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Resumo 

 O presente artigo se concentrou na investigação do sentido da viagem 
para os jovens universitários no contexto da hipermodernidade. Os elementos 
teóricos que orientaram a investigação foram as discussões sobre a transição da 
modernidade para a hipermodernidade, mobilidade internacional e aspectos 
relacionados à viagem. Para a realização do artigo, foi utilizado o método survey 
descritivo a partir de uma amostra não-probabilística, assim como a pesquisa 
documental e a bibliográfica. Além disso, foi aplicada uma pesquisa quantitativa 
exploratória com jovens universitários entre os dias 13/08/2012 e 28/08/2012. Por 
fim, realizou-se uma pesquisa de natureza qualitativa, por meio de entrevistas em 
profundidade com pessoas de variadas idades.  
 
Palavras-chave: Viajar. Mobilidade. Bildung.  
 

Introdução 

 O artigo cujos resultados estão aqui reunidos busca investigar o sentido 

da viagem para os jovens universitários na hipermodernidade, tendo como 

justificativa a compreensão do sentido que esses viajantes imprimem não apenas 

aos deslocamentos físicos de natureza internacional, mas às experiências vividas. 

 Os problemas inicialmente formulados estão alinhados ao tema e podem 

ser descritos nos seguintes termos: o que entender por viajante? Qual é o perfil do 

jovem universitário hipermoderno? Que tipo de viagem eles preferem fazer, por 

quê? Qual é o sentido que imprimem a viagem? Até que ponto a viagem expressa 

funcionalidade ou a identidade do viajante – certo modo de pensar e de ser, 
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determinada visão de mundo, de sociedade e de indivíduo? Em que medida é 

possível afirmar a mobilidade do jovem universitário hipermoderno como um valor 

social, capaz de gerar capital de mobilidade?  

 

O desejo pelo viajar 

 

 Os projetos de viagem se intensificam a partir do século XVI, com “a 

descoberta de novos continentes, a penetração dos povos uns nos outros, o 

desaparecimento progressivo dos espaços vazios nos mapas, as conquistas mútuas e 

o cosmopolitismo generalizado” (ONFRAY, 2009, p. 57). Assim, é difícil imaginar a 

expansão das fronteiras da humanidade sem considerar as grandes viagens 

ocorridas nos últimos séculos (GUIA FUJA POR UM ANO, 2006). 

 Segundo Bauman (1999, p.8) “ser local num mundo globalizado é sinal de 

privação e degradação social”. A globalização fez com que a mobilidade deixasse 

de ser uma opção, mas enquanto alguns indivíduos tornaram-se “globais”, outros 

preferiram se fixar em uma única localidade. Devido ao fato de que, a partir da 

pós-modernidade, a mobilidade transformou-se em um bem de consumo que pode 

ser mensurado, viajar tornou-se um bem imaterial socialmente valorizado. 

Consumir deixou de ser somente um ato de colecionar “coisas”, mas também de 

consumir experiências e sensações. No entanto, a estratificação social acarreta 

desigualdades e alguns indivíduos consomem essa experiência mais do que outros 

(BAUMAN, 1999).   
 A procura por uma identidade não fixa foi uma das consequências mais 

impactantes para os indivíduos que transitaram da modernidade para a 

hipermodernidade. O ato de viajar tornou-se essencial para que o indivíduo busque 

e remodele sua identidade quantas vezes lhe parecer necessário, dependendo do 

lugar em que estiver e das experiências vivenciadas. 

 O termo mais adequado para contextualizar o atual estágio da sociedade 

é o de hipermodernidade. “O que mais não expõe uma modernidade elevada à 

potência superlativa?”, questiona Lipovetsky (2004, p. 53). A hipermodernidade 

consiste em “modernizar a própria modernização” e “racionalizar a 

racionalização”. Ela corresponde em uma “sociedade liberal, caracterizada pelo 

movimento, pela fluidez, pela flexibilidade; indiferente como nunca antes se foi 
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aos grandes princípios estruturantes da modernidade, que precisam adaptar-se ao 

ritmo hipermoderno para não desaparecer” (LIPOVETSKY, 2004, p. 26). 

 Por meio das contribuições trazidas por Bauman (1998; 2001) e por 

Lipovetsky (2004), é possível observar que as suas ideias investigam, 

indiretamente, as condições da(s) mobilidade(s) contemporânea(s). Desde o 

período da transição da modernidade para a pós- modernidade, pessoas, 

organizações, objetos e capitais estão se desprendendo da fixidez, deslocando-se 

cada vez mais. A mobilidade física, segundo Urry (2007), é um movimento inerente 

da sociedade desde a modernidade e que se energiza a partir da superação das 

sociedades, uma vez que as mudanças das relações de espaço-tempo impactam no 

grau de mobilidade(s) dos indivíduos. 

 Os motivos para se viajar já foram objeto de muitos estudos que, apesar 

de divergirem em certos aspectos, apresentam a mesma essência. McDonnell, Allen 

e O’Toole (1999) defendem quatro razões que instigam as pessoas a viajarem: a 

motivação social (interação), a motivação organizacional (status/ 

reconhecimento), os motivos fisiológicos (exercícios de relaxamento) e os motivos 

pessoais (novas experiências, realização pessoal). Já Crompton e McKay (1997) 

acrescentam aspectos como aprendizagem, condicionamento cultural, influências 

sociais, e novas percepções. 

 Os estudiosos Uysal e Jurowski (1994) perceberam que as pessoas viajam 

porque são empurradas por forças internas (psicológicas) e puxadas por forças 

externas (atributos do destino). Enquanto os motivos que empurram os indivíduos 

explicam, por exemplo, o desejo de sair de férias, os motivos que puxam 

contribuem na explicação da escolha do destino (CROMPTON, 1979).  

 Crompton e McKay (1997) identificaram sete razões integrantes dos 

fatores que empurram: (i) novidade, o desejo de procurar ou descobrir 

experiências novas e diferentes por meio de viagens recreativas; (ii) socialização, o 

desejo de interagir com um grupo e seus membros; (iii) prestígio/status, o desejo 

de alcançar uma elevada reputação aos olhos das outras pessoas; (iv) repouso e 

relaxamento, desejo de descansar mental e psicologicamente para diminuir a 

pressão do dia-a-dia; (v) valor educacional ou enriquecimento intelectual, desejo 

de obter conhecimento e de expandir os horizontes intelectuais; (vi) reforço do 

parentesco e procura de relações familiares mais intensas; e (vii) regressão, desejo 



 

II Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 30 e 31 de outubro de 2013 

 
4 

de reencontrar um comportamento remanescente da juventude ou infância e de 

subtrair constrangimentos sociais. 

 Em relação aos fatores que puxam, Fakeye e Crompton (1991) apontaram 

seis domínios: (i) oportunidades sociais e atrações; (ii) atrativos naturais e 

culturais; (iii) acomodação e transporte; (iv) infraestrutura, alimentação e povo 

amigável; (v) amenidades físicas e atividades de recreio; e (vi) bares e 

entretenimento noturno. 

 A partir das propostas de Crompton e McKay (1997), foram definidos 

quatro pilares que representam as razões para viajar: (i) exploração cultural; (ii) 

novidade; (iii) equilíbrio; e (iv) socialização. Esses pilares podem ser identificados  

ao longo do filme: na ânsia dos jovens em conhecer novos lugares; no desejo de 

aprender e colaborar com as pessoas que encontram no caminho; no compartilhar 

de experiências diversas e nutrir o desejo de transformação das pessoas e de suas 

realidades.  

 Outro aspecto relevante do ato de viajar é a diferença existente entre 

turista e viajante, ou ainda, entre turista e vagabundo. A primeira categorização – 

entre turista e viajante – foi apresentada por Onfray (2009): enquanto o primeiro 

compara, o segundo separa, ou seja, o viajante não mede tampouco compara as 

outras civilizações que conhece a partir de pré-conceitos; ele simplesmente 

absorve as diversidades presentes. O turista “toca de leve uma cultura e se 

contenta em perceber sua espuma” (p. 58), mantendo-se como espectador e com 

certa distância em relação aquele novo mundo; o viajante, por sua vez, adentra em 

um universo novo sem julgamentos e condenações, preferindo sempre 

compreender aquilo que lhe é desconhecido. Ele sabe que viajar “solicita o desejo 

e o prazer da alteridade” (ONFRAY, 2009, p. 60) humanizante aquela que tem 

chance de colaborar para a concretização do conceito de “aldeia global” formulado 

na década de 1960 pelo filósofo e educador canadense Hebert Marshall McLuhan. 

 Já a segunda categorização – entre turista e vagabundo – foi apresentada 

por Bauman (1998), considerada bastante adequada no contexto da sociedade pós-

moderna (ou hipermoderna na perspectiva de Lipovetsky): os turistas e os 

vagabundos. Enquanto “os turistas viajam porque querem; os vagabundos, porque 

não têm nenhuma outra escolha” (BAUMAN, 1998, p. 118). Os turistas possuem a 
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habilidade de não pertencerem aos lugares visitados, ou seja, é “deles o milagre de 

estar dentro e fora do lugar ao mesmo tempo” (BAUMAN, 1998, p. 114).  

 Além disso, eles têm a aptidão da mobilidade, podendo mudar de acordo 

com suas necessidades e desejos. Essa aptidão pode ser chamada também de 

independência, liberdade ou autonomia, sendo considerada a “conditio sine qua 

non de tudo o mais que seus corações desejam”, tornando-se viajantes (BAUMAN, 

1998, p. 114). 

 Já os vagabundos encaram o significado da liberdade como a não 

obrigatoriedade do viajar, e consideram o mundo “insuportavelmente inóspito” 

(BAUMAN, 1998). Eles sabem que não ficarão por muito tempo em um lugar, pois 

não são bem-vindos, sendo considerados “turistas involuntários”. Vale ressaltar que 

os termos utilizados por Bauman (1998) são metáforas e que para um indivíduo ser 

considerado turista ou vagabundo ele não precisar viajar fisicamente.  

 Apesar das distinções existentes nas categorizações apresentadas acima, 

é importante destacar que tanto a condição de viajante quanto a de turista 

coexiste no mesmo indivíduo, sobrepondo-se uma à outra em função do desejo e da 

busca pela liberdade e pelo autoconhecimento. O turista de Bauman (1998) e o 

viajante de Onfray (2009) consistem em indivíduos que buscam sempre encontrar 

um sentido na mobilidade – ou até mesmo a quintessência da viagem.    

 Viajar tornou-se um bem de consumo intangível e altamente valorizado, 

fazendo com que a mobilidade física reflita e reforce as desigualdades sociais - 

como no caso dos turistas e viajantes. Na busca de respostas sobre o sentido da 

viagem para jovens universitários, o trabalho propôs-se a buscar informações nos 

âmbitos bibliográfico e de campo. No campo foram aplicados 62 questionários a 

jovens universitários, além de serem realizadas 11 entrevistas em profundidade – 

sendo que sete foram realizadas com jovens enquanto as outras quatro com 

indivíduos com idade superior a 28 anos.   

 Os dados revelam que a população que integra a amostra é formada por 

pessoas muito jovens: dos 62 questionários considerados, 49 respondentes tem 

idade que varia de 19 a 21 anos. Certamente a prevalência dessa faixa etária se 

deve ao fato de o instrumento ter sido respondido por estudantes de graduação. 

Mas cabe lembrar que o interesse por experiências internacionais de estudo 
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associada a vivências interculturais ocorrem cada vez mais cedo entre os jovens, 

não apenas brasileiros (LIMA e CZARLINSKI, 2012).  

 Reforçando resultados de pesquisas realizadas no Brasil (LIMA e 

CZARLINSKI, 2012; LIMA e RIEGEL, 2010; 2011; 2012) e no exterior (BALATTORE, 

2010 e TERRIER, 2010), tendo foco em mobilidade acadêmica de natureza 

internacional é predominantemente formada por jovens do gênero feminino: no 

universo de 62 respondentes, 47 são garotas.  

 Todos os respondentes tem formação superior ou estão realizando um 

curso de educação superior. Pelo fato de a maioria dos respondentes ter em 

comum o status de estudante em uma mesma instituição de educação superior, as 

áreas de formação a que estão vinculados coincidem com os cursos de graduação 

oferecidos pelo referido estabelecimento (Fig. n.16): Relações Internacionais (27) 

[curso de origem da autora do relatório final de pesquisa], seguido de 

Administração de Empresas (10), Comunicação (10) e Design (5). Explica ainda o 

expressivo número (56 respondentes) que informa ter curso superior incompleto. 

 As figuras 1 e 2 reúnem os dados mais importantes do levantamento 

realizado uma vez que o objetivo principal desta investigação reside em 

compreender o significado da viagem para os jovens universitários. Apesar de 

viajarem por períodos curtos (34 permanecem entre duas e três semanas em 

viagem) e 51 deles preferirem viajar acompanhados, para 53 respondentes o 

principal sentido da viagem reside na possibilidade de viver experiências 

multiculturais. Contraditoriamente, um número superior de respondentes (53) não 

atribui qualquer importância à possibilidade que a viagem abre de se conhecer 

outra cultura. Para 24 a viagem adquire um caráter marcadamente instrumental na 

medida em que é associado à possibilidade de diferenciar o currículo e estudar em 

instituições renomadas (20). Ao mesmo tempo, 56 respondentes acreditam que é 

muito importante conhecer lugares interessantes 

 As respostas obtidas pelos questionários e pelas entrevistas reforçam as 

conclusões de McDonnell, Allen e O’Toole (1999) sobre os principais motivos que 

levam as pessoas a viajarem – motivações sociais (experiências interculturais, fazer 

novos amigos, conhecer lugares interessantes e outra cultura); motivações 

organizacionais (aprender/ aperfeiçoar outro idioma, estudar em instituições 

renomadas, diferenciar o currículo, ter alguma experiência de trabalho e buscar 
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alguma certificação); e motivos pessoais (viver experiências interculturais). No 

entanto, o questionário não abordou nenhuma questão relacionada aos motivos 

fisiológicos que levam as pessoas a viajar. Além disso, os dados também justificam 

as observações de Crompton e McKay (1997) sobre os setes fatores que integram as 

forças internas que empurram os indivíduos ao ato de viajar.  

 O material reunido com a realização das entrevistas revelam que o 

exercício da viagem vem ganhando cada vez mais espaço e relevância na vida dos 

jovens universitários. As respostas referentes ao sentido impresso a viagem revelam 

que não existe apenas um sentido, assim como não existe apenas um motivo para 

se viajar (GUIA FUJA POR UM ANO, 2006). 

- Acho que é uma forma, depende também, o intercâmbio foi uma forma 
de parar tudo, é meio clichê, mas é autoconhecimento mesmo. Você se 
desliga do seu mundo aqui e vive lá. E você aprende sobre você, como você 
lida com as pessoas e as mais diversas situações. Viagem é um momento 
de você parar, sair da sua rotina e pensar em você mesmo, para de pensar 
nos outros. Por sua vida em perspectiva. 
- Acho que o sentido é sair da zona de conforto. Você busca se entender 
mais, principalmente quando você viaja sozinho. Quando você chega em 
um extremo você tem de estar bem consigo mesmo, você tem de se 
entender. Quando eu fui pra Cuba, por exemplo, eu queria muito ir, mas 
quando cheguei lá foi decepcionante. Mas eu já estava lá. Agora vamos ver 
o que eu consigo aprender estando aí. Gosto de me colocar um pouco em 
extremidades pra ver como eu vou me virar. E daí eu levo isso pra minha 
vida pessoal. Hoje em dia não tenho nenhum problema, barreira e 
vergonha de me relacionar com pessoas de outras culturas. Quando você 
começa a viajar você vira cidadão do mundo. É como você aprende de cada 
situação. É um conceito de que todos fazemos parte. 
- Acho que na verdade cada viagem imprime um novo eu. Cada vez que 
volto, trago comigo uma nova peça de um quebra cabeça da minha 
personalidade, da minha vida, do meu eu. Viagem é conhecimento, quebra 
barreiras, tabus e paradigmas. É realmente a verdadeira fonte de 
conhecimento do ser humano. 
- Para mim, as viagens são oportunidades únicas de conhecer os destinos 
que eu estou visitando. Eu procuro saber todos os detalhes de tudo o que 
eu estou vendo e conhecendo. Quero sempre acumular experiências e boas 
memórias. Para isso, tento sempre tirar fotos de tudo o que me 
impressiona. Ao mesmo tempo, as viagens para mim são ótimas 
oportunidades de descanso; por isso eu tento sempre aproveitar o fato de 
eu não estar nem estudando nem trabalhando naquele momento.  
- Viagens são o dinheiro mais bem gasto e eu vejo uma viagem como um 
investimento. Investimento em conhecimento, em cultura, em alegria, em 
vida. Não importa para onde você vá, com quem você vá e o que você 
faça, uma viagem sempre vai lhe ensinar algo. 
- Existem diversos sentidos que se pode tirar de uma viagem, podem ser 
ferias, lazer, turismo e desacanso, mas para mim especialmente é 
conhecimento, cultura e mudancas de vida. Busco uma viagem para 
cnhecer novas realidades, compara-las com a minha e trazer tudo que eu 
gostei desse novo lugar para meu pais (minha vida). A viagem fica 
marcada nao apenas pelas fotos, mas principalmente pelas memorias. 
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 No entanto, foi possível identificar uma contradição nas entrevistas 

entre o uso e o sentido que os grupos formado dos mais jovens e dos mais 

experientes imprimem à viagem. Há um discurso comum tanto nos questionários 

quanto nas entrevistas aplicados a jovens sobre o sentido da viagem, que reside na 

possibilidade de vivenciar experiências multiculturais, diferenciar o currículo, 

adquirir autoconhecimento e conhecer lugares interessantes.  

 Além disso, para os jovens entrevistados, as experiências de viagens 

mais marcantes foram aquelas em que os mesmos viajaram sozinhos pela primeira 

vez e tiveram de aprender a “se virar”, como o primeiro intercâmbio ou o primeiro 

mochilão. Ao consultar sites de empresas promovedoras de intercâmbio, é 

interessante notar que o discurso dos jovens é semelhante ao dessas empresas, 

quando justificam a importância da viagem – tendo como foco o intercâmbio - está 

na transformação da visão de mundo, a ampliação do repertório cultural, a 

abertura da mente e valores. 

A pergunta é: por quê? Fazer um intercâmbio é muito mais do que ir 
para outro país estudar ou trabalhar.  Ter uma experiência em outro 
país transforma sua visão de mundo, amplia sua cultura, faz você rever 
seus valores e abre sua cabeça para novas ideias e crenças.(...) Além de 
tudo isso, fazer intercâmbio deixa o jovem mais independente e 
confiante(STB, 2013).  
 

 Entretanto, como é possível vivenciar de fato a multiculturalidade sendo 

que a maior parte dos respondentes dos questionários viaja por um período de duas 

a três semanas, em média, e ficam hospedados em hotéis?  

 Já para os quatro entrevistados com idade superior a 28 anos, viajar 

suscita distintos significados. Em primeiro lugar, as experiências mais marcantes 

para esses quatro entrevistados foram aquelas em que houve um envolvimento com 

o lugar visitado, seja por meio de algum tipo de aprendizado, pelo simples fato de 

sentir-se vivo ou experimentar a alteridade. Os relatos abaixo reforçam essa ideia: 

- já estive em mais de 50 países, por diversos motivos. Diria que as 
(viagens) mais marcantes foram aquelas nas quais consegui me envolver 
com pessoas e instituições locais. 
- Procuro conhecer onde há um sentido de História, lugares que tiveram 
importância na formação cultural do Ocidente. 
- I'm addicted to traveling and I have the plenty of choice. The most 
relevant international travels are, overall, those that gave me a cultural, 
interrelation and sentimental changes. 
- Se hoje para mim viajar é um habito dificilmente eliminável, é porque 
estimula a conhecer, a intender, a ver a perspetiva do outro através da 
curiosidade que determina na minha sede de conhecimento, vencendo a 
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preguiça. A viajem me dá adrenalina, nunca acabaria de viajar porque fui 
roubado ou ameaçado, isso faz parte da viagem não meu ver, já está na 
conta da viagem desde o inicio… 
 

  

 Na medida em que torna-se uma ferramenta para experimentar a 

alteridade, a viagem passa a adotar um caráter mais pessoal – e, portanto, menos 

instrumental como apontado pelos dados revelados pelos jovens. Outro aspecto 

importante presente nas entrevistas com esses quatro indivíduos foi a questão da 

língua, na qual o aprendizado do idioma facilita a interação e, consequentemente, 

a experiência da alteridade, de maneira a olhar para o outro sem julgamentos e 

com generosidade.  

- Prefiro viagens que tenham um significado, seja de aprendizado 
intelectual, profissional ou espiritual. (...) Gosto de entender o que as 
pessoas fazem e por que o fazem, o que as motiva a seguir adiante. Gosto 
da ideia de que no fundo todos somos humanos na mesma aldeia global, 
compartilhando de necessidades humanas essenciais. Apesar das 
diferenças, estou certo de que no final, "we are more similar than 
different". 
- Um sentido transformador, de aprimoramento. Quero conhecer o povo e 
os costumes, não apenas os monumentos estáticos. Por isso tento aprender 
um pouco de outros idiomas, para interagir com a população comum e 
saber deles o que eles pensam dos seus países. 
- During any travel I am totally involved emotionally and physically. First 
of all, my ideal is to have the possibility to unplug with the rest of the 
world, then no use of Internet, contact with anyone, etcetera. 
- Mas é verdade que aprender (e sobretudo ESCUTAR OS LOCAIS FALAR) é 
uma maravilha, para colher tantas riquezas culturais que passam através 
da língua. Mas sempre precisa alguém ao lado a explicar. Por isso prefiro 
viajar para lugares onde conheço alguém.(...) Estas coisa que conto tem a 
ver com a minha concepção da viagem como uma PONTE CONCRETA que m 
ajuda a tocar outros mundos e saber que eles existem, com a sua 
materialidade.   
 

 Dessa maneira, enquanto para os jovens universitários a viagem é 

instigada por motivações individuais e instrumentais – envolvendo status, prestígio 

e reconhecimento -, os entrevistados que possuem uma idade superior possuem 

uma motivação social sem pretensão de reconhecimento por isso, - vontade de 

interagir com um grupo distinto – e também de expandir os horizontes intelectuais.  
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Figura 1: Tabela sobre o sentido impresso à viagem I; 
Fonte: 62 questionários aplicados no período de 13/08/2012 a 28/08/2012; 
Nota: Elaborada pela autora, 2012/ questão de múltiplas respostas 
 

 
Figura 2: Tabela sobre o sentido impresso à viagem II; 
Fonte: 62 questionários aplicados no período de 13/08/2012 a 28/08/2012; 
Nota: Elaborada pela autora, 2012/ questão de múltiplas respostas  
 
 

Conclusões 

 Pode-se perceber que existe um número expressivo de jovens 

universitários que demonstra interesse pela mobilidade física internacional. Uma 

das justificativas para tal interesse pode ser o fato de que a maior parte dos 

respondentes (27) está cursando Relações Internacionais – curso de origem da 

autora. Além disso, a maioria dos respondentes (62) tem entre 19 e 21 e possui 

Ensino Superior incompleto (56). 

 No que diz respeito aos aspectos relacionados ao ato de viajar, é notável 

a centralidade que a viagem vem adquirindo na vida dos jovens respondentes. Para 
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27 deles, viajar é ‘extremamente importante’ quando questionados sobre como 

ocupavam o tempo livre. Além disso, 19 entrevistados acreditam ser 

‘extremamente importante’ viajar a lugares exóticos. Ao mesmo tempo, países que 

possuem problemas relacionados à segurança pública podem ser uma restrição na 

escolha de um país para viajar (36). Foi revelado também que 51 respondentes 

preferem realizar viagens internacionais acompanhados de outras pessoas (sinal de 

certa imaturidade emocional?) e que pessoas próximas são um fator de influência 

na escolha dos destinos de viagem para a maior parte dos jovens.  

No que diz respeito ao sentido impresso à viagem – objeto de investigação desta 

pesquisa -, grande parte dos respondentes (53) acredita residir na possibilidade de 

viver experiências multiculturais. As entrevistas também reafirmam a importância 

desse tipo de experiência. Além disso, foi considerado ‘muito importante’ conhecer 

lugares interessantes para 56 jovens, realçando a preferência da maioria deles por 

viajar para destinos exóticos.  

  No entanto, as quatro entrevistas realizadas com indivíduos mais 

experientes (28, 35, 45 e 63 anos) revelaram uma diferença no sentido da viagem 

entre esse grupo e o grupo de jovens universitários. Enquanto existe um discurso 

similar entre as respostas dos questionários e dos jovens entrevistados - que reside 

em viver experiências multiculturais, diferenciar o currículo, conhecer lugares 

interessantes/ exóticos e buscar (auto) conhecimento – os indivíduos mais 

experientes acreditam que o sentido da viagem está na possibilidade de extrair 

algum tipo de aprendizado (bildung), sentir-se vivo ou experimentar a alteridade – 

de maneira a interagir com as pessoas do lugar que está se conhecendo.  

 Tendo em vista os aspectos importantes considerados ao se viajar, a 

opção referente a viver experiências multiculturais foi a mais eleita pelos 

respondentes (38) e, em seguida, a possibilidade de aprender ou aperfeiçoar outro 

idioma (27) – reforçando o caráter instrumental da viagem. A importância de viver 

experiências multiculturais faz com que 35 jovens busquem entender e vivenciar 

uma nova cultura quando indagados sobre o que costumam fazer quando viajam. 

Mais uma vez, questiona-se como é possível entender ou vivenciar uma nova 

cultura considerando o curto período que esses jovens permanecem viajando – de 

duas a três semanas – e também o tipo de hospedagem que escolhem – em sua 

maioria, hotéis. Será que esse discurso é uma mera repetição do posicionamento 



 

II Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 30 e 31 de outubro de 2013 

 
12 

das empresas de intercâmbio, tendo em vista os sentidos impressos pelos indivíduos 

com idade superior a 28 anos?  

 Os pontos levantados acima foram considerados mais relevantes no 

momento de compreender o sentido impresso à viagem pelos jovens universitários 

da hipermodernidade. Pode-se perceber que para os jovens universitários a viagem 

é instigada por motivações organizacionais, como busca por status, prestígio e 

reconhecimento, por exemplo. Por outro lado, são as motivações sociais – como a 

vontade de interagir com um grupo distinto e de expandir os horizontes 

intelectuais - que instigam os indivíduos mais experientes. Por fim, após todas 

essas reflexões levantadas, fica apenas uma última questão em aberto: qual é o 

sentido que você imprime à viagem? 
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