para os 

participantes. Nesse momento, foi perceptível o aumento da sensação de bem-estar, 

uma vez que os alunos animaram-se instantaneamente e foi possível visualizar as 

expressões faciais de alegria e expectativa. Durante o café, foram registrados 

comentários que comparavam o coffee-break do hotel com o do hostel, como: “Muito 

melhor do que o do hostel”. Os participantes se posicionaram ao redor da mesa e 

permaneceram ali até o final, tecendo comentários, como: “Não consigo parar de 

comer”, demonstrando o prazer e a felicidade por estarem degustando o café e 

compartilhando aquele momento.  
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Ao final dessa atividade, a segunda aferição do dia foi realizada, por volta das 

12h30. Essa aferição apontou para a reflexão de que o momento do coffe-break e a 

atividade, em si, foram os determinantes para que os níveis de bem-estar subjetivo 

aumentassem. A distribuição das respostas, representada na tabela de número 9, 

leva-nos a considerar que o cansaço e o sono seriam fatores para justificar os 

níveis de bem-estar de valor dois e três na escala. As demais respostas 

equivaleram aos valores quatro e cinco da escala, corroborando a satisfação com a 

atividade. 

 

“pão de queijo tava bom”. (Aline, 21 anos - valor 4 na escala).  

“Amei a visita”. (Fernanda, 21 anos - valor 5 na escala).  

“Visita otima ao hotel pulmann. Com delicioso coffe break”. (Joana, 
29 anos - valor 5 na escala). 

“A visita ao hotel foi ótima!”. (Karina, 21 anos - valor 3 na escala). 

 “Ahhhhh to bem. Adorei a visita ao pullman! Aprendi bastante. E tive 
uma noite maravilhosa então tudo influencia. Para que seja um dia 
ótimo tbm”. (Paulo, 22 anos - valor 5 na escala). 

 

Tabela 9: Distribuição das respostas aferição “Vista ao Hotel Pullman” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

0 1 4 6 15 0 

 
 

4.1.10 Visita do Museu do Catavento, Mercadão de São Paulo e Rua 25 de 

Março 

 

 Seguindo a programação prevista pelo roteiro, a atividade seguinte foi a visita 

ao Museu do Catavento. Ao chegar, os alunos escutaram com atenção a explicação 

sobre a história do museu e receberam as instruções sobre seu funcionamento e 

como essa atividade se desenvolveria. Durante o tempo da visita ao museu, os 

participantes preocuparam-se em fotografar o local e fazer selfies com os amigos. 

Faz-se interessante mencionar que também havia certa expectativa em função do 

caráter interativo do museu. 
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Após Museu do Catavento, o passeio seguiu para o Mercadão de São Paulo, 

onde os participantes receberam novas explicações acerca da história da região e 

do próprio mercado. O roteiro sofreu uma alteração e essa atividade passou a ser 

livre. Dessa forma, os alunos foram instruídos pelos responsáveis que o próximo 

encontro obrigatório seria apenas no dia seguinte. Assim, alguns participantes 

demonstraram interesse em conhecer o Mercado Municipal, enquanto outros 

seguiram direto para a Rua 25 de Março7. Era clara a excitação para a visita desta 

última e muitos falaram sobre a expectativa para fazer compras.   

Ao final desse passeio, a terceira aferição do dia foi realizada, às 17h51, e, 

com isso, foi possível reconhecer alguns fatores que promoveram alterações nos 

níveis de bem-estar subjetivo. A extensão das atividades apontou para o cansaço 

como um desses fatores; muitos relataram gostar das experiências vividas. Todavia, 

apesar do cansaço, a atividade em si foi destacada como um fator influenciador 

nesta avaliação, uma vez que os participantes relataram, em suas observações, o 

quanto haviam gostado das visitas e das compras na Rua 25 de março.  

É oportuno refletir sobre a maneira como as atividades realizadas em uma 

viagem são capazes de alterar, de modo significativo, os níveis de bem-estar 

subjetivo de um turista. Uma vez que o turista se engaje em determinada atividade, 

esta pode despertar alguns componentes hedônicos do bem-estar, como prazer, 

satisfação, felicidade e até mesmo tristeza e decepção.   

A tabela de número 10 indica as respostas dos participantes e, a partir dele, é 

possível perceber que a maioria das respostas esteve entre os valores quatro e 

cinco na escala.  Uma pequena parte das respostas foi representada por meio dos 

valores um, dois e três na escala. Abaixo algumas das considerações dos 

participantes a respeito de suas avaliações.  

 

“Adorei o Museu!” (Karina, 21 anos - valor 4 na escala). 

“estou adorando o clima de integração da turma, porém com muito 
sono e cansado de tanto andar”. (João, 22 anos - valor 4 na escala). 

“cansadona mas feliz pós bater perna na 25 de março”. (Joana, 29 
anos - valor 4 na escala).  

                                                 
7
 A 25 está localizada bem no centro da cidade de São Paulo, próxima ao Mercado Municipal, da 

Estação de metrô São Bento e da Praça da Sé. Hoje em dia, ela é vista não só como um centro 
comercial, mas um dos principais pontos turísticos da capital paulista. Fonte: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/se/noticias/?p=46995  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/se/noticias/?p=46995
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“Não que o dia tenha sido ruim, pelo contrário, foi ótimo, deu pra rir 
bastante! É mais pq foi cansativo msm”. (Guilherme, 20 anos - valor 
3 na escala).  

 

Tabela 10: Distribuição das respostas aferição “Vista ao Museu do Catavento” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

1 1 4 10 10 0 

4.1.11 Desentendimento entre os participantes 

 

 Ao final desse dia, os participantes retornaram ao hostel e optaram por 

descansar para que pudessem sair à noite. A partir disso, com o intuito de saírem 

todos juntos, decidiram realizar uma reunião para que pudessem decidir, em 

conjunto, o que fariam. Contudo, os estudantes não conseguiram chegar a um 

acordo e, por consequência, se desentenderam.  

Ao final da reunião, os alunos retornaram aos seus quartos e conversaram 

sobre o ocorrido, expressando o descontentamento geral com a opinião de alguns 

colegas. O clima que pairava no hostel, após este desentendimento, motivou a 

pesquisadora a realizar a quarta aferição do dia, às 21h07, até então não prevista na 

pesquisa. Assim, a aferição foi realizada e seus resultados indicaram o que alguns 

participantes já expressavam o descontentamento e a decepção no relacionamento 

(SELIGMAN, 2011) entre seus colegas, o que diminuiu drasticamente os níveis de 

bem-estar subjetivo naquele momento.   

A realização da aferição suscitou várias observações dos alunos, tanto no 

grupo no qual toda a turma estava inserida, quanto nas conversas privadas do 

aplicativo. Em um grupo no WhatsApp, alguns colegas manifestaram-se dizendo: 

“Kkkkkk ótimo momento para a medição”; outro escreveu: “hahaha melhor momento 

pra medição”, “HÁ HÁ HÁ HÁ” e também “Escrevi textão até Kakaka”. Além disso, 

essa avaliação também indicou a fome, a localização do hostel e as condições 

climáticas como fatores influenciadores. Abaixo, a tabela de número 11, que 

demonstra de forma clara a distribuição das respostas, indicando os valores um, 

dois e três da escala de bem-estar como destaques em relação aos valores quatro e 

cinco. E, ainda, as observações feitas pelos participantes.  
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“muita chuva. E a turma brigando por causa do rolê kkkkkk”. (Myrian, 
21 anos - valor 3 na escala).  

“Decepcionadissimo com a inflexibilidade das pessoas, e com a 
ignorância para com alguns membros da turma, e pra tentar fazer as 
coisas em grupo, se divertir junto... mas ne, não tem como agradar 
todo mundo... é que eu me preocupo demais com isso, gostar de 
juntar a galera, mas não tem como querer que todo mundo pense 
igual hahahah mas enfim, isso é de momento, a festa vai ser ótima, 
bola pra frente”. (Guilherme, 20 anos - valor 1 na escala).  

“Fome e cansaço extremo”. (Joana, 29 anos - valor 1 na escala).  

“Não tem um lugar aberto de comer nesse lugar aaaaaaaaaa”. 
(Renata, 21 anos - valor 3 na escala).  

“Estou com preguiça de fazer qualquer coisa e não para de chover 
nesse lugar. Credo!” (Karina, 21 anos - valor 2 na escala).  

“muita chuva, nenhum lugar aberto pra comer, tive que sair na chuva 
e foi tenso, isso desanimou ainda mais”. (Caroline, 21 anos - valor 1 
na escala).  

“Não tô muito animada pra sair por causa da chuva”. (Aline, 21 anos - 
valor 3 na escala).  
 
 

Tabela 11: Distribuição das respostas aferição “Desentendimento entre os participantes” 
 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

4 4 8 5 4 18 

 
 

4.1.12 Café da manhã 19/11 

 

 O café da manhã do último dia de viagem foi marcado por relatos de cansaço, 

sonolência e mal-estar. Após o desentendimento entre os alunos, a maior parte da 

turma optou por ir a uma festa e, por esse motivo, a maioria demonstrou, por meio 

de expressões faciais, corporais e comentários, como “Não sei como estou me 

sentindo. Estou só existindo” e “Eu só quero a minha casa”, o que estavam sentindo 

naquele momento. Após o café da manhã, foi realizado o check-out e a maioria se 

concentrou na cozinha, esperando para serem liberados e a programação seguir. O 

roteiro previa a visita ao Parque do Ibirapuera como atividade da manhã, mas muitos 

                                                 
8
 Um participante não conseguiu responder à aferição, em virtude da falta de acesso à Internet no 

momento em que foi realizada. 
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expressavam o desejo de voltar direto para Niterói e cancelar o último dia de 

atividades. Faz-se interessante ressaltar, também, que os estudantes que optaram 

por programas, como jantar ou descanso no hostel, não aparentaram cansaço ou 

desejo de retorno à Niterói. 

A tabela de número 12, que apresenta a aferição realizada às 09h20, 

registrou todos esses fatores influenciadores, visto que várias respostas 

concentraram-se nos valores um, dois e três na escala. Por outro lado, de modo 

equilibrado, uma parcela das respostas se concentrou entre os valores quatro e 

cinco da escala. É possível compreender essas respostas a partir da ideia de que as 

atividades e os eventos do dia anterior também têm a capacidade de influenciar e 

refletir em sensações e, por consequência, nos níveis de bem-estar subjetivo 

durante o dia seguinte e, ainda, entender como as noites de sono também podem 

exercer influência sobre essas sensações.  

“Feliz, deu tudo certo ontem hahahahah amei muito. Só não ponho a 
5 pq to mortaa”. (Guilherme, 20 anos - valor 4 na escala).  

“arrumar mala é um saco e queria dormir”. (Myrian, 21 anos - valor 2 
na escala).  

“kkkkkkkk to beeeem arrasado. Bebi muito onteeeeeem 
hahahahahahhahahha”. (Paulo, 22 anos - valor 1 na escala).  

“Apesar de estar muito cansada, estou bem!”. (Karina, 21 anos - 
valor 4 na escala).  

 
Tabela 12: Distribuição das respostas aferição “Café da manhã do dia 19/11” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

3 6 2 10 5 0 

 

4.1.13 Parque do Ibirapuera 

 

 Considerando o caráter de uma visita técnica, o início da atividade do Parque 

do Ibirapuera foi marcado por uma breve explicação acerca da história do local.  

Durante esse primeiro momento, foi possível afirmar que não houve engajamento 

por parte dos alunos à explicação, uma vez que estes estavam cansados, 

aparentando desconforto e mal-estar. Após as informações de apresentação do 
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parque, os participantes foram liberados para o passeio livre e instruídos acerca do 

ponto de encontro e do horário de retorno.   

 A maioria optou por alugar bicicletas disponíveis no parque e realizar o 

passeio em grupos. O relacionamento estabelecido, ao longo da viagem, entre 

pesquisadora e os alunos permitiu que a mesma se juntasse a eles durante o 

passeio. À medida que conheciam o Parque do Ibirapuera, os participantes foram se 

soltando e se mostrando mais animados, felizes e engajados com a atividade, o que 

foi percebido de maneira clara. As companhias, o ambiente natural e o fato de o 

passeio ter sido realizado de bicicleta foram os principais fatores citados entre eles 

como influenciadores do aumento dos níveis de bem-estar subjetivo. Por fim, os 

participantes relataram o desejo de permanecer mais no parque.    

 É interessante refletir sobre o caráter das atividades desempenhadas em uma 

viagem, como já dito anteriormente, bem como a maneira como elas se 

desenvolvem. Nesse caso, o ambiente aparece novamente como um determinante 

influenciador do bem-estar, visto que os participantes conversavam sobre como as 

árvores, o verde e o ar puro favoreciam o aumento dessa sensação. Mesmo 

cansados, com sono e mal-estar em função da noite anterior, o passeio no 

Ibirapuera provocou o engajamento e o estado de flow (CSIKSZENTMIHALYI, 

1998).   

 O Parque do Ibirapuera foi uma das programações do roteiro que apresentou 

os mais altos níveis de bem-estar subjetivo e essa constatação veio por meio da 

segunda aferição do dia, realizada às 13h15, representada pela concentração de 

respostas nos valores quatro e cinco da escala. As companhias da viagem também 

foram determinantes para aumentar esta sensação. Abaixo, a tabela de número 13, 

no qual é possível visualizar a concentração de respostas nos valores quatro e cinco 

da escala, confirmando os efeitos positivos desencadeados pela visita ao parque. A 

seguir também, alguns relatos deixados pelos participantes em suas avaliações. 

“Amei o Ibirapuera. Foi incrível. Nunca tinha visitado antes”. (Hycaro, 
20 anos - valor 5 na escala). 

“Tô feliz pela viagem, por concluir mais essa visita c meus amigos”. 
(Fernanda, 21 anos - valor 5 na escala). 

“muito legal o parque, queria mais”. (Myrian, 21 anos - valor 5 na 
escala).  

“Ahhhh agora ja estou mais plena hahahahaha! Pra mim foi muito 
legal conhecer o parque, pq eu já vim algumas vezes à sp mas 
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nunca deu certo de visitar. Então essa oportunidade de conhecer o 
parque foi muito bom. E bem proveitoso pq eu amo andar de bike 
hahahaha”. (Paulo, 22 anos - valor 5 na escala). 

 

 
Tabela 13: Distribuição das respostas aferição “Parque do Ibirapuera” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

0 1 5 8 12 0 

 

4.1.14 Chegada em Niterói 

 

 O final da viagem ocorreu de forma tranquila e os participantes conversavam 

sobre o quanto estavam satisfeitos e felizes com essa viagem técnica, por diversos 

motivos. O retorno à Niterói foi calmo, o ônibus estava silencioso e a maioria dos 

estudantes dormia; uma parada no meio do trajeto foi realizada para almoço. O 

momento do almoço foi recebido com alegria e entusiasmo, já que os participantes 

estavam cansados em virtude do passeio no Ibirapuera. Ao se aproximar de Niterói, 

a terceira e última aferição da pesquisa foi realizada, às 20h19.  

 De um modo geral, a turma relatava a grande satisfação de voltar para casa. 

Conversavam sobre o quanto haviam gostado da viagem, mas também sobre o 

quanto voltar para casa era melhor ainda. A partir da última aferição e dos 

comentários relatados pelos participantes, identifica-se que as atividades, as 

companhias de viagem e os relacionamentos estabelecidos ao longo dos quatro dias 

foram de extrema importância para as influências positivas na sensação de bem-

estar. A tabela de número 14 evidencia os altos níveis de bem-estar subjetivo 

alcançados no retorno à Niterói, considerando que as respostas concentraram-se 

somente nos valores quatro e cinco da escala de bem-estar e os registros feitos 

pelos participantes confirmam esses argumentos. 

“Ahhhhh to 😁!!!! To muito feliz com a viagem como um todo. Tiveram 

alguns momentos não muito felizes de comentários não necessários. 
Mas nada que sobreponha o momento de felicidade de estar 
participando da viagem. Já "conhecia" SP, e cheguei até a pensar, 
que não seria nada de inovador. Mas me surpreendi muito!!! 
Principalmente, em Aparecida do norte, pq tive a oportunidade de 
enxergar com outros olhos os locais visitados. Ja fui tantas e tantas 
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vezes em Aparecida e nenhuma delas eu me impressionei tanto! 
Pude ver com isso, a importância de uma visita guiada. De quão 
produtivo se torna a viagem”. (Paulo, 22 anos - valor 5 na escala). 

“A viagem foi maravilhosa. Aproveitei cada momento que pude. A 
presença dos meus amigos deixou tudo melhor tbm. Cada visita que 
fizemos, foi uma surpresa pra mim. Estou me sentindo beeem feliz!”. 
(Hycaro, 20 anos - valor 5 na escala). 

“Mto feliz com a viagem :)”. (Fernanda, 21 anos - valor 5 na escala). 

 “foi bem legal a viagem, o ônibus”. (Luciana, 29 anos - valor 5 na 
escala). 

“Muito feliz com essa viageeeem!! E eu sei disso quando chego em 
casa e vem aquele baque de que la vem a rotina de sempre ai de 
novo hahah bate aquela badzinha ne... Postei até agradecimento la 
no grupo hahah fico muito feliz quando a turma se da bem msm 
passando por desentendimentos as vezes. Gosto muito deles, sem 
contar com o aprendizado todo que a gente ganha na prática”. 
(Guilherme, 20 anos - valor 5 na escala). 

“Viajar é bom, mas volta p/ casa é melhor ainda”. (Joana, 29 anos - 
valor 5 na escala).  
 
“Casaaaaaaa”. (Renata, 21 anos - valor 4 na escala). 
 
“A viagem foi ótima! Apesar do cansaço, alguns estresses, deu tudo 
certo no final e fizemos tudo que foi planejado!!!”. (Karina, 21 anos - 
valor 5 na escala).  
 
“por estar indo pra casa”. (Caroline, 21 anos - valor 5 na escala). 
 
 
 

Tabela 14: Distribuição das respostas aferição “Chegada em Niterói” 

 

Indicação 
de Bem-

estar      

Não 
responderam 

Nº de 
respostas 

0 0 0 8 18 0 

 

 
4.1.15 Médias de bem-estar subjetivo das atividades durante a viagem 

 

 Considerando o desenvolvimento do trabalho até esse momento, sabe-se que 

a literatura do bem-estar subjetivo aponta que existem diferentes determinantes que 

são capazes de exercer influência sobre esses níveis. Em um contexto de viagem, 

foram identificados alguns desses determinantes, como as atividades realizadas, as 
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condições climáticas do destino, as companhias de viagem, os relacionamentos 

estabelecidos nessa viagem, a capacidade de engajamento do turista, os 

estressores, tais como atrasos no deslocamento, erros no check-in, entre outros. 

 Dessa forma, esta pesquisa também compreendeu como fator importante na 

identificação e discussão dos resultados, apontar as médias alcançadas em cada 

atividade do roteiro, bem como analisar as possíveis razões das diferenças entre 

elas, levando em consideração os determinantes apontados pela literatura e os 

identificados em campo. Assim, tanto a tabela de número 15 quanto o gráfico 1 têm 

por objetivo indicar, de maneira clara, as atividades e as médias de bem-estar 

subjetivo refletidas em cada uma delas.   

 

 

Tabela 15: Média de bem-estar subjetivo por atividade. 

 

Data Atividade 
Média de Bem-

estar 
Descrição 

16 
Santuário de 

N.S. Aparecida 
4,1 

Almoço e Visita guiada ao 
Santuário Nacional de Aparecida  

16 
Check in 
Hostel 

3,7 
Chegada no hostel em São Paulo; 

distribuição dos quartos 

17 
Café da manhã 

17/11 
3,9 

 

17 Walking Tour 3,5 
Passeio a pé por São Paulo, 
passando pelos pontos mais 

conhecidos do centro da cidade 

17 Palestra 3,3 
Palestra SP Turismo sobre o 
cicloturismo em São Paulo 

17 

Entrada do 
MASP (Bairro 
da Liberdade 
livre e chuva) 

3,0 
Volta do bairro da Liberdade e 

entrada do MASP. Momento de 
muita chuva 

18 
Visita Hotel 

Pullman 
4,3 

Visita guiada pelo gerente de 
Alimentos e Bebidas ao hotel 

Pullaman; coffee break. 

18 
Museu do 
Catavento 

4,0 
Atividade livre. Visita ao museu do 

Catavento. 

18 
Café da manhã 

18/11 
3,7 

 

18 
Hostel (reunião 
sobre atividade 

noturna) 
3,0 

Volta ao hostel. Reunião da turma 
para decidir o que fariam à noite 

19 
Café da manhã 

19/11 
3,3 Café da manhã pós balada 

19 Parque do 4,2 Visita ao Parque do Ibirapuera, 
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Ibirapuera atividade livre 

19 
Chegando em 

Niterói 
4,7 Retorno à Niterói 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Média de bem-estar subjetivo por atividade 

 

   

 

Ao analisar as médias obtidas, a partir das aferições, faz-se necessário 

observar as diferenças entre elas e indicar possíveis fatores que influenciaram as 

diferenças entre um momento e outro. Nessa perspectiva, as atividades que 

alcançaram níveis elevados de bem-estar subjetivo, como, por exemplo, a chegada 

em Niterói, a visita ao Hotel Pullman, a visita guiada ao Santuário Nacional de 

Aparecida e o Parque do Ibirapuera, podem ser explicadas por possibilidades como 

o tipo de atividade realizada, as companhias de viagem e os relacionamentos 

estabelecidos, o ambiente, o conhecimento agregado e o engajamento dos 
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participantes. Assim, esses determinantes sobrepuseram a sensação de bem-estar 

em relação a outros momentos do roteiro. 

Por outro lado, os momentos com os menores níveis de bem-estar subjetivo, 

como a entrada ao MASP, o café da manhã do dia 19/11, a palestra SP Turismo, o 

momento de chegada ao hostel e o Walking tour, foram influenciados por outros 

determinantes, por exemplo, redutores (desentendimento entre os participantes e a 

quebra de expectativa com as acomodações do hostel), assim como o cansaço, 

fome e condições climáticas. Dessa forma, as aferições indicaram médias baixas na 

escala de valores de bem-estar subjetivo. 

 

 

 

4.2 SATISFAÇÃO GERAL COM A VIDA NO INÍCIO E NO FINAL DA VIAGEM 

 

A avaliação da satisfação geral com a vida é um dos elementos que compõe 

o bem-estar subjetivo. Assim, considerando a importância de avaliá-la, foi aplicado o 

questionário de satisfação geral com a vida ao início da viagem aos participantes. 

Como a própria literatura aponta, a viagem pode ser um evento capaz de promover 

melhorias na satisfação geral com a vida, indicando para avaliações positivas, ou 

melhorando de alguma forma as avaliações negativas. Os resultados obtidos após a 

aplicação demonstraram que a viagem proporcionou mudanças significativas para 

um grupo pequeno de participantes, na maneira como este se diz satisfeito de uma 

forma geral com suas vidas.  

 É interessante compreender que a viagem tem a capacidade de alterar para 

melhor a avaliação da satisfação geral da vida de um indivíduo, uma vez que esta 

pode ser motivada por diferentes razões, como, por exemplo, a utilização da viagem 

como um escape de problemas, a rotina estressante e cansativa, o estresse e o 

excesso de trabalho e, também, a frequência de eventos negativos na vida desse 

indivíduo. Dessa forma, o gráfico de número dois, a seguir, mostra de forma clara a 

variação e, por consequência, o aumento na avaliação da satisfação no início da 

viagem e a satisfação no fim da viagem. Analisando-o, é possível perceber que três 

participantes migraram de uma avaliação negativa e neutra para uma avaliação 

positiva do seu bem-estar, mostrando sentirem-se mais satisfeitos com suas vidas 

ao final da viagem.  
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Gráfico 2: Variação na avaliação de satisfação geral com a vida. 
 

 

 

As médias corroboram esse aumento, visto que no início da viagem a média 

de satisfação geral com a vida era igual a 3,7 e, ao final, a média correspondia a 4,0. 

Com isso, identifica-se um grupo pequeno de participantes que se sentiram 

influenciados pela viagem e, assim, puderam avaliar de maneira mais positiva suas 

vidas. É possível visualizar de maneira mais clara, por meio do gráfico de número 3, 

as médias das avaliações de satisfação geral com a vida ao início e ao final da 

viagem. 

 

Gráfico 3: média de satisfação geral com a vida do início e do fim da viagem. 
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4.2.1 “Eu estou satisfeito com a minha vida” 

  

O questionário também foi elaborado a partir de afirmações que auxiliavam na 

avaliação da satisfação geral como, por exemplo, “Eu estou satisfeito com minha 

vida” e “De um modo geral, a minha vida é excelente”. Para responder essas 

afirmações, os participantes tinham à disposição uma escala Likert que variava de 

“discordo totalmente” até “concordo totalmente”, utilizando mais uma vez a 

combinação de métodos para uma avaliação mais consistente. O gráfico de número 

4, abaixo, aponta as variações da avaliação do início e do final da viagem a partir da 

afirmação “Eu estou satisfeito com minha vida”: 

 

Gráfico 4: “Eu estou satisfeito com a minha vida”. 
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 A partir do gráfico, percebe-se que no início da viagem quatro participantes 

discordavam da afirmação, doze diziam não concordar e nem discordar, nove 

concordavam e apenas um participante concordava totalmente. Ao final da viagem, 

o total de quatro alunos que discordavam se manteve constante, nove diziam não 

concordar e nem discordar, sofrendo uma queda de três respondentes dessa opção, 

dez disseram concordar e três disseram concordar totalmente, aumentando em duas 

respostas para essa opção. É possível dizer, então, que houve uma migração para 

as opções “concordo” e “concordo totalmente”, com os estudantes avaliando de 

maneira mais positiva a satisfação geral com a vida.  

 É interessante refletir sobre a maneira como a viagem se desenvolveu para, 

de alguma forma, exercer influência em relação aos estudantes, tornando-os mais 

satisfeitos com suas vidas após a viagem. Uma possibilidade para essa reflexão é a 

ideia de que a viagem pode tê-los feito enxergar novas coisas e despertar novos 

sentimentos que, muitas vezes, ficam esquecidos no dia a dia em função de eventos 

e sentimentos negativos e, também, da própria rotina. As companhias de viagem 

também podem ser interpretadas como outro fator que permitiu que a avaliação se 

modificasse para melhor. Além disso, a teoria aponta a ideia de níveis médios de 

bem-estar e, assim, é possível compreender também a viagem como uma alternativa 

para a elevação e para o retorno a esses níveis médios, alterados pela rotina 

desgastante e por eventos negativos.  

4 

12 

9 

1 

4 

9 

10 

3 

0

2

4

6

8

10

12

14

Discordo
totalmente

Discordo Nem
concordo,

nem
discordo

Concordo Concordo
totalmente

inicio _Eu estou satisfeito com a
minha vida.

fim_Eu estou satisfeito com a
minha vida.



79 
 

 A média alcançada entre as respostas concedidas no início da viagem resulta 

em 3,3, ao passo que a média das respostas dadas ao final da viagem totaliza 3,5, 

representando, assim, a melhora descrita acima dos níveis de satisfação geral com 

a vida. Abaixo, o gráfico de número 5, que representa essas médias: 

 

Gráfico 5: Média “Eu estou satisfeito com a minha vida”. 

 

 

 

4.2.2 “De um modo geral, minha vida é excelente.” 

 

A outra afirmação utilizada para compor o questionário consistia em “De um 

modo geral, minha vida é excelente”. A partir desta foi possível evidenciar, 

novamente, uma mudança entre as alternativas, aumentando os níveis de satisfação 

com a vida de acordo com as avaliações, como representado no gráfico de número 

6, abaixo: 

Gráfico 6: “De um modo geral, a minha vida é excelente”. 
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 Ao analisar o gráfico acima, entende-se que ele representa a distribuição das 

respostas das avaliações de satisfação geral com a vida a partir da afirmação “De 

um modo geral, minha vida é excelente”. Assim, é possível perceber que, no início 

da viagem, cinco participantes afirmaram discordar da afirmação “De um modo geral, 

minha vida é excelente”, enquanto que, ao final, somente dois discordaram. Já o 

número de respondentes que diziam não concordar e nem discordar manteve-se o 

constante do começo ao fim da viagem. Por outro lado, identifica-se o aumento de 

nove para doze respondentes que disseram concordar com esta afirmativa; o total 

de três participantes que disseram concordar totalmente se manteve o mesmo ao 

final da viagem.  

 De fato, o impacto da viagem, também, pode se justificar em virtude do 

engajamento dos membros do grupo, que sentiu de maneira mais forte o aumento 

da satisfação geral com a vida, fazendo com que valorizassem mais as experiências 

vividas, as companhias e as atividades desempenhadas durante os dias na cidade 

de São Paulo. Apesar de verificar o crescimento da satisfação, as médias do início e 

final da viagem se mantiveram as mesmas, o que pode ser atribuído a diferentes 

explicações como, por exemplo, a expectativa em relação à viagem relacionada aos 

acontecimentos O gráfico de número 7 apresenta as médias da afirmação “De um 

modo geral, minha vida é excelente”, ao início e ao final da viagem. 

Gráfico 7: Média “De um modo geral, a minha vida é excelente. 
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4.2.3 Memórias da viagem 

Faz-se interessante mencionar as memórias como outro componente 

encontrado em alguns trabalhos da literatura de bem-estar subjetivo. Os estudos 

realizados propuseram compreender os efeitos do bem-estar após o término das 

viagens e, a partir disso, inferiu-se que esses efeitos são de curta duração (MAWIJN, 

2011). Dessa forma, a viagem pode ser entendida como uma possibilidade ligada ao 

componente hedônico de afeto do bem-estar, ou seja, quando o efeito provocado 

por ela termina, é necessário fazer outra viagem para alcançar níveis altos de bem-

estar subjetivo novamente. 

Kahneman (2011) dedica-se a estudar os efeitos da memória a partir da regra 

pico-fim e do eu-experiencial e do eu-recordativo. Aproximando tais propostas desse 

autor ao Turismo, a viagem atingiria um pico, a partir do qual se desencadearia 

sentimentos, e esse pico, assim como o final da viagem, estariam mais vívidos na 

memória dos turistas. Ainda segundo Kahneman (2011), o “eu-experiencial” é 

entendido como o “eu” que vive as experiências no presente e que as avalia no 

agora. Já o “eu recordativo” é compreendido como o “eu” que avalia como foi a 

experiência no todo e seleciona as memórias na hora de recordá-las. Ed Diener 

(1996) forneceu evidências a partir do raciocínio de que, no caso das viagens, é o 

eu-recordativo quem toma as decisões e escolhe o destino das próximas férias.  
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Nessa perspectiva, é interessante refletir sobre como o Turismo promove a 

construção de história e lembranças e o quão preocupado o turista fica em 

armazenar tais lembranças ao viajar. Assim, as fotografias são um elemento 

importante durante a viagem e podem auxiliar no resgate da sensação de bem-estar 

a longo prazo. Nesse caso, verificou-se essa preocupação dos participantes em 

fotografar e registrar, também, por meio de vídeos, os lugares por onde passaram, 

bem como as companhias com as quais viveram as experiências. Durante diferentes 

momentos, os participantes estiveram engajados em fotografar tanto quanto em 

conhecer os locais, por exemplo, o Bairro da Liberdade, o Santuário Nacional e o 

Museu do Catavento.  

Após dois meses da viagem, foram realizadas as entrevistas com vinte dos 

vinte e seis participantes. Nas entrevistas, perguntou-se aos participantes sobre o 

que lhes surgia à cabeça no momento em que pensavam na viagem a São Paulo, o 

que lhes era mais vívido na memória. As respostas indicaram que a maioria dos 

alunos lembrava-se mais dos momentos em grupo e dos passeios que mais haviam 

gostado de fazer, demonstrando que as memórias mais vivas relacionaram-se com 

as companhias e com as atividades.  

Os momentos mais lembrados pelos alunos foram: o Museu do Catavento, o 

Parque do Ibirapuera, o Santuário de Aparecida, o Walking tour e a visita ao hotel 

Pullman. Os locais elencados como os mais lembrados coincidem, também, com os 

momentos em que os participantes dedicaram-se mais a fotografar, tanto no 

ambiente, quanto com o grupo. Por outro lado, quando perguntados sobre os efeitos 

da viagem, se de alguma forma esta havia provocado melhoras em suas vidas, os 

participantes não registraram mudanças significativas. Alguns relataram sobre os 

níveis de estresse em que se encontravam antes da viagem e indicaram a viagem 

como um elemento que provocou a diminuição desses níveis, mas a maioria dos 

participantes registrou apenas sobre o conhecimento agregado pela viagem. 

  

“Não sei, eu acho que na minha vida eu acho que não. Não 

melhorou e nem piorou, não teve um impacto negativo. Mas não 

acredito que tenha tido um impacto tão grande assim pra melhorar 

algo na minha vida. Na verdade, teve sim, porque naquele 

momento da viagem eu tava bem, passando por umas coisas 

mesmo dentro da Universidade, e pressão essas coisas e aí a 
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viagem foi meu escape. A viagem foi meu escape dessa pressão 

toda psicológica.”. (Risos). (Hycaro, 20 anos).   

 

 “Com certeza. Eu estava muito, muito, muito estressado em 

relação à faculdade, em relação a trabalho, em relação a não ter 

férias e a viagem, tanto essa viagem quanto a outra que eu fiz em 

novembro que foram pelos jogos, me ajudaram bastante a me 

relaxar. E agora eu vou relaxar muito mais, que eu estou de férias.”. 

(João Victor, 21 anos). 

 

Reflete-se, então, que a viagem é uma possibilidade de aumento do bem-

estar subjetivo, mas que os efeitos desta são predominantemente de curto prazo. 

Assim, há uma tendência de os turistas realizarem viagens com frequência, a fim de 

alcançar o afeto, componente hedônico do bem-estar e prolongar essa sensação. 

Desse modo, identificar os determinantes que provocaram as variações de bem-

estar subjetivo e como eles se relacionaram durante a viagem é de grande 

importância para pesquisas futuras que correlacionem as memórias de viagem e 

seus efeitos, com taxas de recompra ou novas tendências do turismo. 

Considerando, ainda, a possibilidade de que o eu-recordativo é quem toma as 

decisões, é necessário dedicar-se, também, a compreender melhor as diferenças 

entre as experiências vividas no momento da viagem e as memórias dos turistas, a 

fim de oferecer novas experiências e aperfeiçoar a oferta turística. 

  

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 A literatura do bem-estar desenvolvida no presente trabalho apontou 

conceitos e aplicações que indicaram contribuições interessantes. Nawijn (2011) 

assinala que os turistas naturalmente ao saírem de férias, esperam que este período 

seja capaz de promover prazer, felicidade e bem-estar. De fato, após a realização de 

algumas pesquisas na área, constatou-se que o período de férias tem a capacidade 

de fazer os indivíduos mais felizes e elevar os níveis de bem-estar subjetivo destes. 

Contudo, durante uma viagem o turista é exposto a uma série de fatores e 

acontecimentos que podem influenciar, de maneira positiva e negativa o bem-estar 

proporcionado por esta. Assim, é interessante refletir acerca dos redutores e dos 
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promotores do bem-estar inseridos nas atividades da viagem e, compreender como 

estes se relacionam de modo a variar os níveis de bem-estar subjetivo de um turista.  

 O modelo de Variações do Bem-Estar Subjetivo em Viagens apresentado pela 

figura 3 é uma proposta deste trabalho, e tem por objetivo aprofundar a 

compreensão dos promotores e redutores que derivam das atividades vivenciadas 

durante a viagem. Este modelo compreende que, ao ser influenciado por promotores 

do bem-estar subjetivo, emoções positivas que relacionam-se com o aumento dos 

níveis de bem-estar como, por exemplo, alegria, satisfação, excitação, tranquilidade, 

afeição e amor são desencadeadas nos turistas. Por outro lado, quando expostos 

aos redutores, emoções negativas que são capazes de diminuir o bem-estar como, 

tristeza, raiva, frustração, insatisfação e desânimo, também são sentidas por estes 

turistas. As emoções suscitadas ao longo de uma viagem relacionam-se diretamente 

com as variações de bem-estar subjetivo e, estas variações podem influenciar por 

sua vez, as memórias de viagem e as avaliações de satisfação geral com a vida 

destes turistas.  

  

Figura 3: Variações do bem-estar subjetivo em viagens.  

 

 

 

 

4.3.1 Promotores do bem-estar subjetivo na viagem 

 Ao longo de uma viagem, o turista pode vivenciar experiências que elevem 

seus níveis de bem-estar e, este aumento é motivado por fatores compreendidos 
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como promotores do bem-estar subjetivo. A figura 4 reúne os principais promotores 

identificados em campo, e aponta a maneira como estes exerceram influência nos 

participantes, aumentando as sensações de bem-estar subjetivo destes.  

 

Figura 4: Promotores do bem-estar subjetivo na viagem. 

 

 

  

  

O primeiro promotor de bem-estar é o engajamento ou flow, um conceito 

central nas teorias de bem-estar, desenvolvido por Csikszentmihalyi (1998).  Flow é 

a forma como as pessoas descrevem seu estado de espírito quando a consciência 

está harmoniosamente ordenada, quando desejam perseguir o que estão fazendo, 

engajados e guiados por um tipo de motivação intrínseca.  Um estado que ocorre 

quando pessoas se envolvem completamente em uma atividade, de tal forma que 

nada mais parece importar - a própria experiência da atividade é tão agradável que 

as pessoas se engajam nela, sem perceber o tempo passar, mesmo quando há 

algum custo pessoal envolvido, por exemplo, quando estão cansadas. Em geral, a 

aquisição de novos conhecimentos e o desenvolvimento de novas habilidades, 
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comuns em experiências de viagens, desencadeiam momentos de flow. 

Aproximando o engajamento do campo da viagem técnica é possível dizer que este 

foi identificado durante as atividades de caráter lúdico e nas atividades físicas 

externas como, por exemplo, a visita ao Museu do Catavento e ao Parque do 

Ibirapuera. É possível mencionar ainda que o engajamento dos participantes foi 

observado nos momentos de aquisição de novos conhecimentos como nas visitas 

guiadas do Santuário de N.S Aparecida e no walking tour pelo centro de São Paulo. 

 O segundo promotor do bem-estar são os relacionamentos positivos 

(Seligman, 2011), aqueles capazes de despertar sentimentos e suscitar emoções 

positivas nos turistas e, assim, aumentar os níveis de bem-estar subjetivo destes. 

Nesta pesquisa, os relacionamentos positivos foram marcantes e  seus efeitos 

positivos foram observados em diferentes momentos, como na hospitalidade 

identificada durante a visita ao hotel Pullman, na interação calorosa entre os 

membros do grupo, nos atos de solidariedade despertos a partir de alguns percalços 

em campo e no surgimento de novas amizades.  

 Com relação aos ambientes físicos, é possível associá-los ao bem-estar 

subjetivo, uma vez que promovem diferentes sensações nos turistas, além de 

aguçar o imaginário destes em relação a um destino, atrativo ou meio de 

hospedagem. De maneira específica durante a viagem, a estética dos ambientes do 

Santuário Nacional de Aparecida e do hotel Pullman desencadeou sentimentos 

como encantamento, alegria e até mesmo afeto nos participantes. Além da estética, 

o conforto dos ambientes físicos também foi percebido como um fator associado ao 

aumento de sensações positivas nos estudantes.  

 Por fim, os ambientes naturais também foram identificados como promotores 

do bem-estar subjetivo, visto que estes podem provocar sentimentos e sensações 

positivas. As condições climáticas e a natureza foram fatores que possibilitaram o 

surgimento e a identificação de sensações agradáveis, tanto físicas quanto mentais 

nos participantes, levando-os a registrar altos níveis de bem-estar subjetivo durante 

as aferições após os passeios. Neste caso, a chuva na entrada do Museu de Arte de 

São Paulo e o ambiente natural enriquecido de fauna e flora como o Parque 

Ibirapuera, motivaram esses registros. 

4.3.2 Redutores do bem-estar subjetivo na viagem 
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Se por um lado os turistas são expostos a promotores que elevam os níveis 

de bem-estar subjetivo, por outro, também estão sujeitos a ocorrências de situações 

e eventos que diminuem estes níveis. Os determinantes que influenciam estas 

sensações negativas são denominados redutores. A presente pesquisa identificou 

alguns destes como, por exemplo, a quebra de expectativas (Nawijn,2011), como 

mostra a figura 4.  

Figura 5: Redutores do bem-estar subjetivo na viagem. 

 

 

A quebra de expectativas, o primeiro redutor observado, compreende a 

distorção entre o que os indivíduos esperam e a realidade que eles vivenciam. Nesta 

pesquisa, ela foi evidenciada por meio de atrasos, como o ocorrido na saída de 

Niterói e das promessas não cumpridas nos serviços do hostel, verificadas no 

momento de chegada ao meio de hospedagem. Os participantes encontraram 

acomodações e instalações muito diferentes do conteúdo divulgado no site do 

próprio hostel. A imprevisibilidade e a sensação de falta de controle acompanharam 

as situações de quebra de expectativas, desencadeando sentimentos de frustração, 
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decepção e tristeza, que foram claramente vislumbradas e relatadas por meio das 

aferições de bem-estar. 

 Um importante redutor observado no campo foram os conflitos relacionais. Ao 

longo de uma viagem o turista estabelece diferentes relacionamentos que podem ser 

positivos, como já desenvolvido anteriormente, mas também negativos. Estes 

podem ocasionar os conflitos que na maioria das vezes provocam desgastes e 

sensações negativas nos envolvidos. Os conflitos relacionais foram associados a 

momentos de desentendimentos entre os participantes; à exclusão social; ao 

tratamento grosseiro; à rispidez e aos ataques pessoais. Verificou-se que parte do 

grupo vivenciou algumas experiências ruins com a população local como, durante a 

visita ao Bairro da Liberdade. Foi possível também, identificar o desentendimento 

entre os estudantes como o momento de registro dos menores níveis de bem-estar 

subjetivo durante as aferições, o que leva à reflexão da importância das companhias 

de viagem (Nawijn,2011) e dos relacionamentos estabelecidos nesta.  

 Os ambientes físicos e naturais também podem se tornar redutores do bem-

estar. Neste caso, a pesquisa apontou que as condições ruins dos ambientes físicos 

e as condições climáticas desfavoráveis influenciaram de maneira direta as 

variações do bem-estar subjetivo. Estas variações são explicadas a partir das 

emoções promovidas por estes fatores, que podem se alterar ao longo da viagem. 

Desta forma, os participantes sentiram-se desapontados, frustrados, e insatisfeitos 

com algumas das experiências vividas como, por exemplo, a percepção da sujeira 

aparente nas acomodações do hostel, bem como os maus odores deste. Além disso, 

a forte chuva na entrada do Museu de Arte de São Paulo refletiu de maneira 

diferente em alguns estudantes, fazendo com que se sentissem prejudicados por 

ela.  

 Seguindo o raciocínio acerca dos redutores, as condições físicas também 

foram identificadas como possíveis redutores do bem-estar subjetivo. É interessante 

ressaltar que, apesar da viagem ser uma alternativa ao descanso do indivíduo de 

férias, esta pode incluir múltiplas atividades que podem ir de encontro a este 

descanso. Desta forma, a pesquisa apontou o cansaço como um estressor, 

identificado no passeio do walking tour, que demandou considerável esforço físico 

dos estudantes, uma vez que este foi realizado a pé. Outro fator indicado por meio 

das aferições foi o sono, registrado em diversos momentos por grande parte dos 

participantes. O sono leva à reflexão da influência das atividades realizadas no dia 
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anterior e ao longo do dia, visto que estas têm a capacidade de prejudicar a noite de 

sono e o descanso dos turistas.  

Todos estes redutores quando sentidos e vivenciados influenciam de maneira 

direta os níveis de bem-estar subjetivo. Combinados com os promotores do bem-

estar, eles determinam a experiência da viagem, influenciando, por sua vez, as 

memórias do turista e a satisfação geral com a vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo construir uma linha do tempo 

evolutiva acerca do conceito de bem-estar, apontando de maneira específica os 

conceitos de bem-estar subjetivo e seus respectivos autores. Desta forma, ao longo 

do referencial teórico foram tratadas as áreas em que este conceito foi identificado 

de maneira primária como, por exemplo, as Ciências médicas, a Psicologia, as 

Ciências Sociais e a Economia. Além dessa linha do tempo evolutiva, também foram 

indicados os principais métodos de aferição de bem-estar indicados pela literatura 

existente, como os auto relatos e os diários de campo. 

 Considerando a expansão do conceito de bem-estar para outras áreas como 

o lazer, a recreação e o turismo, este trabalho dedicou-se a apontar como este 

conceito veio sendo desenvolvido dentro do turismo. Desta forma, identificou-se que 

o bem-estar foi trabalhado a partir da ótica de análise dos impactos da atividade 

turística na sensação de bem-estar da comunidade local, bem como na 

compreensão da relação turista e residente local. Por outro lado, o turismo dedicou-

se de modo mais específico ao estudo do bem-estar subjetivo e seus reflexos antes, 

durante e após viagens. Assim, verificou-se na literatura a presença de pesquisas 

que objetivaram compreender os efeitos provocados pelos períodos de férias, as 

mudanças na saúde e bem-estar provocadas por excursões guiadas para a terceira 

idade, alterações das emoções do turista durante uma viagem e as variações de 

bem-estar subjetivo durante uma viagem, considerando os determinantes 

influenciadores destas variações, entre outros. 

 A partir da construção deste referencial teórico, este trabalho teve como 

objetivo verificar se houve variações de bem-estar subjetivo durante uma viagem e 

apontar os possíveis determinantes para estas variações. Assim, a proposta de 

combinação de métodos, indicada pela própria literatura, possibilitou a identificação 

de maneira clara dos momentos de variação de bem-estar e também, a associação 

destes com alguns determinantes. O modelo de Variações do Bem-Estar Subjetivo 

em Viagens proposto nesta pesquisa aprofundou a compreensão de como as 

atividades da viagem promovem ou reduzem o bem-estar de turistas, sintetizado a 

partir dos promotores como engajamento (flow), relacionamentos positivos, 

ambientes físicos e ambientes naturais; e também dos redutores como, quebra de 

expectativa, conflitos relacionais, ambientes físicos e naturais e condições físicas. A 
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partir disso, foi possível contribuir também com a literatura em turismo ao apontar 

novos determinantes observados como, a quebra de expectativas, os conflitos 

relacionais, o ambiente tanto físico quanto natural e, as condições físicas. 

Além de contribuir com o estudo do bem-estar no turismo, o modelo de 

Variações do Bem-Estar Subjetivo em Viagens fornece uma alternativa aos gestores 

do turismo, até então preocupados apenas com o aperfeiçoamento da oferta turística 

por meio de serviços ou produtos. Assim, este modelo apresenta uma proposta mais 

complexa de compreensão da experiência do turista, de como este se comporta e se 

sente em uma viagem. É importante ressaltar que a gestão do turismo deve 

preocupar-se com as experiências vividas durante a viagem e não somente com o 

pós-viagem por meio de pesquisas de satisfação do cliente. Faz-se necessário 

entender que o durante é mais eficiente para a gestão em turismo, uma vez que o 

pós-viagem é baseado nas memórias dos turistas e estas, muitas vezes 

reconstruídas, podem não ser fiéis à realidade vivida em uma viagem.  

É interessante refletir sobre a importância do equilíbrio entre promotores e 

redutores, a fim de melhorar a experiência da viagem. Contudo, alcançar este 

equilíbrio é complexo, uma vez que mesmo as situações negativas de uma 

experiência podem ser futuramente avaliadas como valiosas pelos seus 

ensinamentos. Superar dificuldades torna o indivíduo mais forte, transforma o turista 

novato em turista experiente, o que é motivo de orgulho para muitos indivíduos. 

Assim, no turismo, como na vida, mesmo experiências ruins, podem ser boas. De 

maneira específica, apesar da influência dos redutores, a viagem técnica foi avaliada 

de maneira positiva ao final pelos participantes, evidenciando a complexidade deste 

equilíbrio. Mesmo assim, gestores devem estar atentos aos riscos associados aos 

determinantes redutores, afinal os efeitos de clientes insatisfeitos e decepcionados 

podem ser dramáticos na era das redes sociais e do boca a boca eletrônico.  

Assim, o objetivo do modelo de Variações do Bem-Estar Subjetivo em 

Viagens é indicar análises e soluções que ampliem os promotores do bem-estar 

subjetivo e minimizem os efeitos dos redutores, bem como promover aumento da 

satisfação geral com a vida e influenciar de maneira positiva as memórias de 

viagem. Com isso, é possível sugerir como alternativas aos gestores propostas que 

contemplem o bem-estar dos indivíduos como, por exemplo, em relação aos 

aspectos da gestão da viagem, por meio de intervenções a fim de melhorar os 

relacionamentos no grupo, como animação, atividades de engajamento; guias e 



92 
 

profissionais qualificados para gestão de conflitos e solução de problemas com 

sensibilidade emocional, entre outros.  

 Faz-se importante considerar também, as diferenças individuais de 

temperamento, uma vez que sempre haverá em um grupo pessoas com maior ou 

menor tendência positiva. Desta forma, adotar práticas que melhorem os níveis 

individuais de bem-estar pode ser uma alternativa interessante, uma vez que cada 

pessoa traz para a viagem seus próprios níveis, sua história pessoal, e a tendência 

genética ao bem-estar. Dentre estas práticas pode-se citar o Mindfulness, como 

alternativa, bem como práticas de Yoga e meditação. Além disso, faz-se 

interessante refletir acerca da elaboração de roteiros para destinos que promovam, a 

partir dos ambientes físicos e naturais, o aumento do bem-estar subjetivo; promoção 

de atividades lúdicas; momentos de descanso programados, compreendendo que o 

cansaço físico e o mental são determinantes redutores que influenciam de maneira 

importante os níveis de bem-estar.  

Ao avaliar a satisfação geral da vida de turistas ao início e ao final da viagem, 

foi possível indicar que para um pequeno grupo de três estudantes a viagem 

provocou mudanças na satisfação geral com a vida destes. Apesar dos redutores e 

das experiências negativas vividas durante a viagem, não se deve reduzir a riqueza 

de uma experiência, nem seu valor simbólico, por esta ter tido momentos difíceis ou 

cansativos. A satisfação geral com a vida pode ser positivamente influenciada pela 

sensação de empoderamento e força interior, característica da capacidade de 

superar obstáculos. Além disso, verificou-se o aumento na satisfação quando a 

viagem foi associada ao momento de vida dos participantes, registrando a rotina, o 

estresse e as pressões cotidianas como justificativa da influência positiva das 

avaliações ao final da viagem.  

Em relação às limitações da pesquisa, menciona-se a metodologia como 

ponto necessário de aperfeiçoamento, uma vez que para se utilizar o aplicativo de 

mensagens Wahtsapp nas aferições de bem-estar subjetivo, é necessário também 

que todos os participantes estejam conectados à Internet. Assim, essa foi uma 

limitação identificada em campo, visto que em momentos pontuais da pesquisa, 

alguns participantes não puderam acessar a aferição. A presente pesquisa também 

apresenta como limitação a discussão de propostas apontadas pela teoria, mas não 

observadas no campo como, por exemplo, o componente genético do bem-estar 
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subjetivo (Kahneman, 2011) e também os momentos de refeição (Csikszentmihalyi, 

1998).  

Desse modo, fatores ligados ao temperamento dos participantes não foram 

identificados durante a viagem, neste caso, não foi possível afirmar se os níveis 

altos de bem-estar subjetivo relacionavam-se com o fator genético dos estudantes. 

Csikszentmihalyi (1998) defende que o momento da refeição é capaz de despertar 

sensações nos indivíduos de modo a aumentar os níveis de bem-estar subjetivo, 

contudo, estes também não foram percebidos ao longo da viagem técnica. Outra 

limitação indicada consiste no caráter da viagem, uma vez que esta era uma viagem 

técnica do curso de turismo da Universidade Federal Fluminense e não tinha fins de 

lazer. Por fim, indica-se também a faixa etária semelhante dos participantes, a 

duração dessa viagem como fatores limitantes de maiores investigações e a amostra 

limitada desta pesquisa.  

A partir dessas reflexões é possível indicar como sugestão para pesquisas 

futuras o aperfeiçoamento de métodos de aferições diárias, bem como pesquisas 

que contemplem a inserção das práticas sugeridas e a análise do bem-estar 

subjetivo a partir destas. Por fim, indicam-se também pesquisas que investiguem de 

modo profundo o componente genético do bem-estar subjetivo a fim de relacionar 

este determinante com os efeitos provocados por uma viagem.  
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APÊNDICE 1 

 

Programa de pós-graduação em Turismo – PPGTUR UFF 

Pesquisa para avaliação da satisfação geral com a vida. 

Orientador: Verônica Feder Mayer 

Orientanda: Juliane dos Santos Machado 

 

Nome (opcional): 

 

1. Marque em uma das carinhas abaixo o quão satisfeito você está, de forma 

geral, com a sua vida:  

   
  

 

2. Indique o quanto você discorda ou concorda com as afirmações abaixo: 

1= Discordo totalmente; 2= Discordo; 3= Nem discordo e nem concordo;                                   

4= Concordo e 5= Concordo totalmente. 

Minha vida está próxima do meu ideal.     1 2 3 4 5 

Eu estou satisfeito com a minha vida.   1 2 3 4 5 

Até agora eu alcancei coisas importantes que eu 
quero em minha vida. 

1 2 3 4 5 

Se eu pudesse viver minha vida novamente, eu 
não mudaria quase nada.  

1 2 3 4 5 

De um modo geral, a minha vida é excelente. 1 2 3 4 5 

 

 



100 
 

Obrigada por participar!  

 

APÊNDICE 2 

 

Roteiro semiestruturado da entrevista realizada dois meses após a viagem. 

 Quais são as lembranças mais marcantes da viagem para você? (média de 3 

a 4 lembranças) 

 Do que você se lembra de maneira mais vívida? 

 Por que são essas as lembranças? 

 Conceituar sobre flow. Você acha que experimentou essa sensação em 

algum momento? Se sim, quais? 

 Você acredita que a viagem melhorou a sua vida de alguma forma? 

 Quais as percepções por ter participado da pesquisa? 

 Como você se sentiu com a presença do pesquisador? 

 Gostaria de apontar pontos positivos ou negativos da pesquisa? 

 Você participaria de uma pesquisa como essa novamente? 

 Indicaria outras pessoas para participarem? 

 

 

 

 
 


