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É curioso que, até agora, os efeitos benéficos de viajar 
tenham sido pouco estudados do ponto de vista científico. A 
medicina preocupou-se sobretudo com os possíveis riscos que 
as viagens apresentam para a saúde. "Também a psicologia tem 
surpreendentemente pouco a dizer sobre o tema", comenta 
Bettina Graf psicóloga da Universidade Técnica de Berlim. 

Para compreender melhor o fenômeno da viagem de férias, 
vale a pena examinarmos sua história. O desenvolvimento do 
turismo moderno pode ser reconstituído, sem lacunas, a partir 
do início do século 19, istoé, a partir do Romantismo. O homem 
medieval temia as forças da natureza, ao passo que o romântico 
a idealizava e louvava o seu efeito salutar, assim como da água 
e do ar não contaminados. "Encontramos aqui, pela primeira 
vez, os temas recorrentes da saúde e da recreação", explica a 
pesquisadora berlinense. Na Europa central, estavam particular
mente em voga as viagens a Spa (região termal belga), as quais 
só os mais abastados podiam desfrutar. Entre os italianos ricos, 
a moda era passar temporadas de terapia em cidades termais, 
como Salsomaggiore e Abano Terme e, no último quarto do 
século 19, nos balneários. Em 1873, foi inaugurado em Rimini 
o primeiro estabelecimento balneário da Itália, logo tomado 
como modelo por outras localidades litorâneas. Em 1894, um 
grupo de 57 ciclistas fundava o Touring Clube Italiano, com a 
intenção de "difundir os valores ideais e práticos da viagem", 
que, cinco anos depois, já contava com 16 mil inscritos. 

Mas foi somente na segunda década do século 20, 
com o totalitarismo na Itália, na Alemanha e na Rús
sia, que projetos sociais passaram a incluir o turismo, 
fixando-lhe funções e papéis específicos voltados para 
a organização e o controle do tempo livre das massas. 

A Itália fascista inaugurou essa política. Em 1925, Mussolini 
criou a Opera Nazionale Dopolavoro, serviço encarregado de 
organizar o lazer dos trabalhadores e, em particular, suas férias. 
NoTerceiro Reich, um papel análogo coube ao programa "Kraft-
-durch-Freude" (literalmente: a alegria fortalece), que oferecia 
viagens a preços módicos, a fim de assegurar aos novos domi
nadores a gratidão do povo. 

Só a partir dos anos 50 o fenômeno da viagem tornou-se de 
massa e aumentou de forma explosiva o número de turistas. O 
fenômeno, entretanto, abarca somente uma parte da população 
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mundial, a mais privilegiada. De todos os habitan
tes do planeta, só míseros 3,5% fazem viagens 
de férias. Alguns sociólogos sustentam por isso 
que o anual "êxodo em massa" é um fenômeno 
artificial, a desesperada tentativa de terapia de uma 
sociedade pós-industrial doente, que renunciou à 
luta para ter cidades mais habitáveis e condições 
de trabalho mais humanas. 

Para a nossa espécie, porém, o ímpeto de viajar 
não é artificial. De fato, o Homo sapiens viajou a 
maior parte de sua existência, e há alguns milhares 
de anos certas populações do neolítico tornaram-
-se nômades. Parece então bastante improvável 
que se realize a esperança de alguns ecologistas 
que gostariam que o homem renunciasse de 
maneira espontânea a deslocar-se. 

O psicólogo ambiental Roger S. Ulrich, da 
Universidade do Texas, também aponta a impor
tância da história evolutiva. Em 1987, ele suscitou 
certo alvoroço ao publicar, na revista Science, um 
estudo sobre pessoas operadas de cálculo biliar: 
os pacientes que podiam contemplar, de seu leito, 
uma paisagem verdejante, recuperavam-se mais 
rapidamente que outros em condições clínicas 
idênticas, mas cujo panorama visual era limitado 
a uma parede de tijolos. Sucessivos experimentos 
levaram Ulrich a concluir que a amenidade de uma 
paisagem natural tranquiliza o homem moderno, 
já que no tempo de nossos ancestrais era sinôni
mo de alimento e segurança. Assim, pessoas que 
procuram o descanso fariam bem em passar as 
férias na montanha, no campo ou no litoral. 

Mas a ação positiva das férias sobre o psi
quismo vai bem além do efeito antiestresse. Para 
pesquisar os fatores de bem-estar válidos em geral 
para quem viaja, Bertina Graf comparou dois tipos 
de turista que não poderiam ser mais distintos: 
os solitários de mochila nas costas [globetrotters 
ou mochileiros) e os aficionados pelo trailer, que 
todos os anos passam as férias em um acampa
mento (e, frequentemente, sempre no mesmo). 
É de supor que os motivos pelos quais os dois 
grupos viajam sejam bastante diferentes. Mas 
em que sentido? 

PARA SE RENOVAR 
A psicologia ambiental sugere uma hipótese. 
Essa disciplina parte do pressuposto de que o 
ambiente é uma fonte de estímulo que, regulada 
pela formação reticular do tronco do encéfalo, ativa 
o córtex cerebral e o coloca em um determinado 

estado de excitação interior, cujo espectro vai do 
sono a uma grande agitação; em geral, nos senti
mos mais confortáveis em um grau de excitação 
intermediário. Nossas ações surgem, assim, da 
necessidade de manter o nível de excitação que 
preferimos. Portanto, se estamos estressados, 
procuramos nas férias calma e segurança, mas, 
se estamos entediados, ansiamos por emoção 
e aventura. 

"Todos oscilamos constantemente entre se
gurança e autonomia", afirma Bertina. Segurança 
garante regeneração psíquica e estabilidade, a 
estimulação externa é escassa e o nível de exci
tação interior, reduzido, prevalecendo a calma e 
a tranquilidade. Esse estado de ânimo é particu
larmente acentuado nas pessoas que passam as 
férias sempre no mesmo lugar. A apenas alguns 
quilômetros de casa e desvinculados das relações 
sociais muitas vezes opressoras, esses turistas 
instauram um oásis mental no qual desenvolvem 
desejos, sonhos e imaginações. Essas pessoas 
experimentam a sensação de exercer um controle, 
já que conhecem bem o local, e não se sentem 
ameaçadas embora o lugar seja uma alternativa à 
sua vida "real". O bem-estar físico obtido é intenso: 
todo o organismo se regenera e se renova. 

O valor da segurança é mais raro entre os 
mochileiros, que consideram muito estimulante o 
convívio com grupos de viajantes que se formam 
espontaneamente. Mas tanto os mochileiros 
como os que acampam declaram que, quando 
viajam, mantêm contatos interpessoais muito 
mais intensos que na vida cotidiana. 

Os principais objetivos dos mochileiros são, 
porém, emoção e aventura. Aprender, realizar-se 
e exprimir a própria personalidade são aqui os 
temas centrais. O nível de estimulação é elevado, e 
as situações desconhecidas exigem muita atenção 
para que sejam controladas. E há uma notável 
resistência física: "Alguns chegam a considerar o 
cansaço e o adoecimento como provas de resis
tência da qual saem fortalecidos", comenta Bertina 
a propósito das fadigas a que se submetem certos 
viajantes aventureiros. 

Ao contrário dos que acampam, os mochilei
ros devem enfrentar o mundo circundante sem 
modificá-lo, mas adaptando-se a ele. Dessa forma, 
aprendem continuamente a superar novos proble
mas, algo que consideram prazeroso e estimulan
te. Esse processo não só eleva a confiança em si 
mesmo como desenvolve a personalidade. Para 
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os jovens em especial, esse tipo de viagem cons
titui um campo para novas experiências sociais, 
que podem ser vividas de modo relativamente 
protegido, já que os possíveis insucessos não 
acarretam consequências permanentes: caso não 
se queira, não há risco de reencontrar as pessoas 
conhecidas na viagem. 

Mas, ao lado desses efeitos positivos, a viagem 
encerra também - embora isto seja mais raro -
perigos para a psique. Quando não se consegue a 
adaptação ao ambiente estranho, a consequência 
pode ser uma crise psíquica. No caso dos longos 
trajetos que envolvem vários fusos horários, pode 
ocorrer o temido jet lag. O ritmo biológico, o "re
lógio interior", é prejudicado. Além do cansaço 
e dos problemas de insônia, foram observados 
também casos de ligeira depressão, segundo o 
pesquisador Gregory Katz, da Universidade He
braica de Jerusalém. Para as pessoas que já sofrem 
de transtornos psíquicos, perambularem excesso 
pelo mundo pode ser prejudicial. 

PERIGOS DO RETORNO 
As pesquisas de Bettina Graf mostram que em 
ambas as categorias de turistas podem ser ob
servadas transições imperceptíveis no sentido de 
uma recusa total da sociedade. Alguns mochilei
ros descrevem o retorno a casa como altamente 
deprimente, exprimindo sua vontade de dar as 
costas para a vida cotidiana, por não estarem mais 
dispostos (ou não conseguirem mais) a aceitar 
suas regras e condições. Mas se essa vontade 
de fuga pode se traduzir em emigração efetiva, 
logo surgem os problemas. Afinal, também em 
terras estranhas é preciso ganhar dinheiro, além 
do que, o mundo vai aos poucos perdendo o ar 
de novidade, e o paraíso começa a mostrar suas 
fissuras. Assim, muitas vezes falham as tentativas 
dos mochileiros de melhorar de modo duradouro 

a própria condição existencial voltando as costas 
para o mundo "real". 

"Viajar pode ajudar a encontrar um equilíbrio 
entre a alienação e a segurança", acredita a psicólo
ga alemã. Durante as férias, a pessoa pode agir de 
modo mais flexível que no cotidiano, deslocando 
sua vivência na direção desejada. A viagem, então, 
pode compensar, pelo menos enquanto dura, o 
excesso ou a carência de estímulos do dia a dia. 

A capacidade de adaptação do nível de exci
tação é explorada pelos cursos de sobrevivência 
organizados em zonas inóspitas ou remotas e que 
integram a formação de dirigentes empresariais. 
Nesse caso, a luta simulada pela sobrevivência 
tem o objetivo de aumentar o nível de excitação 
percebido como prazeroso, aumentando a resis
tência ao estresse no trabalho. Efeitos terapêuticos 
exatamente contrários são aqueles almejados 
quando se prescreve, às crianças desadaptadas 
ou hiperativas, uma temporada em um ambiente 
natural tranquilo e isolado. 

O efeito salutar das viagens sobre pessoas 
gravemente doentes foi estudado pela psicóloga 
Philippa Hunter Jones, pesquisadora na Universi
dade Metropolitana de Manchester, na Inglaterra. 
Ela acompanhou um grupo de doentes de câncer 
aos quais foi proposta uma viagem após uma can
sativa série de sessões de quimioterapia. Apesar 
dos limites de suas condições de saúde, todos 
declararam ter extraído um profundo benefício da 
experiência. Um dos mais ressaltados foi a simples 
possibilidade de uma temporada em um clima 
ensolarado e agradável. De fato, vários estudos já 
demonstraram que a luz solaré um potente tônico 
para o humor, embora seu efeito sobre o metabo
lismo cerebral não seja ainda bem compreendido. 

Além disso, ao interromper a rotina do trata
mento, a viagem permitiu a essas pessoas reduzir 
o nível de estresse e retomar o controle de sua 
vida. Quase todos disseram também que a viagem 
havia ajudando a desenvolver novas ideias sobre 
como enfrentar a doença. 

Em suma, o princípio básico das férias é sem
pre o mesmo: a busca do prazer. Se no cotidiano 
a luta pela vida relega nossos desejos a segundo 
plano, na viagem ocorre o contrário. O importan
te é que compense a realidade banal e ajudar a 
descobrir formas de sentir-se bem. Pelo menos 
durante certo período criamos um mundo de 
sonho que compensa as frustrações do cotidiano 
e recarrega as baterias. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Cérebro, São Paulo, n. 29, p. 60-63, 2011.




