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RESUMO 
 

 

O envelhecimento populacional que vem ocorrendo no Brasil – caracterizado pelo 
constante aumento da participação de pessoas com sessenta anos ou mais no 
total da população – oportunizará o desenvolvimento do turismo para a terceira 
idade. Entretanto, diante da complexidade do processo de envelhecimento, para a 
oferta de produtos e serviços adequados, necessário se faz melhor compreender 
o turista de terceira idade. Neste contexto, esta pesquisa objetivou investigar os 
idosos residentes em Balneário Camboriú (SC) no que diz respeito às suas 
motivações turísticas. Assim, foram entrevistados cento e quarenta e cinco 
participantes de treze dos grupos de terceira idade em funcionamento no 
Município, buscando informações que permitissem, dentre outros aspectos, 
identificar os motivos que levam essas pessoas a realizar ou não viagens. Na 
análise dessas informações foram construídas quatro categorias, a saber: 
características do destino e das viagens, interação com pessoas, aspectos 
financeiros e compromissos e restrições pessoais. Os dados coletados também 
possibilitaram que fossem identificados lugares para os quais os pesquisados 
sonham viajar, bem como os motivos dessa escolha, sendo esses analisados sob 
o enfoque de duas categorias: aspectos cognitivos e exploratórios e aspectos 
emocionais e vivenciais. Esses resultados, embora se refiram especificamente 
aos participantes dos grupos de terceira idade de Balneário Camboriú, 
possibilitam que se adentre no mundo dos sonhos e realidade do turista de 
terceira idade. 
 
 
Palavras-chave: Envelhecimento, Motivações turísticas, Turismo para a terceira 

idade. 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The development of the senior tourism in Brazil will occur due to the increasing 
ageing population - the ever growing number of people in their sixties or over. 
However, it is mandatory the well understanding of the ageing process complexity 
in order to provide the senior tourists appropriate products and services. Focused 
on this matter, the purpose of this research was to investigate the elderly 
population of Balneário de Camboriu (SC) regarding their tourism expectations 
and motivations. For these reasons one hundred forty five participants of thirteen 
different senior groups in existence in Balneário Camboriu were interviewed. 
Among other aspects, the interviews were carried out aiming to identify the 
reasons these people would actually take or decline the trip. For the analysis 
process of the obtained information four categories were built up: destinations 
characteristics, people interaction, personal financial situation and personal 
restrictions. The collected data were equally important to identify the interviewees’ 
ultimate dream destinations as well as the reasons of their choices, which were 
analyzed under two categories: cognitive and exploratory aspects, emotional and 
existential aspects. The results, though referring to Balneário de Camboriu senior 
group participants alone, enable us to better understand the dreams and reality of 
the senior tourist in general terms. 
 
Key-words: Ageing, Touristic motivations, Senior tourism. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Análises demográficas têm apontado a tendência de envelhecimento 

da população mundial e as projeções para o Brasil – sempre considerado como 

um país de jovens – indicam que, em 2050, o percentual de pessoas com 

sessenta anos ou mais atingirá 23% da população total, representando 

significativo acréscimo em relação aos 9% registrados em 1999. (UNITED 

NATIONS, 2000). 

Essa mudança na estrutura demográfica indica a necessidade de 

revisão de valores e comportamentos até então vigentes. Em decorrência, o perfil 

dos consumidores também sofrerá alterações, exigindo o desenvolvimento de 

produtos e serviços específicos para esse grupo populacional. 

Dentro desse contexto é que se inclui o turismo para a terceira idade 

que, além de oferecer opções de diversão e conhecimento, propiciará interações 

sociais e a conquista de novas amizades, minimizando a solidão e, em 

conseqüência, melhorará a qualidade de vida dessas pessoas que, de alguma 

forma, já deram sua contribuição à família e à sociedade. 

Além dos aspectos meramente quantitativos que vêm sendo projetados 

e constatados, o segmento da terceira idade assume relevância para o mercado 

de produtos e serviços turísticos, porquanto: 

 

- cada vez mais, os especialistas estão alertando para a necessidade 

de convívio social, de novas aprendizagens, de lazer para as 

pessoas dessa faixa etária; 

- praticamente desobrigadas de compromissos profissionais e 

familiares, as pessoas dispõem de mais tempo livre, para a 

realização daquilo que não tiveram tempo de fazer, para aproveitar a 

vida e realizar seus sonhos; e, 
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- a tecnologia tem trazido facilidades para a vida das pessoas de 

terceira idade, isto é, com a evolução dos meios de transporte, 

possibilitando que a viagem seja uma “[...] atividade tão confortável 

que também eles podem se arriscar, o que antigamente teria sido 

uma aventura impossível.” (BALDESSIN,1999, p.493). 

 

Paralelamente a esses fatores que impulsionam o desenvolvimento do 

turismo para a terceira idade, surgem aspectos que dificultam e que requerem 

cuidados especiais, para que a resposta desse segmento seja satisfatória. São 

eles: 

 

- o processo de envelhecimento tem sido altamente estereotipado, 

fazendo com que crenças e preconceitos exerçam fortes efeitos 

negativos, tanto na forma da sociedade encarar as pessoas de 

terceira idade, como na forma que essas próprias pessoas se 

encaram, manifestando dificuldades em assimilar as mudanças 

ocorridas e em aceitar esse processo como natural; 

- o despreparo para o lazer, decorrente do desconhecimento de seu 

alto significado, de idéias preconceituosas originadas da confusão 

entre ócio e lazer, e da aceitação da capacidade produtiva como 

centro da vida do indivíduo (FERRARI, 1999); e, 

- o lazer é determinado por possibilidades e hábitos de consumo e, 

numa dada hierarquia, o dinheiro a ele destinado coloca-se entre os 

“bens de luxo”, que surgem depois das despesas de primeira 

necessidade, como alimentação, saúde, habitação e vestuário. 

 

Ainda, pela importância de que se revestem, não podem deixar de ser 

ressaltadas as considerações formuladas na Carta de Recife sobre Turismo para 

a Terceira Idade, que foram adotadas por aclamação no encerramento da 

International Conference on Senior Tourism. (WTO, 1997): 
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- o turismo para a terceira idade tem de ser considerado como parte 

integrante dos grandes movimentos turísticos e não como um grupo 

segregado, já que compartilha as mesmas redes e estabelecimentos 

que os outros usuários e consumidores; 

- em razão de sua natureza tão peculiar, requer a adoção de 

estratégias de marketing criativas e adequadas, desenvolvendo 

produtos turísticos capazes de satisfazer as necessidades e 

características de seus participantes; e, 

- a importância do turismo para a terceira idade está no fato de que 

mais que um mercado especial, o mesmo pode ser considerado 

como uma prefiguração do futuro turismo de massas. 

 

Indiscutivelmente, a tendência de crescimento da população idosa 

ampliará as possibilidades de negócios para as agências de viagem, para os 

transportadores turísticos, para a rede hoteleira e de alimentação, enfim, para as 

diferentes áreas da economia impactadas pelo turismo. Entretanto, para o efetivo 

desenvolvimento do turismo para terceira idade, devem ser conhecidas e 

respeitadas as especificidades das pessoas que compõem esse segmento, o que 

propiciará condições para que o tempo do idoso seja preenchido em atividades 

agradáveis e nas quais sejam utilizadas suas aptidões, contribuindo, desta 

maneira, para a melhoria de sua saúde mental e física. 

Nesse contexto é que esta pesquisa foi desenvolvida, com o objetivo 

de investigar as pessoas com sessenta anos ou mais residentes no Município de 

Balneário Camboriú, cidade litorânea do Estado de Santa Catarina (Figura 1 a 

seguir), procurando-se conhecer os motivos pelos quais realizam ou deixam de 

realizar viagens e quais seus sonhos em termos de turismo. 
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Figura 1 – Mapa da localização geográfica de Balneário Camboriú (SC). 
Fonte: Bela Santa Catarina (2002). 
 

A escolha de Balneário Camboriú se deve a dois fatores relevantes 

para o estudo desse grupo de pessoas, conhecido como terceira idade: em 

primeiro lugar a cidade recebe grande fluxo de turistas desse segmento, 

principalmente nos meses considerados de baixa temporada (março a junho e 

agosto a novembro) e vem se destacando como opção de moradia para pessoas 

com sessenta anos ou mais; e em segundo lugar mais especificamente 

relacionado ao objeto desta pesquisa, os dados do Censo Demográfico do ano de 

2000 indicam que o Município apresenta uma população residente de 6.267 

pessoas dessa faixa etária, equivalendo a 8,5% de sua população total. (IBGE, 

2002). 

Diante da impossibilidade de se trabalhar com a totalidade de pessoas 

idosas de Balneário Camboriú, a base desta pesquisa foram os participantes dos 

grupos de terceira idade credenciados junto ao Departamento de Promoção 

Social da Secretaria Municipal da Mulher, Criança, Adolescente, Idoso, Trabalho e 

Balneário 
Camboriú 
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Desenvolvimento Comunitário da Prefeitura Municipal. A definição desse universo 

se justifica em razão da significativa participação nos quatorze grupos de terceira 

idade em funcionamento na cidade e porque são representativos dos diferentes 

níveis sócio-econômicos da população idosa e, também, não são freqüentados 

por turistas. 

Para o desenvolvimento deste estudo, este trabalho se compõe de três 

capítulos. Inicialmente, uma apresentação de aspectos considerados relevantes 

para a compreensão da temática em questão e utilizados para nortear a pesquisa. 

Em seguida, são comentados os procedimentos metodológicos utilizados, 

explicitando os caminhos percorridos na realização desta pesquisa. Após, são 

apresentados e analisados os resultados, aproximando-se as falas dos 

entrevistados ao aporte teórico disponível. Finalizando, nas considerações finais é 

ressaltado o alcance e as conseqüências das contribuições desta pesquisa, 

indicando novas possibilidades e possíveis desdobramentos a respeito desse 

complexo e, por isso, empolgante tema “turismo para a terceira idade”. 
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2 TURISMO PARA A TERCEIRA IDADE: ALGUNS DADOS DA REALIDADE 
 

 

Este capítulo tem por finalidade uma primeira aproximação com o tema 

objeto desta pesquisa, apresentando subsídios, resultantes da revisão da 

literatura, que permitam contextualizar o turismo para a terceira idade e 

compreender seus conceitos iniciais. Assim sendo, serão abordados aspectos 

relativos ao processo de envelhecimento, aos grupos e ao turismo para a terceira 

idade e à motivação turística. 

 

 

2.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

 

Não obstante o envelhecimento populacional e suas implicações 

possam ser analisados sob diferentes enfoques, dependendo do campo de 

interesse, diante do objeto desta pesquisa, serão trabalhados alguns dados 

demográficos e comentadas representações da sociedade em relação à velhice, 

procurando-se melhor conhecer a evolução desse fenômeno no mundo e no 

Brasil. 

 

 

2.1.1 Aspectos Demográficos 

 

Projeções efetuadas pela Divisão de População da Organização das 

Nações Unidas (ONU) indicam que as pessoas com sessenta anos ou mais 

estará se aproximando de dois bilhões em 2050. Se for considerado, ainda, o 

percentual que as pessoas com sessenta anos ou mais representarão no total da 

população, mais evidente se torna uma tendência do envelhecimento, pois esse 

percentual, de 10% em 1999 (2 bilhões), elevar-se-á para 22% em 2050. 

(UNITED NATIONS, 2000). 
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Dados atuais indicam que uma em cada dez pessoas tem sessenta 

anos ou mais; no entanto, de acordo com a divisão da População da ONU, em 

2050, uma em cada cinco estará com sessenta anos ou mais. E pela primeira vez 

na história da humanidade, a quantidade de pessoas dessa faixa etária, será 

maior do que a população de crianças de zero a quatorze anos. 

Os estudos também indicam que a percentagem de pessoas idosas é 

maior nas regiões mais desenvolvidas e menor naquelas menos desenvolvidas. 

Porém, o crescimento nos países em desenvolvimento é mais rápido, fazendo 

com que a transição de uma estrutura etária jovem para velha ocorra em menos 

tempo. 

Outro aspecto relevante é que a própria população de sessenta anos 

ou mais está envelhecendo. As projeções indicam que a faixa de pessoas com 

oitenta anos ou mais é a que está tendo crescimento mais acelerado e 

representarão em 2050, 19% da população com sessenta anos ou mais, sendo 

que este percentual em 1999, era de 11%. 

Nas últimas décadas, o número de pessoas com sessenta anos ou 

mais tem aumentado consideravelmente nos países da América Latina, 

principalmente Cuba, Argentina, Uruguai, Chile e Brasil, evidenciando que o 

envelhecimento da população nesse continente está seguindo a tendência 

mundial. (IBGE, 2000). 

De acordo com a Divisão de População da ONU, também é estimado 

que a população com sessenta anos ou mais atinja na América Latina e no 

Caribe, cento e oitenta milhões em 2050, representando uma elevação do 

percentual sobre a população total de 8% para 22%. A quantidade de pessoas 

com 80 anos ou mais terá significativo crescimento, passando a representar 18% 

do total com 60 anos ou mais, conforme demonstra a Tabela 1 a seguir. 
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PESSOAS COM 60 ANOS 
OU MAIS 

(em MILHARES) 

PESSOAS COM 60 ANOS 
OU MAIS / POPULAÇÃO 

TOTAL (em %) 

PESSOAS COM 80 ANOS 
OU MAIS / POPULAÇÃO 
COM 60 ANOS OU MAIS 

(em %) REGIÕES 

1999 2050 1999 2050 1999 2050 

Caribe 3.662 12.580 10 24 14 21 

América Central 8.715 48.853 7 22 11 18 

América do Sul 27.660 119.189 8 22 11 18 

TOTAL 40.037 180.622 8 22 11 18 

 
Tabela 1 - Estimativa da população com pessoas com 60 anos ou mais (quantidade e percentual 
em relação à população total) e 80 anos ou mais (sobre a população com 60 anos ou mais). 
Regiões: Caribe, América Central e América do Sul - 1999 e 2050. 
Fonte: UNITED NATIONS. Population Division, Department of Economic and Social Afffais (1999). 
 

No Brasil, como afirma Paschoal (1999), a concepção ainda vigente 

para muitos de que esse é um “país de jovens”, sendo o envelhecimento 

populacional associado a países mais desenvolvidos da Europa e América do 

Norte, não corresponde por completo a realidade do País. 

Conforme Kalache (1998), a proporção de idosos deverá dobrar até 

2020, ao atingir 14% da população – equivalente ao número de idosos na França 

em 1995 - mas, com a diferença de que, no caso francês, foram necessários 

cento e vinte anos para que isso acontecesse e, no Brasil, deverá ocorrer em 

vinte e cinco anos. Cabe destacar que, pelos dados do Recenseamento Geral de 

1900, começo do século XX, as pessoas com sessenta anos ou mais 

representavam 3,3% da população, significando, em números absolutos, menos 

de seiscentos mil. (PASCHOAL, 1999). 

De acordo com a Síntese dos Indicadores Sociais - 2002 (IBGE, 2003), 

cujos dados tiveram como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 

2001, foi elaborada a Tabela 2 a seguir, na qual consta população residente no 

Brasil, na Região Sul e no Estado de Santa Catarina, por grupos de idade a partir 

de 60 anos, apontando a participação dessas pessoas na população total. 



 

 

22 

 

ESPECIFICAÇÃO POPULAÇÃO TOTAL TOTAL ABSOLUTO TOTAL RELATIVO (%) 

Brasil (1) 169.369.557 15.332.772 9,1 

Região Sul (2) 25.514.328 2.497.543 9,8 

Santa Catarina 5.467.573 491.236 9,0 

 
Tabela 2 - Quantidade e percentual de pessoas residentes com 60 anos ou mais (em relação à 
população total). Regiões: Brasil, Região Sul, Estado de Santa Catarina – 2001. 
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
(2) Composta pelos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Fonte: Síntese de Indicadores Sociais – 2002. (IBGE, 2003). 
 

Diante desse evidente aumento da população com sessenta anos ou 

mais - número absoluto e relativo - surge o questionamento: o que está levando a 

essa modificação na estrutura etária da população? 

De acordo com Becker (2000), a principal herança do século XX foi o 

aumento da expectativa de vida, em decorrência dos avanços no campo da saúde 

verificados a partir de 1900. Segundo ele, estando os estudos sobre o 

mapeamento das estruturas genéticas bastante adiantados, aparecerão vacinas e 

terapias genéticas capazes de combater doenças como enfarto, câncer e derrame 

cerebral – as três maiores ameaças à população idosa. 

Salgado (1982) e Vitola (1997) apontam - de uma maneira mais 

genérica - que a longevidade é uma conquista do desenvolvimento, ou seja, à 

medida que as sociedades se desenvolvem, cresce também a idade de suas 

populações. 

 
Pessoas idosas sempre existiram na história da humanidade. Noé, 
Abraão, Jó, todos os patriarcas do Antigo Testamento, e até mesmo, 
Matusalém. Mas era um ‘fato isolado’. Constituíam, apenas, uma 
proporção ínfima da população. Hoje, viver até os sessenta, setenta ou 
oitenta anos tornou-se fato corriqueiro, uma experiência vivida por 
milhões de pessoas no mundo todo. (PASCHOAL, 1999, p.26). 

 

Neste sentido, Rodrigues (1999) também considera o envelhecimento 

das populações como um fenômeno novo na humanidade, apontando a evolução 

que este vem apresentando ao longo dos tempos: 
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- antigamente, era considerada apenas a velhice individual, porque 

poucas pessoas conseguiam chegar a uma idade avançada; 

- a partir do século XVIII começou a ser observado na Europa um 

aumento no número de pessoas (com mais de trinta e cinco anos) 

que eram considerados velhos para a época, como decorrência da 

diminuição da morte de crianças e jovens; 

- no fim do século XIX e início do século XX é observado um aumento 

significativo na quantidade de velhos nas sociedades ocidentais, 

especialmente européias, começando a ser considerado o 

envelhecimento demográfico; 

- a partir da segunda metade do século XX acentua-se essa 

tendência nos países desenvolvidos; e, 

- a partir da década de 70, o aumento do número de velhos passa a 

ser constatado nos países em desenvolvimento, em razão da queda 

da taxa de mortalidade, decorrente de progressos da medicina, tanto 

na terapêutica de várias enfermidades, como na prevenção e 

domínio de doenças de massa. 

 

No Quadro 1 são apresentados, de forma sintética, os estágios de 

transição demográfica em que cada país pode ser categorizado, dependendo das 

características de sua população. 

 

ESTÁGIOS FECUNDIDADE MORTALIDADE CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO 

1º Alta Alta Grande percentual de jovens  

2º Alta Sofre redução Aumenta o percentual de jovens  

3º Sofre redução Continua a cair Aumenta o percentual de adultos jovens e, 
progressivamente, de idosos 

4º Continua a cair Continua a cair em todos os 
grupos etários Aumento contínuo de idosos 

 
Quadro 1 Estágios de transição demográfica. 
Fonte: Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS (1999). [Adaptado da Carta de Porto Alegre 
sobre Nutrição e Envelhecimento]. 
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Pela redução da taxa de fecundidade e queda da taxa de mortalidade 

que vêm sendo apresentadas pode ser entendido que o Brasil esteja se 

direcionando para o quarto estágio. 

As mudanças nos padrões culturais decorrentes da migração das áreas 

rurais para as urbanas, a incorporação da mulher à força de trabalho e a difusão 

do uso de meios contraceptivos, teriam levado as mulheres a limitarem o número 

de filhos, justificando a redução nas taxas de fecundidade. Em 1950, em média, o 

número de filhos que uma mulher brasileira tinha ao longo de sua vida era de 6,2; 

em 1990 essa média caiu para 2,7; e as estimativas apontam continuidade da 

queda desse número. (PASCHOAL, 1999). 

Por outro lado, melhores condições nutricionais, trabalho, saneamento 

e moradia, ao lado do desenvolvimento da tecnologia médica, são fatores 

apontados como responsáveis pelo aumento da expectativa de vida no Brasil. 

Em cinqüenta anos (de 1900 a 1950), a expectativa de vida do 

brasileiro cresceu menos de dez anos (de 33,7 para 43,2 anos). Na década de 

1950, o acréscimo foi de 12,7 anos, e de 1960 para o ano 2020, as projeções 

indicam que as pessoas vão ganhar, em média, 16,2 anos em sua esperança de 

vida ao nascer, passando para 72,1 anos. (PASCHOAL, 1999). 

Ao serem verificados os indicadores de esperança de vida, 

fecundidade, natalidade e mortalidade, relativos ao Brasil e ao Sul do país no ano 

de 2001 na Tabela 3, pode-se constatar que as tendências apontadas pelas 

projeções vêm se concretizando. 

 

ESPECIFICAÇÃO 
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER 

  TOTAL       HOMENS       MULHERES 

TAXA DE 
FECUND. 

TOTAL 

TAXA 
BRUTA DE 

NATAL. 

TAXA 
BRUTA DE 
MORTAL. 

Brasil 68,9 65,0 72,8 2,4 20,9% 6,9% 

Região Sul (1) 71,3 67,5 75,3 2,2 18,3% 6,4% 

Santa Catarina 71,6 67,7 75,5 2,2 18,2% 5,8% 

 
Tabela 3 - Esperança de vida ao nascer por sexo, taxa de fecundidade e taxa de mortalidade. 
Regiões: Brasil, Região Sul e Estado de Santa Catarina – 1999. 
(1) Composta pelos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Fonte: Síntese de Indicadores Sociais – 2002. (IBGE, 2003). 
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Se, sob o enfoque demográfico, o envelhecimento da população vem 

ocorrendo de forma rápida e irreversível, no que diz respeito à evolução das 

representações da sociedade com relação à velhice não se pode dizer o mesmo. 

 

 

2.1.2 Representação da Velhice 

 

A velhice ainda é definida quase que exclusivamente pela idade 

cronológica, não sendo vista como um processo gradual, em que a dimensão 

histórica e social e a biografia individual assumem significativa importância 

(DEBERT, 1998). Indiscutivelmente, cabe à sociedade redefinir social e 

culturalmente o significado da velhice, onde o velho útil e feliz não seja apenas 

um mito, surgindo uma imperiosa necessidade de “[...] busca de elementos que 

qualifiquem os anos estendidos.” (PALMA, 2000, p.96). 

Historicamente, sabe-se que nas sociedades primitivas, os velhos eram 

objeto de veneração e respeito, sendo-lhes confiados negócios de grande 

importância social e econômica e os jovens a eles recorriam em busca de seus 

conselhos. Confúcio (551-479 a.C.) considerava que todos os elementos de uma 

família deveriam obedecer aos mais idosos e, em sua doutrina, há uma 

supervalorização da tradição e de tudo o que nasce do exemplo e do ensino dos 

mais velhos. (PAPALEO, 1999). 

No entanto, a partir da Revolução Industrial, dos avanços tecnológicos 

dela resultantes e da valorização de teses desenvolvimentistas, a força de 

produção ganha importância e o homem passa a ser julgado por sua capacidade 

de produzir, fazendo com que o potencial da juventude passe a ser valorizado em 

detrimento  do  idoso. Neste  sentido, Lorda e Sanchez (1998, p.14) apontam  que 

“o mundo moderno está dominado pela conceptualização da velhice como um 

processo inevitável de decadência ou deterioração, se concebe a velhice como 

um processo desfavorável e difícil de manejar.” 

Para Salgado (1982), as pessoas de idade madura e os idosos 

passaram a ser interpretados como um misto de improdutividade e decadência. 
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Também é apontado como causa dessa mudança na concepção do 

idoso pela sociedade, o "conflito de gerações", que pode ser caracterizado como 

um processo bilateral de rejeição, originado no fato de que: 

 
Os valores que norteiam a vida das gerações mais novas e o 
comportamento assumido perante os mesmos diferem frontalmente dos 
que norteiam as gerações mais velhas, que teimam em trazer para os 
presentes valores culturais do passado tentando impô-los aos demais. 
(PAPALEO, 1999, p.10). 

 

Por oportuno, cabem os questionamentos: quando se inicia o processo 

de envelhecimento? Quando uma pessoa passa a ser considerada idosa/velha? 

Primeiramente, convém destacar que são encontrados inúmeros 

termos que se relacionam a esse processo da vida: velhice, velho, senilidade, 

senil, ancianidade, anciania, ancião, idoso, geronto, senescência, senectude, 

senescente, decrepitude, decrépito, terceira idade, melhor idade, entre outros. E, 

concordando com as afirmações de Paschoal e Veras (1999), de que não é 

possível estabelecer conceitos, definições e terminologia universalmente 

aceitáveis, ou que se encaixem perfeitamente em situações, lugares e épocas 

distintas, a seguir, serão apresentadas algumas das diferentes abordagens na 

busca de delimitar o início do envelhecimento. 

A Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, convocada pela ONU e 

realizada na cidade de Viena em 1982, definiu população idosa como o grupo de 

pessoas com sessenta anos ou mais. Desde então, este critério tem sido adotado 

tanto pela ONU, como pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização 

Pan-americana de Saúde (OPAS). Na Conferência Internacional de 

Envelhecimento, Demografia e Bem-Estar na América Latina, também, foi 

utilizado o critério de sessenta anos. (SANTOS, 1996). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em seu Anuário 

Estatístico do Brasil, se refere ao parâmetro de sessenta anos. A Lei nº 8.842, de 

4 de janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 1.948, de 3 de julho de 

1996, que dispõe sobre a política do idoso, estabelece, em seu art. 2, que 

“considera-se idoso, para os efeitos dessa lei, a pessoa maior de sessenta anos 

de idade.” (IBGE, 1993; 1994). 
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Numa visão mais abrangente, Costa (1998, p.32) destaca três critérios 

básicos no estabelecimento da idade das pessoas, que influirão na definição da 

velhice: cronológico, biológico e pessoal. A idade cronológica (ou real) é obtida 

pela comparação (subtração) da data de nascimento com a data atual; a idade 

biológica é aquela estabelecida pelas condições da pessoa na escala molecular, 

ao nível das células e tecidos, dos órgãos e suas funções, ao nível da 

personalidade e ao nível dos grupos humanos, enfim, os fatores biopsicossociais; 

e, a idade pessoal é “[...] aquela que a própria pessoa determina, que o seu 

'espírito sente', em que a sensação de 'estar' com uma idade respectiva é mais 

forte que qualquer ruga na face.” 

Magalhães (1989) ressalta múltiplas dimensões envolvidas no conceito 

de velhice e envelhecimento, ao afirmar que em cada sociedade e na mesma 

sociedade, em momentos históricos diferentes, a velhice e o envelhecimento 

ganham especificidade, papéis e significados distintos em função do meio ser 

rural ou urbano, da classe social, do grupo profissional e de parentesco, da 

cultura, da ideologia dominante, do poder econômico e político que influenciam o 

ciclo de vida e o percurso de cada indivíduo - do nascimento à morte. 

Dessa forma, embora a idade cronológica seja a normalmente 

considerada, é importante ter presente que, na definição de uma pessoa como 

idosa, outros fatores devem ser observados, uns próprios a cada indivíduo 

(biológicos, psicológicos, mentais), e outros decorrentes do meio em que vive 

(sociais, econômicos, culturais). 

Entendendo-se a variabilidade que existe entre as pessoas de idade 

avançada e que o estigma do envelhecimento está baseado em definições 

sociais, que variam de época para época, deve ser buscado o rompimento dos 

estereótipos e barreiras que limitam a participação desse significativo grupo 

populacional. (LORDA e SANCHEZ, 1998). 

Acredita-se que por meio do conhecimento do processo de 

envelhecimento, será possível a sociedade olhar seus idosos como pessoas tais 

quais as demais, apresentando especificidades próprias, apenas por estarem em 

diferente estágio do ciclo da vida. 
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Assim, cabe outro questionamento: quais são essas especificidades 

apresentadas pelas pessoas que compõem a denominada terceira idade? 

 

 

2.2 ESPECIFICIDADES DA PESSOA DE TERCEIRA IDADE 

 

 

Além da já comentada dificuldade em se definir o início do processo de 

envelhecimento, existem verdades e mitos relativos à velhice, que devem ser do 

conhecimento dos que convivem com o idoso, como é o caso dos profissionais 

que atuam com o turismo para a terceira idade. 

No que diz respeito a verdades relativas à velhice, Rodrigues (2000) 

classifica-as em dois grupos: verdades que representam ganhos (liberdade, 

tempo e experiência de vida) e verdades que representam perdas (biológicas, 

psicológicas e sociais). 

As possibilidades que a liberdade e, principalmente, o tempo livre dos 

idosos trazem para o turismo já estão bastante difundidas. É importante 

considerar que o idoso, justamente por possuir tempo e liberdade, deve decidir 

“quando” e o “que” deseja fazer. 

A outra verdade que traz ganhos – a experiência de vida, pois segundo 

Gaelzer (1979), especialmente nessa fase da vida, o homem se mostra desejoso 

de empregar a sua experiência e a sua energia de alguma forma que tenha 

significado para ele. 

Quanto às verdades que trazem perdas, inicialmente serão apontadas 

as principais modificações biológicas decorrentes do processo de 

envelhecimento, relembrando que, biologicamente, existem diferenças de pessoa 

para pessoa. (LORDA e SANCHE, 1998; COSTA, 1998). 

 

- Aparelho locomotor: articulações menos flexíveis, perda da agilidade 

e de equilíbrio em razão de um encurvamento geral. 
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- Músculos: diminuição do tônus e perda de força, trazendo como 

conseqüência uma atrofia muscular que implica no porquê é tão 

penosa para as pessoas idosas uma carga pesada. 

- Articulações: perdem a mobilidade e a elasticidade, convertendo-se 

em centro de lesões degenerativas, devido à involução do aparelho 

capsular (artrose), sendo a causa das dificuldades para amarrar os 

sapatos, vestir-se e recolher objetos caídos ao solo. 

- Ossos: a ocorrência mais freqüente é a osteoporose, processo 

esquelético generalizado que se caracteriza, dinamicamente, por 

uma alteração da relação da massa, entre a formação e a 

reabsorção óssea; fisicamente, por uma estrutura mineral normal e 

um grau normal de mineralização; mecanicamente, por uma 

diminuição das forças de tensão e compressão do osso; e, 

clinicamente, por um aumento das fraturas. 

- Aparelho respiratório: o sistema respiratório sofre o envelhecimento, 

o que é demonstrado pela gota do nariz, rouquidão da garganta, voz 

quebrada e uma necessidade constante de expectorar. Há perda da 

elasticidade torácica e há redução tanto da capacidade vital 

(máximo de ar obtido em uma expiração forçada seguida de uma 

inspiração, igualmente, forçada), quanto de seus três componentes 

(ar corrente, ar de reserva e ar suplementar). Essas perdas 

evidenciam a importância de manter a ventilação pulmonar mediante 

o exercício físico. 

- Aparelho cardiovascular: a arteriosclerose, que conduz a uma 

limitação da capacidade funcional do coração, é a ocorrência com 

maior freqüência. As pressões sistólica e diastólica se elevam, 

alargam-se os ciclos cardíacos e, em conseqüência, diminui a 

circulação sangüínea, conduzindo a um aumento da pressão 

arterial. 
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- Pele: perda da elasticidade e da hidratação, principalmente nas 

partes mais expostas (por exemplo, rosto e mãos), evidenciando 

rugas, pigmentação e manchas pardacentas. Diminui a capacidade 

de distinguir elementos rugosos, lisos, assim como perceber o calor 

e o frio excessivo mediante o tato. Praticamente, essas 

modificações podem levar o idoso a não usar o abrigo adequado ao 

clima ou que pegue nas mãos objetos muito quentes. 

- Ouvido: é um órgão que envelhece rapidamente. Agressões 

externas (ruídos acima de 80 a 90 decibéis) sofridas ao longo do 

tempo aceleram esse processo, podendo, ao causar isolamento do 

idoso de acontecimentos social, político, desportivo, gerar-lhe 

dificuldades de integração. 

- Olhos: diminuição da acuidade visual, sendo a deficiência mais 

comum a miose senil, com reduções do diâmetro pupilar e na 

resposta pupilar à luz, com diminuição do reflexo fotomotor. 

 

Embora o envelhecimento psicológico, também, não se desenvolva 

igualmente em todos os seres humanos, serão destacadas algumas das 

manifestações que comumente ocorrem. (COSTA, 1998; RODRIGUES; 2000). 

 

- Dificuldade em aceitar-se como alguém que está envelhecendo e/ou 

está velho. 

- Acentuação das características da personalidade, traços que 

tenham existido na juventude tendem a se exarcebar, como por 

exemplo, rigidez, egocentrismo, desconfiança, irritabilidade, 

avareza, dogmatismo, autoritarismo. 

- Alteração da realidade a ser percebida e perda da capacidade 

sensorial de reconhecer os objetos. 

- Preferência pela rotina, automatização de hábitos e de atividades, 

dificuldade na assimilação ou até mesmo aversão às idéias, coisas e 

situações novas. 
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- Apego maior aos valores já conhecidos e convencionados, aos 

costumes e às normas já instituídos, bem como, aos pertences 

pessoais. 

- Aparecimento de sentimentos de culpa, de pesar e de rejeição, com 

melancolia, tristeza, retraimento, enclausuramento dentro de si 

próprio. 

- Aumento da ansiedade e do medo em relação à própria velhice, à 

invalidez e à morte. 

 

Também são relevantes as perdas sociais sofridas em decorrência do 

envelhecimento. Na sociedade industrial/tecnológica em que se vive, como o valor 

da pessoa está vinculado à sua capacidade de produzir, o afastamento do papel 

de trabalhador – mesmo que por aposentadoria – leva à perda de status, de 

poder, de identidade pessoal, de convívio com o grupo de colegas. Na vida 

privada, ocorrem perdas de grande significado, como a saída dos filhos de casa – 

considerada como perda do papel de pai/mãe –, a morte do cônjuge, de parentes 

próximos, de amigos, de colegas. (RODRIGUES, 2000). 

Embora cientes de que não foram abordadas todas as implicações 

decorrentes do processo de envelhecimento, procurou-se ressaltar as 

especificidades de ordem biológica, psicológica e social apresentadas pela 

pessoa idosa. Entretanto, vale ressaltar que 

 
[...] atualmente, a Psicologia do Desenvolvimento, vê o desenvolvimento 
ontogenético como um processo que dura toda a vida, e elimina a 
supremacia de qualquer estágio ou tempo de vida sobre o outro: em 
todos os estágios do curso de vida operam tanto processos contínuos 
(cumulativos) como descontínuos (inovativos). Qualquer mudança 
significa simultaneamente ganhos e perdas. Todas as pessoas 
apresentam capacidade de mudança e adaptação que podem ser 
maiores ou menores, dependendo das suas condições de vida e 
experiências anteriores. (BALTES apud DEPS, 2000, p.69). 

 

Abstraindo as inúmeras implicações envolvidas na conceituação de um 

mito e entendendo-o como "idéia falsa sem correspondente na realidade, coisa 

inacreditável, fantasiosa, irreal, utopia" (FERREIRA, 1999), podem ser 

comentados alguns dos mitos em torno do envelhecimento, conforme abordagem 

de Rodrigues (2000): 
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- a criança é para brincar e aprender para o futuro, o adulto é para 

trabalhar e produzir para o futuro, o velho é para descansar: em 

todas as fases da vida pode-se brincar, aprender, trabalhar e 

descansar; 

- a memória diminui com a idade: considerando que há três tipos de 

memória (imediata, recente e remota), não ocorre diminuição e sim 

modificação; 

- a inteligência diminui com a velhice: salvo em caso de doença 

mental, não há diminuição, podendo ser comprovado com a 

produção intelectual, artística, empresarial, social, religiosa de 

pessoas, em muitos casos, com bem mais de sessenta anos; 

- o velho não aprende: a capacidade de incorporar novos 

conhecimentos e de inventar coisas não desaparece com o avanço 

da idade; na verdade, o idoso seleciona e decide o que deseja 

aprender; 

- o velho é desatento, não presta atenção em nada: se é algo do seu 

interesse, que responde às suas necessidades, aos seus anseios, 

às suas aptidões, presta atenção (atenção seletiva); 

- o idoso perde o interesse e a capacidade sexual: as relações 

sexuais podem ser mantidas, o que ocorre, em geral, é a redução da 

freqüência; 

- velho só deve conviver com velho: deve conviver com pessoas de 

outras faixas etárias, dar e receber experiências, afeto, emoções, 

em um processo de co-educação de gerações; 

- o velho deve ser assistido e permanecer na família: depende da 

família e dele, sua vontade deve ser respeitada; 
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- imagem negativa de velho, associada apenas à doença, 

improdutividade, dependência, decadência, solidão: sendo 

esquecido que há velhos sadios, físico e mentalmente, ativos, 

participantes, autônomos e que continuam produzindo de forma 

econômica, sociais, culturais, artísticas e filantrópicas; 

- o velho está mais perto da morte: na sociedade atual, todos estão, 

em razão tanto de doenças contagiosas, acidentes, violência, como 

de outras decorrências da forma de vida levada; 

- o velho não tem futuro, não precisa se preparar para mais nada: 

necessita sim se preparar, estabelecer um projeto de vida (o qual 

supõe criatividade, autonomia, educação permanente) para o tempo 

social novo que terá, decorrente de sua aposentadoria ou dos filhos 

criados; 

- o velho volta a ser criança: da mesma forma que não pode ser uma 

criança tratada como adulto, não cabe a infantilização do velho, pois 

as características de cada etapa de vida são diferentes; 

- o velho não precisa de dinheiro: é necessário no sentido de lhe 

auxiliar no suprimento de suas necessidades e na busca de 

realização de seus desejos de uma forma mais autônoma. 

 

A complexidade do processo de envelhecimento que, mesmo de forma 

superficial, foi caracterizada anteriormente, evidencia no contexto do turismo a 

necessidade de profissionalização dos serviços turísticos voltados ao segmento 

da terceira idade. 

 

 

2.3 TURISMO E CLUBES DE TERCEIRA IDADE 

 

 

Debert (1998) alerta para a necessidade de revisão dos estereótipos 

associados ao envelhecimento, substituindo a idéia de um processo de perdas 
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pela consideração de que os estágios mais avançados da vida são momentos 

propícios para novas conquistas guiadas pela busca do prazer e da satisfação. 

Dentre as diferentes atividades que podem propiciar momentos de 

prazer e satisfação, indiscutivelmente, encontra-se o turismo, possibilitando o 

atendimento das necessidades humanas de aventura, de descoberta, de 

movimento, de apreciação da natureza e a satisfação das ambições estéticas do 

homem, perpetuando a tradição, o folclore e as artes no país e fora dele. 

(GAELZER, 1979). 

A importância que o turismo vem assumindo pode ser evidenciada 

através do reconhecimento pela Assembléia Geral das Nações Unidas da "função 

central e decisiva" da Organização Mundial do Turismo (OMT), conforme consta 

no Preâmbulo do Código Ético Mundial para o Turismo, aprovado em 1º de 

outubro de 1999, pelos seus membros, representantes do setor turístico mundial, 

delegados de Estados, territórios, empresas, instituições e organismos, reunidos 

em Assembléia Geral em Santiago do Chile. (WTO, 1999). 

 
[...] na promoção e no desenvolvimento do turismo com o fim de 
contribuir para o crescimento econômico, para a compreensão 
internacional, para a paz e a prosperidade dos países, assim como para 
o respeito universal e para a observância dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, sem distinção de raça, sexo, língua nem 
religião. 

 

Entretanto, é importante ressaltar que as inúmeras atividades que são 

desempenhadas na área do turismo não podem ser consideradas de uma forma 

simplista, pois além de incorporarem as características dos serviços em geral e 

dos produtos turísticos em especial, a avaliação por parte do turista e a satisfação 

do mesmo é altamente subjetiva, não apenas baseada em fatos reais, mas 

fortemente afetada por suas expectativas e percepções. 

Em decorrência, diversos aspectos e cuidados devem ser observados 

na oferta dos produtos turísticos, o que tem feito que “o turismo, como fenômeno 

social e econômico, venha tendo crescente segmentação de mercado com a 

implantação de produtos específicos para públicos determinados [...]” 

(BALDERRAMAS, 1999, p.72). Também Beni (1998) afirma que a segmentação é 

o instrumento mais adequado para se estudar o mercado de turismo, permitindo 

decompô-lo em grupos homogêneos. 
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O turismo para a terceira idade é uma das segmentações possíveis e 

justificadas, tanto pelo crescimento desse grupo populacional, como pelas 

peculiaridades das pessoas nele incluídas. E, no Brasil em especial, há uma 

tendência de crescimento desse segmento, pois, como afirma Ayres (apud 

SERRA, 2001, p.2), “enquanto aqui os mais de sessenta representam 20% das 

viagens domésticas, nos Estados Unidos eles formam os 80% do mercado 

doméstico”. 

Julga-se pertinente comentar que a associação da expressão terceira 

idade1 ao turismo para pessoas mais velhas, possivelmente decorra de que essa 

expressão, mais do que referência a uma idade cronológica, é uma forma de 

tratamento que ainda não adquiriu conotação depreciativa (PALMA, 2000), e 

também, em razão de já manter certa relação com lazer, pela difusão dos "clubes 

de terceira idade". 

 
A utilização do termo terceira idade para designar os trabalhos que vêm 
sendo desenvolvidos junto aos idosos parece se constituir um uma 
reação à discriminação associada à categoria ser velho. A expressão 
terceira idade procura dar conta desse processo diferenciado de 
envelhecimento que vem ocorrendo em nossa sociedade [...] e que é 
fruto das transformações geradas pelas mudanças no processo de 
produção capitalista. (DIAS, 1998, p.69). 

 

O direito ao turismo pelas pessoas de terceira idade é assegurado no 

Código Ético Mundial do Turismo (WTO, 1999), porquanto em seu art. 2º, que 

trata do turismo como instrumento de desenvolvimento pessoal e coletivo, 

preceitua que as atividades turísticas devem ser encaminhadas para: 

 
[...] promover os direitos humanos e, em particular, os direitos 
específicos dos grupos de população mais vulneráveis, especialmente as 
crianças, as pessoas idosas e deficientes, as minorias éticas e os 
povos autóctones. [grifo nosso]. 

 

E, em seu art. 7, estabelece que “[...] se fomentará e facilitará o turismo 

das famílias, dos jovens e dos estudantes, das pessoas idosas e das que 

padecem de deficiências.” [grifo nosso]. 

                                                 
1 Este termo foi criado na França, no final dos anos 60, para designar uma emergente realidade do 
envelhecimento, ligada a um novo tempo de lazer após a aposentadoria, estando também 
vinculado com as Universitès de Troisieme Âge, criadas nos anos 70 naquele país. (FRUTUOSO, 
1998). 
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No caso do Brasil, a já citada Lei nº 8.842/94 – que é um esforço no 

sentido de estabelecer uma política nacional para o idoso, com o “objetivo de 

assegurar direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” (art. 1) – trata o lazer 

juntamente com a cultura e o esporte em seu art. 10, item VII, definindo as 

seguintes competências para os órgãos públicos e entidades envolvidas nessas 

áreas: 

 
Art. 10 – [...] 
VII – Na área de cultura e lazer: 
a) garantir ao idoso a participação no processo de produção, re-
elaboração e fruição dos bens culturais; 
b) propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais, mediante 
preços reduzidos, em âmbito nacional; 
c) incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais; 
d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e 
habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de garantir a 
continuidade e a identidade cultural; 
e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que 
proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua 
participação na comunidade. 

 

No cumprimento de sua missão institucional e para corporificar as 

competências que lhe foram atribuídas em lei, o Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR) coordena o Programa de Clubes de Melhor Idade, que procura 

propiciar a melhoria da qualidade de vida pelo lazer e turismo; e tem como 

objetivo geral “melhorar o aproveitamento da oferta de equipamentos e serviços 

turísticos nas baixas temporadas (março a junho e agosto a dezembro), atuando 

junto ao público denominado de melhor idade.” (BRASIL, 1999). 

De acordo com as normas estabelecidas em referido programa, os 

Clubes da Melhor Idade são sociedades civis, sem fins lucrativos, onde são 

programadas atividades artístico-culturais, de lazer e recreação, bem como 

viagens, preparadas por agências credenciadas pela EMBRATUR, a custos 

reduzidos. 

Além desses Clubes de Melhor Idade instituídos pela Embratur, 

proliferam no país outros grupos de terceira idade. A origem desses grupos 

remonta à década de 1960, com a iniciativa pioneira do Serviço Social do 

Comércio (SESC), abrindo espaço para seus associados idosos. 
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A orientação para o lazer predomina na instituição até hoje, sendo 
seguida por vários clubes de convivência, associações de idosos, clubes 
de maioridade e outras instituições que se desenvolveram fora das 
universidades e foram inspiradas pelas ideologias do SESC. (NERI 
apud PALMA, 2000). 

 

Não obstante os grupos de terceira idade possam ser analisados sob 

diferentes perspectivas, no decorrer deste estudo, eles foram considerados como 

ambientes em que idosos se reúnem, de forma sistemática e periódica, para 

exercer atividades das mais diversas naturezas, tais como beneficentes 

(confeccionar roupas para pessoas carentes), lúdicas (jogar, dançar, fazer 

ginástica), culturais (assistir palestras, peças teatrais) e, também, turísticas 

(promover, organizar viagens e passeios). 

Julga-se importante ressaltar que, embora essa concepção de grupo 

de terceira idade tenha sido assumida em razão do objeto desta pesquisa, em 

consonância com o posicionamento de Ploner (2000, p.27-28), se tem 

consciência tanto da necessidade de uma discussão mais aprofundada em busca 

de respostas ao “por que a sociedade chegou a ponto de precisar de grupos de 

terceira idade”, como de que “esses grupos servem muito mais como alternativas 

paliativas, diante do quadro social de exclusão do/a velho/a dos espaços sociais 

que as pessoas de outras idades ocupam.” 

Retornando ao contexto do turismo, embora não haja dados científicos 

a respeito da real influência dos grupos de terceira idade, é reconhecida a 

contribuição que os mesmos têm prestado ao desenvolvimento do turismo, 

promovendo viagens e incentivando seus participantes a viajarem. 

Os produtos e serviços turísticos destinados às pessoas de terceira 

idade requerem cuidados especiais, que incluem, entre outros, a observância de 

dispositivos que garantam os seguintes aspectos. (HANDSZUH, 1997): 

 

- Segurança: a redução de exposição ao risco propicia ao turista de 

terceira idade um bem estar psicológico, tranqüilizando-o para 

melhorar aproveitar a viagem. 
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- Limpeza e salubridade: além de ser um fator imprescindível à 

preservação da saúde do idoso, locais e alimentação em mau 

estado de limpeza e conservação são interpretados como falta de 

respeito com os mesmos. 

- Acessibilidade: remoção de barreiras arquitetônicas, móveis 

ergonômicos, iluminação suficiente nos hotéis e nas áreas de 

acesso, material de comunicação (folders, guias, menus, sinais e 

símbolos) fáceis de ler e entender, comunicação oral igualmente 

compreensível. 

- Proteção ao consumidor: as informações prestadas devem ser reais 

e completas, não criando falsas ilusões e desconhecimento de fatos 

relevantes, o que trará, no mínimo, frustração e comprometerá o 

aproveitamento da viagem. 

 

A Carta de Recife sobre Turismo para Terceira Idade, adotada por 

aclamação no encerramento da Segunda Conferência Internacional sobre 

Turismo para Terceira Idade (WTO, 1997), indica a necessidade de que os 

profissionais dessa área, além de considerarem os fatores básicos de qualidade 

anteriormente referidos, devem garantir que os produtos/serviços ofertados 

possibilitem: 

 

- a interação com a população e com os lugares visitados; 

- as experiências educativas e culturais; 

- as atividades de espetáculos e de ar livre; 

- as instalações para atividades sociais; e, 

- a dimensão e o ritmo adequados das atividades turísticas. 

 

Delimitado o turismo para a terceira e ressaltados alguns cuidados 

genéricos a serem observados no atendimento às pessoas incluídas nesse 

segmento, cabe buscar  informações que permitam melhor compreender o que as 
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pessoas de terceira idade esperam das atividades turísticas, o que as impulsiona 

a viajar, enfim, quais são suas motivações. 

 

 

2.4 MOTIVAÇÃO TURÍSTICA 

 

 

A inserção do tema motivação nessa Dissertação torna-se um desafio 

em função do que se tem escrito sobre o tema, pois a literatura, tanto do ponto de 

vista pessoal como organizacional, é extensa e não se pretende neste breve 

ensaio esgotar o assunto. Por outro lado, na época atual, tem-se dado 

importância à especificidade da pessoa, principalmente nos processos 

organizacionais, com a valorização da subjetividade, ou seja pela particularidade 

que representa o ser humano em si, o que não é diferente em se tratando  do 

turismo da terceira idade e os motivos para viajar. 

Neste sentido, Davidoff (2001, p.325) enfatiza que: 

 
O motivo, ou motivação, refere-se a um estado interno que pode resultar 
de uma necessidade. É descrito como ativador, ou despertador, de 
comportamento geralmente dirigido para a satisfação da necessidade 
instigadora. 

 

No pressuposto de que a motivação resulta da necessidade, poder-se-

ia pensar que necessidades humanas estariam subjacentes às teorias de 

motivação. Foram, então, desenvolvidas algumas teorias, classificando estas 

necessidades, tais como: 

 

- a hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow 

(fisiológicas, segurança, sociais, estima e auto-realização). 

- a teoria ERG proposta por Clayton Alderfer (existência, relação e 

crescimento). 

- a dos dois fatores de Frederick Herzberg (higiene e satisfação). 

- a teoria das necessidades adquiridas de David McClelland (afiliação, 

poder e realização). 
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Segundo Schermerhorn Jr. (1999, p.243), as diversas necessidades 

humanas identificadas nas teorias de motivação se parecem e podem ser 

comparadas sob a ótica das necessidades de ordem mais alta ou ordem mais 

baixa, o que pode ser demonstrado pelo Quadro 2. 

 

NECESSIDADES DE 
ORDEM 

MASLOW ALDERFER HERZBERG MCCLELLAND 

MAIS ALTA Auto-realização 
Estima Crescimento Fatores de satisfação Realização 

Poder 

MAIS BAIXA 
Social 
Segurança 
Fisiológica 

Relação 
Existência Fatores de higiene Afiliação 

 
Quadro 2 - Comparativo das necessidades humanas identificadas nas teorias de motivação. 
Fonte: Adaptado de SCHERMERHORN Jr., John R. Administração. Rio de Janeiro: LTC,1999. 
p.243. 
 

A citação das teorias de motivação tem a intenção de demonstrar a 

complexidade do tema. Em se tratando do foco específico deste trabalho, fica 

evidente que o contexto turístico depende essencialmente da motivação das 

pessoas, e principalmente das suas necessidades, uma vez que desencadeiam 

as decisões do turista de terceira idade no processo de realização de viagens. 

Como exemplificação, citando apenas uma das teorias, para Maslow 

(1971), a motivação é determinada por uma série de necessidades, as quais são 

organizadas e dispostas em níveis, em uma hierarquia de prioridade e influência. 

Para explicar essa hierarquia – que se assemelha a uma pirâmide – foram 

definidas as seguintes premissas: 

 

- as necessidades são satisfeitas na seguinte seqüência: fisiológica, 

segurança, social, estima e auto-realização; 

- para que uma necessidade motive o comportamento é preciso que 

as de nível inferior (ordem mais baixa) estejam satisfeitas; 

- toda a necessidade satisfeita não é mais fonte motivadora para 

comportamentos; 
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- quando surge uma necessidade, automaticamente, o organismo 

tende a satisfazê-la, criando a conduta adequada; 

- em determinadas fases da vida, uma ou outra necessidade pode 

estar mais forte que as demais. 

 

A partir do trabalho de Maslow, Beach e Ragheb (apud 

SWARBROOKE e HORNER, 2002, p.86) desenvolveram o modelo denominado 

Leisure Motivations Scale (Escala Motivacional do Lazer), no qual buscam 

esclarecer as motivações, dividindo-as em quatro tipos de componente: 

 

- Intelectual: os indivíduos são incentivados a práticas de lazer 

envolvendo atividades mentais, como aprender, explorar, descobrir, 

pensar ou imaginar; 

- Social: os indivíduos participam de atividades de lazer por razões 

sociais. Este componente inclui duas necessidades básicas, a de 

amizade e de relações interpessoais, a segunda sendo a 

necessidade de estima de outras pessoas; 

- Domínio-competição: os indivíduos se envolvem em atividades de 

lazer para alcançar, dominar, desafiar e competir. As atividades 

costumam ser de natureza física; 

- Estímulo-escapismo: determina o desejo de fugir a situações de vida 

excessivamente estimulante. É a necessidade que alguns indivíduos 

têm de evitar o contato social, buscar a solidão e situações de 

calmaria; para outros é a busca do descanso e de espairecimento. 

 

Existem também tipologias que tentam sistematizar as motivações em 

turismo (MCINTOSH, 1977; BOULLON, 1990; MONTEJANO, s/d.), as quais, de 

um modo geral, contemplam os seguintes fatores motivacionais: 

 

- Físicos: descanso, relaxamento, exercícios, saúde; 

- Emocionais: nostalgia, romance, aventura, fantasia, espiritualidade; 

- Pessoais: visita a amigos e parentes, cultivo de novas amizades; 
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- Desenvolvimento pessoal: conhecimento, aprendizado; 

- Status: exclusividade, modismo; 

- Culturais: visitas a lugares de interesse, vivência de outras culturas. 

 

Além dessas categorias é interessante citar a abordagem não 

convencional de Krippendorf (2000, p.44) revelando, preliminarmente, em 

consonância com a subjetividade da pessoa humana – tendência da época atual 

– de que “diversas motivações permanecem no domínio do inconsciente ou do 

subconsciente [...].” Segundo ele, a motivação principal é a “higiene psíquica”, 

podendo ser interpretada pelas categorias abaixo ou até pela mistura destas 

categorias, ou seja viajar é: 

 

- descansar, refazer-se: “recarregar as baterias”; 

- compensar e integrar-se socialmente: contrabalançar os déficits e as 

privações; 

- fugir: fuga do mundo do trabalho que poderia exprimir a fuga do 

indivíduo em face de si mesmo; 

- comunicar-se: estabelecer contatos com outras pessoas;  

- alargar o próprio horizonte: ver outros países, ver o mundo; 

- ser livre e autônomo: poder dispor de si mesmo, libertar-se das 

coerções; 

- partir para a descoberta de si mesmo: retomar a consciência da 

nossa própria realidade; 

- ser feliz: projeção dos anseios e esperanças. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, “a lista poderia ser alongar à vontade, 

apenas as contradições seriam mais numerosas e essas contradições  revelam a 

verdadeira face do turismo.” 

Assim, pode-se perceber que as reais motivações humanas variam de 

pessoa para pessoa, podendo-se inferir que o turista de terceira idade tanto viaja 

para simplesmente aproveitar seu tempo livre, como em busca das mais 
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complexas realizações, fazendo com que a atividade turística assuma, em muitos 

casos, um relevante papel, exigindo, portanto, muitos cuidados em sua 

implementação. 
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3 PERCURSO DA PESQUISA 
 

 

A perspectiva de desenvolvimento do turismo para a terceira idade foi o 

aspecto primordial que impulsionou a realização dessa pesquisa. Entretanto, ao 

se iniciar a busca da literatura relativa ao assunto, constatou-se que, 

especificamente, sobre turismo para a terceira idade pouco existia. 

O primeiro questionamento suscitado foi – como desenvolver um 

trabalho com tão restritas fontes de pesquisa? Mas, ao mesmo tempo, vem a 

pergunta – será que novos conhecimentos não serão importantes para o 

desenvolvimento dessa área? Frente a essa dualidade de posicionamento, optou-

se pela realização da pesquisa, esperando-se contribuir, mesmo que de forma 

simples, com idéias que possam propiciar o aperfeiçoamento do turismo para a 

terceira idade.  

Mas, diante das inúmeras formas que o tema pode ser enfocado, por 

qual delas optar? A resposta que se apresentou como mais coerente e oportuna 

foi: estudar o turismo pelo “olhar” do próprio turista de terceira idade. 

E, mais outra resposta era necessária: que tipo de pesquisa realizar? 

Evidenciou-se como viável o levantamento ou survey, que se caracteriza como o 

estudo de grandes ou pequenas populações conduzido pela seleção e análise de 

amostras da população, para descobrir a incidência relativa, a distribuição e as 

inter-relações de variáveis, e que apresenta como vantagens: flexibilidade em 

relação à escolha das técnicas de coleta de dados, possibilidade de 

generalização para a população total e para populações similares, custo por 

sujeito ou unidade de análise relativamente baixa, agilidade na coleta de grande 

quantidade de informações e grande exatidão dos resultados. (PIZAM, 1994). 

Dessa forma, como comentado na Introdução deste trabalho, aliando-

se características da localidade a razões de ordem prática (prazos reduzidos, 

possibilidade de acesso aos entrevistados), delimitou-se como universo desta 

pesquisa as pessoas com sessenta anos ou mais, participantes dos grupos de 

terceira idade em funcionamento em Balneário Camboriú (SC). 
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Convém destacar que, não obstante a EMBRATUR por meio da 

regulamentação dos Clubes de Melhor Idade, estabeleça como cinqüenta anos ou 

mais a idade dos participantes, para fins desta pesquisa foi adotado o critério de 

sessenta anos ou mais, pois, conforme já comentado neste trabalho, essa é a 

faixa etária tanto definida pela OMS e utilizada nos estudos e projeções da ONU e 

do IBGE, como a estabelecida na Lei nº 8.842, de 04/01/1994, que dispõe sobre a 

política do idoso no Brasil. 

Definido o enfoque e o universo a ser pesquisado, houve condições de 

ser estabelecida a pergunta norteadora: Quais as motivações das pessoas idosas 

residentes em Balneário Camboriú, integrantes dos grupos de terceira idade, no 

que diz respeito a turismo? 

A busca inicial de repostas a esta questão foi realizada nos 

denominados dados secundários – “aqueles que já foram coletados, tabulados, 

ordenados e que estão à disposição dos interessados” (MATTAR, 1993, p.148) – 

objetivando embasar teoricamente a pesquisa. Assim, caracterizando a natureza 

multi ou interdisciplinar do turismo, foram examinadas informações relativas a 

aspectos sócio-demográficos da população mundial e brasileira; ao processo de 

envelhecimento e às características biológicas, sociais, e motivacionais da pessoa 

idosa, à psicologia e à sociologia do turismo, à segmentação do mercado turístico, 

aos produtos e serviços turísticos. 

Para a obtenção dos dados primários – “aqueles que não foram antes 

coletados, estando ainda em posse dos pesquisados, e que são coletados com o 

propósito de atender as necessidades específicas da pesquisa em andamento” 

(MATTAR, 1993, p.135) – foi necessário, preliminarmente, definir que informações 

seriam necessárias e como seriam levantadas. 

Presente a questão norteadora da pesquisa, concluiu-se que deveriam 

ser buscadas informações que possibilitassem: 

 

- definir o perfil das pessoas com sessenta anos ou mais, residentes 

em Balneário Camboriú e participantes dos grupos de terceira idade 

em funcionamento no município, por meio de variáveis como faixa 

etária, gênero, estado civil, escolaridade, situação profissional, faixa 

de renda mensal; 
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- conhecer suas preferências em relação ao período de tempo, aos 

meios de hospedagem e de transporte utilizado e à organização e 

planejamento de suas viagens. 

- identificar motivações e expectativas dessas pessoas, no que diz 

respeito às viagens de turismo - quais os principais aspectos 

levados em consideração ao decidir sobre uma viagem, as principais 

restrições que dificultam/impedem a realização da mesma, para 

onde gostariam de viajar e qual a razão da escolha. 

 

Como se optou por trabalhar com participantes dos grupos de terceira 

idade de Balneário Camboriú, o passo inicial foi identificar quantos e quais eram 

os grupos em funcionamento, por meio de contatos com o Departamento de 

Promoção Social da Secretaria Municipal da Mulher, Criança, Adolescente, Idoso, 

Trabalho e Desenvolvimento Comunitário da Prefeitura Municipal, que é o órgão 

responsável pelo credenciamento dos mesmos. 

Nos registros do citado Departamento constavam quinze grupos, 

verificando-se, entretanto, que um deles (Da Alegria) havia funcionado por oito 

anos, mas estava desativado e que outro (Vida e Saúde) não se adequaria a esta 

pesquisa, considerando que sua prioridade é a realização de atividades 

específicas relacionadas com a saúde do idoso, praticamente não se envolvendo 

em atividades turísticas. Assim, o universo desta pesquisa ficou sendo os 

participantes dos demais treze grupos em funcionamento em Balneário Camboriú: 

Alegria de Viver, Balanço das Ondas, Das Flores, Estrela do Mar, Felicidade, Flor 

da Primavera, Ginástica na Praia, Luz do Atlântico, OASI, Pioneiros, Sempre 

Unidos, Sol e Mar, Vida Nova. 

O primeiro movimento de aproximação aos pesquisados se deu pela 

realização de entrevistas com cada um dos responsáveis por esses treze grupos. 

Essas entrevistas eram antecipadamente agendadas, em data e horário 

estabelecidos pelos entrevistados, e conduzidas em conformidade com roteiro 

que indagava quanto à origem do grupo, às viagens realizadas, à quantidade de 

participantes (Apêndice A), possibilitando o conhecimento, mesmo que superficial, 

de especificidades dos grupos que podem influenciar seus participantes. 
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Das informações prestadas, relativamente ao tempo de existência, 

pôde ser constatado que, exceto a Ginástica na Praia, que já havia completado 

vinte anos de funcionamento e o Luz do Atlântico, com apenas um ano, o tempo 

dos demais variava entre três e nove anos. Vale ressaltar que os responsáveis 

pelo Estrela do Mar e pelo OASI não souberam informar desde quando seus 

grupos estão em funcionamento, o que pode ser justificado pela rotatividade dos 

participantes, aspecto que será posteriormente abordado. 

Os motivos que levaram à criação dos grupos podem ser sintetizados 

nos seguintes: por desmembramento de outros grupos – em razão do elevado 

número de participantes ou para possibilitar a realização de atividades 

diferenciadas (seis ocorrências); por necessidade de um grupo em determinado 

bairro (quatro ocorrências); por iniciativa dos atuais responsáveis (duas 

ocorrências) e em razão da regulamentação pela EMBRATUR para os Clubes de 

Melhor Idade (uma ocorrência). 

No que diz respeito às viagens realizadas pelos grupos é pertinente 

destacar os aspectos a seguir: 

 

- apenas um dos grupos utiliza os serviços de agências de viagens, 

nos demais (doze), a organização das viagens é efetuada pelos 

próprios responsáveis e/ou participantes, que providenciam o 

transporte e as reservas em hotéis, restaurantes e atrativos. Essa 

constatação vem ao encontro da comentada importância dos turistas 

de terceira idade se envolverem na definição de suas viagens – 

escolha de roteiros, período de tempo, meios de transporte e 

hospedagem, atrativos – pois, como afirma Fillipeto (2000), viveram 

cumprindo horários e prazos e agora têm todo o direito de decidir 

como usarão o tempo livre. 

- de acordo com as características dos destinos para onde foram 

realizadas as principais viagens dos grupos, constatou-se que a 

maior ocorrência – 68,8% – é para locais próximos a Balneário 

Camboriú, em muitos casos apenas para passar o dia; os locais com 

águas termais representaram 18,7% e outros locais, 12,5%. Dentre 

esses outros locais, cabe referir que dois grupos têm situações 
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peculiares: o Balanço das Ondas, que é convidado para fazer 

apresentações de dança em outras cidades e o Felicidade, que, por 

ser filiado ao Programa Clubes da Melhor Idade da EMBRATUR, 

realiza viagens para participar dos congressos promovidos por esse 

programa, realizados em cidades de diferentes estados. 

- dentre os fatores apontados como influenciadores da escolha dos 

destinos, destaca-se o atendimento a convites para participações 

em eventos e confraternizações, promovidos por associações ou 

grupos de terceira idade de outras cidades (40,0%), reafirmando o 

entendimento de que as atividades turísticas devem propiciar 

interações sociais positivas ao idoso (WTO, 1997) e que “[...] é 

característica desse público a organização de festas de 

confraternizações entre os clubes e grupos de convivência.” 

(MOLETTA, 2000). As questões de ordem financeira – tanto o custo 

da viagem, como os recursos de que o grupo dispõe – também 

assumem relevância na escolha do destino (20,0%), sendo, 

inclusive, determinantes para a realização da maioria das viagens 

para localidades próximas a Balneário Camboriú, como já referido. 

Os demais fatores identificados foram os atrativos do local a ser 

visitado (13,4%), as sugestões de participantes do grupo (13,3%) e 

as facilidades dos serviços oferecidos pelos hotéis (13,3%). 

 

Relativamente à quantidade de participantes em cada grupo, os dados 

fornecidos pelos responsáveis foram aproximações, ficando evidenciado que, 

mesmo naqueles em que a inscrição é formalizada e há pagamento de 

mensalidade, é significativa a rotatividade de pessoas. Especificamente no caso 

da Ginástica na Praia, como as atividades são diárias e não há necessidade de 

que o idoso esteja inscrito para participar, a quantidade oscila bastante. 

Definidas as principais características de cada um dos grupos sob a 

ótica de seus respectivos responsáveis, iniciou-se o processo de levantamento 

das informações junto aos participantes dos grupos. Preliminarmente, assumindo-

se como base a média estimada de participantes nas reuniões dos grupos 

(considerando o anteriormente comentado quanto à dificuldade em se precisar a 
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quantidade real), foi determinada a amostra, optando-se pela amostragem 

estratificada proporcional – na qual “seleciona-se de cada grupo uma amostra 

aleatória ou seja proporcional à extensão de cada subgrupo determinado por 

alguma propriedade tida como relevante” (GIL, 1999, p.103) – para assegurar a 

representatividade de cada um dos treze grupos. 

Na Tabela 4 está discriminada a quantidade média de participantes de 

cada um dos grupos pesquisados, bem como, a amostra estabelecida - 

equivalente a 30% do total de cada grupo - percentual este considerado suficiente 

para representar a população. 

 

Nº GRUPOS QUANTIDADE ESTIMADA DE 
PARTICIPANTES 

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES 
DA AMOSTRA 

1 Alegria de Viver 30 9 

2 Balanço das Ondas 20 6 

3 Das Flores 20 6 

4 Estrela do Mar 30 9 

5 Felicidade 66 20 

6 Flor da Primavera 44 13 

7 Ginástica na Praia 70 21 

8 Luz do Atlântico 31 9 

9 OASE 50 15 

10 Pioneiros 20 6 

11 Sempre Unidos 30 9 

12 Sol e Mar 33 10 

13 Vida Nova 40 12 

 TOTAL 484 145 

 
Tabela 4 - Grupos de terceira idade de Balneário Camboriú (SC) pesquisados – 2002. 
Fonte: Departamento de Promoção Social da Secretaria Municipal da Mulher, Criança, 
Adolescente, Idoso, Trabalho e Desenvolvimento Comunitário da Prefeitura Municipal e entrevista 
com os responsáveis pelos grupos. 
 

Definida a quantidade de entrevistas a realizar, o passo seguinte foi 

uma escolha da técnica a ser utilizada para a coleta dos dados. Em um primeiro 

momento, julgou-se que focus group seria uma alternativa adequada, pois se 

caracteriza como: 
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Uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório de um segmento de 
mercado, com vistas à obtenção de dados sobre sua opinião, 
comportamento, percepções, etc. sobre um assunto, problema, produto 
ou serviço. (MOREIRA, 1996). 

 

Entretanto, considerando a quantidade de participantes da amostra e 

que os responsáveis pelos grupos disponibilizaram curto espaço de tempo, nas 

reuniões periódicas de seus grupos, para a realização das entrevistas, não foi 

possível a utilização dessa técnica. Julgou-se conveniente, então, a utilização da 

técnica da entrevista, que 

 
[...] é essencialmente uma forma de interação humana e pode variar 
desde o mais descontraído ‘papo’ até o mais cuidadosamente pré-
codificado e sistematizado conjunto de perguntas e respostas dispostas 
em um programa ou roteiro de entrevista. (MANN, 1975, p.99). 

 

Dentre essas possíveis formas, optou-se pela entrevista estruturada ou 

padronizada que, de acordo com Tabares (apud DENCKER, 2001), é a mais 

recomendável no campo do turismo. 

O formulário a ser preenchido pelos pesquisadores para o registro das 

entrevistas (Apêndice B) foi elaborado com questões fechadas – colocando todas 

as alternativas possíveis, dentre as quais o informante devia escolher – e 

questões abertas – permitindo maior liberdade de expressão ao informante. 

(GOODE e HATT, 1977). As questões fechadas foram utilizadas para definição do 

perfil dos entrevistados (tempo de residência em Balneário Camboriú, gênero, 

estado civil, escolaridade, situação profissional, rendimento mensal) e para 

identificação de preferências quanto à operacionalização das viagens 

(responsáveis pelo planejamento e organização, tempo de duração, meios de 

transporte e hospedagem, acompanhantes). Por meio de questões abertas, 

procurou-se levantar os aspectos levados em consideração ao decidirem realizar 

ou não uma viagem e quais locais “sonham” conhecer, bem como as razões 

dessa escolha. 

Dessa forma, no período de maio a setembro de 2002, foram 

entrevistados cento e quarenta e cinco participantes dos treze grupos de terceira 

idade de Balneário Camboriú, conforme a amostra estabelecida (Tabela 4, p.49). 



 

 

51 

As entrevistas foram realizadas nos locais onde cada grupo promovia o seu 

encontro periódico (mensal, semanal ou diário, como o caso do Ginástica na 

Praia) e a escolha dos entrevistados foi aleatória. 

Para se ter idéia do clima das entrevistas, algumas informações 

tornam-se necessárias, pois revelam facetas que caracterizam o comportamento 

da população pesquisada. Como as entrevistas antecediam os compromissos, na 

maioria das vezes um “jogo de bingo”, eram realizadas sobre forte pressão de 

tempo, pois chegar atrasado ou atrapalhar a atividade iniciada “arranhava” a 

imagem do participante perante o grupo. Por outro lado, constatou-se, em outras 

situações, a necessidade muito grande dos entrevistados de “falarem” ou “serem 

ouvidos”, o que, ao tempo que contribuiu muito para a entrevista, exigiu atitude de 

imposição de limites, sob pena de se receber muitos dados que não estariam 

afetos ao tema da pesquisa, pois para alguns era a oportunidade de transmitir 

“toda” a sua experiência de vida, de fazer um “resgate” de sua trajetória. Essa 

situação evidencia tanto o espírito de colaboração, como, talvez, o fato de que em 

casa possam ser negligenciados por aqueles que tem convívio mais de perto. 

Outra interessante atitude observada foi a participação na entrevista do 

amigo, isto é, a interrupção da entrevista que o amigo estava fornecendo à 

pesquisadora, para reafirmar ou fazer ressalvas a informações prestadas. Esta 

atitude ao tempo em que revela uma impetuosidade característica da faixa etária, 

mostra também uma certa liberdade (se sentir à vontade) para “auxiliar” o colega. 

Enfim, como era de se esperar, o clima reinante por ocasião das entrevistas foi de 

extrema camaradagem e prontidão para fornecimento dos dados, podendo ser 

percebido o “sentir-se importante” ao colaborar para um trabalho acadêmico. 

Em decorrência das situações anteriormente relatadas, para se 

alcançar a quantidade prevista de entrevistas, foram necessários diversos 

contatos com cada grupo, o que fez a etapa de coleta dos dados se estender por 

cinco meses, propiciando, contudo, um enriquecimento muito grande para quem 

teve a oportunidade de conviver com essas pessoas que têm, ainda, tantas 

possibilidades de serem e fazerem os outros felizes. Registre-se, ainda, que foi 

fundamental para a realização das entrevistas a participação da acadêmica do 

Curso de Turismo e Hotelaria Daili Westerlon, na qualidade de bolsista do 
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Programa Integrado Pós-Graduação (PIPG) da Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI). 

Concluídas as entrevistas, como preceituam Laville e Dionne (1999, 

p.197), os dados coletados foram preparados para se tornarem utilizáveis na 

construção dos saberes. O tipo de dados obtidos e a análise que se fará deles 

têm caracterizado as pesquisas em quantitativas e qualitativas. 

 
Quantitativa: prevêem a mensuração de variáveis preestabelecidas, 
procurando verificar e explicar sua inferência sobre outras variáveis, 
mediante a análise da freqüência de incidência e de correlações 
estatísticas. O pesquisador descreve, explica e prediz. 
Qualitativas: fundamentam em dados coligidos nas interações 
interpessoais, na co-participação das situações dos informantes 
analisados a partir da significação que estes dão aos seus atos. O 
pesquisador participa, compreende e interpreta. (CHIZZOTTI, 2000, 
p.52). (grifo nosso) 

 

Nesta pesquisa – concordando-se com os posicionamentos expressos 

por Goode e Hatt (1977, p.397) de que “[...] a pesquisa moderna deve rejeitar 

como uma falsa dicotomia a separação entre estudos qualitativos e quantitativos 

[..]”, e por Minayo (1994) de que os dados quantitativos e qualitativos não se 

opõem, e sim se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage 

dinamicamente – foram adotadas essas duas abordagens: quantitativa (perfil dos 

entrevistados, operacionalização das viagens) e qualitativa (motivações e 

expectativas dos pesquisados em relação ao turismo). 

Relativamente à análise quantitativa, a tabulação dos dados, entendida 

como a contagem para determinar o número de casos que estão nas várias 

categorias (DENCKER, 2001), foi efetuada eletronicamente com a utilização de 

recursos disponibilizados pelo programa Excel, gerando resumos estatísticos, 

como as tabelas e os gráficos apresentados no capítulo em que são discutidos os 

resultados obtidos. Foram tratadas quantitativamente as respostas às questões 

fechadas (perfil dos entrevistados e preferências quanto à operacionalização de 

suas viagens). Entretanto, deve ser ressaltado que as perguntas relativas à 

procedência dos pesquisados (onde residiam anteriormente e os motivos da 

mudança para Balneário Camboriú), mesmo sendo formuladas de forma aberta 

também foram tratadas quantitativamente, pois não obstante serem importantes 
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para a construção do perfil dos idosos, que residem no Município, não requeriam 

uma análise mais aprofundada para o desenvolvimento deste trabalho. 

A abordagem qualitativa foi adotada para tratar as respostas dos 

entrevistados às questões diretamente relacionadas ao objeto desta pesquisa. 

Mais especificamente, se aplicou a análise de conteúdo, fundamentada em Bardin 

(1991), às falas dos entrevistados, relacionadas aos aspectos condicionantes da 

decisão de viajar e às “viagens dos sonhos” dos turistas de terceira idade. 

 
[...] atualmente, e de um modo geral, designa-se sob o termo análise de 
conteúdo: Um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 
1991, p.42). 

 

As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno do 

que Bardin (1991, p.95) denomina de três pólos cronológicos: a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. A 

seguir, de acordo com esses pólos, está descrito o processo de análise de 

conteúdo desenvolvido nesta pesquisa. 

 

a) Pré-análise - que é a fase de organização propriamente dita, iniciou-

se com uma primeira leitura das respostas dadas pelos cento e 

quarenta e cinco entrevistados aos questionamentos que seriam, 

como anteriormente definido, analisados qualitativamente, a saber: 

- ao decidir realizar uma viagem, qual o principal aspecto que leva em 

consideração? 

- qual o principal motivo que lhe dificulta/impede a realização de uma 

viagem? 

- se hoje, você ganhasse uma viagem para qualquer local, qual 

escolheria? 

- qual a principal razão dessa sua escolha? 
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Em seguida, essas respostas foram transcritas para planilhas do 

programa Excel, que se mostrou como um instrumento capaz de agilizar a 

verificação e organização dos dados, especialmente pela possibilidade de 

utilização dos recursos disponibilizados na função “filtrar” 
(Dados>Filtrar>Autofiltro>Personalizar). 

 

b) Exploração do material - “[...] consiste basicamente na codificação, 

categorização e quantificação da informação.” (RICHARDSON, 

1999, p.233). Assim, após o exame preliminar das quatro planilhas 

geradas no Excel (uma para cada questionamento citado na etapa 

anterior), partiu-se para a identificação das unidades de registro, que 

podem ser caracterizadas como elementos obtidos através da 

decomposição do conjunto da mensagem e são consideradas como 

unidade de base à categorização. (BARDIN, 1991; GOMES, 1994; 

RICHARDSON, 1999). 

 

Dentre as possibilidades previstas para a definição de unidades de 

registro, utilizou-se a palavra, que é uma das unidades de registro do tipo com 

base gramatical. Após a identificação e quantificação das palavras consideradas 

básicas, para analisar as manifestações dos entrevistados, iniciou-se a operação 

de classificação das mesmas por meio do emprego da categorização, que pode 

ser entendida como: 

 
Uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. 
(BARDIN, 1991, p.117). 

 

Bardin (1991, p.117) também explica as categorias como sendo 

“rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 

registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento 

esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos”. O 

estabelecimento das categorias pode ser de dois modos: a priori, ou seja, antes 

do trabalho de campo, com base nos fundamentos teóricos referentes ao objeto 

do estudo; e, a posteriori, ou seja, após a obtenção e transcrição das informações 
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coletadas. Neste trabalho optou-se pela definição das categorias a posteriori, em 

razão de a revisão da literatura não oferecer subsídios suficientes que 

permitissem estabelecer antecipadamente as categorias. 

As categorias devem atender, dentre outros, aos critérios de 

exclusividade ou exclusão mútua: nenhum elemento pode ser classificado em 

mais de uma categoria; de homogeneidade: as categorias devem se basear em 

um mesmo princípio de classificação; de objetividade e fidelidade: as variáveis e 

os indicadores que determinam a classificação de um elemento em uma 

determinada categoria devem ser claramente definidos; de exaustividade ou 

pertinência: as categorias devem abarcar todo o material significativo referente ao 

tema pesquisado. (BARDIN, 1991; RICHARDSON, 1999). 

Confirmando as afirmações: “nem sempre a tarefa de formular 

categorias a partir dos dados coletados é simples” (GOMES, 1994, p.73) e 

“formular categorias, em análise de conteúdo, é, via de regra, um processo longo, 

difícil e desafiante” (FRANCO, 1994, p.47), essa etapa foi um árduo movimento 

de ir e voltar ao referencial teórico e aos dados coletados, de fazer, desfazer e 

refazer, até que se atingisse, como denomina Bardin (1991, p.119), um “conjunto 

de categorias boas.” 

Na construção desse “conjunto de categorias boas”, em muitos 

momentos, se questionava a validade de tudo que já havia sido realizado, se teria 

algum significado o esforço despendido, pois não se conseguia visualizar a forma 

como as informações prestadas pelos entrevistados poderiam esclarecer alguns 

aspectos inquietantes em relação ao turismo para a terceira idade, tais como os 

que permearam esta pesquisa: o que leva as pessoas de terceira idade a viajar, o 

que procuram, que “respostas” desejam? Por que essas pessoas não viajam, que 

razões as impedem de sair do lugar onde moram e ampliar seus horizontes? E, 

ainda, será que a pessoa de terceira idade ainda tem “sonhos” a realizar no que 

diz respeito a conhecer lugares? Mas, procurando-se entender que assim é o 

processo de pesquisa, e que uma das características exigidas do pesquisador é a 

persistência, mais uma vez retoma-se o exame dos materiais disponíveis. Então, 

começa-se a perceber que os dados inúmeras vezes manuseados (mesmo que 

por meio de recurso eletrônico) tinham aspectos em comum, que poderiam ser 
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agrupados e oferecer informações úteis para melhor se compreender, sob o 

“olhar” dos próprios envolvidos, o turismo para a terceira idade. 

Dessa forma, foram definidas as categorias, ou seja, os conjuntos das 

informações presentes nas falas dos entrevistados, a saber: 

 

Condicionantes do turismo para a terceira idade (porque a pessoa de 

terceira idade decide viajar ou não viajar): 

- características da viagem e do destino; 

- interação com pessoas; 

- aspectos financeiros; e, 

- compromissos e restrições pessoais. 

 

Sonho do turista de terceira idade (porque a pessoa de terceira idade 

sonha viajar para determinado lugar): 

- aspectos cognitivos e exploratórios; 

- aspectos emocionais e vivenciais. 

 

c) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

É o último pólo da análise de conteúdo, consistindo na transformação 

dos resultados brutos em dados significativos. (BARDIN, 1991, p.101). Dessa 

forma, procedeu-se à articulação das informações obtidas por meio das 

entrevistas com o referencial teórico, como relatado no próximo capítulo. 
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4 IDOSOS RESIDENTES EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ: SUAS VIAGENS, SEUS 
SONHOS 

 

 

Neste capítulo serão discutidas as informações coletadas junto aos 145 

participantes de grupos de terceira idade de Balneário Camboriú (SC) 

entrevistados nesta pesquisa, procurando-se, inicialmente, traçar um perfil dessas 

pessoas e, posteriormente, analisar as informações prestadas pelas mesmas, 

buscando-se subsídios que possibilitem melhor compreender porque a pessoa de 

terceira idade viaja ou não e, ainda, identificar os lugares para os quais “sonham” 

viajar. 

 

 

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE 

 

 

Como previsto nos procedimentos metodológicos, por meio das 

questões iniciais formuladas aos entrevistados procurou-se coletar informações 

que permitissem delinear um perfil dos participantes dos grupos de terceira idade 

de Balneário Camboriú. Dessa forma, foi julgado importante tanto saber há quanto 

tempo residiam na cidade, como de onde vieram essas pessoas e quais motivos 

as levaram a escolher Balneário Camboriú para fixarem residência. 

As respostas ao questionamento “há quanto tempo reside em Balneário 

Camboriú?” indicaram, como pode ser observado no Gráfico 1 a seguir, que mais 

da metade dos entrevistados (55,1%) passaram a residir no Município nos últimos 

dez anos, o que justifica a imagem que Balneário Camboriú vem assumindo: “o 

destino e a moradia de pessoas que, acima dos sessenta anos, buscam 

qualidade de vida.” (GIORDANO, 2002, p.4). Por outro lado, também é 

significativa a quantidade de pessoas que mudaram para a cidade há mais de 

vinte anos (22,8%), provavelmente à época em que Balneário Camboriú sofreu 

profundas transformações, principalmente na área da construção civil e do 

turismo, projetando-a como grande centro de turismo brasileiro. 
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Gráfico 1 - Tempo de residência dos participantes da pesquisa em Balneário 
                  Camboriú (SC). 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002 

 

Quanto à procedência dos entrevistados, constatou-se que a maioria 

tem suas origens nos três Estados da Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul), totalizando 89,6%. Os demais são provenientes dos Estados de 

São Paulo, Minas Gerais e Rondônia e, ainda, da República da Argentina, como 

pode ser visualizado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Locais de procedência dos participantes da pesquisa. 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 
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Se consideradas especificamente as cidades de onde os entrevistados 

vieram, destacam-se, em ordem decrescente de ocorrência: Curitiba/PR (15,9%); 

Blumenau/SC (15,2%); Itajaí/SC (8,3%); São Paulo/SP (7,6%); Brusque/SC (6,2 

%); Porto Alegre/RS (6,2%); Florianópolis/SC (4,1%); Rio do Sul/SC (3,4%); e 

Londrina/PR (2,1%). Enquanto dessas nove cidades vieram 69,0% dos 

entrevistados, os demais 31,0% vieram de outras trinta e quatro diferentes 

cidades, das quais 27 localizam-se na Região Sul, três nos Estados São Paulo, 

Minas Gerais e Rondônia, respectivamente, e uma na República da Argentina. 

Considerando-se que nenhum dos entrevistados é natural de Balneário 

Camboriú, convém referir à tendência de os idosos irem morar em cidades 

turísticas, como é o caso, nos Estados Unidos, de Boca Ratón, Fort Lauderdale, 

San Diego e várias outras. Inclusive em pequenas cidades turísticas mexicanas, 

onde existe a maior concentração de idosos americanos fora de seu país. No 

Brasil, além de Balneário Camboriú, também vêm se destacando como local de 

moradia para pessoas de terceira idade: Campos do Jordão/SP; Gramado/RS e 

Canela/RS; Petrópolis/RJ e Búzios/RJ; Guarapari/ES; Poços de Caldas/MG; 

Caldas Novas/GO; entre outras. 

 
Por sua própria condição, estas cidades [cidades turísticas], embora 
pequenas, têm a estrutura de cidades de tamanho médio para poder 
acolher os turistas: boas lojas, cinemas, clubes, bons restaurantes; gente 
animada (os turistas são sempre animados) chegando e saindo todos os 
dias; eventos para manter os turistas ocupados e divertidos; 
oportunidades de prática de uma variedade de esportes. Além disso, por 
dependerem exclusivamente do turismo, precisam ter boa qualidade de 
vida, ar puro, bonita urbanização, espírito comunitário, ambiente 
agradável. Mas, apesar de turísticas, têm, por serem pequenas, a 
tranqüilidade de que necessitamos. [...] Justamente pelo número de 
idosos que se mudam para lá, essas cidades não estão apenas voltadas 
para os turistas, mas também para a chamada ‘terceira idade’. 
(NASCIMENTO, 2000, p.23). 

 

Balneário Camboriú, de uma forma geral, se enquadra nessa definição 

de “cidade turística” formulada por Nascimento (2000), mas serão mesmo essas 

características que levam à mudança de pessoas de terceira idade para essa 

localidade? 

Questionados a esse respeito, cada entrevistado, como era de se 

esperar no caso de uma pergunta aberta, explicitou suas razões particulares para 
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fixar residência em Balneário Camboriú, entretanto, tabulando-se essas 

informações, pôde ser verificado que os motivos apontados poderiam 

perfeitamente ser distribuídos em três grupos principais: 

 

- Qualidade de vida: além de respostas que se referiam 

especificamente à busca de uma melhor qualidade de vida e às 

condições naturais da cidade (clima, praia), também foram 

consideradas nesse grupo as respostas que citavam a 

aposentadoria ou o fato de já possuírem imóvel na cidade como 

motivos da mudança, o que, indiretamente, elege Balneário 

Camboriú como um local “melhor” do que a cidade onde 

trabalhavam ou residiam anteriormente. 

 

Segundo Freire (2000), os idosos têm mantido a integridade mental e 

física buscando viver plenamente e a qualidade de vida é conseguida através de 

uma nutrição adequada, de exercícios físicos, de um clima agradável e de uma 

participação social, entre outros fatores. No ano de 2002, em pesquisa realizada 

pelo Governo do Estado juntamente com a Secretaria do Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente (SDM), o município de Balneário Camboriú foi 

aclamado, entre os 293 municípios, como a melhor cidade com qualidade de vida 

do Estado de Santa Catarina. No cruzamento dessas duas informações pode 

estar a justificativa para que o motivo abordado nesse item tenha apresentado, 

nesta pesquisa, a maior quantidade de ocorrências (60,7%). 

 

- Relações familiares: nesse grupo constaram respostas que 

evidenciavam que a mudança dos entrevistados para Balneário 

Camboriú ocorreu em função de familiares que já residiam em 

Balneário Camboriú e teve como objetivo ficarem próximos dos 

mesmos, para auxiliá-los ou por necessidade de companhia. 

 

De acordo com Berquó (1999, p.36), os eventos acumulados ao longo 

da vida das pessoas idosas, como o tamanho da prole, a mortalidade diferencial, 

o celibato, a viuvez, as separações, os re-casamentos e as migrações vão 

definindo os tipos de arranjos familiares e domésticos, os quais vão se 



 

 

61 

sedimentando com o passar da idade e assumindo relevância, do ponto de vista 

emocional e material, na relação entre idoso e família. E, assim, em muitos casos, 

é inviável que o idoso se desvincule de seus familiares, necessitando acompanhá-

los. 

 

- Aspectos profissionais: reuniu as respostas que se referiam ao 

trabalho do próprio entrevistado, do cônjuge ou dos filhos como 

causa da mudança para Balneário Camboriú. É interessante 

destacar que, na significativa maioria dos casos, as situações que 

exigiram a mudança para a cidade (possibilidade de emprego, 

transferência, e instalação de negócio) ocorreram, em média, há 

mais de 15 anos, quando os entrevistados eram mais jovens. 

 

Dessa forma, esse motivo não pode ser considerado como relevante 

para a mudança de pessoas de terceira idade para Balneário Camboriú, todavia, 

como as pessoas que se mudaram por razões profissionais permanecem 

residindo na cidade, mesmo não mais trabalhando ou com os filhos bem 

encaminhados, essa situação também distingue o Município como bom lugar de 

moradia para as pessoas de terceira idade, reunindo, como descreve Nascimento 

(2000, p.23), “as vantagens da grande cidade, sem suas desvantagens, e com as 

vantagens da pequena cidade sem suas desvantagens.” 

Na Tabela 5 a seguir, constam os três principais motivos identificados 

como impulsionadores da mudança dos entrevistados para Balneário Camboriú e 

os respectivos percentuais em relação ao total das ocorrências e, ainda, para 

exemplificar cada motivo, algumas manifestações expressas pelos entrevistados. 
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MOTIVOS EXEMPLOS % 

Qualidade de vida “Pela qualidade de vida, beleza natural, pela paz que inspira.” 
“Mais saudável, menos frio.” 
“Vontade de morar em cidade do litoral.” 
“Pelo clima, para a saúde está sendo bom.” 
“Separação do marido e escolha pelo apartamento que já 
possuía.” 
“Tem apartamento, segurança, tranqüilidade.” 
“Mudar de lugar para ver se a vida melhorava.” 
“Adoro essa terra.” 
“Lugar melhor para viver.” 

60,7 

Relações familiares “O filho mora aqui e cuido o neto.” 
“Fiquei viúva e as filha mais velha reside aqui.” 
“Filhos e netos moram aqui.” 
“Cuidar a mãe.” 
“O esposo atual residia aqui.” 
“Os filhos tinham comércio aqui.” 

23,4 

Aspectos profissionais “Para instalar confeitaria” 
“Falência em Maringá” 
“Família veio instalar uma churrascaria” 
“Oferta de emprego melhor” 
“Possibilidade de emprego para os filhos” 
“Transferência do esposo” 
“Profissão do esposo” 
“O filho veio fazer faculdade e o esposo veio trabalhar” 

15,9 

TOTAL  100,0 

 
Tabela 5 - Motivos da mudança dos participantes da pesquisa para Balneário Camboriú (SC). 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 
 

Em prosseguimento à definição do perfil dos participantes desta 

pesquisa, um outro aspecto analisado foi a idade dos mesmos, sendo oportuno 

relembrar, inicialmente, que nesta pesquisa foram consideradas como pessoas de 

terceira idade, e, como se refere Nascimento (2000, p.23) ao caracterizar cidades 

turísticas: reúne as vantagens da grande cidade sem suas desvantagens, com as 

vantagens da pequena cidade sem suas desvantagens. 
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Gráfico 3 – Distribuição dos participantes da pesquisa por idade. 
Fonte: A partir da pesquisa de campo, 2002. 

 

A configuração apresentada no Gráfico 3 reflete, de certa forma, dados 

relativos ao Município apresentados no Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2002), 

onde 3.651 pessoas estão na faixa etária dos 60 aos 70 anos (58,3%) e 632 

pessoas têm 80 anos ou mais (10,1%) da população com sessenta anos ou mais 

residente no Município. Inclusive, a quantidade de pessoas com mais de 80 anos 

é um indicativo de que o denominado “envelhecimento da terceira idade” também 

já atinge Balneário Camboriú. 

Apurada a composição dos pesquisados por gênero (Gráfico 4 a 

seguir), confirmou-se uma superioridade numérica das mulheres, como ocorre em 

termos populacionais no Brasil. De acordo com os dados do Censo 2000 (IBGE, 

2002), a população com sessenta anos ou mais é de 6,5 milhões de homens e de 

8,0 milhões de mulheres (aproximadamente 10% de mulheres a mais) e, em 

Balneário Camboriú, é de 2.772 e de 3.495, respectivamente, significando que a 

quantidade de mulheres é 12% superior. E estudos apontam para a feminilização 

do processo de envelhecimento nacional, mostrando grandes distinções entre os 

contingentes de homens e mulheres idosos, inclusive, sendo estimada, para 

2050, a existência de quatorze mulheres para cada dez homens. (PALMA, 2000, 

p.31). 
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Gráfico 4 - Distribuição dos participantes da pesquisa por gênero. 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 

 

Além dessas evidências quantitativas, comportamentos diferenciados 

do homem e da mulher idosos conduzem a uma menor participação masculina 

nos grupos de terceira idade. Para Goldstein e Siqueira (2000, p.118): 

 
Os homens parecem ser mais reticentes que as mulheres idosas quanto 
se engajar no exercício de novos papéis sociais abertos pela alta 
modernidade, como, por exemplo, [...] participar de grupos de 
convivência e lazer [...] 

 

A busca de respostas para o porquê dos homens pouco participarem 

dos grupos de terceira idade tem sido a preocupação de pesquisadores, 

especialmente das áreas de gerontologia, psicologia, antropologia e sociologia. 

Sem desqualificar a grande importância da discussão aprofundada dessa 

questão, mas por não ser objeto específico da presente pesquisa, destaca-se 

apenas os posicionamentos de duas autoras, julgados adequados para a 

compreensão do tema no contexto deste trabalho. 

Para Ploner (2000, p.12), assumindo-se que, no Brasil, a igualdade 

entre homens e mulheres está mais presente na legislação (a partir Constituição 

Federal de 1998) do que nas relações sociais, as pessoas com 60 anos ou mais 

viveram por muito tempo em uma sociedade sexista, com valores e normas 

rígidos para ambos os sexos, os quais influenciam a participação diferenciada 

81,4%
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entre homens e mulheres nos grupos de terceira idade. Essa mesma autora 

também aborda a origem assistencialista dos grupos de terceira idade, o que 

pode levar os homens a significá-los como assistenciais. 

 
Sendo assim, para os homens que têm uma auto-imagem de 
independentes, autônomos, auto-suficientes, ou por qualquer outro 
motivo não se percebem como precisando de assistência, não teriam 
interesse em participar dos grupos de terceira idade. (p.61). 

 

Palma (2000, p.31) também busca explicar a baixa freqüência de 

homens nos grupos de terceira idade, relacionando-a com as diferentes formas 

que homens e mulheres vivenciam o processo de envelhecimento, a saber: 

 
[...] o déficit masculino nesses espaços se deve mais às formas distintas 
com que homens e mulheres tratam a experiência do envelhecimento, ou 
seja, enquanto elas buscariam nesses programas mudanças culturais, 
ressaltar valores como independência e liberdade, o sexo masculino 
coloca o acento no valor político. Eles se vêem como velhos, mas como 
ex-trabalhadores aposentados que lutam por melhores condições de vida 
para a sociedade como um todo. 

 

Especificamente com relação ao universo dessa pesquisa, verificou-se 

que a maioria dos homens, que freqüentava os grupos, ia junto com suas 

companheiras e a atividade da qual participavam era o jogo de bingo. Fugia um 

pouco desse padrão a Ginástica na Praia, até mesmo pelo fato de seu criador ser 

um homem, um professor de educação física, que, ao se aposentar a vinte anos 

atrás, resolveu dar aulas de ginástica na praia, e que, hoje, com mais de 80 anos, 

continua coordenando o grupo, que reúne diariamente, de segunda a sexta-feira 

na praia central de Balneário Camboriú, quaisquer pessoas interessadas em fazer 

ginástica. A presença de homens idosos nesse grupo é maior que nos demais, e 

embora atue como grupo de terceira idade, inclusive promovendo passeios e 

viagens, por certo os homens não o vêem como tal, o que vai ao encontro de 

entendimento expresso por Ploner (2000) de que, para os homens, há distinção 

entre um grupo que se reúne para uma atividade (cantar, jogar bocha, fazer 

ginástica) e os grupos de terceira idade, por eles caracterizados como grupos de 

e para mulheres. 

Quanto ao estado civil dos entrevistados, ao se comparar o quantitativo 

de casados com o somatório dos viúvos, divorciados e solteiros (Gráfico 5) 
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constata-se uma certa paridade entre pessoas com companheiro (48,3%) e sem 

companheiro (51,7%). 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos participantes da pesquisa de acordo com o estado civil. 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 

 

Comentando-se especificamente a respeito das pessoas que vivem 

sem companheiro, verificou-se que 22,2% dos homens que participaram da 

pesquisa estão nessa situação, enquanto o percentual de mulheres foi de 58,5%. 

Não obstante esse dado possa apresentar o viés da situação, anteriormente 

comentada, de que muitos dos homens que freqüentavam os grupos estavam 

acompanhados de suas mulheres, portanto, com companheira, é sabido que na 

população brasileira a proporção de mulheres que vivem sozinhas é maior do que 

a de homens. 

Esse fato tanto está relacionado à já comentada maior longevidade da 

mulher, como também a taxas de novos casamentos depois dos 60 anos mais 

elevadas para os homens do que para as mulheres – em 2000, essas taxas eram 

de 2,3 em cada mil homens e 0,7 em cada mil mulheres (IBGE, 2002) – e, 

também, à tendência dos homens se casarem com mulheres mais jovens. Esses 

dois últimos aspectos decorrem de certas normas sociais e culturais, como, por 

exemplo, “ser aceito naturalmente” um senhor idoso receber afeto e ter a 

companhia de uma mulher no final da vida e, dependendo de sua situação 

financeira, o casamento poderá acontecer com uma mulher bem mais jovem, 
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enquanto para as mulheres idosas a tendência normal é ficarem sem um 

companheiro, pois as chances de casarem após os 60 anos são mínimas, as 

viúvas casam menos que os viúvos e, raramente, as mulheres casam com 

pessoas mais jovem. (VERAS, 1999, p.39). 

As informações relativas à escolaridade dos 145 participantes da 

pesquisa constam no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos participantes da pesquisa por nível de escolaridade. 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa, 2002. 

 

É importante salientar que do total de informantes, apenas 38,6% 

conseguiram chegar ao término de um desses níveis de escolaridade, 

aproximando-se do comentário de Berquó (1999, p.30) ao se referir à 

escolaridade do idoso brasileiro: “[...] mesmo entre aqueles que conseguiram 

chegar às escolas, apenas 50% puderam completar o curso primário.” Na mesma 

autora também são encontradas explicações para essa situação, ao citar que 

quanto mais velha é a população idosa, mais baixa é a escolaridade, e que o nível 

escolar das pessoas que atualmente são idosas remete a períodos quando as 

chances de acesso à educação se davam de forma assimétrica por classe social 

e gênero. 
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Considerando a já destacada participação feminina nos grupos, outro 

comentário pertinente é que, até a década de 1960, os homens tinham mais 

acesso à escola do que as mulheres, o que ainda se reflete atualmente, pois os 

dados do Perfil dos Idosos Responsáveis pelos Domicílios no Brasil (BRASIL, 

2002) revelam que os homens idosos apresentam um percentual de alfabetização 

de 67,7%, enquanto o das mulheres idosas é 62,6%. 

Retornando-se aos 13 grupos de terceira idade pesquisados, verificou-

se que em cinco desses grupos seus participantes tinham cursado apenas o 

primeiro grau; e em apenas seis havia pessoas com nível superior, sendo que 

dois desses concentravam 12 (63,2%) das 19 pessoas que tiveram acesso à 

universidade. Essa situação pode estar relacionada com a política de instalar 

grupos por bairro (como abordado no capítulo relativo à metodologia), pois os que 

reúnem pessoas residentes no centro de Balneário Camboriú foram os grupos em 

que seus participantes apresentavam nível de escolaridade mais elevado, 

enquanto nos da periferia estavam a maioria das pessoas com apenas o primeiro 

grau, e em muitos casos incompleto. (Gráfico 6). 

As informações referentes à situação profissional dos pesquisados, 

apresentadas no Gráfico 7, permitem, preliminarmente, a seguinte análise: 74,5% 

dos participantes recebem benefício da previdência social e 5,5% estão em 

atividade. De certa forma, esses percentuais confirmam o entendimento de que, 

no Brasil, “[...] a relação de dependência previdenciária à proporção de idosos é 

comparável à de países com uma população envelhecida, como se verifica na 

Europa. [...]”, e, se continuar o ritmo atual, em 2030, seria atingida uma proporção 

de 1,1 contribuinte para cada beneficiário. Para que essa situação não ocorra, o 

que inviabilizaria o sistema previdenciário brasileiro, o mesmo terá de ser 

modificado em sua estrutura. (IPEA, 2002). 

Outra forma de olhar os dados do Gráfico 7 é reunindo-os em dois 

grupos: o primeiro agrupando os entrevistados que recebem aposentadoria 

(inclusive os que acumulam aposentadoria e pensão) e/ou exercem atividade 

remunerada, totalizando 59,3%; e o segundo, incluindo os que recebem pensão 

do cônjuge ou que não exercem atividade remunerada, correspondendo a 40,7%. 

Esse enfoque, aliado à majoritária participação de mulheres nos grupos e ao nível 

de escolaridade apurado, pode caracterizar que a dependência econômica das 
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mesmas, nessa faixa etária, ainda é significativa, ou seja, o seu sustento ainda é 

provido pelos esposos ou familiares. 

Por oportuno, vale ressaltar que já se observa, atualmente, a tendência 

de as mulheres proverem o sustento da família, pois, de acordo com as 

informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, relativa ao ano de 

2001 (IBGE, 2002), o percentual de mulheres citadas como referência no lar 

aumentou de 24,2%, em 1996, para 27,3%; e, em Santa Catarina, 

aproximadamente trezentas e quarenta mil famílias são mantidas pelas mulheres, 

representando em torno de 20% do total de famílias existentes no Estado. 

Ainda merece referência, especialmente em razão de o brasileiro, 

culturalmente, não entender a aposentadoria como a cessação da atividade 

laboral (IPEA, 2002), o baixo percentual, entre os pesquisados, de aposentados 

que continuam exercendo atividade (1,4%). Entretanto, entende-se que essa 

situação peculiar pode ser explicada por dois motivos: a predominância de 

mulheres nos grupos e as comentadas implicações no nível de escolaridade e 

situação profissional das mesmas; e pelo fato de Balneário Camboriú, por suas 

próprias características, não apresentar muitas oportunidades de trabalho para os 

idosos. 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos participantes da pesquisa por situação profissional. 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 
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Ao ser abordado o rendimento mensal dos participantes da pesquisa, 

que se constitui em outro aspecto pertinente à definição do perfil dos mesmos, 

primeiramente deve ser referido que as informações coletadas podem trazer 

afastamentos da realidade, pois, mesmo demonstrando grande boa vontade em 

responder aos questionamentos, como já comentado anteriormente, em relação a 

esse quesito, percebia-se nitidamente que alguns entrevistados não o 

responderam com naturalidade – assumindo posturas de desvalorização ou de 

supervalorização de seu rendimento, especialmente quando este era diferenciado 

da maioria do grupo. Ressalvado esse aspecto, como especificado no Gráfico 8, 

verificou-se que 61,9% dos entrevistados informaram que seu rendimento mensal 

é de até cinco salários mínimos, valendo ressaltar que, desses, 15,2% recebem 

menos de dois salários mínimos. Essa predominância de reduzidos rendimentos 

mensais não difere da situação do idoso no Brasil, sobre a qual Néri (2002) 

comenta: 

 
Na velhice, pessoas empobrecidas e privadas de educação escolar se 
aposentam com um teto ridiculamente baixo, se comparado com o que 
existe nos países desenvolvidos, mas ainda assim fora do alcance da 
grande maioria. [...] Assim, os idosos que já passaram dificuldades 
econômicas durante a vida, terão problemas também na velhice. 

 

Constata-se, pelos dados apresentados, uma estreita relação entre os 

rendimentos mensais da população pesquisada e os recursos da previdência 

social, pois 74,5% dos entrevistados (Gráfico 7) têm na aposentadoria ou pensão 

sua principal fonte de rendimentos. Não se pode desconhecer o debate que 

atualmente o Brasil se defronta para equilíbrio das contas da previdência (reforma 

constitucional em andamento) o que, por si só, mereceria um estudo à parte, mas 

como o tema não se encontra entre os objetivos deste trabalho, fica, então, 

somente o registro de que essa variável toma um papel relevante quando se 

aborda os rendimentos da terceira idade. 
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Gráfico 8 – Distribuição dos participantes da pesquisa por rendimento mensal 
                  (em salários mínimos). 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 

 

Também é pertinente comentar, neste tópico, a respeito das 

preferências dos entrevistados relativamente à operacionalização de suas 

viagens. Ressalte-se, inicialmente, que uma dificuldade na obtenção dos dados 

para compor o perfil de viagem preferido pelos pesquisados foi que os mesmos 

respondessem voltados para o “como gostariam que as viagens fossem”, 

desvinculando-se dos tipos de viagem que normalmente realizam. Não obstante 

esse aspecto limitador, os dados apresentados na Tabela 6 a seguir propiciam 

uma visão tanto das preferências dos entrevistados em relação à quantidade de 

dias de viagem, aos meios de hospedagem e de transporte utilizados, como com 

quem preferem viajar, se por conta própria ou em excursão e, ainda, quem 

preferencialmente planeja e organiza suas viagens. 
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CARACTERÍSTICAS DAS VIAGENS OPÇÕES OCORRÊNCIAS (%) 

Duração Até 4 dias 
De 5 a 10 dias 
De 11 a 15 dias 
De 16 a 20 dias 
De 21 a 30 dias 
Mais de 30 dias 

25,5 
48,3 
16,5 
6,2 
2,1 
1,4 

Meios de Transporte Ônibus fretado 
Avião 
Carro particular 
Outros 

48,3 
42,7 
6,9 
2,1 

Meios de Hospedagem Hotel 
Casa de parentes/amigos 
Outro 

85,5 
9,7 
4,8 

Acompanhantes Grupo a que pertence 
Cônjuge 
Amigos 
Familiares 
Só 

53,1 
17,9 
15,2 
9,0 
4,8 

Forma Pacote com tudo incluído 
Por conta própria 
Pacote com transporte e hotel 

70,3 
17,9 
11,7 

Planejamento/Organização Responsável pelo grupo 
Agência de viagem 
Iniciativa própria 
Familiares/amigos 

43,4 
32,4 
21,4 
2,8 

 
Tabela 6 - Preferências dos pesquisados relativamente à operacionalização das viagens. 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 

 

Essas informações permitem aproximar o tipo de viagem preferido 

pelos entrevistados: viajar com os companheiros do grupo de terceira idade ao 

qual pertencem; por não mais de dez dias; em “pacote”, organizado pelos 

responsáveis pelos grupos ou por agência de turismo, incluindo transporte em 

ônibus fretado ou avião, hospedagem em hotel, refeições e passeios. 

Ao concluir este tópico, cabe referir que, não obstante tenha se 

buscado, a partir das informações prestadas pelos entrevistados, definir o perfil 

dos grupos de terceira idade de Balneário Camboriú, sempre se teve presente 

que o envelhecer, como já abordado neste trabalho, é um processo individual e 

que envolve diferentes dimensões, fazendo do turismo para a terceira idade um 

segmento bastante complexo, como poderá ser observado a seguir. 
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4.2 CONDICIONANTES DO TURISMO PARA A TERCEIRA IDADE 

 

 

Neste tópico, conforme descrito no capítulo referente ao percurso da 

pesquisa, consta a discussão das quatro categorias construídas, utilizando-se o 

referencial teórico disponível como embasamento para analisar as informações 

prestadas pelos pesquisados relativamente aos motivos que os levam ou não a 

realizar uma viagem. Naturalmente, os entrevistados expressaram de diversas e 

diferentes maneiras suas posturas frente ao assunto, mas essas manifestações, 

articuladas umas com as outras, podem trazer importantes esclarecimentos sobre 

as razões pelas quais as pessoas de terceira idade participam ou deixam de 

participar das atividades turísticas. 

 

 

4.2.1 Características do destino e da viagem 
 

Barretto (2000, p.20), ao conceber a estrutura rizomática2 como uma 

forma de melhor se compreender o fenômeno turístico, dentre outros aspectos 

afirma “[...] turistas, atrativos, recursos e serviços são interdependentes, mas 

autônomos.” Presente esse posicionamento, na construção da categoria 

abordada neste tópico evidencia-se a relação turista de terceira idade com 

atrativos e infra-estrutura turística (todos elementos autônomos, com suas 

próprias peculiaridades, entretanto, interagindo na atividade turística), na medida 

que o “para onde” e o “como” a viagem será realizada surgem como relevantes 

entre os fatores considerados pelos pesquisados como influenciadores de suas 

decisões de viajar. 

Para alguns, essa decisão está atrelada ao destino da viagem, citando-

o de maneira ampla, sem qualquer particularização: “o lugar”, “para a cidade onde 

                                                 
2 O rizoma é um termo da botânica. Trata-se de um talo com uma constituição específica, que se 
espalha horizontalmente por debaixo da terra e, em qualquer parte cria raízes formando novas 
plantas totalmente independentes. O rizoma se espalha subterraneamente de forma pouco 
controlável; vai conectando aleatoriamente partes de uma mesma planta que, ao mesmo tempo, 
são independentes: essas partes podem ser cortadas, gerando uma nova série de rebentos ao 
mesmo tempo, independentes e potencialmente independentes. (BARRETO, 2000, p.19). 
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é realizada a viagem”, “cidade, país”, “localização”, “o local para onde será a 

viagem”, “região a ser visitada”, “locais a serem visitados”, “lugar para onde a 

viagem será realizada”. Outras falas, ao contrário, já especificam razões, que 

tanto podem estar relacionadas à natureza: “a beleza do lugar”, “paisagem, 

natureza”, “local da região sul pela sua beleza”; como a aspectos culturais: 

“cultura do destino a ser visitado”, ”cultura do país ou da região visitada”, inclusive 

ressaltando que a “cultura da localidade visitada deve trazer enriquecimento para 

o turista”; como, também: aos “atrativos que têm na localidade”, às “atrações 

turísticas – ecológicas, aventuras, culturais, religiosas” e, vagamente, a “lugar 

diferente”. 

Não obstante outras referências, do tipo “conhecer”, ”conhecer 

lugares”, “conhecer as coisas lindas do Brasil”, ”conhecimento”, “conhecer lugares 

novos”, “curiosidade”, também digam respeito ao destino da viagem, a conotação 

é mais no sentido de busca e novas experiências pessoais, o que, para a pessoa 

de terceira idade, torna-se um processo bastante complexo, como abordado por 

Silva (2002, p.4): 

 
A aproximação da morte para o velho está inversamente proporcional ao 
novo e isso passa a ser um fator muito temido e, como tal, leva o velho a 
distanciar-se de novos projetos, principalmente quando apresentam 
riscos, como as viagens. Ao mesmo tempo, porém, esse sentimento é 
ambivalente, pois também desperta outras formas de encarar a vida e a 
consciência de que as atividades deixadas para depois, que, em tempos 
passados, podiam ser adiadas; no momento atual talvez não possam 
mais ser realizadas porque o tempo é escasso. 

 

A característica da viagem propriamente dita também influi na decisão 

do pesquisado em viajar ou não, levando em conta desde o atendimento pela 

agência de viagens e a quantidade de dias fora de casa, até o deslocamento e o 

conseqüente tempo de viagem e, ainda, o meio de hospedagem utilizado. 

O fato de ocorrer apenas duas referências às agências de viagens – 

uma apontando simplesmente a “agência de turismo” como o motivo considerado 

ao decidir realizar uma viagem e a outra condicionando tal decisão ao “trato dos 

funcionários da agência” – não chegou a surpreender, pois, na caracterização dos 

grupos objeto desta pesquisa (item 3 deste trabalho) foi evidenciado que, em 

geral, as viagens são organizadas pelos próprios participantes desses grupos. 
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A quantidade de dias da viagem afeta a decisão de realizá-la, inclusive, 

se forem muitos, pode ser um fator impeditivo, como consta na afirmativa: “só não 

viajo quando são mais dias”. Ressalte-se que de acordo com as preferências dos 

pesquisados, como indicado no tópico 4.1, a duração das viagens deve ser de até 

dez dias. 

Com relação ao deslocamento, foi evidenciada a distância do local a 

ser visitado, e o conseqüente tempo do percurso, como determinante da 

realização ou não da viagem: “proximidade”, “distância que não pode ser longe“, 

“não pode ser muito longa”, inclusive sendo apresentadas justificativas: ”muito 

longe, tenho medo”, “não pode ser muito longe porque senão é cansativo”, “tempo 

que tem de ficar sentada no ônibus, as pernas doem”, “cansa ficar sentada por 

muito tempo por causa da saúde”. Esses posicionamentos justificam, em parte, o 

fato de a maior ocorrência das viagens realizadas pelos grupos de terceira idade 

ser para locais próximos a Balneário Camboriú, como mencionado quando da 

caracterização das viagens realizadas pelos grupos pesquisados. 

“Hotel e serviços oferecidos”, “hotéis com bons serviços, incluindo 

piscina interna”, “no hotel tem que ter piscina térmica e lazer”, “facilidades no hotel 

e lazer” são referências diretas aos meios de hospedagem, enquanto, nas 

citações “águas termais”, “lugares com águas termais“, “onde tem águas termais” 

ou, mais incisivamente, “tem que ter água termal quente” indiretamente, também, 

estão envolvidos os meios de hospedagem, pois sabidamente, inclusive por 

comentários ouvidos nas próprias entrevistas, os grupos de terceira idade de 

Balneário Camboriú freqüentam os hotéis instalados em Gravatal, Caldas de 

Imperatriz, Piratuba e em outros locais do Estado de Santa Catarina, onde é 

desenvolvido o termalismo. Segundo Moletta (2000, p.18), termalismo é: 

 
O conjunto de relações e vantagens que derivam de deslocação e 
permanência das pessoas nas estâncias termais, com o fim de obterem 
melhores condições de saúde ou evitarem sua degeneração física, 
mediante a utilização de fatores e meios terapêuticos. 

 

Vale ressaltar que, não obstante essa conceituação, atualmente, os 

locais para prática do termalismo são bastante conhecidos pela promoção de 

encontros e diversão para as pessoas de terceira idade. 
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“Conforto”, “facilidades” e “segurança” foram aspectos apontados 

laconicamente, levando a crer que esses quesitos dizem respeito não só à 

hospedagem, mas também ao transporte, aos atrativos, enfim, à viagem como um 

todo. Especificamente a esse respeito é oportuno referir que os dados de uma 

pesquisa européia mostraram que os turistas mais velhos sofrem menos 

acidentes que os jovens (16 a 25 anos), confirmando que os mais velhos têm 

mais consciência dos perigos e procuram não correr riscos desnecessários. 

(HANDSZUH, 1997). Entretanto, sempre cuidados são requeridos quando do 

planejamento e da realização de atividades turísticas para a terceira idade, 

considerando especialmente as alterações físicas decorrentes da idade, como 

visto no capítulo dois. 

No Brasil, não obstante a legislação estabeleça dispositivos que, de 

certa forma, procuram criar mecanismos de proteção e privilégio ao idoso, a 

efetiva implantação desses mecanismos ainda deixa a desejar e especificamente 

na área do turismo é facilmente percebido que são poucas as iniciativas nesse 

sentido. Na verdade, antes mesmo de investimentos maiores em infra-estrutura 

adequada, medidas simples poderiam ser adotadas, tais como sinalizações 

padronizadas, treinamento em segurança às pessoas diretamente ligadas aos 

turistas de terceira idade, e outras. 

Vale mencionar, ainda, que mesmo sendo um recurso amplamente 

difundido no trade – o turismo para a terceira idade como alternativa de ocupação 

dos equipamentos turísticos na baixa estação – não houve qualquer citação a 

respeito de épocas mais, ou menos, propícias para a realização das viagens. 

Outro aspecto que também chamou a atenção foi a inexistência de 

qualquer alusão à gastronomia, pois “o prazer de saborear uma boa comida” 

(MOLLETTA, 2000, p.21) é uma característica bastante percebida em pessoas de 

terceira idade. Essas duas situações recomendam o desenvolvimento de novas 

pesquisas, levando em consideração que a omissão de referência a esses fatores 

(sazonalidade e gastronomia) pode ter ocorrido pelo entendimento de que estão 

implícitos no turismo para a terceira idade. 

Diante das constatações atinentes à categoria analisada neste item, é 

oportuno resgatar a necessidade, na oferta de produtos e serviços ao turista de 

terceira idade, da observância de fatores básicos de qualidade como já 
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mencionado no capítulo dois deste trabalho. E, ao se abordar qualidade em 

turismo, emerge tanto a importância assumida pela interface com o cliente, pois 

como a produção e o consumo ocorrem simultaneamente, o turista é praticamente 

colocado dentro do próprio processo de produção; quanto o fato de que as 

grandes transformações tecnológicas e a eficiência dos meios de comunicação 

tornaram o  turista mais exigente com referência à qualidade e à eficiência dos 

bens e serviço que adquire. 

De acordo com Moller (1992, p.155), a qualidade, do ponto de vista das 

organizações, “[...] é definida como o grau até o qual um serviço satisfaz os 

requisitos descritos em suas especificações”, e, do ponto de vista do cliente, 

como “[...] o grau até o qual um serviço satisfaz as exigências, os desejos e as 

expectativas do seu recebedor.” Assim, satisfação total dos clientes, 

acompanhamento de mudanças em seus interesses e oferecimento de produtos 

de alta qualidade tornam-se processos complexos, exigindo que os profissionais 

envolvidos, em todos os níveis, estejam cônscios dessa missão e busquem ao 

mesmo objetivo, que, no caso em questão, é atender eficientemente as 

necessidades, os desejos, as expectativas do turista de terceira idade. 

Preparar profissionais aptos para prestarem esse tipo de atendimento 

envolve não só conhecimentos técnicos, mas também é imprescindível a 

aquisição de atitudes apropriadas, dentre as quais podem ser destacadas, de 

acordo com Handszuh (1997): hospitalidade (demonstrar ao idoso que ele é de 

fato bem aceito e não apenas em razão de estar pagando, ou seja, é conseguir a 

dosagem correta entre o tratamento meramente comercial e a genuína 

hospitalidade); cortesia (tratá-lo com civilidade e respeito); compreensão 

(entender as suas necessidades, expectativas e seus problemas, bem como 

aceitar suas limitações); paciência (ser capaz de conciliar o desempenho das 

atividades operacionais com atenção ao idoso, ouvindo-o em seus problemas); 

habilidade (no sentido de proteger o idoso, evitando riscos em função das 

limitações da própria idade sem, contudo, deixar que percebam, que se sintam 

vigiados, sem liberdade para realizar coisas) e comunicação eficiente (utilizar uma 

linguagem normal que facilite a compreensão pelo idoso, não usando linguagem 

profissional e técnica, nem jargões do turismo). 
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4.2.2 Interação com pessoas 
 

Alguns entrevistados apontaram simples e objetivamente “pessoas”, 

“as pessoas que vão”, “quem vai à viagem” como fatores determinantes para sua 

decisão de viajar; outros já citaram “grupo de viagem”, “só com o grupo”, “onde o 

grupo for”, ”se o grupo for é importante”, ”viajava muito, agora só com o grupo”, 

“viajo bastante com o grupo”, “para onde tem outros grupos”.3 Embora ambas as 

situações corroborem percepções de que o turismo para as pessoas idosas é 

uma possibilidade de “[...] reintegrá-las ao jogo das relações sociais” (LORDA e 

SANCHEZ, 1998, p.24), não indicam porque a presença de outras pessoas é 

importante para que o entrevistado realize suas viagens. 

Em respostas do tipo “companhias”, “acompanhar o grupo, pois sou 

sozinha”, “se o grupo for é importante devido à alegria”, “devido à diversão do 

grupo”, ”pessoas que vão têm de ser alegres”, “onde se encontra com amigos”, 

“companhia das amigas”, “onde tem grupo de terceira idade de dança”, já se 

começa a perceber que a mera presença de pessoas e do grupo não bastam, já 

começa a ser delineado que servem como companhia, servem para divertir, para 

cultivar amizades e, inclusive, para compartilhar interesses, como é o caso do 

grupo de dança. Evidenciam, também, a importância que o grupo tem para a 

pessoa dessa faixa etária. 

 
A força do grupo, do sentir-se vinculado a uma coletividade, faz com que 
o indivíduo supere alguns de seus problemas, inserindo-o numa nova 
rede de relações, através da qual cria-se uma espécie de resistência 
àqueles pontos negativos que a construção social da velhice lhes 
imputou. (SANTANA, 2002, p.169). 

 

Também Deps (2000, p.61) ressalta a relação do idoso com seu grupo 

de terceira idade: 

 
Compartilhar de atividades grupais com pessoas da própria geração 
favorece o bem-estar do idoso porque facilita a emergência de 
significados comuns e a maior aproximação interpessoal e permite a 
ocorrência de catarse. 

                                                 
3 Como os pesquisados são participantes de grupos de terceira idade, a referência é a esses 
grupos. 
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Outras manifestações, mesmo sem referências diretas, implicitamente 

envolvem relações com o grupo, pois são estados e situações que para 

ocorrerem exigem a presença de outras pessoas, tais como: “é necessário ter 

uma amiga íntima para ficar no quarto”, “divertir-se, dançar, contar piada”, “pela 

amizade,” “festas”, “para se distrair”, “alegria”, “diversão”, “cura da solidão”, “é o 

remédio [para a solidão]”. E nessas falas se confirma o entendimento de que o 

convívio social, importante ao ser humano em qualquer idade, assume 

significativa relevância na terceira idade, devendo ser incentivado para prevenir a 

solidão e o isolamento, tão comum após a interrupção das atividades 

profissionais. A solidão faz com que o idoso, ao não conversar com outras 

pessoas, concentre seus pensamentos nas perdas que sofreu e, como 

conseqüência, pode entrar em depressão, ficando suscetível a doenças, pois o 

corpo fica desprotegido. (DIOGO, 1999; SILVESTRE, 1997). 

Ao informarem que viajam para “acompanhar a família”, “visitar 

parentes”, “visitar familiares”, “visitar filhos”, novamente os entrevistados estão 

focados na interação com pessoas, mais precisamente com os componentes de 

suas famílias. A incidência desse tipo de justificativa para a realização de viagens, 

especificamente nesse grupo de entrevistados, muito provavelmente decorre de 

os mesmos terem vindo de outros lugares para morar em Balneário Camboriú, ou 

seja, vivem afastados de suas origens. 

O vínculo familiar novamente está presente – só que agora 

caracterizado pela dependência – nas respostas: “depende da decisão da 

família”, “quando viajava, meu marido decidia para onde íamos, geralmente eram 

lugares que não tinha praia e onde os parentes moravam”, “os filhos não deixam”, 

“esposo não gosta de viajar”. Considerando-se que essas informações foram 

prestadas por pessoas do gênero feminino, de certa forma evidenciam o tipo de 

relação da mulher dessa faixa etária com a família, podendo-se encontrar em 

Barros (1998, p.150) explicações para esse tipo de comportamento, em 

conformidade com o perfil das pesquisadas: 
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Para as mulheres que hoje têm mais de sessenta anos, a família foi 
quase sempre o ponto de referência principal. Poucas têm alguma 
profissão ou atuam como profissionais, e a velhice é uma continuação 
desse predomínio doméstico, privado, porém, do aspecto de centro de 
decisão que em outro momento prevaleceu. 

 

Por fim, apontando “cuido o neto”, “minha filha trabalha”, “saúde da 

filha”, “esposo doente“, “doença do filho”, “pela saúde da esposa” como 

empecilhos para fazer turismo, os entrevistados estão priorizando o que, para 

eles, são “obrigações” assumidas em relação às suas famílias, provavelmente 

induzidas pelos sentimentos da necessidade de cuidar dos seus e da 

responsabilidade familiar, sentimentos esses que, de acordo com Rodrigues 

(2000, p. 63), são “historicamente determinados, apreendidos e transmitidos no 

seio familiar.” 

Como pôde ser observado, a categoria discutida nesse item apresenta 

várias nuances, assumindo, em muitos casos, papel bem mais influenciador na 

decisão de viajar do que a viagem em si, ou seja, “para onde”, “quando” e “como” 

tornam-se irrelevantes frente ao “quem participa da viagem” ou “com quem se 

encontrarão no destino”. Por outro lado, para alguns, a relação com pessoas, 

especialmente da família, surge como uma dificuldade ou impedimento para que o 

pesquisado participe de atividades turísticas. 

 

 

4.2.3 Aspectos financeiros 
 

No Brasil, ao se tratar de pessoas de terceira idade, indubitavelmente, 

questões de ordem financeira sempre são trazidas à discussão e, neste estudo, 

significativa quantidade dos entrevistados ressaltou esse aspecto como restritivo 

da possibilidade de realizarem atividades turísticas. As referências mais presentes 

e mais diretas foram “preço”, seguido de “situação financeira” e “falta de dinheiro”. 

A relação preço-viagem também foi abordada: “preço muito alto”, “preço 

compatível”, “o custo que terá”, “o que está incluído”, evidenciando a preocupação 

com o bem aplicar seu dinheiro. 
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Foram obtidas, ainda, repostas bem particularizadas, tais como: 

“aposentadoria do marido é pouca”, “quando tenho dinheiro vou”, “falta de 

dinheiro pelo aumento do dólar”. Observe-se que a questão de ordem financeira, 

mesmo enfocada por dois ângulos diferentes – preço muito elevado ou 

rendimento muito baixo – indica a dificuldade de o idoso dispor dos recursos 

necessários para a realização das viagens. 

Dificuldades financeiras, além de privações materiais, trazem reflexos 

mais profundos para o idoso, podendo ser citado, como exemplo, pesquisa 

realizada por Krause, Jay e Ling (apud STUART-HAMILTON, 2002), a qual 

demonstrou que os problemas financeiros são primordiais, dentre os fatores que 

influenciam a auto-imagem e a satisfação com a vida na velhice, pois, reduzem o 

sentimento de autovalor e aumentam os sintomas depressivos. Associando-se 

esse entendimento à impossibilidade de realizar viagens exclusivamente por 

restrições financeiras, como indicado por vários entrevistados, pode-se inferir o 

nível de frustração gerado, especialmente quando tais viagens são realizadas 

pelo grupo ao qual pertencem e com qual muito se identificam. 

Os rendimentos mensais dos pesquisados, como comentado quando 

da definição do perfil dos mesmos, refletem a situação do brasileiro com sessenta 

anos ou mais, que percebe um rendimento mensal médio de R$ 657, de acordo 

com o já citado Perfil dos Idosos Responsáveis pelos Domicílios – 2000. (IBGE, 

2002). No Estado de Santa Catarina, esse rendimento está R$ 25 abaixo da 

média nacional, sendo de R$ 631, equivalendo, na época, a aproximadamente 

três salários mínimos. 

Na mesma publicação também se verifica que, dentre as pessoas com 

sessenta anos ou mais que vivem no Brasil, 62% são responsáveis pelos 

domicílios, das quais 54,5% vivem com os filhos; esses percentuais, em Santa 

Catarina, são de 59% e 49%, respectivamente. A quantidade de idosos que estão 

garantindo o sustento da família vem apresentando tendências de crescimento, 

pois os filhos têm permanecido por mais tempo na casa dos pais ou retornado a 

residir com eles, inclusive trazendo junto seu cônjuge e/ou seus próprios filhos, 

em decorrência de estudos prolongados, desemprego, separações. 

Dessa forma, “a ajuda, principalmente financeira, tradicionalmente 

oferecida pelos filhos aos pais idosos, tornou-se mútua” (IWANOWICZ, 2000, 
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p.103), ou até mesmo exclusiva de pais para filhos, exigindo que os recursos 

sejam direcionados prioritariamente para as despesas de primeira necessidade, 

reduzindo ainda mais a possibilidade de gastos com bens considerados 

dispensáveis, como é o caso do turismo. 

Entretanto, é oportuno ressalvar que essa situação, se pelo lado 

financeiro traz restrições ao idoso, pode ser olhada como uma experiência de 

relação intergeracional, constituindo-se em uma fonte de troca de conhecimentos 

pela integração das pessoas de terceira idade com crianças e jovens. Pesquisas 

sobre a preferência pelos relacionamentos familiares têm mostrado que, nas 

nações ocidentais, as pessoas mais velhas preferem viver de modo 

independente, mas perto dos filhos ou parentes próximos. (STUART-HAMILTON, 

2002, p.144). 

Essa situação de “intimidade à distância”, como denominada por 

Rosenmayr e Kocchies (apud RODRIGUES, 2000, p.62), pode se apresentar 

como uma adequada forma de relacionamento entre o idoso e sua família, 

propiciando uma relação de ajuda e contato e, ao mesmo tempo, a manutenção 

da privacidade do lar. 

Inquestionavelmente, ao se falar das dificuldades financeiras do idoso 

brasileiro como impeditivo para a realização de viagens – e ainda mais ao se 

trabalhar, como já mencionado, com um grupo no qual 74,5% dos entrevistados 

estão vinculados à previdência social – esse tema transpõe o turismo e reafirma o 

entendimento de que o ponto que traz mais preocupação a todos, ao serem 

discutidas as situações difíceis enfrentadas no Brasil com relação aos idosos, é a 

questão da aposentadoria e a crise previdenciária. (IPEA, 2002). 

Entretanto, mesmo diante desse cenário, mas considerando o turismo 

e sua inequívoca capacidade de propiciar momentos de satisfação à pessoa de 

terceira idade, caberia aos gestores tanto das políticas como dos 

empreendimentos na área do turismo a busca de opções que possibilitem o 

acesso da maior quantidade de idosos às atividades turísticas. 



 

 

83 

 

4.2.4 Compromissos e restrições pessoais 
 

Embora a denominação desta categoria possa levar, em um primeiro 

momento, a pensar que foi construída a partir apenas de impedimentos à 

realização de viagens, sua abordagem contempla, inicialmente, a ausência de 

compromissos, ou, mais precisamente, a condição, expressa pelo pesquisado, de 

poder viajar “quando”, “para onde” e “como deseja”. Questionados a respeito de 

motivos que os impediria de viajar, suas respostas foram de simples “não” ou 

“nada”, a “não tenho impedimento”, “nada impede”, ou, ainda, “não tenho 

impedimento, embora com marcapasso”. 

A predominância de mulheres nos grupos pesquisados, e considerando 

que foi nitidamente percebido, no decorrer das entrevistas, que o não ter 

impedimento tinha para elas, na maioria dos casos, conotação de independência 

e liberdade, cabe comentar que, de acordo com Motta (1998, p.232), pesquisas 

realizadas com mulheres brasileiras, especialmente de classes média e popular, 

têm demonstrado que grande quantidade delas “[...] considera a etapa atual de 

idosas como o momento mais tranqüilo, livre e feliz de suas vidas.” 

Essa postura pode estar associada, conforme essa autora explica, com 

o fato de que, das atuais mulheres de terceira idade, a maioria nunca teve vida 

profissional ativa e, ao mesmo tempo, experimentou uma vida sexual e social 

restritiva e reprimida, e, na velhice, elas percebem a eliminação dessas restrições. 

Debert (1988) aborda a comparação da situação dessas idosas com a de suas 

ancestrais como um dos aspectos que justificaria a importância dada por elas aos 

sentimentos de independência e liberdade: 

 
As mulheres percebem que vivem [...] uma experiência inédita na 
historia. Suas mães e avós tornaram-se, com a idade, cada vez mais 
infelizes. Elas se vêem vivendo uma experiência de independência 
nunca antes experimentada. (DEBERT apud MOTTA, 1998, 
p.234). 

 

Se por um lado se encontrou mulheres falando e buscando liberdade, 

por outro, além dos compromissos familiares já considerados na análise da 

categoria “interação com pessoas” em razão de envolverem relações bastante 
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peculiares com cônjuge, filhos ou netos, outras situações foram caracterizadas 

como dificuldades para que os entrevistados realizassem viagens. Assim, foram 

informados tanto lacônicos “compromissos” ou “[in] disponibilidade de tempo”, 

sem quaisquer esclarecimentos adicionais, podendo até ser entendida como 

meras desculpas ou como sinalização do tipo “não quero falar nisso, não insista”; 

como “cuidar dos imóveis locados” e em função de “animais domésticos”, o que 

não deixa de ser uma forma de se “sentir” ocupado e necessário. Ainda foram 

mencionadas situações decorrentes do desempenho de atividades que 

efetivamente requerem dedicação: “compromisso com o Clube da Melhor Idade”, 

conforme citado pela presidente do único grupo credenciado junto ao programa 

conduzido pela Embratur, e “falta de tempo, pois canto em coral”. 

Como referido em Stuart-Hamilton (2002, p.144), para os 

pesquisadores defensores da teoria da atividade – que é uma das que tratam a 

respeito da forma como as pessoas mais velhas escolhem interagir com os outros 

– a melhor política para as pessoas mais velhas é manterem-se tão ativas quanto 

possível, e o argumento para esse posicionamento é considerarem que 

normalmente existe no idoso o desejo de se manter em atividade, e a satisfação 

com a vida é maior naqueles com um envolvimento ativo. Naturalmente, a adoção 

dessa estratégia é adequada para alguns indivíduos, como parece ser o caso de 

alguns dos pesquisados, mas não para todos, sendo que a opção de cada um 

depende de fatores como: situação financeira, saúde e tipos de personalidade. 

As manifestações relacionadas com a saúde que também são 

identificadas como restrições à realização de viagens, as quais foram expressas 

sob dois aspectos: o primeiro se refere à doença de cônjuge ou familiar 

requerendo cuidados por parte do entrevistado, que, pelas características da 

relação já foi considerada na categoria “interação com pessoas”; o segundo diz 

respeito à doença do próprio pesquisado, e que aqui será tratada. Na maioria das 

citações foi utilizado, como popularmente ocorre, o termo “saúde” ou as 

expressões “problema de saúde”, “questão de saúde” para se referir, na verdade, 

à doença que os impede de viajar. Em apenas dois casos houve o uso específico 

do termo “doença”, e em outro foi explicitado “sofro do coração”. 

Como anteriormente abordado, a pessoa ao longo de seu processo de 

envelhecimento passa por mudanças biológicas e psicológicas reais, entretanto, o 
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envelhecimento não pode ser considerado como sinônimo de doença, como 

justificado por Néri (1993, p.34): “São os incidentes patológicos que produzem um 

organismo qualitativamente diferente na velhice, e não o envelhecimento, muito 

menos por causa da passagem do tempo”. 

Especificamente com relação aos pesquisados, não obstante tenham 

ocorrido as referências acima registradas, se percebeu, no período de 

convivência com os grupos para a realização das entrevistas, que o assunto 

doença era abordado em menor freqüência do que, de uma forma sabidamente 

estereotipada, se esperava. Essa situação leva ao questionamento: será que é 

unicamente reflexo das características dos grupos pesquisados ou estará 

havendo mudanças na concepção dos idosos em relação ao envelhecimento? 

Sabe-se que não se tem como dar, neste trabalho, essa resposta, 

entretanto, julga-se oportuno comentar as estratégias que vêm sendo adotadas e 

difundidas em relação ao processo de envelhecimento – como é caso do 

“envelhecimento ativo” concebido pela OMS e da Política Nacional de Saúde do 

Idoso estabelecida pelo governo brasileiro – e que, talvez, possam estar 

reduzindo os efeitos de crenças e estereótipos que prevalecem sobre os idosos. 

 
A maior parte dos idosos é, na verdade, absolutamente capaz de decidir 
sobre seus interesses e organizar-se sem nenhuma necessidade de 
ajuda de quem quer que seja. Consoante aos mais modernos conceitos 
gerontológicos, esse idoso que mantém sua autodeterminação e 
prescinde de qualquer ajuda ou supervisão para realizar-se no seu 
cotidiano deve ser considerado um idoso saudável, ainda que seja 
portador de uma ou mais de uma doença crônica. (Portaria nº 
1.395/GM, de 10/12/99 - Instituiu a Política Nacional de 
Saúde do Idoso). 

 

Também cabe referir às pesquisas, especialmente na área das ciências 

biológicas, responsáveis pelo desenvolvimento de novos conhecimentos e 

recursos relativos ao processo de envelhecimento, os quais propiciaram e vem 

propiciando o acréscimo de mais anos de vida aos idosos e melhoria em suas 

condições de saúde. 

É de se destacar a informação prestada por uma mulher, da faixa etária 

de setenta e um a oitenta anos, de que a “idade” era o grande impedimento para 

que ela participasse das viagens. Considerando que sua idade não a distingue do 
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perfil dos demais participantes da pesquisa, uma vez que 29,7% também estão 

nessa faixa e 4,1% têm mais de oitenta anos (como consta no item 4.1 deste 

trabalho), sem dúvida, essa sua manifestação pode ser examinada sob diferentes 

enfoques. Entretanto, mesmo sem conhecimento de outras particularidades da 

entrevistada, tende-se em associar tal tipo de informação a não aceitação do 

próprio envelhecimento. 

No Brasil, diversos estudos realizados junto a idosos e a pessoas de 

meia idade revelaram alto índice de rejeição da velhice, sendo considerado, como 

causa principal dessa visão, o desprestígio que os idosos têm no contexto sócio-

cultural brasileiro. Esse ambiente desfavorável faz com que o idoso desenvolva 

“[...] um sentimento de auto-rejeição do próprio envelhecimento, recusando-se a 

fazer qualquer reflexão sobre o mesmo, o que causa um despreparo para 

enfrentá-lo” (JUNQUEIRA, 1998, p.28), e, em conseqüência, dificuldades, nem 

sempre reais, são criadas, impedindo que sua vida seja conduzida de uma forma 

natural deixando, inclusive, de participar de atividades que poderiam ser 

prazerosas, como é o caso do turismo. 

Consideradas como impedimentos de ordem estritamente particular, 

também constam nessa categoria manifestações do entrevistado informando 

diretamente que não participa de viagens, como simples “não viajo” ou “não 

realizo viagens”, sem quaisquer esclarecimentos, levando até a que se pense que 

nunca viajaram; ou “não viajo mais”, “não viajo muito”, “não viajo mais 

atualmente”, que embora também não apresentem justificativas, evidenciam que 

a pessoa praticava turismo; ou, ainda, um caso em que foram explicitadas as 

razões que levam o pesquisado a não viajar: “Balneário [Camboriú] está ótimo, 

não quero sair daqui, já conheci muita coisa”. 

Ao ser analisada essa opção de não realizar viagens, que, na verdade, 

apresentou poucas ocorrências, é oportuno relembrar a ressalva, já feita em 

outros momentos deste trabalho, que os pesquisados, por serem todos 

participantes de grupos de terceira idade, já apresentam mais predisposição à 

sociabilidade e ao turismo, o que pode resultar em distorção desse dado em uma 

inferência para a totalidade das pessoas de terceira idade, pois é sabido que 

muitos idosos não praticam qualquer tipo de atividade turística. 
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Não existem muitos estudos cuja abordagem específica seja os que 

não viajam, entretanto, encontrou-se um comentário pertinente em Haukeland4 

(apud ROSS, 2001, p.36) que, ao abordar as férias sob a perspectiva do direito 

social, ressalta que: 

 
Há uma diferença fundamental entre as pessoas obrigadas a ficar em 
casa e aquelas que têm de fato a oportunidade de sair de férias e que, 
apesar disso, preferem ficar em casa por um motivo ou outro. 

 

No caso específico do grupo pesquisado, pelas próprias características 

da pessoa de terceira idade é bastante difícil se precisar até onde os motivos que 

apresentam para não viajar são reais, e até onde são máscaras de situações mais 

complexas. 

Vale ressaltar, contudo, que a decisão de não viajar pode ser, 

simplesmente, uma opção decorrente de não gostar, de ter outras preferências, 

não se podendo generalizar que participar de grupos de terceira idade, dançar, 

viajar são as únicas formas de o idoso se sentir bem, pois, com certeza, estaria se 

desconsiderando que o processo de envelhecimento é individual, de acordo com 

as especificidades e com o ritmo de cada um, como ocorre nas demais etapas do 

ciclo vital. 

As repostas “não sei” ao questionamento quanto aos impedimentos 

para viajar, embora sejam apenas três casos em um universo de cento e quarenta 

e cinco entrevistados, também suscitam dúvidas quanto ao seu real significado, 

inclusive deve-se pensar na possibilidade disto ocorrer porque o entrevistado “[...] 

é incapaz de pensar rapidamente, tem medo de tentar ou não compreendeu a 

pergunta”, como mencionam Goode e Hatt (1977, p.260). 

Neste tópico, as quase trezentas e cinqüenta manifestações dos 

participantes dos grupos de terceira idade de Balneário Camboriú, entrevistados 

nesta pesquisa, serviram como subsídio na busca de uma melhor compreensão 

dos motivos que levam a pessoa de sessenta anos ou mais a participar ou não de 

viagens de turismo. Indubitavelmente, muitos aspectos restaram esclarecidos 

                                                 
4 Esse autor desenvolveu, sob a perspectiva de bem-estar social, uma matriz em que apresenta 
uma tipologia de diversas características de pessoas que não viajam, mas ele mesmo salienta que 
seu modelo está longe de esgotar a relação bem-estar social e oportunidades de viagem. 
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nessa análise, entretanto, se tem plena consciência que, diante da complexidade 

do tema e das pessoas envolvidas, muito ainda tem para ser compreendido. 

 

 

4.3 SONHO DO TURISTA DE TERCEIRA IDADE 

 

 

Embora não possa deixar de ser considerada a já referida afirmação de 

Krippendorf (2000, p.44) de que “diversas motivações permanecem no domínio do 

inconsciente ou do subconsciente e não podem vir à tona através de perguntas 

assim tão simples”, por meio dos questionamentos formulados – se hoje você 

ganhasse uma viagem para qualquer lugar, qual escolheria? E qual a principal 

razão dessa escolha? – pretendeu-se que o entrevistado, abstraindo suas 

limitações, apontasse o seu “sonho” em termos de viagem. 

Preliminarmente convém comentar porque a palavra sonho está sendo 

utilizada. Desde a fase de planejamento da pesquisa se tinha como objeto saber 

que lugares as pessoas de terceira idade desejavam conhecê-lo, era uma 

preocupação, que pode hoje ser olhada como mais operacional, ou seja, que 

destinos poderiam ser futuramente “vendidos” a essas pessoas. 

Na elaboração do roteiro da entrevista foi utilizado o artifício “se hoje 

você ganhasse uma viagem [...]”, como um recurso objetivo para auxiliar na 

obtenção das respostas, pois não se tinha noção de como era grande a 

capacidade e a vontade dos entrevistados de expressarem seus desejos e de se 

reportarem ao mundo das possibilidades. E, no brilho do olhar daquela pessoa de 

terceira idade ao falar do lugar e do porquê gostaria de conhecer, mesmo 

sabendo que dificilmente poderia ir, materializou-se para a pesquisadora a 

comentada associação do turismo a sonho. 

Assim, as manifestações dos entrevistados a respeito dos locais que 

desejam conhecer e as razões dessa escolha foram tratadas como seus sonhos, 

pois não deixam de significar tanto “desejo veemente, aspiração” como também 

“seqüência de pensamentos, de idéias vagas, mais ou menos incoerentes, às 

quais o espírito se entrega para fugir à realidade; devaneio, fantasia.” 

(FERREIRA, 1999, p.1883). 
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4.3.1 Para onde o turista de terceira idade sonha viajar? 
 

Para propiciar uma visão completa dos lugares que os entrevistados 

sonham em conhecer, elaborou-se a Tabela 7 a seguir. A respeito das 

informações contidas nessa tabela, cabe esclarecer, inicialmente, que para o 

agrupamento dos destinos nacionais não foram utilizados critérios padronizados, 

com a finalidade de melhor caracterizar as preferências indicadas. Dessa forma, 

tanto estão especificadas regiões (Nordeste, Pantanal, Amazônia), como Estado 

(Minas Gerais), Municípios (Gramado, Rio de Janeiro, Aparecida do Norte, Treze 

Tílias, Lages, Gravatal), como também o atrativo em si (Águas Termais de Santa 

Catarina, Parque Temático Beto Carrero). Na especificação “outros” foram 

reunidos os destinos que apresentaram, na maioria, apenas uma ocorrência, 

envolvendo onze diferentes localidades. Os destinos internacionais foram 

agrupados de acordo com os continentes. 

Verifica-se na Tabela 7 a seguir, que a diferença entre as opções por 

locais no próprio Brasil e internacionais foi de aproximadamente sete pontos 

percentuais, e foram apontados desde lugares próximos, do próprio Estado de 

Santa Catarina, como também lugares bastante exóticos da Ásia e África. 

Especificamente com relação aos locais escolhidos, sob o ponto de vista 

quantitativo, constata-se que os locais que apresentaram ocorrências mais 

significativas foram a Europa, que ocupou a primeira posição com quase um terço 

do total, a Região Nordeste do Brasil e a América do Norte, estando as demais 

indicações dispersas entre diferentes locais. 
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DESTINO ESCOLHIDO OCORRÊNCIA (%) 

Nordeste 

Gramado (RS) 

Rio de Janeiro (RJ) 

Aparecida do Norte (SP) 

Águas Termais (SC) 

Pantanal (MT) 

Estado de Minas Gerais 

Treze Tílias (SC) 

Amazonas 

Beto Carrero (SC) 

Lages (SC) 

Outros 
DESTINOS NACIONAIS 

14,2 

5,2 

4,5 

3,9 

3,2 

3,2 

2,6 

2,6 

1,9 

1,9 

1,9 

7,8 
52,9 

Europa 

América do Norte 

Ásia e África 

América Latina 

Oceania 

DESTINOS INTERNACIONAIS 

30,3 

7,7 

3,9 

2,6 

1,3 

45,8 

NÃO INFORMARAM 1,3 

TOTAL 100,0 

 
Tabela 7 - Destinações escolhidas pelos participantes da pesquisa – 2002. 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 
 

No detalhamento das informações relativas a esses principais destinos, 

observa-se que, na Europa, o país que teve a maior freqüência de indicações foi 

Itália, seguida da Europa como um todo (sem especificar o país). Ambas 

representam mais da metade do total, como pode ser visto no Gráfico 9 a seguir. 
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Gráfico 9 - Destino Europa (por locais). 
Fonte: A partir da pesquisa de campo, 2002. 

 

Com relação à Região Nordeste do Brasil, segundo destino mais 

citado, a Região como um todo, sem particularização de estados ou cidades, foi 

que apresentou maior freqüência, destacando-se a seguir, bastante próximo, o 

Estado da Bahia (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 - Destino Nordeste do Brasil (por locais). 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 
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No terceiro destino de preferência, a América do Norte, todos os locais 

indicados foram nos Estados Unidos, com predominância de opções pela 

Disneyworld (58,3%). Quanto aos demais locais (41,7%), não obstante pudessem 

ser agrupados por estados ou regiões, julgou-se que caberia tratamento 

individualizado, pois as escolhas pelos entrevistados foram bem direcionadas. 

Califórnia, Costa do Pacífico, Havaí, Miami, São Francisco da Califórnia, conforme 

demonstra o Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Destino América do Norte (por locais). 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 

 

Apresentados os esclarecimentos relativos aos dados quantitativos, em 

continuidade, serão abordadas as razões de escolha desses e dos demais 

destinos, procurando-se conhecer, a partir das categorias estabelecidas no item 

relativo ao percurso da pesquisa, um pouco mais a respeito dos sonhos do turista 

de terceira idade. 

 

 

4.3.2 Por que o turista de terceira idade sonha viajar para esses lugares? 
 

Como anteriormente referido, neste tópico, procede-se à discussão das 

duas categorias construídas, buscando-se melhor compreender, à luz do 
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referencial teórico, os motivos contidos nas falas dos pesquisados com relação 

aos destinos apontados como aqueles que eles sonham conhecer. 

Apenas com o intuito de ilustrar, considerando que a análise é 

qualitativa, é apresentada na Tabela 8 a representatividade quantitativa de cada 

uma das categorias considerando-se os destinos internacionais e nacionais: 

 

CATEGORIAS DESTINOS NACIONAIS DESTINOS INTERNACIONAIS TOTAL 

Aspectos cognitivos e 
exploratórios 53,1% 49,3% 51,3% 

Aspectos emocionais 
e vivenciais 46,9% 50,7% 48,7% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabela 8 - Ocorrências relativas às categorias por destinos. 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 

 

 

4.3.2.1 Aspectos cognitivos e exploratórios 
 

Ao contrário de posicionamentos, ainda bastante difundidos, de que a 

preferência das pessoas de terceira idade se restringe ao turismo saúde e 

religioso, pôde ser verificado no decorrer desta pesquisa que os interesses dos 

mesmos são bem mais amplos, envolvendo muito claramente o desejo e a 

curiosidade de conhecer novos locais, novas culturas e também de vivenciar 

novas experiências, como é adequadamente abordado por Rodrigues (2000, 

p.112): 

 
[...] a capacidade de incorporar novos conhecimentos e de inventar 
coisas não desaparece com o avanço da idade. Ao contrário, tal 
capacidade se alimenta do tempo de observação, de meditação, de 
reflexão, que são os suporte de ação. 

 

Gray (apud ROSS, 2000, p.33), relativamente ao comportamento do 

turista, aborda duas motivações centrais, por ele denominadas de “gosto pelo 

diferente” e de “busca de excitação”, caracterizando-as da seguinte forma: 
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Gosto pelo diferente: o desejo de trocar o conhecido pelo desconhecido, 
de abandonar as coisas familiares e conhecer lugares, pessoas e 
culturas diferentes, ou relíquias do passado em lugares famosos por 
suas associações e monumentos históricos, ou por sua moda e 
contribuições atuais para a sociedade. 
Busca de excitação: um tipo de viagem que depende da existência – em 
outro lugar – de melhores condições para um determinado objetivo do 
que em casa, principalmente em relação a certas atividades como os 
esportes e a busca literal de sol e calor. (grifo nosso). 

 

Em que pese a simplicidade dessa tipologia, verificou-se que a mesma 

pode auxiliar na compreensão dos argumentos – agrupados na categoria sob 

exame – que foram apresentados pelos pesquisados como justificativas da 

escolha do destino para o qual sonham viajar, naturalmente que guardadas as 

peculiaridades da população objeto deste trabalho. 

Nesse contexto, caracterizando a atração pelo desconhecido, diversos 

pesquisados utilizaram a palavra conhecer para explicar sua escolha por 

determinado lugar, naturalmente, que expressa de diferentes formas e 

representando diferentes gradações. Assim, houve desde respostas diretas do 

tipo “para conhecer”, “porque não conheço” ou “conhecer países que não 

conheço”, que, a princípio, denotam apenas o aspecto cognitivo do interesse; até 

outras associando sentimentos, tais como “desejo de conhecer” (com várias 

ocorrências), “gostaria de conhecer”, “sonho em conhecer”, “curiosidade em 

conhecer”, “adoraria conhecer [...]”, “vontade de conhecer [...]”. Também 

ocorreram manifestações em que eram especificados os objetos do 

conhecimento, inclusive evidenciando claramente que a viagem sonhada mantém 

estreitas relações com a busca pelo diferente, com relíquias do passado ou com 

atrativos fortemente simbólicos, conforme exemplos apresentados no Quadro 3 a 

seguir. 
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Quadro 3 - Motivos relacionados com o diferente e com o histórico. 
Fonte: A partir dos dados da pesquisa de campo, 2002. 

 

A identificação do outro tipo de motivação, definido por Gray (apud 

ROSS, 2000, p.33) como busca de excitação, também pôde ser percebido nas 

informações dos pesquisados, confirmando, inclusive, o entendimento de 

Rodrigues (2000, p.111) de que afirmações do tipo “a criança é para brincar e 

aprender para o futuro, o adulto para trabalhar e produzir para o futuro, o velho é 

para descansar” são apenas mitos sobre o envelhecimento. Pois, as referências a 

“águas termais”, ou “praias” ou “é quente o ano todo, tem sol” implicam no desejo 

de usufruírem os banhos termais ou de mar, o sol e o calor; como também, a 

manifestação que “sou muito criança, gosto muito de brinquedos”, como razão 

para a escolha da Disneyworld, pressupõe a utilização dos brinquedos para “curtir 

as emoções” que eles propiciam. 

MOTIVO LOCAL REFERIDO 

“Onde nasceu Cristo, ano zero” Jerusalém 

“Visitar os principais países da Europa, que são muito 
bonitos e ricos culturalmente” 

Europa 

“Completamente diferente, costumes” Oriente 

“[...] os povos da região e a cultura local” Marrocos e Tunísia 

“Mistério” Peru 

“História, povo” 
“País antigo e de muitas tradições” Grécia 

“Shows lindos” Las Vegas  

“Acho bonito as músicas, as praias, as danças” Hawaí  

“Acho bonito o tango e a capital da Argentina” Buenos Aires - Argentina 

“Conhecer as igrejas que tem na região” 
“Cidades antigas” Cidades históricas de Minas Gerais 

“Gosto de coisas do passado” Recife e Olinda 

“Acho bonita a capital do país” Brasília 

“Cristo Redentor e Corcovado” Rio de Janeiro 
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Por fim, coerente com a tendência de as pessoas mais velhas 

apreciarem o natural e o belo (HANDSZUH, 1997, p.28), merece destaque a 

opção por destinos, especialmente no Brasil, em razão da riqueza e da beleza do 

ambiente natural, a saber: “natureza” e “paisagem bonita, exuberante e muito ar 

puro” foram motivos da indicação da Amazônia; “beleza natural, aspectos 

ecológicos” estão relacionados a Bonito/MT; “beleza da região com muitas 

cachoeiras” foi o atrativo para Corupá/SC; “muito bonita” foi a forma de descrever 

Gramado/RS; “bonita a natureza”, “paisagem bonita, fauna e flora ricas” 

qualificaram o Pantanal Mato-Grossense. 

É de se mencionar, ainda, que mesmo nessa categoria, em que se 

procurou entender as escolhas do pesquisados a partir de aspectos tangíveis, 

objetivamente apontados ao comentarem o destino para o qual sonham viajar, 

tais justificativas, como acontece sempre que se trabalha com seres humanos, 

também são permeadas pela subjetividade do informante. 

 

 

4.3.2.2 Aspectos emocionais e vivenciais 
 

Nessa categoria, o ponto de partida é o campo da subjetividade, 

especialmente envolvimentos afetivos, representados, entre outros, pelo desejo 

do pesquisado de conhecer a terra de seus antepassados, de viajar com a família, 

de reviver situações prazerosas. Também compõe essa categoria o se sentir 

influenciado por informações advindas das pessoas que o cercam e dos meios de 

comunicação. 

Assim, a Itália, a Alemanha e, em menor escala, Portugal, significativa 

quantidade dos pesquisados tiveram na busca às origens e tradições a causa de 

ser seu sonho viajar para esses países, como pode ser observado em 

informações como: “conhecer a terra de onde meus antepassados vieram”, 

“origem da família”, “terra dos avós”, “conhecer a terra onde meus pais viveram”, 

“o pai era português e eu gosto muito da música portuguesa”, “Porto é a terra da 

avó”. Além desses casos que envolvem ascendentes, também foi manifesta a 

vontade de ir à Alemanha, uma vez que o próprio entrevistado, ou seu cônjuge, 

veio desse país: “rever a terra de onde eu e meu esposo viemos” e “[...] meu 
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marido é descendente de alemães”. Obviamente, nesse tipo de análise, é 

importante se considerar o contexto em que se encontra o informante, e, 

reportando-se ao perfil dos entrevistados, verifica-se que a maioria tem suas 

origens nos três Estados do Sul do Brasil, onde significativa parcela da população 

é de descendência estrangeira, predominantemente de alemães e de italianos. 

Cabe destacar, ainda, outro entrevistado que indicou o Estado do Rio 

Grande do Sul como local que sonha ir, alegando “rever pessoas, lugar onde 

nasci”, situação esta que causou estranheza pela relativa proximidade a Balneário 

Camboriú, mas, ao mesmo tempo, levou à reflexão do porquê essa pessoa não 

realizar esse sonho aparentemente simples. E as repostas, mesmo apenas 

especulativas, deixam vir à tona dificuldades enfrentadas pelo idoso brasileiro, 

que por si só justificam a realização de inúmeras pesquisas, em diferentes áreas. 

Inquestionavelmente, as relações familiares assumem para o idoso 

papel relevante e, nesta pesquisa, além do desejo de resgatar suas origens, como 

anteriormente abordado, também em outras situações os pesquisados, na 

definição do local para o qual sonham viajar, revelaram o envolvimento com a 

família: ir ao Rio de Janeiro/RJ ou a Tubarão/SC para “visitar parentes”; a 

Portugal para “ver neto que é médico lá”; à Disneyworld tanto para “levar os netos 

para conhecer”, como para – de uma forma bastante típica na mulher dessa faixa 

etária, que sempre teve “seu universo” em sua família – “realizar uma última 

viagem com toda a família, para ver todos felizes”. De outra forma ainda é 

percebido que os familiares influenciam nas decisões dos pesquisados quando 

eles se apropriam de informações advindas de seus filhos ou netos para apontar 

sua opção de viagem, tais como: a escolha se São Francisco da Califórnia porque 

a “filha estudou lá”; da Disneyworld porque “as netas visitaram, é diferente, tem 

muita coisa diferente”; de Gramado/RS, porque “a filha falou que é bonito”; do 

Nordeste do Brasil em razão de que “a filha gostou”. 

Em que pese ser uma área ainda bastante polêmica e recoberta de 

preconceitos – a das relações amorosas das pessoas de terceira idade –, pôde-se 

identificar que também elas estão presentes no imaginário dessas pessoas, ao 

manifestarem seus sonhos tanto de ir a Portugal porque “o ex-amor, dos quinze 

anos, era português” ou ir a Minas Gerais/MG “porque gosta dos homens 

mineiros”, como, talvez, ir à Itália para “conhecer Veneza e andar de gôndola”, 
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considerando-se que esse passeio é simbolicamente associado a romantismo. 

Essas falas foram de mulheres, as quais, como já abordado, na velhice se sentem 

mais livres, até para expressar, embora ainda muito timidamente, suas relações 

com pessoas do gênero oposto. 

Entretanto, é de ser mencionada a resposta de um homem, que 

freqüenta o grupo juntamente com sua esposa, ao expressar o motivo pelo qual 

sonha ir para a Grécia: “fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas para viver uma 

segunda lua-de-mel com minha esposa” e ainda acrescentou: “só depois que se 

fica velho é que se começa a dar valor para as coisas que a vida oferece”. 

Também sua esposa optou pela Grécia: “cruzeiro pelas ilhas para acompanhar 

meu marido na segunda lua-de-mel”. 

Essas manifestações, que, de certa forma, contemplam relações 

homem-mulher, foram ressaltadas, no contexto desta pesquisa, para exemplificar 

que também elas surgem como motivação para as viagens das pessoas de 

terceira idade. Entretanto, vale registrar que, se outro fosse o objeto deste 

trabalho, a análise aprofundada dessas falas conduziria, sem dúvida, a inúmeras 

possibilidades de interpretações a respeito desses posicionamentos. 

Percebe-se que vivências do passado também foram trazidas pelos 

pesquisados ao definirem suas sonhadas viagens, como, por exemplo, nas 

citações: “refazer a viagem que fiz com meu marido” e “refazer a viagem que fiz 

quando era jovem” - Europa; “relembrar a viagem que fiz com meu esposo há 

muitos tempo atrás” - Itália (viúva); “passei uma vez, como estava trabalhando 

não pude conhecer” – Curitiba/PR; “relembrar o período que morei lá e rever 

alguns amigos” e “porque servi como militar no Rio e, desde 1954, não retornei lá” 

- Rio de Janeiro/RJ; “rever a cidade que achei muito bonita” e “gostaria de voltar” - 

Treze Tílias/SC. Mesmo sem ser possível generalizar, pela falta de maiores 

informações individualizadas de cada um desses entrevistados, cabe referir que 

as reminiscências podem ser uma resposta à monotonia, como explicitam Rabbit 

e Winlhorpe (apud STUART-HAMILTON, 2002, p.95): 
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As pessoas mais velhas podem vivenciar um contraste cada vez maior 
entre um presente aborrecido e um passado cheio de acontecimentos. 
Os acontecimentos remotos são mais freqüentemente pesquisados e 
repetidos na memória, na medida em que o teatro da mente se torna o 
único espetáculo na cidade. 

 

A religiosidade, em consonância com o expresso por Goldstein (2000, 

p.132) de que “[...] as crenças, as atitudes e as atividades religiosas representam 

uma poderosa influência na vida de pessoas adultas”, também conduziu a 

escolha do destino da viagem que as pessoas de terceira idade sonham realizar. 

Destacou-se Aparecida do Norte/SP como um ícone da fé dos pesquisados, pelo 

“desejo de voltar”; porque “vou todos os anos”; por ser “meu sonho ir lá”; para 

“assistir missa porque me sinto bem”; e, em uma demonstração bem entusiástica, 

“me ajoelhar aos pés da santa”. Foram citadas, ainda, Fátima (Portugal) por achar 

“bonita a estória, a santa apareceu para as três crianças”, e Itália, para “conhecer 

a terra de Madre Paulina”. Novamente recorre-se a Goldstein (2000, p.132) para 

se obter uma melhor compreensão da relação entre envelhecimento e 

religiosidade: 

 
A religião é para muitas pessoas, o mais importante quadro de referência 
pessoal. Isto parece ser especialmente verdade para adultos na segunda 
metade de suas vidas. Os teóricos do desenvolvimento tendem a 
concordar que, a partir da meia-idade, os indivíduos passam a dar maior 
atenção aos aspectos internos do self, e que isso abre caminho aos 
sentimentos e comportamentos religiosos. 

 

Abandonando-se as influências afetivas e espirituais, verifica-se que os 

pesquisados também têm suas decisões afetadas, em termos de viagens, pelo 

que dizem outras pessoas e também pelos meios de comunicação, 

particularmente a televisão. Ao afirmar que sua sonhada viagem é para 

determinado lugar porque “ouço falar tanto”, “sempre ouvi falar”, “dizem que é 

bonito”, “pela beleza que os outros falam”, “devido à recomendação de amigo”, “o 

grupo falou”, o pesquisado está evidenciando que as informações prestadas por 

outras pessoas trazem influências para a construção de seu sonho, 

especialmente em função de experiências que “os outros” tiveram em relação a 

um determinado lugar. 
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Percebe-se nessas suas manifestações que dois tipos de informantes 

têm ascendência sobre suas decisões: um bastante genérico e impessoal, pois as 

formas que utilizam para se expressar (dizem, falam, ouvi falar) indicam o 

coletivo, sem especificação de relação familiar ou de amizade; e no outro fica bem 

definida essa relação, é o amigo, é o grupo ao qual pertence e, como já 

comentado, são os familiares. Mas, naturalmente, que a definição do grau com 

que a opinião “dos outros” interfere nas escolhas das pessoas de terceira idade 

vai depender de cada um, de suas características pessoais, da forma que se 

relacionam com os demais, enfim, de como vivem. 

Por fim, também foi declarada explicitamente a influência da televisão 

na definição do lugar que os pesquisados sonham conhecer, ao escolherem: a 

Itália porque “acho bonito o que vejo na televisão”; Marrocos em razão de que 

“fico encantada com a cultura do país quando assisto a novela ‘O Clone”’5; 

Campos do Jordão/SP e Lages/SC pelas “coisas bonitas na televisão”; Fernando 

de Noronha/PE pois “o lugar é lindo, maravilhoso, pelo que vejo na televisão”; o 

Nordeste do Brasil porque “vejo na televisão que as praias são maravilhosas”; 

São Paulo/SP para “ver o Sílvio Santos”6. É inquestionável o impacto da televisão 

sobre o lazer da vida moderna e, em especial na vida das pessoas de terceira 

idade, não só entretendo, como possibilitando que vejam lugares e eventos que, 

por limitações físicas ou financeiras, não possam participar. Entretanto, merece 

especial atenção a qualidade das informações veiculadas, muitas vezes, 

inadequada para as pessoas mais velhas, como bem abordado por Stuart-

Hamilton (2002, p.191): 

 
Os programas na televisão ou no rádio são voltados principalmente para 
as necessidades dos adultos mais jovens. Os programas podem ser 
apresentados de maneira excessivamente sensacionalista ou ter um 
conteúdo básico que não lhes interessa (por exemplo, programas 
orientados para a ‘juventude’). O advento da ‘televisão de nichos’, 
proporcionado pelas delícias da televisão a cabo e por satélite, não 
trouxe muito que pudéssemos considerar de especial interesse para os 
adultos mais velhos. 

                                                 
5 Novela que estava sendo apresentada na televisão à época das entrevistas. 
 
6 Apresentador de programa de televisão de grande audiência aos domingos. 
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Da discussão conduzida na busca de respostas do porquê o 

pesquisado elegeu determinado lugar como aquele para o qual sonha viajar, 

pode-se afirmar que praticamente cada um dos aspectos abordados originaria, 

por si só, uma outra dissertação, tal a complexidade encontrada ao se lidar com 

os sonhos das pessoas em geral, ainda mais, das pessoas de terceira idade, que 

trazem consigo anos e mais anos de vivências. Mas, espera-se que alguns dos 

pontos julgados relevantes para o desenvolvimento do turismo para a terceira 

idade tenham restado mais bem compreendidos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O envelhecimento da população é inquestionável. Em 2.050, de acordo 

com projeções realizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), 22% da 

população mundial, 22% da população da América Latina e 23% da população 

brasileira terão sessenta anos ou mais. Esse fato originará a necessidade de um 

conjunto de alterações profundas em diferentes áreas – política, econômica, 

seguridade social, saúde, lazer e turismo, entre outras – e exigirá que valores e 

comportamentos até então vigentes sejam revistos, sobretudo a forma da velhice 

“ser vista" pela sociedade e do próprio velho “se ver”. 

Nesse contexto, o profissional do turismo deve atuar com uma ampla 

visão do processo de envelhecimento, tendo presente que o envelhecer é uma 

experiência individual e que produtos e serviços adequadamente definidos podem 

contribuir para que o idoso vivencie experiências gratificantes. 

Assim, considerando que conhecer o turista de terceira idade assume 

significativa relevância, na presente pesquisa, foram investigadas pessoas com 

60 anos ou mais, residentes em Balneário Camboriú (SC) e integrantes de 13 

grupos de terceira idade em funcionamento no município, procurando-se 

identificar suas características sócio-econômicas, e, especialmente, os motivos 

por eles levados em consideração ao decidirem realizar, ou não, uma viagem, 

bem como os locais para os quais sonham viajar. 

No desenvolvimento desse estudo, preliminarmente, em busca de uma 

primeira aproximação aos 13 grupos de terceira idade, foram entrevistados os 

responsáveis pelos mesmos, estando as principais informações obtidas 

sintetizadas a seguir: 

 

- os grupos reúnem, em média, 480 pessoas; 

- em sua maioria, foram criados para atender política de instalar um 

grupo em cada bairro; 
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- o tempo de funcionamento dos mesmos varia de um a 20 anos, 

sendo que a maioria situa-se entre três e nove anos; e, 

- as viagens realizadas pelos grupos, na quase totalidade, são 

organizadas pelos próprios participantes e os destinos escolhidos, 

em 68,8% dos casos, são para localidades próximas a Balneário 

Camboriú, predominantemente em razão de dois principais fatores: 

convite para participação em eventos e confraternizações e em 

razão de limitações financeiras dos grupos e/ou de seus 

participantes. 

 

Em prosseguimento, baseando-se na análise das informações obtidas 

junto aos cento e quarenta e cinco entrevistados que compuseram a amostra 

desta pesquisa, procurou-se traçar um perfil dos participantes dos grupos de 

terceira idade de Balneário Camboriú, cabendo destacar os seguintes aspectos: 

 

- são oriundos, em significativa maioria (89,6%), dos três Estados da 

Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul); 

- vieram residir em Balneário Camboriú em busca de melhor 

qualidade de vida (60,7%), por relações familiares (23,4%) ou por 

aspectos relacionados a trabalho (15,9%); 

- há mais pessoas da faixa etária entre sessenta e setenta anos 

(66,2%); e, pela peculiaridade, cabe destacar a presença de seis 

pessoas acima de oitenta anos, corroborando o comentado 

envelhecimento da terceira idade; 

- são predominantemente do gênero feminino (81,4%), o que tanto vai 

ao encontro da feminilização do processo de envelhecimento da 

população brasileira, como também, revela comportamentos 

diferenciados entre homens e mulheres no que diz respeito, entre 

outros aspectos, às relações sociais na velhice; 
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- há uma certa paridade entre pessoas com e sem companheiro, 

merecendo destaque, nesse último grupo, a quantidade elevada de 

viúvas, evidenciando não só a maior longevidade das mulheres em 

relação aos homens, como também padrões da sociedade que 

levam a mulher com mais de sessenta anos a permanecer só; 

- apresentam baixo nível de escolaridade, sendo que a maioria 

(71,7%) freqüentou apenas o primeiro grau, dos quais poucos 

completaram seus estudos; 

- é significativa não só a quantidade de pessoas que recebem 

aposentadoria e/ou pensão, ou seja, mantêm vínculo com a 

previdência social (74,5%), como também de mulheres 

economicamente dependentes do cônjuge ou familiares (40,7% 

entre pensionistas e sem rendimento). Esses aspectos se refletem 

no rendimento mensal, pois a maioria (61,9%) se enquadra na faixa 

salarial de até cinco salários mínimos, ressaltando dificuldades 

financeiras enfrentadas por idosos no Brasil; 

- preferem, no que diz respeito à operacionalização de suas viagens, 

“pacotes” organizados pelo próprio grupo, por períodos inferiores a 

dez dias, incluindo tanto o transporte em ônibus fretado ou avião e a 

hospedagem em hotel, como também as refeições e os passeios. 

 

Também se procurou investigar, de acordo com os objetivos definidos 

para esta pesquisa, condicionantes do turismo para a terceira idade e o sonho do 

turista de terceira idade. As informações prestadas pelos pesquisados referentes 

a esses aspectos, em um primeiro momento, pareciam mostrar apenas 

impressões particulares, isoladas, sem qualquer conteúdo que possibilitasse um 

aprofundamento do estudo. Contudo, na leitura e na releitura das mesmas, 

começaram a se fortalecer relações e entendimentos que levaram à construção 

de categorias que permitiram melhor compreender tanto os motivos que influem 

na decisão da pessoa de terceira idade de viajar ou não viajar, como os que 

levam essas pessoas a sonhar em viajar para determinado local. 
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Dessa forma, os motivos que impulsionam a pessoa com 60 anos ou 

mais a realizar uma viagem e os que a impedem de viajar foram analisados a 

partir das quatro categorias a seguir: 

 

- Características da viagem e do destino: envolvendo desde aspectos 

objetivos como a quantidade de dias da viagem, o tempo de 

deslocamento ao destino, como instalações nos meios de 

hospedagem, até aspectos mais subjetivos como apreciar a 

natureza, buscar conhecimentos e novas experiências. 

- Interação com pessoas: a viagem é vista como uma possibilidade de 

relacionar-se com o grupo, com os amigos ou com familiares; por 

outro lado, há os que deixam de viajar em função de outras 

pessoas. 

- Aspectos financeiros: preço muito elevado da viagem e rendimento 

muito baixo da pessoa de terceira idade são fatores que restringem 

a realização de viagens. 

- Compromissos e restrições pessoais: compreende tanto a ausência 

de impedimentos ampliando as possibilidades de viajar, como o 

desempenho de atividades ou situações relacionadas à saúde 

impedindo que viajem. 

 

Relativamente aos motivos pelos quais os pesquisados elegem algum 

lugar como seu sonho, os mesmos foram analisados com base em duas 

categorias, a saber: 

 

- Aspectos cognitivos e exploratórios: envolvendo o desejo e a 

curiosidade de conhecer o diferente, o histórico, o atrativo simbólico; 

a possibilidade de fruição de banhos termais ou de mar, do sol, do 

calor ou de brinquedos em parques temáticos; e, ainda, a 

contemplação do natural e do belo. 
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- Aspectos emocionais e vivenciais: centrando-se no campo da 

subjetividade, contempla envolvimentos afetivos, como buscar as 

origens, reunir-se com a família e amigos, relembrar momentos 

prazerosos; envolvimentos espirituais, representados pela 

religiosidade; e, também, influências recebidas de outras pessoas e 

dos meios de comunicação. 

 

Os dados analisados de acordo com as categorias acima comentadas 

permitem assegurar que os objetivos estabelecidos para esta pesquisa foram 

alcançados e de que, possivelmente, agregarão valor ao campo do conhecimento 

relacionado. De certa forma, pode-se considerar que os resultados obtidos 

superaram os esperados, pois ao serem analisadas as informações prestadas 

pelos pesquisados verificou-se que elas carregavam significações que iam além 

do universo dos participantes dos grupos de terceira idade de Balneário 

Camboriú, possibilitando que se adentrasse no mundo de sonhos e realidade do 

turista de terceira idade. 

Assim, acredita-se que para o adequado desenvolvimento do turismo 

para a terceira idade, além de se ter sempre presente que o envelhecer é um 

processo individual, também é importante a observância das seguintes 

constatações relativas às pessoas que compõem esse segmento: 

 

- são pessoas com tempo disponível e muitos sonhos irrealizados; 

- não obstante restrições enfrentadas, dentre as quais se destacam as 

de ordem financeira, apreciam muito as viagens; 

- os grupos aos quais pertencem e as pessoas com as quais se 

relacionam são referenciais para definição de suas viagens; 

- participam das atividades turísticas tanto em busca de interações 

sociais positivas, como de novos conhecimentos e de fruição da 

natureza; 

- aspectos subjetivos, especialmente envolvimentos afetivos, são 

impulsos que os levam a desejar viajar; e, 
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- à medida do possível, devem participar da escolha e organização de 

seus roteiros de viagem, possibilitando que os destinos escolhidos e 

as características da viagem lhes sejam adequadas. 

 

Ao finalizar este estudo, percebe-se que o processo de sua construção 

em muito se assemelhou a uma viagem, porquanto, em ambos, diferentes etapas 

vão se sucedendo ao longo do tempo, a saber: 

 

- A delimitação do tema corresponde ao momento que se decide o 

destino da viagem, isto é, aonde se deseja ir? 

- A definição de dados relevantes da realidade para a compreensão 

da pesquisa equivale à busca de informações sobre o destino para o 

qual se deseja viajar, ou seja, necessita-se recorrer a todas as 

fontes para se municiar dos conhecimentos imprescindíveis para 

mais claramente ser entendido o lugar ao qual se quer chegar. 

- A definição dos procedimentos metodológicos muito se assemelha 

ao planejamento da viagem, envolvendo respostas a perguntas tais 

como: de que forma se chega ao destino? Que meios podem ser 

utilizados? Quais os recursos disponíveis? 

- A coleta e a análise das informações é a viagem em si, e, nesse 

caso, em companhia dos turistas de terceira idade, que foram 

mostrando, ao longo do percurso, de quantas diferentes maneiras se 

pode olhar e vivenciar as atividades turísticas. 

- Nas considerações finais está refletido o retorno da viagem, quando 

se chega, cansado e satisfeito, com muitas novidades a serem 

contadas e lembranças gratificantes. Entretanto, ao mesmo tempo, 

já se está pensando na próxima viagem, pois os conhecimentos 

adquiridos, ao invés de esgotarem as possibilidades de novos 

aprendizados, apenas as ampliaram, mostraram novos rumos e 

novas formas de olhar o “destino visitado”. Pode-se concluir que 

Milton Nascimento e Fernando Brant estão irrepreensivelmente 

corretos ao dizerem na música Encontros e Despedidas: “são só 
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dois lados da mesma viagem, o trem que chega é o mesmo da 

partida.” 

 

Assim, e assumindo-se as perspectivas de crescimento do turismo para 

a terceira idade, entende-se que outras pesquisas poderiam ser desenvolvidas, 

objetivando melhor compreender as pessoas que compõem esse segmento, o 

que possibilitaria o aprimoramento dos produtos e serviços a elas ofertados. 

Dentre possíveis estudos, preliminarmente, cabe destacar que uma 

apropriada continuidade para o presente trabalho seria a investigação dos demais 

idosos residentes em Balneário Camboriú e não participantes de grupos de 

terceira idade, pois, talvez, a forma de olharem o turismo seja diferente da 

daqueles que participam desses grupos e que foram objeto desta pesquisa. 

Outras sugestões, por já terem sido abordadas ao longo deste estudo, 

aqui apenas são mencionadas: o porquê da pouca utilização das agências de 

viagens no planejamento das viagens dos grupos de terceira idade; confronto 

entre a visão do trade e a do turista de terceira idade no que se refere à ocupação 

dos equipamentos turísticos na baixa temporada; a relevância da gastronomia no 

turismo para a terceira idade; o desenvolvimento de políticas públicas e privadas 

que facilitem o acesso dos idosos às atividades turísticas; a influência dos meios 

de comunicação nas decisões do turista de terceira idade; estudos mais 

aprofundados sobre o papel que envolvimentos emocionais assumem na escolha 

de viagens pelas pessoas de terceira idade. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice A - Roteiro da entrevista com os responsáveis pelos 

grupos de terceira idade. 

 

 

1) Nome do grupo: ________________________________________________ 
 
2) Responsável/contato: ____________________________________________ 
 
3) Número de participantes: _________________________________________ 
 
4) Gênero: Masculino. Quantos? ________ Feminino: Quantos? ____________ 
 
5) Média de idade dos integrantes do grupo: ____________________________ 
 
6) Há quanto tempo o grupo existe e com quantos componentes iniciou? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
7) Como ocorreu a formação do grupo? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
8) Os participantes costumam realizar viagens turísticas? Em caso afirmativo, 
essas viagens costumam ser realizadas pelo grupo ou individuais? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
9) Para onde foram realizadas as principais viagens realizadas pelo grupo? 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
10) A organização da viagem é realizada por uma agência de viagens e turismo, 
pelo próprio grupo ou por alguém específico? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
11) Poderia informar quais os fatores influenciadores para a escolha das 
destinações? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Apêndice B - Roteiro da entrevista com os participantes 

dos grupos de terceira idade. 

 

 

Grupo: __________________________________________________________ 
 
Pesquisador: _______________________________________ Data: ___/___/___ 
 
1) PERFIL DO ENTREVISTADO 
 

1.1) A quanto tempo reside 

em Balneário Camboriú? 

1. (   )  menos de 5 anos 

2. (   )  de 5 a 10 anos 

3. (   )  de 11 a 15 anos 

4. (   )  de 16 a 20 anos 

5. (   )  mais de 20 anos 

1.2) Residência anterior: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

1.3) Qual o motivo da sua 

mudança para Balneário 

Camboriú?_______________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

1.4) Gênero 1.5) Estado Civil 1.6) Faixa etária 

1. (   )  masculino 

2. (   )  feminino 

1. (   )  solteiro 

2. (   )  casado 

3. (   )  viúvo 

4. (   )  separado/divorciado 

5. (   )  outro 

1. (   )  de 60 a 70 anos 

2. (   )  de 71 a 80 anos 

3. (   )  mais de 80 anos 

1.7) Escolaridade 1.8) Situação profissional 1.9) Rendimento mensal 

1. (   )  primeiro grau 

2. (   )  segundo grau 

3. (   )  nível superior 

4. (   )  incompleto 

5. (   )  completo 

1. (    )  em atividade 

2. (    )  aposentado 

3. (    )  aposentado em atividade 

4. (    )  aposentado/pensionista 

5. (    )  pensionista 

6. (    )  pensionista em atividade 

7. (    )  sem atividade 

1. (  )  menos de 2 salários 

mínimos 

2.(  )  de 2 a 5 salários 

mínimos 

3. (  )  de 6 a 10 salários 

mínimos 

4. (  )  de 11 a 15 salários 

mínimos 

5. (  )  de 16 a 20 salários 

mínimos 

6. (  ) acima de 20 salários 

mínimos 

7. (   ) sem rendimento próprio 
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2) EXPECTATIVAS 
 

2.1) Ao decidir realizar uma viagem, qual o principal aspecto que leva em consideração? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.2) Qual o principal motivo que lhe dificulta/impede a realização de uma viagem? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.3) Como você gostaria que as viagens fossem, em termos de: 

2.3.1) Duração 2.3.2) Transporte 2.3.3) Hospedagem 

1. (   )  até 4 dias 

2. (   )  de 5 a 10 dias 

3. (   )  de 11 a 15 dias 

4. (   )  de 16 a 20 dias 

5. (   )  de 21 a 30 dias 

6. (   )  de 30 a 45 dias 

7. (   )  de 45 a 60 dias 

8. (   )  mais de 60 dias 

1. (   )  carro particular 

2. (   )  ônibus de linha 

regular 

3. (   )  ônibus fretado 

4. (   )  avião 

5. (   ) _________________ 

1. (   )  casa de parentes/amigos 

2. (   )  hotel 

3. (   )  pousada 

4. (   )  casa/apartamento locado 

5. (   )  camping 

6. (   ) ___________________ 

2.3.4) Acompanhantes 2.3.5) Forma 2.3.6) Planejamento e organização 

1. (   ) sozinho (a) 

2. (   ) cônjuge 

3. (   ) familiares 

4. (   ) amigos 

5. (   ) grupo a que 

pertence 

1. (   ) por conta própria 

2. (   ) pacote com transporte 

e hotel 

3. (    ) pacote com tudo 

incluído 

4. (    ) ________________ 

1. (   ) iniciativa própria 

2. (   ) agência de viagem 

3. (   ) familiares 

4. (   ) responsável pelo grupo 

5. (   ) ____________________ 

 
3) MOTIVAÇÃO 
 

3.1 – Qual o tipo de destinação que escolheria para viajar? 

1. (   ) nacional 

2. (   ) internacional 

3.2 – Se hoje, você ganhasse uma viagem para qualquer local, qual escolheria? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.3 – Qual a principal razão dessa sua escolha? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


