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“Afinal, a melhor maneira de viajar é 
sentir. / Sentir tudo de todas as maneiras.” 

(Fernando Pessoa) 

 

“As pessoas não fazem as viagens, as 
viagens é que fazem as pessoas. “ 

(John Steinbeck) 

 



RESUMO 

No universo das viagens encontramos o mochileiro como um tipo de viajante que 

está sempre à procura de preços mais acessíveis, no entanto bastante focado no 

cenário cultural do destino visitado, fugindo dos espaços massificados e roteiros 

formatados. Este trabalho, pautado nesse perfil de viajante que o mochileiro 

apresenta, visa entender o significado da viagem para o indivíduo moderno frente a 

sociedade de consumo, e também as implicações que o setor turístico causa na 

configuração cultural dos locais visitados. Metodologicamente, além da pesquisa de 

natureza bibliográfica sobre a viagem e o turismo, este trabalho também se baseia 

em trabalho de campo realizado em um hostel em Vitória (ES), cuja característica 

principal é a atenção atribuída pelos proprietários à cultural local e expressões 

artísticas. 

Palavras-chave: Viagem; Turismo; Mochileiro; Cultura. 



ABSTRACT 

In the universe of traveling, we find the backpacker as a type of traveler that is 

always on the search for more accessible prices, although very focused on the 

cultural scenario of the visited destiny, running away from crowded and formatted 

itineraries. This work arranged on this travel profile that the backpacker presents 

aims to understand the meaning of the trip for the modern individual against the 

consumer society, and also the implications that the tourism sector causes on the 

cultural configurations of the visited places. Methodologically, besides the research of 

bibliographical nature about the travel and tourism, this work also bases itself on 

fieldwork developed in a hostel in the city of Vitória in Espírito Santo State, which the 

main attribute is the attention given by the owners to the local culture and artistic 

expressions. 

Keywords: Travel; Tourism; Backpacker; Culture. 
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INTRODUÇÃO 

O hábito de viajar e o turismo são práticas amplamente presentes na vida da 

sociedade atualmente. O deslocamento para outras cidades e estados faz parte da 

vida cotidiana de muitos indivíduos, alguns até mesmo saindo do país. Porém, 

aqueles que viajam ainda são vistos como pessoas detentoras de alto poder 

aquisitivo, e que, portanto, podem custear suas andanças. A verdade é que no Brasil 

a viagem ainda é muito cara. Os meios de transporte mais comuns para percorrer 

grandes distâncias no nosso território, como ônibus e avião, possuem um valor de 

mercado que a maioria dos cidadãos não tem como financiar. Tudo isso sem contar 

com a hospedagem e a alimentação, outros dois itens básicos que demandam boa 

parte do orçamento na hora de conhecer um novo lugar, distante de seu hábitat 

regular.  

É comum que tomemos consciência de nós mesmos e de como funciona o 

lugar que estamos inseridos quando saímos um pouco da rotina e, então, 

encontramos um novo ponto de visa. Assim, nos deparamos com outras 

possibilidades e começamos a estranhar o familiar, afinal como Gilberto Velho 

(1978) pontuou: “o que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é 

necessariamente conhecido”, e esse movimento se torna, sem dúvidas, bastante 

positivo1.  

A viagem sempre foi uma atividade presente na minha vida. Na minha 

infância não era raro estar na estrada, de carro, com meus pais. Primeiro no 

pequeno trecho Brasília-Goiânia, e mais tarde o trajeto mais longo, Rio de Janeiro-

Brasília/Goiânia. Mas, no meu intercâmbio à Portugal, em 2016, foi que percebi de 

fato como a viagem, para o brasileiro, não é algo tão comum e acessível. A maioria 

da população brasileira não conhece o próprio país por desfrute, curiosidade e lazer. 

Os que se deslocam para distâncias maiores, em grande parte, o faz por obrigação, 

por necessidade, na busca de uma vida melhor e mais digna.  
                                                           

1 Essa descoberta sobre o familiar, não está apenas direcionada a comportamentos sociais, mas 
também ao conhecimento de si. No confronto com o outro que é diferente, exótico, o indivíduo 
consegue desvelar fatos sobre si próprio de maneira mais clara. Surgem condições de confronto 
“sobretudo nas viagens quando o indivíduo é levado a perceber espontaneamente sua personalidade 
enquanto ligada a atitudes, gestos e linguagem dos outros. Por colocar em relevo os traços de 
personalidade perante o próprio viajante, as viagens propiciam a vivência da relativização de sua 
condição social.” (NERY, 1998, p. 194)  
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Sem levar em consideração a exorbitante diferença de território nacional, os 

portugueses me pareciam conhecer mais o seu país do que eu conhecia o estado 

onde moro. Percebi, então, como conhecia pouco o Brasil e toda a sua diversidade 

cultural, econômica e ambiental. Isso me instigou a querer viajar mais por aqui, e me 

mostrou como essa prática pode enriquecer minha formação. Toda viagem integra 

um conhecimento cultural, que o viajante pode acessar de forma mais rasa ou 

profunda, de acordo com seus interesses e motivações; como veremos ao longo 

deste trabalho. No entanto, costumamos olhar a viagem apenas pelo viés turístico e 

econômico, deixando o âmbito cultural num segundo plano, como simples 

consequência do deslocamento e do encontro com outra comunidade, hábitos e 

particularidades, desconsiderando, portanto, todo o conhecimento que pode advir 

dessa atividade. Assim sendo, acredito que esta pesquisa possa a vir contribuir no 

campo da produção cultural, por apontar uma esfera que carece da nossa 

participação.  

Durante os meses que fiquei na Europa, pude me aproximar de um 

personagem que está cada vez mais comum entre os viajantes: o mochileiro ou 

backpacker. Uma figura que é muito comum no velho continente, mas que na 

América do Sul, incluindo o Brasil, ainda é pouco visto, e quando o é recebe uma 

carga de preconceitos que o empurra para a marginalidade, além de ser bastante 

ignorado pelos gestores turísticos do nosso país. 

O mochileiro ganha minha atenção por possuir um perfil divergente do turista 

convencional. Uma das características que mais identificam esse viajante é a 

economia, procurando configurações mais baratas de se deslocar, alimentar e 

hospedar. O mochileiro apresenta curiosidades e interesses diferentes, ele procura 

mais que destinos deslumbrantes, paisagísticos e arquitetônicos, visitar 

monumentos de cartões-postais, experimentar da melhor gastronomia e usufruir das 

melhores acomodações. Pelo contrário, mostram um perfil muito mais interessado 

nas vivências locais, se integram mais na cultura que visitam, tentando ao máximo 

descobrir, aprender e reproduzir os hábitos do lugar. Além disso, se apresentam 

como um viajante eficaz economicamente, pois, apesar da busca por preços baixos, 

tende a ajudar bastante na economia local, principalmente por distribuir esse capital 

para localidades fora do circuito de massa explorado pelo turismo; afinal eles 

(quase) fogem desse itinerário. 
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Com o intuito de entender melhor essa figura do mochileiro como potencial 

personagem no campo das viagens, no setor turístico e no desenvolvimento cultural, 

tanto do próprio indivíduo como das comunidades que o recebem, elaboro este 

presente trabalho. Para isso, o desenvolvo, primeiro, de forma teórica, entendendo o 

papel da viagem na humanidade e posteriormente, de forma mais aprofundada, no 

indivíduo, me apoiando nos conceitos de modelos de Pessoa apresentados por 

Paulo Roberto Albieri Nery; como veremos no primeiro capítulo. Também abro 

espaço para abordar o início da prática de documentação das viagens, com os 

diários e surgimento da literatura de viagem. E finalizo o capítulo trazendo uma nova 

realidade de viagens que surgem em meados do século XX, ou seja, um sujeito que 

decide viajar como uma maneira de realização pessoal, mais focado em si, de forma 

mais autônoma e livre na busca de autorreconhecimento, deixando, portanto, de se 

deslocar por motivações majoritariamente externas. 

No entanto, além do significado que a viagem tem para a sociedade, 

precisamos entender como a indústria, que passou a operar esse deslocamento, se 

institucionaliza e se comporta. Portanto, é fundamental recorrermos à disciplina do 

turismo e compreender sua atuação e seu uso no/pelo indivíduo. Para compor o 

segundo capítulo utilizo como referência bibliográfica o autor Xerardo Pereiro Perez, 

com sua obra “Turismo Cultural: Uma Visão Antropológica”, à medida que não só 

nos elucida sobre o setor do turismo, mas também dimensiona a relação deste com 

a cultura, e como o turista se relaciona com o destino visitado frente a sua 

comunidade cotidiana. 

Como forma de absorver com mais cuidado o universo mochileiro, a terceira e 

última parte deste trabalho deixa de ser completamente teórica e traz uma pesquisa 

de campo que será relacionada com os conceitos desenvolvidos nos capítulos 

anteriores. Realizei, em breve instância, um trabalho de campo em um ambiente 

recorrente para quem pratica esse tipo de viagem: um hostel. A escolha do local foi 

feita de modo parcialmente arbitrário, baseado em experiências anteriores, 

recordações pessoais e acompanhamento pela internet das atividades produzidas 

pelo estabelecimento.  

Em 2015, em uma viagem planejada com uma amiga para conhecer Vitória, 

no Espírito Santo, descobri o Guanaaní Hostel e lá fiquei hospedada por pouco mais 
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que um fim de semana. Nessa estadia, tive o meu primeiro contato direto com um 

mochileiro, um jovem de 20 anos que estava viajando pelo país e sendo custeado 

pelos trocados que recebia fazendo malabarismo na rua. Em pouco tempo, percebi 

também que havia uma relação diferente entre os turistas e os locais proporcionado 

pelo ambiente do hostel e sua equipe. Um dos sócios se colocou totalmente 

disponível para apresentar a cidade e as atividades que estariam acontecendo 

enquanto estivéssemos ali. Conhecendo um pouco mais sobre o hostel, descobri 

que eles mesmos produzem eventos destinados aos hóspedes e aos moradores 

locais. Qualquer pessoa podia participar, e era bem-vindo. Continuei acompanhando 

o hostel pelas redes sociais após o fim da minha viagem. Por perceber uma ligação 

singular e plural entre o anfitrião e o visitante, foi que escolhi esse hostel em 

específico. Afinal, eles desempenham um papel de mediação notável para o assunto 

que eu queria tratar. A proposta de introduzir o turista em vivências e espaços 

menos divulgados, apresentando artistas, músicos, artesãos locais, e usando o 

espaço do hostel para provocar esse encontro, atinge mais que os viajantes já 

interessados nisso, mas os turistas como um todo. E a comunidade, por sua vez, 

pode conhecer de perto esse visitante e falar diretamente com ele sem o intermédio 

de outras instâncias. 

Para diminuir a sobrecarga de trabalho, os donos do hostel começaram, de 

forma inesperada, porém eficiente, a trabalhar com voluntariado – grupo constituído 

em grande parte por viajantes que pretendem passar mais tempo em uma cidade 

sem precisar despender os custos de hospedagem. Assim, os voluntários se 

revezam na recepção e manutenção da casa em troca de moradia, e às vezes, 

alimentação. Essa foi a alternativa que usei para ficar no Guanaaní Hostel por quase 

dois meses para realizar minha pesquisa. 

De dezembro de 2017 a janeiro de 2018, estive no Guanaaní vivenciando um 

lugar de trocas, encontros, chegadas e partidas. Tive contato com uma gama de 

perfis de viajantes, porque apesar dos hostels serem os “queridinhos” dos 

mochileiros, muitos turistas, que viajam por outros motivos, também escolhem esse 

modelo de hospedagem. Como método de abordagem com os hóspedes decidi ter 

conversas mais informais não instituindo uma entrevista explícita, no entanto, não 

omiti o motivo da minha presença no hostel e dos meus questionamentos; por 

vezes, mais direcionado a um tema específico. Fiz uma única entrevista formal, com 
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os donos do hostel, para compreender melhor o cenário em que estávamos 

inseridos, como sobre a concepção do estabelecimento, a sua estrutura e 

funcionamento, os objetivos e a localização geográfica, social e cultural. Com os 

hóspedes, no dia a dia, preferi não usar um gravador ou câmera para que eles 

ficassem mais confortáveis, deixando-os, suponho, mais abertos a se expressarem 

naturalmente. Esse recurso, porém, não me permite usar citações diretas no meu 

trabalho. De todo modo, meu intuito não é falar por eles, mas sim trazer minhas 

percepções sobre esse universo da viagem, do turismo e do mochileiro, a partir dos 

exemplos que coletei e como os relaciono com os conceitos tratados ao longo desta 

pesquisa.  

Tomei a liberdade de usar versos dos poemas de Fernando Pessoa e seus 

heterônimos para intitular os capítulos deste trabalho, visto que é um escritor 

português, e foram em suas terras que tive a inspiração de realizar esta pesquisa. 

Sendo assim, o primeiro capítulo é um verso que dá título ao poema de Álvaro de 

Campos; o segundo leva um trecho de uma das Odes de Ricardo Reis; e por último, 

o utilizo um verso que foi eternizado pelo próprio Pessoa. 
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1 A MELHOR MANEIRA DE VIAJAR É SENTIR 

O deslocamento territorial é um hábito que faz parte da vida humana há 

muitos séculos. Mesmo encarado com diferentes nomes, como viagens, jornadas, 

expedições, cruzadas e/ou peregrinações, é uma prática que sempre esteve 

presente na existência humana, por suas mais variadas motivações. A viagem 

aparece desde os tempos bíblicos e motivou a construção das civilizações e da 

maioria das histórias religiosas, vide exemplos como:  

Ulisses e Enéias, no caso da cultura clássica; mas, da mesma forma, Buda 
foi peregrino; Moisés atravessou o mar e o deserto atrás da “Terra 
Prometida”; Cristo andou em pregações saindo do seu lar; Maomé fez a 
Hégira, viagem sagrada para Medina, que inicia o calendário muçulmano; e 
até mesmo os nossos tupis, através das migrações para o leste, viajavam 
em busca de uma “terra sem mal”. (CARNEIRO, 2001, p. 232)  

Além disso, na história da humanidade existiram inúmeras viagens científicas 

em busca de conhecimento e descoberta, muitas pautadas pela ambição das 

nações em encontrar especiarias, terras e/ou riquezas fora de suas delimitações 

territoriais reconhecidas. Fatores históricos também tinham grande importância 

nesses deslocamentos humanos como, por exemplo, as viagens realizadas pelos 

exércitos nas guerras entre povos (AMBRÓZIO, 2005, p. 6; CARNEIRO, 2001). 

No Brasil, os primeiros viajantes estrangeiros que chegaram em terras 

tupiniquins tinham como motivação a ciência e a descoberta. Falando do caso 

especificamente brasileiro ― esse “país exótico” que foi descoberto no século XV, e 

teve seus portos abertos a outras nações, senão apenas aos portugueses, por volta 

do século XIX ―, as viagens trouxeram às nossas terras muitos pesquisadores com 

interesse em “descobrir o outro”. Haviam interesses pessoais, devido à vontade dos 

pesquisadores de complementar seus estudos, conseguir trabalho, status e retorno 

econômico. E além disso, a busca por aventura, diversão, turismo2 e lazer se 

encontravam presentes, sejam anteriores à vinda ou quando já estavam aqui. Mais 

que as motivações pessoais, também fazia-se presente o interesse de âmbito 

institucional, que estava mais ligado aos órgãos públicos, conseguindo iniciativas e 

                                                           

2 Faço uso da palavra “turismo” aqui, pois é como Ilka Boaventura Leite se refere, em sua obra, à 
prática realizada pelos viajantes que vieram para o Brasil nessa época. Entretanto, como veremos no 
capítulo seguinte, a denominação de turismo só deve ser utilizada após o surgimento do turismo 
como palavra e pensamento. A abertura dos portos brasileiros para outras nações acontece por volta 
de 1808, mas é apenas três anos depois que a palavra turismo é usada pela primeira vez.  
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financiamento das pesquisas que o governo necessitava para o desenvolvimento 

científico nacional e o reconhecimento das potencialidades do território descoberto 

(LEITE, 1996, p. 59-68).  

A Europa fervilhava para saber das riquezas naturais encontradas no “novo 

mundo” e também dos costumes dos nativos daqui. Os estrangeiros investigavam a 

fauna, a flora, a geografia como um todo, o clima, as paisagens, a terra e seus 

minérios, descrevendo tudo o que viam em seus diários e livros; por vezes até 

mesmo desenhando os cenários que encontravam para registrar melhor o que 

apreciavam, conforme observa Leite (1996). 

A grande maioria dessas “primeiras” viagens dos homens pode ser 

classificada como “involuntária”, como Henrique Soares Carneiro nos assinala em 

seu artigo quando diz que existem “dois tipos de viagem: as voluntárias e as 

forçadas” (CARNEIRO, 2001, p. 238). As involuntárias são quando as pessoas 

viajam por obrigação, seja de caráter nacional, como as guerras, ou social e familiar, 

por necessidade ou saúde, por exemplo. Ouso dizer que as “voluntárias”, ocasião 

em que o homem viaja por prazer e conhecimento, surgem no momento que o 

deslocamento deixa de ser causa de uma consequência ou imposição da vida social 

e passa a ser desejo do indivíduo por conhecer novos lugares, culturas, pessoas e 

etc., ou quando o tédio e a “insatisfação com a realidade social e a ânsia de fuga 

para algo melhor” (CAMPOS, 1972, p. 42 apud LEITE, 1996, p. 60) levam-no a 

buscar novidades fora da rotina do cotidiano. 

Mais que uma experiência extraordinária, podemos avançar essa busca para 

a área do autorreconhecimento, do aperfeiçoamento, e isso podemos relacionar ao 

conceito de Bildung. Esse conceito desponta no século XVIII, e pode ser entendido 

como a formação ou o processo da cultura, o que leva Rosana Suarez a decidir pelo 

uso do termo “formação cultural” (2005, p. 192). O significado de Bildung mantém 

seu espírito vivo até o século XIX, quando começa a ser deixado de lado. A 

importância desse conceito é o caráter formador que se insere em várias áreas, 

inclusive na questão da viagem que tratamos aqui, pois “a “grande viagem” de 

Bildung é a experiência da alteridade. Para tornar-se o que é, o viajante experimenta 

aquilo que ele não é, pelo menos, aparentemente. Pois está subentendido que, no 
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final desse processo, ele reencontra a si mesmo” (BERMAN, 1984, p. 145 apud 

SUAREZ, 2005, p. 194).  

1.1 O “prazer de viajar” 

É justamente no século XIX que “o “prazer de viajar” se institucionaliza na 

cultura ocidental” (NERY, 1998, p. 198) e abre espaço para a possibilidade do 

indivíduo se dedicar a essa prática com motivações majoritariamente pessoais. Para 

Paulo Roberto Albieri Nery, o “prazer de viajar” “é considerado como um dispositivo 

de sensibilidade produzido/produtor de deslocamentos físico-morais” (NERY, 1998, 

p. 6), e esse deslocamento abrange uma noção de dualidade da natureza humana 

proposta por Durkheim, na qual a oposição é expressa por uma existência 

individualizada – físico – e uma existência social – moral (NERY, 1998, p. 18). 

Porém, em caráter universal, o homem é total, como sugerido por Mauss. Não 

podendo ser tomado por suas partes fragmentadas, o conceito de deslocamento de 

Nery seria de tal forma inconcebível sem ambas as partes. Entendo também que 

numa colocação mais prática tal dualidade “físico-moral” possa estar diretamente 

relacionada com um espaço territorial e com aspectos comportamentais de 

costumes e valores. 

De todo modo, para Nery, o cerne da questão do deslocamento não está 

pautado predominantemente no aspecto palpável da experiência, mas sim nas 

implicações em que esse ato afetará no sujeito. O que interessa a ele é como essa 

prática afeta o indivíduo. Em suas análises, Nery propõe dois modelos de Pessoa 

para explicar as diferenças encontradas na sua pesquisa. Essas diferenças são 

orientadas por um modelo de Pessoa pensado por Dumont que  

marca a diferença atribuída a essa noção de Pessoa pelo termo "holismo", 
para destacar o fato de que nessa outra cosmologia [individualista] o sujeito 
depende de se auto-conceber como integrante de um grupo para alcançar 
uma percepção de si como um ser humano "completo". (NERY, 1998, p. 11) 

Assim sendo, Nery define dois modelos de pessoas para explicar a questão 

que o interessa, o “prazer de viajar”. O primeiro modelo é identificado como holista 

ou particularista, no qual o indivíduo está focado nas suas relações interpessoais e 

familiares quando realiza os deslocamentos; enquanto o outro modelo é definido 

como individualista, quando o indivíduo apresenta suas motivações do 

deslocamento na busca pelo autorreconhecimento. Ambos têm como fio condutor o 
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desenvolvimento de si, cada um em determinado regime de obtenção de prazer, 

como nos diz Nery: 

No polo "B" [individualista] do modelo de Pessoa aqui utilizado, o dispositivo 
de sensibilização impulsiona a imaginação, através da "expectativa de sair", 
para um "projeto" de "deslocamento físico-moral" cujo Valor está em que o 
prazer associado a ele implica numa pessoa aperfeiçoada, ampliada, e 
autodeterminada, onde o cultivo da "espera" é não só Valor mas também 
condição de realização do Prazer. No polo "A" [holista] desse modelo de 
Pessoa, a imaginação identifica esquemas pré-dados de padrão de prazer 
através dos quais o "deslocamento físico-moral" é investido de Valor. (1998, 
p. 67) 

Nery, em sua tese, dedica um espaço de sua pesquisa à importância da 

faculdade da imaginação, e em alusão a Vico fala que a imaginação é necessária 

para que o homem mantenha contato com a realidade (NERY, 1998, p. 33). No 

decorrer da sua tese, o autor exemplifica como a imaginação está presente nos dois 

modelos de Pessoa, pois tal habilidade possibilita diferentes maneiras de sentir 

prazer e de viajar. Na ideologia holista, o prazer gerado pela imaginação é obtido por 

meio de padrões pré-estabelecidos e parece estar mais no campo da memória. Já 

na cosmologia individualista, o indivíduo manipula pela imaginação a significação do 

objeto de prazer, e dessa forma acessa esse prazer criado no seu interior, ao 

contrário do holista que está pautado no exterior. 

A habilidade de imaginar produz um efeito tão eficaz que propicia uma viagem 

que não exige deslocamento físico/territorial, vide o exemplo de Xavier de Maistre 

em sua obra “Viagem à roda do meu quarto”, em que passa 42 dias preso em seu 

quarto; um “retângulo que mede trinta e seis passos” (MAISTRE, 1986, p. 9 apud 

NERY, 1998, p. 117). Maistre, com “a capacidade imaginativa de que ele é dotado, 

pode oferecer aos outros um exemplo do prazer que se pode experimentar numa 

"viagem" pela imaginação” (NERY, 1998, p. 116). Embora estando no mesmo 

ambiente durante todo o tempo em que ele se propôs viajar, Nery diz que a obra de 

Maistre apresenta todos os dispositivos formulados por ele [Nery] para que se 

concretize o “prazer de viajar”.  

Os dispositivos de desdobramento, sensibilidade e sublimação empregados 
conjuntamente na obra de Maistre, são modelares do ponto de vista do 
desdobramento que requerem como condição para exercício de uma 
experiência de viagem, e do gôzo dessa experiência, sem a correspondente 
ação de deslocamento físico que acompanha essa experiência. (NERY, 
1998, p. 115-116) 



20 

 

Mesmo a viagem de Maistre tendo ocorrido através da imaginação, o viajante 

precisa se preparar para realizá-la, por exemplo, escolher o local onde foi seu 

“retiro”. Essa condição da preparação está amplamente presente no que tange o 

assunto abordado neste capítulo, além de motivar a expectativa; um agente 

potencializador do “prazer de viajar”. A busca pelo prazer concede ao sujeito sentir 

prazer com a imaginação antes mesmo de se tornar realidade o que está sendo 

idealizado. Com isso, o indivíduo cria uma expectativa em experimentar o que a 

imaginação criou, afinal ele está sempre buscando o prazer e a novidade. 

A busca do prazer, como mediador da verdade e da beleza ideal reveladas 
pela imaginação, implica numa espécie de "exílio interior" como apanágio da 
condição de "artista da existência" que o sujeito interiorizado do 
individualismo se impõe. A disposição que anima esse "exílio" é 
caracterizado pela expectativa de experimentar na realidade aqueles 
prazeres criados e gozados por antecipação na imaginação. É a essa 
disposição que se deve atribuir o caráter de "busca sem fim da novidade" 

que identifica as "expectativas de sair" nas sociedades modernas. (NERY, 
1998, p. 58) 

Com a expectativa, o indivíduo em simultâneo já inicia sua preparação para 

que todas as suas criações imaginárias se tornem realidade. Nery apresenta mais 

aprofundadamente essa dimensão da preparação utilizando como exemplo os 

modelos de Pessoa do polo individualista, nos quais suas viagens são realizadas 

visando uma reconexão consigo próprio. Porém, podemos perceber essa dimensão 

nos dois modelos de Pessoas, mesmo que de formas diferentes. A preparação 

realizada pelo indivíduo da cosmologia holista está mais relacionada às ações 

concretas, fator que aparece nos dois modelos de Pessoa, mas de forma mais 

aguda no polo holista. A pesquisa de Nery realizada na “prainha”3, exemplifica a 

preparação desses indivíduos quando relata as tarefas executadas pelos 

participantes das incursões no dia anterior ao passeio, como a separação e a 

organização das comidas, bebidas, utensílios, roupas e carro, além da determinação 

do horário e do ponto de encontro. A ideologia individualista certamente também 

desempenhará essas ações, no entanto, sua preparação apresenta, além disso, um 

direcionamento mais interior, emocional, focando a experiência que está para ser 

celebrada. 

                                                           

3 Para a sua tese, Nery realiza o trabalho de campo na “prainha”; um lago artificial na cidade de Nova 
Ponte, próximo à Uberlândia, no Triângulo Mineiro (MG). 
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Abrindo mão por um breve momento dos modelos de Pessoa considerados 

por Nery, temos uma passagem na obra de Ilka Boaventura que representa uma 

preparação mais parecida com o polo holista. Porém, em breve análise, não se 

encaixa nesse modelo, devido ao contexto em que o estrangeiro estava viajando na 

época – a questão do “prazer de viajar” e a falta das relações familiares. Mesmo 

assim, considero o trecho a seguir como um exemplo de preparação, no qual 

entendo que ocorre no tipo de modelo citado de Pessoa: 

Para a realização dessas expedições não era necessário apenas o desejo 
de se aventurar. Este, por si só, não garantia nenhuma possibilidade de 
concretização das viagens. Era preciso estabelecer metas, fazer 
planejamento a partir das informações sobre o lugar, conseguir licenças, 
carta de apresentação para contratos nos locais visitados, guias, 
instrumentos apropriados, isto é, todo o aparato material e humano exigido 
por este tipo de atividade. (LEITE, 1996, p. 56) 

Retomando as análises sobre o “prazer de viajar” realizadas por Nery, o autor 

utiliza algumas obras consideradas exemplares para o modelo de Pessoa que 

constitui o polo individualista. Entre elas, está presente o diário de viagem de Johann 

Wolfgang von Goethe, obra intitulada de Italian Journey, em que escreve sobre sua 

viagem pela Itália realizada entre 1786 e 1788, na qual também podemos observar a 

dimensão da preparação observada acima e de uma forma mais ampla, afinal toda a 

jornada de Goethe está repleta de expectativas construídas durante sua vida. 

Assim como a disposição demonstrada antes de chegar a Roma de, em lá 
chegando, ler Tácito, é demonstrativa de como a expectativa das 
experiências que se espera ter em sua viagem a Itália se constrói a partir do 
desdobramento de si, assim como na véspera de chegar a Roma Goethe 
inscreve em seu diário: "Bem, então, amanhã à noite, Roma! Ainda agora 
mal posso acreditar nisso. Quando esse desejo estiver realizado, o quê 
mais eu posso querer?" (GOETHE, 1970, p. 127). Estamos no terreno da 
construção da expectativa, através da "preparação", a qual se requer 
presente para que a construção definitiva do prazer da viagem se efetive. 
(NERY, 1998, p. 108-109) 

O contraditório na viagem de Goethe à Itália é que mesmo tendo se 

preparado durante toda a sua existência, a viagem em si se dá de forma repentina, 

ele decide viajar num súbito de impulsividade e conta apenas por carta àquele com 

quem mantinha laços de servidão e parte para sua jornada (NERY, 1998, p. 115). 

Entendo, dessa forma, que tal preparação construída gradualmente conduz o 

indivíduo a um momento em que sua expectativa não é mais capaz de continuar a 

existir apenas interiormente, levando o sujeito a buscar no campo real todo o prazer 

já experienciado no imaginário. 
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1.2 Literatura de viagem 

A viagem realizada por Goethe o leva a escrever seu livro Italian Journey, 

como já apresentado anteriormente, no qual relata suas vivências durante o tempo 

em que ficou por lá. Segundo Henrique S. Carneiro, Goethe foi o responsável por 

tornar as narrativas de viagem em gênero literário (2001, p. 236). Goethe menciona 

em determinado momento que em seus registros prefere manter suas primeiras 

impressões, pois acredita que elas não devem ser modificadas mesmo que as possa 

descrever melhor depois, porque são nas primeiras impressões que está implicado o 

valor atribuído àquela vivência (NERY, 1998, p. 107). Esse aspecto nos leva a 

refletir sobre as obras de literatura de viagem que surgem na mesma época e que 

apresentam contrastes com o modelo de escrita defendido por Goethe, como por 

exemplo os relatos dos estrangeiros sobre o Brasil. 

Como já citado anteriormente, os estrangeiros que chegaram ao Brasil no 

século XIX, em suas expedições para descobrir o novo mundo, relatavam suas 

vivências por meio das palavras, produzindo uma gama de livros e relatos de 

viagem. Esses relatos contribuíram para salvaguardar em memória, de forma 

documental, esse período do nosso país. 

Parte das representações sobre o Brasil, sobretudo do século XIX, foram 
produzidas no contexto de viagens, ou seja, por autores que se propuseram 
a elaborar relatos capazes de transmitir aos que ficaram as experiências 
vividas em lugares pouco acessíveis e ainda desconhecidos. (LEITE, 1996, 
p. 38) 

Esse produto, que veio a se tornar editorial, tornou-se um grande sucesso na 

época, e seus leitores eram todos aqueles que não podiam realizar as viagens às 

novas terras descobertas, mas que tinham demasiada curiosidade para saber o que 

se passava e se encontrava por lá. 

Outros, de menor poder aquisitivo ou não podendo viajar, quando muito, 
liam as façanhas através dos livros de viagem. Essa é sem dúvida, uma das 
explicações para o grande sucesso desse tipo de obra publicada na Europa 
do Século XIX. (LEITE, 1996, p. 60). 

Acredito ser significativo correlacionar o assunto abordado nessa altura do 

texto com o já apresentado conceito de imaginação discutido por Nery. Pois, com a 

imaginação é possível obtermos o prazer de viajar, e os livros de viagem possuem 

este poder de incitar nossa imaginação e nos levar para o momento vivido por seus 
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autores, mas de forma que quem o vive agora é o próprio leitor, transformando 

assim a viagem do escritor em uma viagem própria e nova. 

Ilka Boaventura Leite (1996) nos conta que o surgimento desses produtos 

advém de uma prática antiga e comum entre os homens: a escrita do diário. Muitos 

estrangeiros escreviam os acontecimentos cotidianos, e a partir desses relatos 

acabavam publicando suas histórias, vivências e experiências. “O diário era o mais 

íntimo companheiro de viagem” (LEITE, 1996, p. 83), e devido a isso fazia com que 

as histórias permanecessem vivas e repletas de emoção. Mesmo assim, quando o 

viajante planejava publicar suas anotações, por vezes editava seu texto para melhor 

acessar o leitor, portanto, os registros quase nunca permaneciam como originais, ou 

seja, obtidos logo após a vivência do que se é contado. Essas alterações também 

incluíam a escolha do fio condutor da narração, como por exemplo, se o que 

amarraria seus contos seriam os aspectos espaciais, cronológicos ou temáticos 

(LEITE, 1996, p. 83). 

A literatura de viagem tem uma origem aparentemente indefinida, afinal, se 

surge de uma prática tão comum como o registro em diários, qualquer viajante que 

tivesse esse hábito poderia se tornar ou ser considerado um escritor desse gênero. 

Assim como Carneiro, Ilka Boaventura Leite também apresenta um nome como uns 

dos precursores desse tipo de produção literária, no caso o navegante Hans Staden, 

que desenvolve sua obra em decorrência de um naufrágio, que resulta na sua prisão 

pelos Tupinambás e no relato de sua experiência momentânea se atentando à 

fauna, à flora e aos nativos (LEITE, 1996, p. 42). De todo modo, Leite nos dá uma 

definição do que seria considerado literatura de viagem em parâmetros gerais: 

a denominada literatura de viagem passa a ter um status diferenciado no 
mercado editorial, sobretudo o europeu. Essas obras destacam-se dos 
ensaios históricos e da literatura ficcional sobretudo pelo fato de serem 
consideradas um produto de vivência direta, sem intermediação dos 
documentos e principalmente por revelar o produto de descobertas 
recentes, o novo, o inédito. (1996, p. 38) 

Tal gênero literário seguiu sendo produzido e usufruído, porém 

Na segunda metade do século XX, floresceu um gênero de literatura de 
viagens que já não trazia o apelo oitocentista dos territórios desconhecidos, 
das terras ignotas que seriam pela primeira vez percorridas por pés 
humanos, mas descreveu uma busca existencial através da deambulação. 
(CARNEIRO, 2001, p. 241) 
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Esse novo modo de produzir literatura de viagem traz à tona também novos 

perfis de viagem que refletem diretamente em como esses textos são escritos, por 

vezes em parâmetros de forma e muito de conteúdo. As mudanças advêm das 

motivações pela qual se viaja; como já foi comentado no início deste texto. Nesse 

momento, as viagens que se tornam livros passam a ser muito pautadas pelo prazer 

de se viajar, e em grande parte focada no eu, quando se viaja para alimentar a alma 

e se reconectar consigo próprio. Os textos começam a focar naquilo que o viajante 

vive, procura, sente, deixando de ser descritivas e pautadas no ambiente em que se 

está conhecendo, mas concentrando-se no sujeito que está conhecendo um lugar 

novo. É um movimento de dentro para fora. 

1.3 Geração beat, uma nova forma de viajar 

Por volta da década de 1950, surge uma geração intitulada de Beat 

Generation. Ela permeia todo um imaginário da época e é mais significativamente 

associada ao movimento literário liderado por Jack Kerouac; que escreveu o livro On 

the road. Os beatinks surgem como uma corrente contrária ao que acontece nos 

Estados Unidos, devido ao contexto histórico que estão inseridos. Estão vivendo um 

pós-guerra, que os colocam em um patamar de supremacia, já que toda a destruição 

ficou na Europa. Os EUA, então, começam a propagar o “estilo americano” de ser, 

com suas vidas práticas, bem-sucedidas e aproveitadas. 

O lema era rapidez, praticidade e conforto. O americano médio tem de 
executar suas tarefas de forma eficiente, com diligência, sendo direto e 
franco. O tempo livre diferenciava-se categoricamente do tempo do dever. 
Dever perante a família e a sociedade: os cuidados do lar e o trabalho. Os 
tempos do quotidiano são cadenciados pelo relógio e pelo planejamento, 
que garantia conforto, bem-estar e felicidade. Essa é maneira de viver dos 
americanos. Os beatniks iam na contracorrente desse estilo de vida: em vez 
de buscar raízes, garantias e estabilidade, buscavam algo mais, algo que o 
dinheiro não poderia comprar. (CORDEIRO, p. 2) 

A leitura que a sociedade fazia desses indivíduos, integrantes desse 

movimento, era de rebeldes e vagabundos; marginalizados como grande parte das 

coisas que caminham em direção contrária da esmagadora maioria. Samir Afonso 

de Carvalho em seu artigo, no qual analisa os “elementos e fundamentos de um 

beat”, nos aponta o surgimento do termo beat e o que ele representa:  

Willer (2009) observa que o termo foi cunhado por Jack Kerouac em uma 
conversa com John Clellon Holmes, empregando uma palavra que ele 
escutava de um vagabundo da Times Square. O termo, originalmente, 
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poderia significar exausto, ferrado, e aparece nos primeiros trabalhos da 
geração como, por exemplo, On the Road de Kerouac e Go, de Holmes. 
Entretanto, a acepção de beat não é simples nem homogênea, mimetizando 
assim a pluralidade da geração enquanto movimento literário (e social) e 
enquanto expressão artística inovadora. (2016, p. 176) 

Porém, para uma descrição mais completa do “estilo” beat como modelo de 

viajante, Emílio Cordeiro traz definições de Kerouac, em suas muitas entrevistas 

realizadas devido ao sucesso de seu livro, em que  

beat pode significar muitas coisas: exaustão, andamento rítmico (do jazz 
especialmente), pulsação, batimento cardíaco, batida, porrada, 
enfrentamento, choque, malandro, safado, etc. Um beat é um peregrino 
esfarrapado e sem dinheiro, perseguindo a “beatitude”, um estado de 
perfeita satisfação e plenitude, a epifania, a compreensão de que tudo é 
Um: a abolição do tempo devorador e a imersão sincrônica e mística no 
presente. (CORDEIRO, p. 1) 

Os relatos de Kerouac apresentam formas particulares de escrita – poéticas e 

rítmicas4 –, e a construção de sua obra mostra uma “narrativa [que] já vinha sendo 

escrita antes; conforme atestado por um conjunto de prototextos criados entre 1948 

e 1950. Ou seja: Kerouac se pôs a viajar para realizar um projeto literário; escreveu 

sobre viagens mas viajou impulsionado pela escrita” (WILLER, 2009, p. 79 apud 

CARVALHO, 2016 p. 182). Com isso, retomamos um pensamento de Leite, em que 

coloca a questão “Viajar para escrever, escrever em decorrência da viagem” (1996, 

p. 38), um movimento bilateral que está presente na maioria dos escritores-viajantes, 

ou viajantes-escritores. 

Percebo com essa Geração Beat uma inserção de viagens de aventura no 

imaginário jovem, no qual o viajante se propõe a viajar buscando adrenalina, tendo 

como estilo o imprevisto e a casualidade, por vezes destinos mais associados à 

natureza, e muitos tendo como busca um prazer interiorizado e individual. Esse perfil 

é o que mais sinto próximo do objeto de estudo deste trabalho: o mochileiro, que 

trataremos mais adiante. Jack Kerouac possui a imagem de um ídolo para esses 

viajantes, e apresenta uma característica muito conhecida por quem tem esse 

espírito de colocar o pé na estrada:  

Em vários momentos de sua obra e de sua vida coloca em xeque suas 
ações em vista da segunda guerra mundial, de seus amigos e conhecidos 
que morriam no conflito. Sua saga romântica foi uma busca que não deixa 
de ter um quê de clichê: a busca por sentido. (CARVALHO, 2016, p. 179) 

                                                           

4 Inspirada pelo beat do jazz. 
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Essa “busca de sentido” tem muito a ver com o que já tratamos em 

determinados pontos deste trabalho. E aqui, lembro de uma passagem do livro 

Encaramujado – Uma viagem de kombi pelo Brasil e pelos cafundós de mim, de 

Antônio Lino; que se passa ao longo de um ano e três meses, no período de 2006 e 

2007. Lino abre sua obra relatando sua partida de sua cidade natal para as viagens 

que o esperavam no futuro, e como seus amigos e familiares entenderam bem seu 

movimento de saída em busca de si o presenteando com uma camiseta que 

continha “uma caprichada ilustração em serigrafia: dirigindo uma kombi voadora, 

minha caricatura flutuava sobre letras coloridas – VIAGEM AO CENTRO DO EU” 

(LINO, 2011, p. 9). Lino, convicto da necessidade que seu âmago suplica, nega 

todas as tentações e parte para sua viagem, entende o que realmente importava 

naquele momento: 

Meu roteiro era aberto, imprevisível. Mas, eu não estava desorientado: 
aquela camiseta rabiscada pelos meus amigos funcionava para mim como 
uma placa de pano. Uma placa que indicava “ao centro do eu” o verdadeiro 
sentido do meu movimento. Viajar é sair para dentro. (LINO, 2011, p. 11) 

Daqui, então, podemos retomar os conceitos de Nery sobre o modelo de 

Pessoa do polo individualista, que visam, primordialmente, as viagens em que o 

sujeito está voltado para si próprio. Há no “prazer de viajar” uma espécie de 

passagem do “profano” ao “sagrado”, e na cosmologia individualista o sagrado é o 

próprio indivíduo (NERY, 1998, p. 8). As pessoas que integram esse polo seguem 

uma investigação de si, de forma autônoma, à procura do autoconhecimento, do 

autoaperfeiçoamento e da autorrealização. A viagem se dá como um processo de 

crescimento do ser e de conhecimento de si e do mundo, e isso não é exclusivo do 

mundo moderno e contemporâneo como pode se pensar, conforme aponta Carneiro 

em seu artigo: 

“Conhece muitas coisas aquele que muito viajou, aquele que tem muita 
experiência fala com inteligência. O que não foi provado pouco sabe, mas o 
que muito viaja aumenta sua sagacidade. Muitas coisas vi em minhas 
viagens, meu conhecimento é maior que muitas palavras.” (Eclesiástico 34: 
9-11). Em toda Antigüidade Clássica, a sabedoria era identificada com o 
conhecimento de muitos lugares e muitos povos. (2001, p. 232) 

A viagem tem um aspecto de “busca” e de “fuga”. A priori, pode parecer 

contraditório, mas faz todo sentido quando se pensa que é por meio da viagem que 

você tenta fugir do tédio do cotidiano, do normal, quase banal e ir em busca do novo, 

novas vivencias, emoções, novos “eus”. Nesse sentido relembramos o 
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“deslocamento físico-moral” conceituado por Nery, e comparativamente, 

entendemos que é onde o viajante muda de cenário externo e encontra também 

novos cenários internos. 

A viagem é um movimento externo e interno a nós mesmos. Externo porque 
nos deslocamos no espaço físico e no tempo. Interno porque nosso 
imaginário segue na frente, instigando pensamentos e emoções, 
preparando-nos para viver o inusitado em experiências e tornando-nos 
pioneiros de nós mesmos. (BENI, 2013, p. 660) 

Todo esse panorama das viagens nos levam ao ponto em que se capitaliza e 

profissionaliza agentes para que esses movimentos se deem de forma a satisfazer 

todos os interessados em se deslocar física e moralmente. É nesse ponto que entra 

o turismo, temática que vamos abordar mais profundamente no próximo capítulo. 

Mas, vale concluir aqui que quando a viagem vira turismo, muito dessa dinâmica é 

alterada. A viagem passa a ser consumo e não contemplação, por exemplo. E ainda 

assim, ou por isso mesmo, o indivíduo enfrenta muitas dificuldades em se deslocar, 

pois as fronteiras seguem bem demarcadas, o livre-trânsito não acontece e 

Enquanto cresce a parcela dos que viajam, cresce ainda mais, em números 
absolutos, a dos que nunca saem de seus locais de origem ou migram 
exclusivamente por razões econômicas, permanecendo fixos à suas regiões 
de moradia, sem poder dar-se o luxo de viagens de turismo para outros 
países. (CARNEIRO, 2001, p. 241). 
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2 SOMOS ESTRANGEIROS ONDE QUER QUE ESTEJAMOS 

A definição de turismo é construída em sintonia com as mudanças que o 

hábito de viajar vem sofrendo ao longo do tempo. Para muitos autores, a palavra 

“tourism” é usada pela primeira vez em 1811, mas, como vimos no capítulo anterior, 

as viagens já aconteciam desde os tempos bíblicos. Na Inglaterra surge o chamado 

Grand Tour, mesmo sendo uma prática muito próxima do que hoje entendemos 

como turismo, Júlio Ambrózio faz uma importante observação: 

Denominar de turismo o deslocamento anterior à constituição desse nome é 
incorreto, pois além de não existir como linguagem ou pensamento até o século 
XIX, o turismo, como foi dito, é prática social acoplada à produção de 
mercadoria, designando a conversão da viagem a um fim em si (2005, p. 106). 

No século XVIII, os jovens da elite, em sua maioria os que tinham inclinação 

para trabalhar na área política, realizavam o Grand Tour pela Europa como uma 

etapa da sua educação e formação. Estavam sempre acompanhados de seus 

tutores para aprender de forma prática e prazerosa sobre a Antiguidade Clássica e o 

Renascimento, conhecendo lugares históricos e apreciando a arte e a cultura dos 

países visitados. 

Essa prática, que era majoritariamente destinada à elite, começa a ser 

democratizada com Thomas Cook; um dos grandes responsáveis pelo turismo como 

ele é conhecido hoje. Em 1841, Cook compra e revende bilhetes de trem para 

trabalhadores ingleses e assume o papel de primeiro agente de viagem, 

organizando excursões regulares dentro de seu país e mais tarde para outros países 

do continente europeu. A partir disso, já no final do século XIX, foi “o progressivo 

desenvolvimento dos meios de transporte e o turismo [que] aceleraram a 

popularização do hábito de viajar, antes privilégio de poucas pessoas” (SOUZA, 

1996, p. 190). 

A prática turística sofre mudanças ao longo do tempo de acordo com as 

transformações ocorridas na indústria e na sociedade, e também devido às necessidades 

e motivações dos turistas. Por exemplo, com a Revolução Industrial, no século XIX, e o 

surgimento dos trens, as viagens ficaram mais rápidas e, por isso, alcançam distâncias 

maiores, o que provoca uma mudança na visão do mundo, que agora “passa a ser 

observado como paisagem, como panorâmica” (PEREZ, 2009, p. 19). 
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No século XX, quando se institucionaliza o prazer de viajar, o turismo surge 

como um fenômeno de massa. 

poder-se-ia escrever que à expressão “turismo de massa” está intrínseco 
um pleonasmo. O turismo é de massa ou significa outra coisa; pois é de 
massa não apenas devido às multidões de indivíduos que envolve, mas 
porque existe como “produção em massa” de espaço mercadoria. 
(AMBROZIO, 2005, p. 106) 

E é assim, após a segunda guerra mundial, que “o turismo converte-se num 

bem econômico ligado à indústria de serviços” (PEREZ, 2009, p. 19). Isso acontece 

como resposta, em grande parte, porque 

Essa sociedade pós-guerra gerou uma rotina massificante em que o 
trabalho passou a ser cada vez mais mecanizado, monótono e 
compartimentado. A frieza e as dificuldades da vida moderna, 
principalmente nas grandes cidades, o empobrecimento das relações 
humanas, a repressão dos sentimentos e a degradação da natureza 
geraram sintomas como estresse, depressão e esgotamento físico e 
psíquico. Como conseqüência desses fatores, o turismo passou a ser visto, 
a partir desse período, como uma válvula de escape, uma fuga do cotidiano. 
(TOSQUI, 2007, p. 38) 

Essa fuga do cotidiano leva Margarita Barretto a diferenciar, nessa época, 

viagem de turismo (apud TOSQUI, 2007, p. 38). Quando se viaja a trabalho, por 

motivos de saúde ou compromissos pessoais, a viagem não tem como motivação o 

lazer, portanto não pode ser considerada turismo. O turismo recebe, então, uma 

carga afetiva de desconexão das obrigações cotidianas. O contraditório é que “o 

turismo, para ser turismo, deve ter uma estrutura de serviços, do contrário os turistas 

seriam somente viajantes” (GARBIN; CAMPOS, 2014, p. 5). E mesmo essas viagens 

que não são consideradas turismo usam dos serviços oferecidos pela indústria 

turística5 para serem realizadas.  

Dessa maneira, acredito que a segmentação de turismo pensada por Cooper 

seja mais eficiente, já que classifica em três segmentos o uso dos serviços do 

turismo, no qual 

                                                           

5 O turismo de massa decorre da formação da indústria turística, mas o capital que a constituiu não 
tem origem bem definida. A forte participação da Inglaterra, no que concerne a criação do turismo, 
facilitou esse processo, mas acredita-se que foi o mercado de classe média norte-americana que 
encorpou seu surgimento (VIDAL, 2010). A indústria turística se estrutura em dois segmentos 
principais: o emissivo, que está ligado a venda de passagens e pacotes de viagens; e o receptivo, 
que consiste nos serviços que recebem o turista em seus destinos, como as redes de hotéis, os 
transportes, os restaurantes, entre outros. (QUEIROZ, 2011) 
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O primeiro segmento é “lazer e recreação”, o que inclui férias, esportes, 
turismo cultural e visitas a parentes e amigos. O segundo é o de 
“profissional e de negócios”, englobando viagens para participação em 
reuniões e conferências, missões empresariais, desfrute de viagens de 
incentivos etc. O último inclui “estudos e saúde”, entre outros fins (KOHLER; 
DURANT; 2007, p. 187).  

Dentro dessa classificação, é o primeiro segmento que mais interessa aos 

objetivos deste trabalho, visto que a intenção é explorar o conhecimento acessado 

por meio da viagem, portanto a partir do encontro com outras sociedades e culturas, 

usando o setor do turismo como um caminho para realizá-lo.  

2.1 Perspectivas que compreendem o turismo 

Há diversas interpretações e definições acerca do turismo. Em geral, são 

divididas em dois tipos: pode ser estatística e jurídica ou do campo das ciências 

sociais. A primeira analisa o turismo de forma quantitativa, enquanto a segunda tem 

um olhar qualitativo. O ideal, claro, é unir essas duas definições, pois as estatísticas 

não podem ser totalmente confiáveis, já que a indústria turística é usada também por 

quem não está fazendo turismo; como já comentamos.  

O turismo é uma disciplina entendida como um “fenômeno sociocultural que 

pode ser abordado por diversos pontos de vista” (CARVAJAL apud PEREZ, 2009, p. 

4), e por assim ser, os turistas apresentam vários aspectos que contribuem e 

dependem da primeira definição. Dentro desse fenômeno, Agustín Santana propõe 

quatro aspectos fundamentais para definir o turismo: o “Aspecto dinâmico”, que diz 

respeito a mudança de lugar, a deslocação; o “Aspecto estático”, que se trata da 

estadia no destino; “Aspecto teleológico”, ligado às motivações do turista; e por 

último o “Aspecto consequencial”, em que se percebe os impactos causados pelo 

turismo (apud PEREZ, 2009, p. 8). Mas, é Xerardo Perez que traz uma definição 

mais completa, pois várias áreas estão englobadas nesse circuito: 

1. Economia. O turismo é uma indústria de serviços. O turismo é uma 
actividade económica que se pode estudar através das análises de custo – 
lucro. 
2. Geografia. O turismo é a deslocação de pessoas de um lugar para outro. 
A geografia do turismo estuda os movimentos de turistas no espaço e os 
processos de desenvolvimento turístico. 
3. Direito. O turismo é um exercício do direito à liberdade de circulação que 
as pessoas têm. O Direito, na sua relação com o turismo, estuda a 
legislação das actividades turísticas. 
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4. Sociologia. O turismo é uma prática social enquadrada no tempo de lazer 
do turista. A sociologia estuda, habitualmente na sua própria sociedade, o 
turismo enquanto fenómeno social contemporâneo. 
5. Antropologia. O turismo é um fenómeno sociocultural complexo que 
possibilita a turistas e residentes a vivência da alteridade. O turismo é uma 
indústria de encontros entre locais e visitantes, produtores e consumidores 
de bens turísticos. O turismo é também uma indústria da hospitalidade 
(Chambers, 2000: 10). 
6. Ecologia. O turismo enquanto actividade humana realizada num médio 
ambiente específico e ao qual afecta. (PEREZ, 2009, p. 5) 

Xerardo Perez trata do turismo em seu livro por um ótica antropológica, e com 

isso o analisa dentro de quatro perspectivas que permitem entender melhor a 

representação do turismo como prática humana. Primeiro, afirma que o turismo é 

uma forma de intercâmbio sociocultural, onde há uma relação de troca entre o 

visitante e o nativo. Agustín Santana classifica esse contato entre ambos como a 

“cultura do encontro”. 

Esta cultura do encontro é resultado da interacção entre turista e anfitrião, 
que, separados já dos seus universos culturais de origem, realizam 
empréstimos uns aos outros e provocam mudanças culturais. (PEREZ, 
2009, p. 11) 

Essa interação entre anfitrião e convidado pode se dar em diversos contextos, 

é Sharon Roseman (2008) quem distingue mais completamente esses tipos de 

encontro classificando-os em cinco categorias: 

a) entre pessoas e natureza 
b) umas pessoas com as outras 
c) os turistas com o lazer 
d) os turistas e o trabalho 
e) os turistas e eles mesmos (apud PEREZ, 2009, p. 37) 

E dentro desses contatos advêm três tipos de cultura, como nos afirma Jafar 

Jafari: “a cultura local, a cultura do turista e a cultura do contacto entre os dois, que 

não é bem nem uma nem outra” (PEREZ, 2009, p. 37). 

A segunda perspectiva pensada por Perez é o turismo como uma experiência 

ritual moderna, no qual o conceito de “rito de passagem” nos ajuda a compreender 

melhor o ato de viajar. Há um processo de conversão do indivíduo em turista, e com 

o rito de passagem nós podemos entender amplamente esse movimento, como 

observa Perez:  

Tal como afirmou Van Gennep (1986), um rito de passagem implica uma 
transformação na situação do indivíduo, observável em acções, reacções, 
cerimónias, etc. Os ritos de passagem são transmissores de cultura e 
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representam a transição para novos papéis e estatutos. Também 
representam uma integração, pois animam e reavivam sentimentos comuns 
que mantêm unidos e comprometidos os indivíduos com o sistema social. 
(2009, p. 67) 

Esse rito de passagem apresenta três fases: separação, marginalidade e 

agregação. No modelo processual criado por Agustín Santana (1997, p. 60-64 apud 

PEREZ, 2009, p. 66) para entender essa conversão do indivíduo em turista, existem 

seis passos. Os três primeiros (1. Processo de decisão; 2. Preparação da viagem; 3. 

Viagem) correspondem à fase da separação, quando o indivíduo cria expectativas, 

organiza sua viagem e a realiza utilizando os meios e as ferramentas necessárias. 

Nessa fase também está incluso o processo de adaptação dos locais para receber 

os visitantes, e como método facilitador para a interação entre eles criam-se os 

estereótipos de ambos os lados. Na fase da marginalidade, onde se produz a cultura 

do encontro, estão o quarto e o quinto passos, que correspondem ao ‘Processo de 

mudança’ e à ‘Conversão do sujeito em valor de troca’, respectivamente. Aqui, o 

sujeito que está sendo transformado em turista pode ser visto como um incômodo ou 

um recurso, mas também é quando o turista se encontra “livre” para ser e fazer o 

que deseja, é a fase da liminaridade, na qual ele não se vê amarrado às estruturas 

sociais. E o último passo, o ‘Regresso às sociedades de origem’, compõe a fase da 

agregação, na sua reincorporação à sua vida quotidiana. Esse indivíduo agora é 

diferente, devido as suas experiências, e quando relata suas vivências para seus 

próximos, a emoção contida ali faz com que o outro também deseje viver isso. 

Nesse momento, vejo que é gerado um ciclo, em que uma pessoa reconhece um 

turista e deseja se tornar um também.  

Ilka Boaventura Leite também nos traz um olhar sob o aspectos dos ritos de 

passagem contidos na viagem, além da simples conversão ao papel de turista, e sim 

na prática constante de se viajar. 

Os ritos de passagem se repetem sucessivamente, em cada saída e 
chegada do viajante em ambientes novos, em lugares desconhecidos. Essa 
sequência, durante a sua trajetória, marca o tempo, não o tique-taque do 
relógio. Essa aceitação – ou agregação – precede todas as viagens, desde 
a saída de seu país, de sua casa, quando inicia a separação, até a volta, 
que marca o retorno ou o rito final da passagem, quando ele já está 
transformado pela experiência vivida. (LEITE, 1996, p. 87-88) 

Além disso, nessa segunda perspectiva, também fazemos uma ligação com o 

modelo de pessoa individualista classificado por Nery, pois há nessa experiência 
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ritual uma espécie de transição entre o profano e o sagrado; mas aqui o sagrado é o 

sair do cotidiano, se a viagem se torna rotina essa sacralidade se perde. Sem contar 

a necessidade de se realizar a viagem interior para que esse movimento e ritual 

façam real sentido e provoque de fato as mudanças, não podendo ser apenas 

pautados no deslocamento geográfico. Para Nelson Graburn,  

o turismo é uma invenção cultural e uma prática ritual moderna 
característica do ocidente industrializado onde o não trabalho passou a 
estar associado à recreação. Representando uma inversão do quotidiano, o 
turismo traduz também motivações psicológicas na procura de sentido para 
a vida. (PEREZ, 2009, p. 12) 

As outras duas perspectivas são referentes ao turismo como consumo e como 

instrumento de poder político-ideológico. O turismo se coloca como “um sistema de 

produção e consumo de tempo de lazer” (PEREZ, 2009, p. 14), sendo o tempo de 

lazer um tempo de consumo na sociedade em que vivemos. Se o turismo é 

produção e consumo de bens simbólicos, quem o pratica obtém determinado 

reconhecimento social, e a partir disso constrói suas identidades sociais. 

O “produto turístico” constrói simbolicamente um prestígio associado ao 
consumo do produto e este consumo define uma diferença social entre 
grupos e identidades sociais (BOURDIEU, 1984). Segundo Bourdieu (1984), 
as classes sociais lutam por se distinguir umas das outras através da 
educação, a ocupação e o consumo. (PEREZ, 2009 p. 15) 

Vive-se uma experiência breve e intensa que agrega prestígio e valor a quem 

a pratica. Economicamente, o consumo turístico sofre uma valorização de mercado, 

mas também se constrói uma necessidade social de participar desse meio, não para 

se ter um produto, mas como um valor de status perante a sociedade. 

Praticar turismo significa afirmarmo-nos como seres “modernos” através do 
uso de bens de consumo convertidos em signos e veículos de significação. 
O turista, diz MacCannelll (1992: 66), é um canibal simbólico, daí que 
possamos afirmar que o turismo é um tipo de consumo cultural, isto é, um: 
“Conjunto de processos de apropriação e usos de produtos nos quais o 
valor simbólico predomina sobre os valores de uso e de troca, ou onde, pelo 
menos, estes últimos se configuram subordinados à dimensão simbólica” 
(GARCÍA CANLINI, 1999: 42). (PEREZ, 2009, p. 15) 

Sendo o turismo uma prática tão forte na economia e na vida social moderna 

e contemporânea, ele se torna um instrumento de poder, pelo qual as cidades e os 

países se organizam para se tornarem lugares turísticos. Criam-se narrativas para 

favorecer determinados interesses e estabelecer poder e controle perante uma 
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comunidade e/ou sociedade; fator que compõe a última perspectiva pensada por 

Perez.  

2.2 Relação entre turismo e cultura 

Quando pensamos nas narrativas criadas para vender a imagem de um lugar 

com esses propósitos turísticos, me permito reduzir a duas frentes de narrativas. A 

primeira faz parte de uma esfera publicitária, em que desenvolvem-se narrativas 

para você ir ao destino construído num imaginário coletivo. É importante lembrar que 

esse discurso muito tem a ver com um espetáculo estereotipado, já que  

o turismo é um sistema dinâmico de produção, distribuição e consumo de 
imagens, imaginários e sonhos (Reimer, 1990; Tresidder, 1999). A indústria 
turística utiliza a ideia de paraíso na terra e através da sua propaganda 
transforma o “paraíso” numa mercadoria atraente ao alcance de todos 
(Aoun, 2003). (PEREZ, 2009, p. 54) 

O grande perigo desse caminho de transformação dos destinos em produtos 

para serem vendidos é a redução e o mascaramento da realidade social e cultural 

do lugar que recebe esse visitante.  

O resultado pode ser uma certa uniformização dos produtos turísticos e um 
processo de aculturação que tenta homogeneizar a diversidade cultural. 
Nesta mediação cultural há sempre um jogo ou tensão entre como os locais 
são vistos e como eles gostariam de ser vistos, mas também entre como 
são e como se projectam para os de fora da comunidade (Greenwood, 
1992). (PEREZ, 2009, p. 56) 

A segunda linha narrativa, ao meu ver, passa a ser produzida pelos agentes 

de turismo, e ocorre quando o turista já está no destino. Agora que o visitante está 

no lugar antes idealizado, ele irá ouvir e entender a história daquele local por quem o 

vive ou por quem, em grande parte dos casos, está oficialmente instruído para o 

fazer: os guias turísticos. É muito comum a prática das visitas guiadas, quando o 

olhar do turista é construído muitas vezes de forma exótica, folclórica para ganhar 

sua atenção. Eles, os guias turísticos, 

mediam entre o olhar turístico e o seu objecto, possuindo o sistema de 
referências nativas e também alguma da cultura dos turistas, o que lhes 
permite explicar o local ao global (Bras, 2000) escolhendo os elementos que 
mais lhes interessam para criar um discurso. (PEREZ, 2009, p. 42) 

Perez nos apresenta os guias como mediadores culturais que atuam como 

personagens importantes nessa relação entre o local e o visitante (2009, p. 42). O 

problema dessa relação é o lugar ser transformado em vitrine, usarem de um 
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discurso pronto e propor apenas um contato superficial com a cultura real dos 

nativos. Esse é um dos pontos em que percebemos a notável necessidade de um 

laço mais estreito entre turismo e cultura, pois as narrativas criadas, em ambas as 

frentes, atingem essa dimensão cultural. É importante ressaltar que todo turismo 

está entrelaçado com a cultura. O contato, o encontro entre anfitrião e visitante está 

repleto de cargas socioculturais que ambos comportam, contando com as 

particularidades, hábitos, costumes e expressões de seus locais de origem. 

Permito-me retornar às áreas de conhecimento definidas por Xerardo Perez 

que englobam o turismo, e nessa lista entendo ser relevante a inclusão mais direta 

dos agentes culturais, para se pensar e atuar no segmento turístico com mais afinco 

e responsabilidade. “É evidente para muitos que a cultura e o turismo necessitam, 

cada vez mais, um do outro – a cultura é um elemento essencial de atração e de 

distinção de lugares” (RICHARDS, 2009, p. 5), e aqui as narrativas relacionadas à 

imagem cultural do destino visitado sofrem os impactos desse distanciamento entre 

os setores. Por isso, é fundamental alguém pensando com prudência, não em 

apenas vender uma imagem rentável e bonita, mas transmitir a história do lugar da 

forma mais fidedigna e vantajosa possível, com respeito e participação ativa da 

população local. Vê-se necessário, como nos conta Greg Richards, 

um diálogo entre os setores do turismo e da cultura. Ambos têm de 
reconhecer a diferença de necessidades e de aspirações do outro, para 
poderem trabalhar juntos de maneira eficiente. Em particular é importante 
reconhecer que os recursos culturais são muito mais diversos do que 
somente museus e monumentos, e que turismo cultural envolve também a 
vida cotidiana das pessoas. Nesse sentido é importante iniciar com cultura 
no que concerne ao desenvolvimento do turismo cultural, mais do que 
simplesmente assumir que cultura seja um produto largamente disponível, a 
ser explorado para o turismo.” (2009, p. 9) 

Richards traz a importância do desenvolvimento do segmento do turismo 

cultural, pois para ele nem todo turismo é cultural; segmento considerado por Perez, 

uma reiteração, pois todo o turismo deve ser entendido como uma prática e uma 

expressão cultural (PEREZ, 2009, p. 108). Richards considera que ainda há muito 

para fortalecer e uniformizar as definições de turismo cultural, pois ainda é visto de 

forma subjetiva, com espectros amplos ou mais direcionados. Traz também um 

contraponto que afirma que, “em certo sentido, a cultura tornou-se integrada a um 

sistema de consumo de lazer e agora é oferecida a consumidores apenas como 
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mais um produto para ser consumido” (RICHARDS, 2009, p. 5), inserindo a cultura 

na perspectiva do turismo como prática de consumo definida por Xerardo Perez. 

Percebemos muito claramente esse consumo da cultura como produto usado 

por esse setor quando os museus e patrimônios culturais começam a ser explorados 

com fins lucrativos. Stefany Garbin e Luciene Campos explicam: 

O Patrimônio Cultural pode ser histórico, artístico, natural, científico ou uma 
junção de mais de uma dessas variáveis. Mas muitas vezes patrimônio 
cultural aparece como sinônimo de patrimônio histórico cultural, apesar de 
muitos deles terem também valor histórico. O Patrimônio Histórico quando 
utilizado para dar valor a uma expressão cultural, tende a adquirir uma 
conotação de comercialização antes do sentido de salvaguarda. 
Destacamos que antes ele é importante para a memória social e depois 
para fins econômicos. (2014, p. 9) 

Portanto, frequentemente, vemos que “os governos dos países com 

desenvolvimento turístico ficam seduzidos pelas grandes receitas que entram em 

pouco tempo” (PEREZ, 2009, p. 131), fortificando o intuito de alavancar mais e mais 

a vinda de turistas para seu território. A cultura é então instrumentalizada como 

produto mercantil e pode trazer impactos positivos ou negativos (PEREZ, 2009, p. 

111), pois pode conservar, revitalizar e desenvolver identidades culturais, afinal é 

inegável que ela, há muito, se tornou dependente do dinheiro que advém do turismo 

para poder se manter. Por outro lado, essa mercantilização pode tornar os ritos e as 

tradições de uma sociedade em meros espetáculos superficiais. 

Como exemplo, temos o processo de patrimonialização, quando monumentos 

e expressões culturais tangíveis e intangíveis são transformados em patrimônios 

para serem usados como cartão de visita de uma cidade ou país, favorecendo seu 

desenvolvimento turístico. Isso pode afetar bastante as funções sociais e educativas 

da comunidade onde está inserido. É claro que esses patrimônios e museus são 

espaços significativos para que o turista conheça melhor a história do lugar que 

visita. Entretanto, o interesse restrito a esses espaços pode levá-lo a conhecer de 

forma inexata a vida cotidiana da sociedade que ele está descobrindo, já que está 

apenas se pautando em relatos de terceiros, e não convivendo com os próprios. 

Perez critica essa prática afirmando que dessa forma “pode apenas ficar-se pela 

confirmação dos seus estereótipos e percepções sobre o outro, sem chegar a 

descobrir os bastidores da cultura que pretende conhecer” (PEREZ, 2009, p. 114). 
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Da mesma forma, Agustín Santana critica o turismo cultural convencional, pois 

nele não há qualquer interesse pelo nativo real, pois o que predomina é a 
impessoalidade, a segregação e o simples intercâmbio económico. Esta 
reflexão é uma chamada de atenção que tenta evitar converter os produtos 
do turismo cultural em simples mercadorias, mas em mediadores de uma 
experiência e vivência inter cultural, a mais enriquecedora possível. 
(PEREZ, 2009, p. 123) 

Richards expõe que o turismo cultural também tem como meta o contato do 

viajante com os moradores locais, como forma aprender mais sobre a cultura deles, 

apesar de na prática os viajantes acabarem por interagir mais com seus 

semelhantes (2009, p. 6). Para que o turismo cultural, então, se firme de forma 

positiva é necessário praticá-lo com ética, de forma que se “respeite os habitantes 

do país de acolhimento (O’GRADY, 1987: 211-212), que escute, pergunte e observe 

os locais, com o fim de compreender as diferenças no uso e significado do tempo, 

do espaço e da memória” (PEREZ, 2009, p. 133). Que a promoção de um turismo 

cultural não fique restrita apenas a espaços institucionalizados, afinal, cultura 

também está no modo de se organizar, habitar e conviver. Sem falar da necessidade 

dos equipamentos culturais manterem um diálogo horizontal com a comunidade em 

que estão inseridos. Gastal nos indica um caminho para que a transmissão dos 

produtos feitos pelos residentes locais para o turista ocorra de forma genuína e 

responsável. É necessário 

estar atentos para detectar que saberes foram e são gerados numa 
determinada comunidade, como elas se manifestam [ou não] em produtos, 
e se estes produtos têm a eles agregada uma carga simbólica pela 
comunidade que a gerou. Depois, se este simbolismo poderá ser 
transmitido a prováveis turistas no local. (2008, p. 117 apud GARBIN; 
CAMPOS, 2014, p. 7) 

2.3 Perfis de turistas 

André Köhler e José Carlos Durant definem turismo cultural em dois conjuntos 

diferenciados. Um deles é compreendido pelos aspectos da oferta, que está 

basicamente ligado ao “desfrute turístico de equipamentos e atrações previamente 

classificados como culturais: sítios e centros históricos, festivais, gastronomia local, 

centros de interpretação patrimonial, mercados tradicionais, museus” (KÖHLER; 

DURANT, 2007, p.188) e etc. Esse conjunto se mostra amplamente relacionado ao 

que falávamos anteriormente, quando o turista participa intensamente dessas 

estruturas “sacralizadas” como cultural. 
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O outro conjunto apresenta a noção de que o turismo cultural advém da 

demanda, colocando no turista a incumbência de definir o tipo de turismo que ele 

realiza. Afinal, o traço mais marcante desse conjunto são as motivações e as 

percepções do viajante, “não são os atributos de espaços ou objetos, mas as 

interpretações dadas à experiência turística, que definem se ela pode ou não ser 

classificada como cultural” (KÖHLER; DURANT, 2007, p. 187). A atribuição de 

significado aos objetos e espaços como uma experiência histórica e cultural é 

definida pelo sujeito que o acessa, mesmo que esses espaços e objetos tenham 

sido previamente classificados como tal. Sendo assim, o turista pode entender sua 

vivência de modo diferente do proposto (KÖHLER; DURANT, 2007, p. 188). 

Para a Organização Mundial do Turismo (OMT), turismo cultural está 

majoritariamente ligado às motivações do turista em visitar espaços culturais e/ou 

participar de atividades com essa temática (RICHARDS, 2009, p. 1). Ao meu ver, 

fica entendido que o sujeito é motivado a procurar espaços que foram previamente 

classificados como atividades culturais, o que acaba por misturar os dois conjuntos 

definidos por Köhler e Durant. Richards apresenta uma discordância a essa 

classificação dizendo que essas motivações podem ser secundárias, evidenciando 

que há dois perfis de turistas culturais. Existem os “aficionados por cultura”, que 

desejam consumir especificamente manifestações culturais, e os que são definidos 

como “acidentais”, pois em suas viagens participam de atividades culturais que 

encontram casualmente (RICHARDS, 2009, p. 1 apud PEREZ, 2009, p. 126). 

Outros autores que também fazem uma classificação sobre os perfis de 

turistas culturais são Bob Mckercher e Hilary Du Cros (apud PEREZ, 2009, p. 126; 

KÖHLER; DURANT, 2007, p. 194-195). Eles definem cinco tipos de indivíduos que 

praticam turismo cultural, e para isso utilizam dois parâmetros para avaliá-los. Um 

ligado à importância e motivação em visitar/participar da atração/atividade cultural, e 

outro relacionado ao envolvimento com a experiência realizada.  

1. Turista cultural motivado: Motivação cultural central e experiência 
profunda. 
2. Turista cultural inspirado: [Alta motivação cultural, porém] Experiência 
mais superficial. 
3. Turista cultural esporádico: Inexistência de motivação cultural central e de 
experiência profunda. 
4. Turista cultural casual: Baixa motivação cultural e experiência superficial. 
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5. Turista cultural acidental: Nada motivado culturalmente. Participa 
nalguma experiência de turismo cultural de forma superficial. (PEREZ, 2009, 
p. 126) 

É importante lembrar que a classificação dos turistas culturais 

especificamente é alheia à definição tipológica expressa na relação entre o viajante 

e seu anfitrião de turistas em geral, mas que se complementam. Para este presente 

trabalho, considerarei dois tipos de classificações. Primeiro a de Erick Cohen (apud 

PEREZ, 2009, p. 44), que divide os turistas em dois grandes grupos: viajantes 

institucionalizados e não institucionalizados. Os viajantes institucionalizados 

apresentam perfis de turismo de massa, individual ou coletivo, ambos utilizam 

agências de viagens com roteiros prontos e têm uma vivência mais distanciada e 

contemplativa. O segundo grupo, por sua vez, são identificados como drifters ou 

exploradores. Ambos planejam suas próprias viagens e fogem do turismo de massa, 

um ficando pelas periferias e ambientes exóticos desses destinos, e o outro fugindo 

totalmente desses lugares massificados. Os drifters imergem completamente na 

cultura anfitriã, enquanto os exploradores o fazem de forma mais superficial. Esse 

segundo grupo, dos viajantes não institucionalizados, é o que mais se aproxima da 

figura do mochileiro. 

A segunda definição de turistas que usaremos é a de Feifer (1985 apud 

PEREZ, 2009, p. 47), que classifica um perfil pós-turista. “O pós-turista é para este 

autor alguém que pensa que tudo é possível de ser visitado, não apenas o 

considerado “típico”, não apenas a “fachada” mas também os “bastidores” de uma 

cultura ou destino turístico” (PEREZ, 2009, p. 47). Jacobsen complementa essa 

classificação criando uma categoria chamada de antiturista, um indivíduo que 

não se considera turista quando pratica turismo, distancia-se do turista 
convencional física e conceptualmente, não recomendam muito a outros os 
destinos visitados – para não saturar e destruir a tranquilidade e 
encantamento do lugar –, e pensam que as possibilidades de desfrute 
diminuem com a presença de turistas. (PEREZ, 2009, p. 48) 

Surge, portanto, uma relação muito próxima com o tipo de experiência que 

todas essas variedades de turistas desejam ter. A partir de então, Perez apresenta 

um conceito de transição entre um modelo de turismo fordista e o pós-fordista: 

O modelo turístico fordista (Vera, 1997) caracterizava-se pela 
especialização sectorial a partir de recursos naturais como a praia ou a 
montanha e por uma oferta homogénea na qual o destinatário era visto 
como uma massa uniforme sem diversidade e singularidade. [...] Face ao 
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modelo fordista, o modelo turístico pós-fordista (Donaire, 1998) nasce da 
crise da homogeneização e uniformização dos destinos turísticos. Daí que a 
oferta comece a singularizar-se e crie produtos específicos para segmentos 
específicos de turistas. (PEREZ, 2009, p. 127) 

Os viajantes agora querem viver o inusitado, ter uma experiência diferente 

das experiências que outros tiveram, e o que em muito facilita essa diversificação e 

particularidade da vivência é que “não há como duas pessoas passarem pela 

mesma experiência, pois cada experiência resulta da interação entre o palco do 

evento (como uma peça teatral) e do palco de cada mente (PINES II; GILMORE, 

1998, p. 89, tradução dos autores)” (NASCIMENTO et al., 2012, p. 145). 

Richards assegura que “as pessoas [também] querem aprender algo durante 

suas visitas, particularmente sobre o que é característico do lugar que estão 

visitando” (RICHARDS, 2009, p. 3), dentro disso há uma necessidade de aprender 

sobre a cultura do outro. Então, “de acordo com Paulo Mello (2008), um produto 

cultural pode satisfazer necessidades ligadas às emoções e sonhos, ou seja, a 

cultura é um dos pilares da Economia de Experiência (SOARES, 2009)” 

(NASCIMENTO et al., 2012, p. 146) – o que apresenta novamente a cultura como 

simples produto utilizado pelo turismo para proporcionar ao turista aquilo que as 

narrativas criadas o incitaram a sonhar.  

2.4 A fotografia aliada à prática turística 

Toda essa vivência obtida durante as viagens longas ou curtas incute no 

sujeito a necessidade de registrá-la para mostrar ao outro o que se viu e se praticou. 

Esse registro ocorre na forma de diários, como evidenciamos no capítulo anterior. 

Também os jovens que realizavam o Grand Tour deviam relatar por meio de textos e 

desenhos o que aprenderam durante a jornada como caráter de comprovação. 

(ALMEIDA; ARAÚJO, 2012, p. 2).  

São as fotografias e os vídeos que passam a cumprir mais tarde esse papel 

de documentação que os viajantes literários do século XIX exerciam (PEREZ, 2008, 

p. 53). Desde sua popularização no final da década de 1880, a fotografia mantém 

uma relação íntima com o turismo. Sontag atesta: “a fotografia desenvolve-se na 

esteira de uma das atividades modernas mais típicas: o turismo. [...] Parece 

decididamente anormal viajar por prazer sem levar uma câmera” (2004, p. 19-20 

apud ALMEIDA; ARAÚJO, 2012, p. 4). 
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Os propósitos desses registros têm serventia social, como nos mostra 

Xerardo Perez:  

O primeiro é o de demonstrar que se tem viajado e que o turista esteve ali. 
Esta prática alterotrópica serve também para afirmar e confirmar a pertença 
a um grupo social específico que pratica um estilo de vida específico e 
próprio da posição que ocupa na estrutura social. Além do mais, a imagem 
de confirmação de experiência turística tem como objectivo criar o 
memorandum da nossa acumulação de capital turístico, perpetuando assim 
uma memória e ajudando a reviver a experiência (Graburn, 1992: 64). 
(2009, p. 58) 

Constatamos, então, que a fotografia é um dos meios que o sujeito utiliza 

para firmar uma identidade social para a sociedade. Esse indivíduo usa esse registro 

para expor a pertença a um grupo que tem recursos e oportunidades de viajar e 

conhecer lugares que agregam status e reconhecimento. Com a possibilidade 

gerada pela Kodak de tirar fotos com apenas um clique em um botão (ALMEIDA; 

ARAÚJO, 2012, p. 3), o hábito de fotografar o cotidiano se popularizou de forma 

surpreendente. Assim, o turista podia gravar o momento vivido e ter uma 

comprovação mais objetiva para exibir a terceiros.  

Algumas das propagandas da Kodak eram especificamente direcionadas aos 

viajantes, afinal os turistas fabricam imagens e lembranças (AUGÉ apud PEREZ, 

2009, p. 53), e agora, além de terem simples imagens pictóricas, os momentos 

vividos estavam eternizados despertando também memórias sensoriais que causam 

um efeito afetivo. 

A fotografia nos traz a memória outros tipos de lembranças além da visual: 
os cheiros, a temperatura, o que estávamos sentindo no momento da 
fotografia. Tudo isso retorna, fazendo com que dificilmente nos desliguemos 
de nossas fotos, o que nos torna afetivamente ligados a elas. (ALMEIDA; 
ARAÚJO, 2012, p. 6) 

Com a ascensão da internet e das redes sociais, “os usuários podem 

compartilhar as fotografias com seus contatos quase que instantaneamente” 

(ALMEIDA; ARAÚJO, 2012, p. 9), o que facilita muito a dinâmica da exposição de 

uma imagem que o indivíduo deseja divulgar. Amigos e familiares têm acesso mais 

rápido a esses registros gerados pelo viajante, que podem alcançar até pessoas 

sem relação direta com ele. E a interatividade imediata obtida nessas redes sociais, 

que comportam múltiplos formatos de conteúdo, como vídeos e textos, sacia essa 

vontade do sujeito em ser visto praticando turismo, vivendo tais experiências, 

conhecendo os lugares históricos e culturais consagrados etc.  
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Como nos diz Nery, as fotografias alimentam nos outros a “expectativa de 

sair”, devido a uma antecipação das experiências possíveis de serem vividas nas 

viagens de prazer (1998, p. 202). Talvez seja por isso que cresce cada vez mais o 

número de pessoas e projetos que utilizam as páginas do Facebook, blogs e canais 

no Youtube para relatar vivências, divulgando viagens. Isso gera estímulo, incentivo 

e encorajamento para que outras pessoas façam o mesmo. Por outro lado, vejo que 

também pode provocar uma comodidade no sujeito que acompanha aquelas 

histórias, em se sentir satisfeito por apenas assisti-las.  

A fotografia ganha um papel de grande importância quando as pessoas 

praticam turismo, seja como registro afetivo ou como um atestado do que se viveu 

para aqueles que ficaram. O uso desse recurso de registro se faz presente em 

qualquer estilo de viagem que o sujeito escolha, inclusive no universo mochileiro. Os 

conceitos sobre turismo e sua relação com a cultura e com a fotografia abordados 

aqui ajudarão a entender a participação da figura do mochileiro no contexto das 

viagens.  
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3 NAVEGAR É PRECISO 

Apresentados, nos capítulos anteriores, os conceitos necessários para fins 

deste trabalho – que visa a compreensão da viagem e do turismo na nossa 

sociedade –, a partir de agora usarei minha experiência em um hostel em Vitória 

(ES) para compreender as definições trabalhadas, além de focar mais no 

personagem do mochileiro. Começarei contextualizando o surgimento da prática 

mochileira e também o local escolhido para realizar a experiência de campo. Após 

essas exposições, a partir do suporte teórico que conduz este texto, elaborarei 

minhas análises pelos encontros e vivências experimentadas. 

A figura do mochileiro, ou backpacker como foi originalmente denominado por 

Pearce em 1990, não possui uma origem bem definida e constitui uma classe que 

apresenta características diferentes dos turistas convencionais. Os pesquisadores 

atribuem suas influências a diferentes práticas, para alguns, os mochileiros advém 

dos Grand Tours, da busca por experiências pessoais e aprendizados sobre outras 

culturas (COHEN, 1973 apud OLIVEIRA, 2005 apud SAWAKI, D. E. et al., 2010, p. 

5). Outros autores relacionam com a prática do tramping, no qual jovens viajavam 

pelas vilas exercendo seus ofícios, e aproveitavam para estudar e se aventurar nos 

destinos visitados (ADLER, 1985 apud OLIVEIRA, 2005 apud SAWAKI, D. E. et al., 

2010, p. 5). Com o passar do tempo, esse estilo de viagem começa a adquirir 

motivações propositalmente turísticas.  

Além dessas possíveis origens, esse personagem possui grande proximidade 

com o fenômeno hippie, que tem seu auge nas décadas de 1960 e 1970, e 

apresentava essa característica de viajar explorando locais menos massificados, 

além da busca por alternativas mais baratas, como por exemplo o uso das caronas 

para se deslocar; um recurso ainda bastante utilizado pelos mochileiros.  

Esses viajantes rumaram a muitos lugares distantes das rotas turísticas 
convencionais, impulsionados pela crítica à alienação produzida pela 
própria sociedade e pela incapacidade de encontrar autenticidade para a 
volta. Dessa forma, Cohen (2003) vê o vagabundo/hippie como um modelo 
ideológico que os mochileiros atuais pretendem recriar (FALCAO, 2016, p. 
83) 

É importante ressaltar que a Geração Beat, abordada no primeiro capítulo, é 

considerada como os pais dos hippies, e estes vieram traçar novos modelos de 
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vivência, e de viagem, a partir da filosofia dos beatinks. Os mochileiros se conectam 

bastante com os ideais que esses grupos constituíram, por isso se misturam e são 

constantemente identificados como integrantes dessas tribos, apesar de hoje em dia 

apresentarem diferenças um em relação ao outro.  

Somente nessa década [1970] foi estabelecido um conceito ao mochileiro 
diferenciando-o do movimento hippie, mas foi na década de 1980, que o 
fenômeno voltou a crescer gradualmente. Porém o perfil do viajante 
começou a se alterar, esse viajante passou a ter mais escolaridade, ser 
majoritariamente europeu, de classe média, solteiro, obsessivamente 
preocupado em gastar pouco. Mesmo com as mudanças, muitas pessoas 
ainda associam a imagem desses dois personagens, os mochileiros e os 
hippies dos anos 1960-70, como sendo o mesmo. (SAWAKI, D. E. et al., 
2010, p. 6) 

Uma diferença que podemos considerar atualmente é o estereótipo estético e 

profissional, o mochileiro não necessariamente usa dreadlocks ou vive de 

artesanato; um perfil constantemente rotulado aos hippies. Qualquer indivíduo, 

independentemente do ofício que exerça e das características estéticas que possua, 

pode se identificar como mochileiro, visto que hoje essa prática é entendida com 

uma modalidade de viagem. Se antes quem se aventurava nesses tipos de viagens 

eram pessoas sem planos, lutando contra o consumismo e com um olhar 

plenamente direcionado à vida e à natureza, agora a viagem passa a ser mais 

planejada, focada na busca de experiências e aprendizados e usada como um 

movimento interno de autorreconhecimento, um modelo de Pessoa muito próximo 

com o polo individualista, definido por Nery no início deste trabalho. 

Dentre as características mais marcantes do mochileiro, encontramos a 

procura por custos baixos, liberdade, independência e autonomia no planejamento. 

É um sujeito que viaja por períodos mais longos e que tem como motivação a 

descoberta de si e do outro. Por isso, as práticas, os costumes e os hábitos do local 

visitado ganham sua atenção. Esse viajante busca entender sobre a história e a 

cultura do destino, e é nesse ponto que o percebo como um potencial turista cultural. 

É certo que podemos nos deparar com essa figura em qualquer lugar, pois 

para ele tudo é digno de ser visitado e descoberto, mas é inegável que há espaços 

mais propensos a uma circulação maior de pessoas que se apresentam como 

mochileiros e praticam esse estilo de viagem, como por exemplo os hostels. O 
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conceito de hostel surge em 1909 a partir das observações de um professor alemão 

chamado Richard Schirmann,  

que acreditava que a experiência era a melhor forma de transmitir 
conhecimento. Por isso, organizava excursões e caminhadas com seus 
alunos. Em um desses passeios, eles foram surpreendidos por um temporal 
e se abrigaram em uma escola. Foi quando Richard teve a ideia de criar 
espaços coletivos a preços acessíveis para que mais jovens tivesse a 
oportunidade de viajar e conhecer novos lugares. O movimento cresceu e 
se diversificou. Hoje, os albergues são estabelecimentos com preços 
acessíveis, sem abrir mão do conforto, qualidade e segurança. Os hostels 
oferecem quartos coletivos ou individuais, com espaços de uso comum e 
área de lazer. (AMBRÓSIO, 2017) 

Esse tipo de hospedagem foi muito bem aceito pelos mochileiros, já que ia ao 

encontro de suas necessidades de economia e possibilitava uma convivência social 

mais dinâmica, cheia de trocas. Sendo assim, encontrar os mochileiros em um 

hostel, no decurso da sua viagem, pareceu uma boa opção para realizar minha 

pesquisa de campo. No entanto, era de fundamental importância achar um local que 

fosse sensível à história, cultura e trocas socioculturais, ao invés de um 

estabelecimento focado apenas nos serviços básicos de hospedagem e 

acomodação, para que fosse possível atingir os objetivos deste trabalho. Dessa 

forma, a seguir, contextualizarei e apresentarei o espaço que foi meu ambiente de 

observação durante dois meses. 

3.1 Contextualização do ambiente de pesquisa 

O conhecimento desse espaço, que se encaixava tão bem com o propósito de 

estudar a relação entre cultura e viagem, pensando o mochileiro como figura potente 

nessa vinculação, aconteceu bem antes do tema de pesquisa deste trabalho ser 

definido. Agregado ao fato de ser um hostel – onde certamente eu encontraria 

mochileiros, ou viajantes mais abertos às possibilidades que a viagem propicia, uma 

percepção e experiência pessoal –, enxerguei no Guanaaní Hostel um ambiente que 

produzia encontros singulares entre o visitante e a cultura local e os nativos; ideia 

que foi confirmada com a entrevista realizada com os donos da estalagem no tempo 

em que fiquei lá. Encontrei um lugar que não está alheio ao cenário cultural da 

cidade, pois reflete sobre si e se preocupa em apresentar suas particularidades para 

o de fora e também para o de dentro, como por exemplo a escolha do nome do 

hostel. 
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Guanaaníra ou, na sua redução, Guanaaní, significa Ilha do Mel, nome dado à 

Ilha de Vitória pelos índios Goitacazes, os primeiros habitantes da região. A intenção 

de Caio Perim e Mainá Ferreira, sócios fundadores do hostel, era trazer à tona a 

cultura do índio e do negro, e resgatar uma parte histórica da cidade, já que para 

Mainá, “o capixaba tem mania de não saber da própria história”. A curiosidade entre 

hóspedes e visitantes para saber o que significa o nome do estabelecimento é 

constante, afinal é uma palavra estranha para brasileiros e estrangeiros. Caio 

explica que os índios Goitacazes foram praticamente dizimados pelos portugueses, 

alguns até conseguiram fugir, no entanto já não existem mais aldeados hoje em dia. 

E complementa nos expondo as possíveis explicações para o nome Ilha do Mel: 

Uma delas é que a ilha era um paraíso, porque ela tem um maciço central 
enorme, com fontes de água pura, potável, limpa, maravilhosa, uma fauna 
incrível, uma flora incrível, um mangue com a maior biodiversidade do 
mundo de espécies, mar com praias lindas, porque as praias eram 
maravilhosas, e ainda com esses maciços e essas pedras que davam para 
eles se protegerem, porque eles viam tudo em volta. Se alguém estava se 
aproximando, eles viam. Era como se fosse um forte, uma fortaleza natural, 
que proviam tudo que eles precisavam – é muito bonito, né? Eu fico até 
arrepiado. E a outra explicação é por causa de uma folha do mangue, ou 
alguma coisa assim, uma planta, raiz do mangue que a flor dá o cheiro de 
mel. É alguma coisa assim. Tem essas duas explicações, até hoje eu não 
sei qual que é a 100% certa. 

Considerado o primeiro hostel da cidade, o casarão da década de 19206 que 

abriga o Guanaaní Hostel está localizado no coração do centro histórico de Vitória, 

Espirito Santo, perto de uma gama de equipamentos históricos e culturais de 

relevância para a cidade, como museus, teatros, galerias de arte, igrejas (incluindo a 

Catedral), entre outros. Há rumores de que a construção, iniciada em 1924 e 

concluída em 1929, foi realizada pelo Coronel Monjardim, personagem que dá nome 

à rua onde está situada, “mas o registro dela é de 28”, afirma Caio. É inegável que a 

casa possui uma notável importância histórica, como exemplo o fato de especular-se 

que os vitrais7, localizados na área da escada, foram feitos pela mesma equipe que 

alguns anos mais tarde, produziram os vitrais da Catedral Metropolitana de Vitória, 

que fica a poucos metros dali.  

A vivência da prática mochileira e a familiaridade com a ideia de hostel foram 

fatores que contribuíram para a criação do estabelecimento, visto que Caio e Mainá 

                                                           

6 Vide Fotografia 01 no Anexo A 

7 Vide Fotografia 13 no Anexo A 



47 

 

não possuíam experiências profissionais nas áreas de turismo e de administração. 

Ambos são comunicólogos, ela de publicidade, e ele de rádio e TV, e foi durante a 

graduação que se conheceram. Após um intervalo sem contato entre si, num 

encontro casual na Rua da Lama – um dos lugares mais famosos da vida noturna da 

cidade e que acolhe residentes e turistas –, Caio revelou seus planos de montar um 

hostel na casa que é de sua família, e propõe parceria à Mainá, que logo aceita.  

Caio tinha uma família numerosa quando compraram o casarão, em 2005. 

Com o passar do tempo, a quantidade de residentes diminuiu e ele se viu num 

questionamento: 

E eu ia embora, mas aí, eu pensei assim: “vou embora, mas pô vou deixar 
minha família, desse jeito, nessa situação, com essa casa, 
subaproveitada?”. Tive uma ideia. “Bom, vou propor pra minha família”. 
Sentei, propus pra família, porque Vitória não tinha hostel, e eu tinha viajado 
muito, já tinha morado fora, já tinha ficado muito em hostel, já conhecia essa 
coisa de mochileiro e tal. E aí, eu propus pra família. Minha mãe, na hora 
ela aceitou, minha vó ficou meio relutante assim, mas depois ela aceitou. 

Com quatro anos de funcionamento, o hostel carrega um conceito mais 

voltado para a arte, a cultura, a arquitetura e a história do lugar. Desde 2013, 

quando começaram a conceber o hostel, há um empenho em fazer um resgate 

histórico do casarão. “Tem vários períodos que a gente sabe o que estava 

acontecendo, mas tem vários períodos que são um mistério. Já foi centro espírita, já 

foi consultório odontológico, quando a família do Caio comprou era o Sindicato dos 

eletricitários”, nos conta Mainá. E Caio acrescenta: “E foi por muitos anos a casa do 

Dório Silva, que era um médico muito importante daqui.” 

Essa sensibilidade à representação social dessa construção ao longo do 

tempo reflete bastante no que tange o tipo de hostel que o Guanaaní se caracteriza. 

Existem variados gêneros de hostel, que atendem às diferentes demandas dos 

turistas e viajantes, como por exemplo, podem ser temáticos, com ênfases em festas 

e curtição, ou ecológicos, com foco mais aventureiro, entre outras possibilidades. 

Mainá conta que a ideia deles era que fosse  

uma representação do centro de Vitória, dessa coisa que estava 
acontecendo aqui na época de movimento artístico, cultural, de revitalização 
do centro, valorização da história. Então, a gente decidiu que a gente queria 
manter, por exemplo, a maior parte dos detalhes originais da casa intactos. 
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Ambos acreditam que não tinha como fugir dessa tipologia de hostel, porque 

tanto a construção como a localização leva para esse caminho mais histórico e 

cultural. A cor das paredes externas8 da casa não foram escolhidas a esmo, houve 

um cuidado de procurar na prefeitura a paleta de cores da época em que a casa foi 

construída; outra estratégia para reavivar a memória histórica do ambiente. No mais, 

ainda é possível ver parte da pintura original9 conservada em uma das paredes do 

interior do hostel. O lugar chama a atenção não só dos viajantes, que vez ou outra 

se hospedam ali só por ser a casa que é, mas também dos transeuntes, que de 

modo recorrente entram no casarão por curiosidade, querendo desvendar e apreciar 

a arquitetura e os detalhes da casa. Os visitantes se encantam com os objetos 

antigos remanescentes da família de Caio, que compõem um espaço que concilia o 

passado com a contemporaneidade dos grafites10, e depois disso passam a 

acompanhar o hostel e a frequentar as atividades que acontecem por lá. 

Além desse apelo histórico, um dos objetivos do hostel era utilizar suas áreas 

comuns como mais um espaço de fomento do circuito artístico-cultural capixaba, 

como Mainá pontua: 

A gente queria que fosse um espaço pras coisas que não têm espaço em 
Vitória, que é pra artistas pequenos exporem a arte, pra ter lançamento de 
livro, fazer uma música mais intimista, não ser showzão e nem muito 
boteco... 

E ao longo desse tempo, eles colecionam eventos como exposições de arte e 

fotografia, feiras, lançamento de livros, encontro de grupos de leitura, performances, 

teatro, aulas de tango, e a lista continua. Algumas atividades são idealizadas por 

eles próprios sempre pensando no que falta em Vitória e no que o público está 

procurando para participar; algumas vezes os próprios artistas os procuram 

propondo parcerias. Pude vivenciar eventos de dois tipos durante meu período no 

hostel, como o “L’aperitivo d’estate”11 nos domingos de janeiro, um evento idealizado 

por Caio com clima e drinks do verão italiano que movimentou o hostel como uma 

alternativa de diversão além das praias e shoppings, e gerou o encontro entre as 

pessoas da cidade e os hóspedes. Outro evento que pude participar foi o show de 

                                                           

8 Vide Fotografia 02 e 03 no Anexo A 

9 Vide Fotografia 10 no Anexo A 

10 Vide Fotografia 11 no Anexo A 

11 Vide Fotografia 20 no Anexo A 
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uma cantora russa12 – que viu no Guanaaní o espaço ideal para um evento mais 

intimista –, que cantou músicas da bossa nova brasileira traduzidas para o russo. 

Esse segundo tipo de evento cativa um público geral menor, mas a maioria dos 

hóspedes se interessa em conferir e apreciar as atividades que estão acontecendo.  

Caio contou que já puderam realizar eventos bem maiores e “mais 

impactantes na vida cultural de Vitória”, como por exemplo, uma Feira de Economia 

Criativa. O hostel possui um amplo terreno ao lado do casarão principal13, um 

espaço onde eles realizavam os eventos com maior número de pessoas; ao invés de 

usar apenas as áreas comuns do hostel. Porém, entraves gerados pela prefeitura os 

fizeram diminuir a proporção de seus eventos – que já chegaram a reunir cerca de 

400 pessoas – devido a proibição do uso de seu terreno para estes fins. Esse 

impedimento acaba limitando, em partes, o alcance de suas ações. No entanto, Caio 

ainda considera o hostel um lugar de impacto, e aponta uma outra perspectiva de 

utilização do ambiente, como a locação para editoriais de moda e como cenário de 

clipes musicais, divulgando, assim, o espaço para outros lugares. 

É certo que o Guanaaní se coloca como um espaço de potencialização do 

cenário cultural de Vitória, e oferece aos turistas e viajantes uma experiência única; 

algo que vem ganhando muita força entre os praticantes do turismo atualmente. 

Porém, qualquer indivíduo que se hospede neste hostel terá uma aproximação com 

as atividades culturais em maior ou menor grau, independentemente da motivação, 

e isso retoma um pouco a discussão sobre deixar o turista definir se está praticando 

turismo cultural ou não. De todo modo, a escolha desse ambiente para minha 

pesquisa de campo pôde vir a dificultar ou facilitar minha intenção em colocar o 

mochileiro como figura pujante nessa relação entre viagem e cultura, visto que os 

hóspedes, em geral, ao escolherem esse local para ficar, podem já se mostrar 

interessados nesse segmento de turismo, sensível à história e à cultura capixaba 

independentemente dos motivos que o levaram para a cidade. Por outro lado, fica 

mais fácil perceber se o sujeito está ali por falta de opção de acomodação mais 

barata ou mais próxima dos seus objetivos na cidade, e de certa maneira acaba 

negando ou fugindo do acesso a essa dimensão cultural. 

                                                           

12 Vide Fotografia 19 no Anexo A 

13 Vide Fotografia 03 e 18 no Anexo A 
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3.2 Hostel: de não-lugar a lugar 

O funcionamento de hostels num geral ocorre de forma satisfatoriamente livre 

e independente para os hóspedes. No Guanaaní Hostel apenas dois cômodos são 

privativos (o quarto de casal e o de família), em todos os outros, como os quartos 

mistos e o feminino, a cozinha, os banheiros, as salas e as varandas14 são utilizados 

por quem, como e quando quiser, de forma harmoniosa para o bem-estar de todos. 

Esses espaços que são de todo mundo podem acabar virando espaços de ninguém, 

porque, afinal, supostamente não há conectividade entre o indivíduo e ele.  

A cadeia de hospedagens, como hostels, hotéis, pousadas, entre outros, são 

espaços de transitoriedade, o que Marc Augé define como “não-lugares”, pois “se 

um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não 

pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico 

definirá um não-lugar” (AUGÉ, 1994, p. 73). No entanto, como pudemos perceber, o 

Guannaní, sem dúvidas, possui uma identidade, se preocupa em contar a história do 

local, em trazer uma dimensão de pertencimento e de tradição, e assim os hóspedes 

entendem melhor onde estão, e isso transforma o tipo de relação que se constrói 

com o local e com quem está ali.  

Acredito que esse espaço porta uma oscilação entre o lugar e o não-lugar, o 

que impede de nos atermos de modo absoluto a uma ou outra definição. O próprio 

Augé traz essa dubiedade presente em certos espaços, pois “podemos admitir que o 

não lugar de uns (por exemplo, os passageiros em trânsito num aeroporto [ou os 

hóspedes, no caso tratado neste trabalho]) seja o lugar de outros (por exemplo, os 

que trabalham nesse aeroporto [hostel])” (2006, p. 116 apud SÁ, 2014, p. 213). O 

Guanaaní é um “lugar” para o Caio Perim, sua família e seus amigos, é um “lugar” 

para os voluntários que moram ali – mesmo que temporariamente –, e também de 

tantos hóspedes que se apropriam daquele espaço, seja pela empatia ou pela 

presença que pode ser longa ou em períodos regulares. Mas, também se apresenta 

como um não-lugar quando  

Sozinho, mas semelhante aos outros, o usuário do não-lugar está com este 
(ou com os poderes que o governam) em relação contratual. [...] O contrato 
sempre tem relação com a identidade individual daquele que o subscreve. 

                                                           

14 Vide Fotografia 09, 14, 17 e 18 no Anexo A 
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Para ter acesso às salas de embarque de um aeroporto, é preciso, antes, 
apresentar a passagem ao check-in (o nome do passageiro está inscrito 
nela): a apresentação simultânea, ao controle de polícia, do visto de 
embarque e de algum documento de identificação fornece a prova de que o 
contrato foi respeitado [...]. O passageiro só conquista então seu anonimato 
após ter fornecido a prova de sua identidade, de certo modo, assinado o 
contrato. [...] o usuário do não-lugar é sempre obrigado a provar sua 
inocência. O controle a priori ou a posteriori da identidade e do contrato 
coloca o espaço do consumo contemporâneo sob o signo do não-lugar: só 
se tem acesso a ele se inocente. As palavras aqui quase não funcionam 
mais. Não existe individualização (de direito ao anonimato) sem controle de 
identidade. (AUGÉ, 1994, p. 93-94) 

A liberdade que o hostel oferece aos seus hóspedes só é concedida depois 

dessa prova de identidade e de inocência, no ato do check-in, a partir daí o indivíduo 

pode usufruir do espaço como melhor lhe convém, mas não deixa de manter uma 

relação de prestação de serviço. Outro indício de não-lugar são as palavras e textos 

que se exprime, conforme o caso, de maneira prescritiva (“pegar a fila da 
direita”), proibitiva (“proibido fumar”) ou informativa (“você está entrando no 
Beaujolais”) e que recorre tanto a ideogramas mais ou menos explícitos e 
codificados [...] quanto à língua natural. Assim, são instaladas as condições 
de circulação em espaços que se supõe que os indivíduos só interajam com 
textos sem outros enunciantes e que não pessoas “morais” ou instituições 
[...], cuja presença se adivinha vagamente ou se afirma mais explicitamente 
[...], por trás das injunções, dos conselhos, dos comentários, das 
“mensagens” transmitidas pelos inúmeros “suportes” (painéis, telas, 
cartazes) que são parte integrante da paisagem contemporânea. (AUGÉ, 
1994, p. 88-89) 

Como é um espaço coletivo, as regras são necessárias para que ele se 

mantenha organizado de modo conveniente a todos. Para isso, por todo o casarão 

se encontram orientações para o público com o intuito de ratificar certos 

comportamentos e “obrigações” individuais, como por exemplo lavar a louça que 

utiliza ou qual a forma que se deve guardar seus alimentos na geladeira e no 

armário da cozinha15, além de informativos gerais, como login de acesso da rede Wi-

Fi16 ou o período em que o café da manhã é servido. De toda maneira, há sempre os 

voluntários que se revezam em turnos de oito horas cada – visto que o Guanaaní 

Hostel tem uma recepção17 de 24 horas – para auxiliar nessa manutenção e 

organização da casa, além de monitorar as chegadas e partidas dos hóspedes. 

Contudo, é responsabilidade de todos manter os ambientes em ordem.  

                                                           

15 Vide Fotografia 15 no Anexo A 

16 Vide Fotografia 08 no Anexo A 

17 Vide Fotografia 05 no Anexo A 
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Esse não-lugar de Marc Augé são espaços que não permitem a criação de 

identidade, pois você ganha o anonimato no meio de tanto iguais que obedecem as 

mesmas regras e se comportam da mesma forma, assim os indivíduos estabelecem 

relações solitárias. Por isso, há  

um contraste entre as interações que se praticam nos “não lugares”, 
denominados relações de “solidão”, associadas à ideia de “contratualidade 
solitária”, e as que se praticam nos “lugares antropológicos”, denominados 
relações de sociabilidade. (SÁ, 2014, p. 213) 

Os hostels, em geral, pela sua ideologia, já quebram essa solidão com as 

interações que propiciam por serem mais dinâmicos e prezarem a convivência entre 

os presentes. No Guanaaní, por exemplo, por ter uma estrutura de casa, as pessoas 

não permanecem apenas em seus quartos, se apropriam e ocupam bastante os 

espaços coletivos, o que possibilita um convívio muito mais parecido com as 

relações dos “lugares” do que com a falta desta nos “não-lugares”. Essas relações 

podem construir amizades para além daquele espaço, ou pelo menos encontrar uma 

dica ou companhia para passeios durante a estadia.  

O ano novo foi o período em que pude observar o hostel em sua lotação 

máxima. O clima de festa já proporciona uma maior confraternização, mas sem 

dúvida o ambiente do hostel traz outras perspectivas de contato. Formaram-se 

vários grandes grupos de pessoas, todas abertas a propostas de como comemorar o 

réveillon, livres para mudar os planos de onde passar a virada do ano, algo que em 

um não-lugar por excelência não poderia vir a acontecer.  

3.3 Viajantes ou turistas? 

Durante o período que passei em Vitória pude encontrar diversos tipos de 

turistas e viajantes, já que o perfil de público que consome o serviço oferecido é bem 

amplo. Uma grande parcela dos hóspedes do Guanaaní é de pessoas viajando a 

trabalho ou para participar de congressos; uma variação das comentadas viagens 

forçadas, que não era o meu foco de observação. Esse fato me preocupou bastante 

nos meus primeiros dias no hostel, pois a presença de pessoas que apresentavam 

características de uma viagem voluntária, e principalmente, mochileiros, era mínima. 

Por um lado me causou um receio em não obter os resultados que almejava em 

minha pesquisa, mas por outro, poderia me trazer mochileiros mais expressivos e 

sensíveis à concepção original desse grupo.  
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A baixa quantidade de pessoas tendo o lazer como motivação primária é 

resultado, em grande parte, por Vitória (e o Espírito Santo num panorama nacional) 

não ser um destino divulgado e bem promovido turisticamente, o que leva as 

pessoas a pararem na cidade apenas para descansar enquanto seguem em direção 

ao nordeste; apesar das riquezas e variedade de atividades que pode-se encontrar 

por lá. Entretanto, já existe um movimento por parte do SEBRAE em parceria com os 

empreendedores locais para modificar esse cenário, e desse modo estabelecer em 

Vitória um turismo mais ativo. Para discutir estratégias para alavancar o setor do 

turismo de forma favorável para locais e visitantes, o grupo realiza reuniões 

periodicamente entre os comerciantes e os empreendedores do centro de Vitória 

juntamente com um representante do SEBRAE. E foi devido ao Guanaaní Hostel 

participar desse grupo, e ceder seu espaço para a realização de um dos encontros, 

que tomei conhecimento desse projeto, que parece ser bastante positivo para o 

desenvolvimento do turismo local. 

O curioso nessa pouca visibilidade turística nacional que Vitória possui é que 

os turistas são sempre cativados pelos encantos da cidade, e diversas vezes 

acabam por estender suas estadias para poderem aproveitar mais o que as terras 

capixabas oferecem. Isso me leva a recordar de conversas que tive com dois 

hóspedes em momentos distintos, mas que trazem reflexões que se complementam. 

Primeiro Davi, de São Paulo, atenta para a questão de que quando o destino se 

entende e se projeta como turístico, a relação entre o nativo e o visitante fica em um 

campo mais superficial, o local perde suas características mais marcantes ao pensar 

em demasia no retorno econômico. Quando isso não ocorre, o lugar parece bem 

mais receptivo e autêntico, as pessoas valorizam mais o estrangeiro, a relação se 

estabelece de forma mais próxima.  

Dias depois, um gaúcho, com cidadania uruguaia, passou duas semanas em 

Vitória, e em uma conversa revelou que se apaixonou pela cidade, principalmente 

por não ser um ambiente massificado, e como estratégia pessoal não recomendaria 

a cidade para ninguém, pois assim o destino continuaria fora do circuito turístico e 

manteria suas qualidades originais. Esse é o típico pensamento do conceito de 

“antiturista” analisado por Jacobsen – visto no capítulo anterior –, que se 

correlaciona com a questão colocada por Davi e que está presente muitas vezes nas 

escolhas dos destinos que os mochileiros mais tradicionais efetuam.  
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Em rápida, porém essencial digressão, se retomarmos as análises e as 

classificações de turistas definidos por Cohen, determinaremos, em primeira 

instância, que os mochileiros são pertencentes ao grupo de viajantes não 

institucionalizados, já que categoricamente fogem das agências turísticas e dos 

padrões estabelecidos pelo setor. No entanto, recentemente pudemos observar que 

os mochileiros apresentam cada vez mais características aproximadas do grupo de 

viajantes institucionalizados, mesmo que os continuem negando. Dessa forma, 

surge uma diferenciação por certos autores entre dois grupos de mochileiros, os 

tradicionais e os contemporâneos. Por exemplo, em relação ao tempo que se viaja,  

O’Reilly (2006) concorda com a distinção dos tipos de mochileiros e afirma 
que há uma linha divisória que marca a fronteira entre o mochileiro “real” 
[tradicional] (aquele que viaja por mais de dois meses e meio) e o turista 
[contemporâneo] que viaja utilizando uma mochila por menos tempo 
(normalmente o período das férias escolares ou do trabalho) (SAWAKI, D. 
E. et al., 2010, p. 3) 

Para além disso, podemos pensar também no tipo de viagem que realizam. 

Mesmo que ela continue sendo organizada de forma independente, uma marca do 

segmento mochileiro, os contemporâneos, por realizarem viagens mais breves, 

priorizam roteiros mais conhecidos. Essa prática acaba por criar uma visão errônea 

para a sociedade e os gestores, pois intensificam a aglomeração de pessoas nesses 

sítios turísticos, que vem a longo prazo trazer prejuízos para o destino, como por 

exemplo a falta de uma relação mais genuína entre o receptor e o visitante, 

conforme falamos. Já os tradicionais seguem no ideal de visitar lugares menos 

explorados; modelo comentado por ambos interlocutores anteriormente.  

A categorização do segmento mochileiro pode ser bem maior que essas duas 

divisões apresentada aqui, mas são elas que me levam a pensar na distinção de 

significado que alguns autores optam por atribuir ao indivíduo viajante ou ao sujeito 

turista, apesar dessas significações apresentarem nuances que se atraem e se 

repelem. Essas duas figuras efetuam o ato de viajar, porém cada um apresenta 

determinadas cargas socioculturais. O viajante é visto pela sociedade como um 

sujeito educado, possuidor de grande conhecimento, e isso pode ser percebido 

quando, ao querermos credibilizá-lo, nos referimos como sendo “um sujeito bem 

viajado”, portanto instruído. Em contrapartida, o uso do termo turista muitas vezes 

assume um papel pejorativo, pois é entendido como um indivíduo que não se 

conecta com o lugar por onde passa por ser uma passagem rápida, ideia que 
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ganhou força com o avanço da indústria turística e seus pacotes; que criam um 

estereótipo que se distancia da noção de viajante (FALCÃO, 2016, p. 80). Percebo o 

turista como alguém que quer apenas “ver”, e o viajante como um pessoa que busca 

“aprender”. No artigo de Denise Falcão, essa oposição ganha contornos mais 

elaborados: 

[Ferrara] define viagem como “o olhar que se desloca” (1999, p. 17), que 
pode ser interpretado como um olhar que busca algo que vai além do 
visível. Já o turismo é definido como “o olhar que se concentra” (1999, p. 
20), ou seja, é o olhar (treinado) que já sabe o que deseja ver/conhecer 
(SOUSA, 2004). Para Ferrara, o que diferencia essas duas instâncias são 
as motivações que as impulsionam. A viagem é compreendida como uma 
busca do desconhecido que envolve principalmente o prazer da descoberta 
do espaço em todas as suas instâncias, sejam elas, sociais, culturais e/ou 
históricas. Já o turismo representava uma viagem organizada e 
institucionalizada, apresentando como motivação a utilização do 
tempo/espaço como uma alternativa de lazer. (2016, p. 81) 

O modo como os mochileiros contemporâneos se comportam em suas 

viagens se relaciona em muito com essa classificação de turismo que a autora 

propõe, pois na brevidade de sua jornada há uma concentração no que deve ser 

visto e vivenciado. Para além disso, percebi uma aproximação da figura do 

mochileiro com o turista convencional, quando conheci um paulista que se 

classificava como um “mochileiro caxias”. Isto é, um sujeito que mesmo gozando de 

certa liberdade de mudar de planos durante sua estadia e possuir um olhar mais 

sensível para procurar atividades fora da rota usual de visitação na cidade, é um 

indivíduo mais metódico, que planifica seus roteiros e movimentações a fim de fugir 

ao máximo dos problemas, ou perrengues, como é popularmente chamado por essa 

tribo; fato que é, de certo modo, valorizado pelos mochileiros tradicionais. Sem 

contar o fato de mochilar apenas nos pequenos períodos em que está livre da sua 

vida formal, por exemplo, as férias do trabalho.  

Considera-se, portanto, que o conceito original do ato de mochilar está mais 

próximo do polo dos viajantes, e essa tendência de se denominarem como tal 

aparece em uma pesquisa realizada por Falcão, quando por consenso entre os 

entrevistados, chega-se à conclusão de que “mochileiro não é turista” (2016, p. 86). 

No mais, a intenção de descobrir e aprender, característico do viajante, ocorre de 

forma mais proveitosa na figura do mochileiro tradicional, pois este dispõe de mais 

tempo em suas viagens, e por isso consegue imergir mais profundamente na cultura 

local do destino visitado. A maioria dos encontros que obtive com mochileiros 
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durante minha pesquisa de campo se encaixam aqui nessa classe, pois dotavam de 

prazo indeterminado para a conclusão de suas andanças e se colocavam abertos a 

desfrutar a cidade qualitativamente. 

Ressalto que tal diferenciação entre mochileiros, com um olhar mais de turista 

ou de viajante, não visa diminuir nenhuma das formas de se praticar mochilão, o 

intuito é apenas evidenciar as diversidades que esse grupo contém, mesmo todas 

sendo admissíveis. Meu interesse é também pontuar uma aproximação que vem 

ocorrendo entre esse sujeito que viaja de forma livre e independente, identificado 

pelo setor turístico como um turista alternativo, e aquele que viaja por meio de 

agências, objetivando determinado status social; um clássico turista convencional.  

3.4 A cultura do mochileiro em movimento 

Nos muitos eventos realizados no hostel durante o meu período de pesquisa, 

a palestra com um mochileiro capixaba – que havia retornado para o Brasil há 

poucos dias depois de quase quatro anos viajando pelo mundo – foi uma grata 

surpresa. Guilherme Brunner reuniu amigos, hóspedes e interessados nesse tipo de 

viagem para nos contar “Como viajar o mundo com pouco dinheiro”18; como já 

falamos, uma das maiores características de quem opta por esse estilo de viagem.  

Os custos de uma viagem é um dos fatores principais para qualquer indivíduo 

que deseja visitar um destino, afinal a infraestrutura que uma viagem demanda 

requer grande investimento do seu orçamento para pagar os bens e os serviços 

necessitados. Nesse ponto, o mochileiro é visto como um indivíduo que não contribui 

de forma positiva para a economia local, já que está sempre tentando gastar o 

menos possível. Mas, pesquisas revelam o contrário, pois “se por um lado o 

mochileiro é econômico em relação às acomodações e restaurantes, por outro lado, 

viaja por um período de tempo maior, gastando no total mais do que o turista 

convencional – que gasta mais por dia, porém viaja por menos tempo” (SAWAKI, D. 

E. et al., 2010, p. 8-9). Numa pesquisa com visão mercadológica realizada por Aoqui 

vemos os benefícios que esse grupo traz pro local, já que os mochileiros 

possuem uma natureza aventureira que se traduz em dinheiro gasto em 
áreas geográficas mais amplas, incluindo regiões economicamente 

                                                           

18 Vide Fotografia 21 no Anexo A 
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marginalizadas; proporcionam benefícios econômicos nos quais a 
comunidade, com pouco capital ou treinamento, possa fornecer serviços e 
produtos procurados; turistas que possibilitam o desenvolvimento de 
habilidades, recursos, matérias-primas e know-how locais, que não 
demandam luxo, e que, portanto, gastam mais dinheiro em bens produzidos 
localmente (como comida) e serviços (transporte e acomodação em casa de 
família) e menos em artigos importados que causam a repatriação de 
dinheiro, que usam poucos recursos (hidromassagem, sauna, ar-
condicionado, banho quente), sendo, por isso, mais gentis ao ambiente. 
(FALCÃO, 2016, p. 85) 

Dentro desse olhar, o mochileiro também se coloca como um indivíduo 

potencial para os períodos das baixas temporadas19 em razão dos longos períodos 

de viagem e da fuga de ambientes superlotados. Outro aspecto econômico do 

universo mochileiro, que pude observar e vivenciar, é o reconhecimento de suas 

habilidades e seu uso para poder incrementar o orçamento, como por exemplo, o 

malabarista que eu citei na introdução. Há uma multiplicidade de caminhos, pode ser 

se apresentando na rua – com performances teatrais, circenses ou musicais – ou 

também vendendo algum produto de fabricação própria – que pode ser artesanato, 

comida ou até sua história. “Vender sua história” foi o recurso utilizado por um dos 

voluntários que conheci no hostel, a intenção inicial era vender um livro escrito por 

ele de forma independente, disponibilizado através de um link em um portal virtual. 

Para isso, ele fazia uns cartões com o link do livro e os códigos de acesso, e depois 

abordava os pedestres contando seus motivos para estar “vendendo papel”, 

expressão utilizada por ele. Com o tempo, ele percebeu que as pessoas que 

compravam estavam mais interessadas na história dele e em ajudá-lo do que no 

livro de fato.  

Há também a possibilidade de aumentar a renda sendo um nômade digital20, 

ensinando idiomas ou fazendo testes clínicos, se você atender ao perfil desejado. 

Ou o viajante pode cortar despesas trocando serviço e mão de obra por 

hospedagem e alimentação, experiência que eu vivi com mais quatro voluntários no 

                                                           

19 “Segundo o Plano Nacional do Turismo 2007-2010 (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010), a taxa de 
permanência de turistas estrangeiros é de 14 dias no Brasil, enquanto que, segundo Oliveira (2005), 
a média de dias que os mochileiros estrangeiros pretendiam viajar no Brasil era de 52 dias, isto 
equivale a 370% mais dias do que o turista convencional. Oliveira (2005) ainda constatou que pouco 
mais de 37% dos mochileiros estrangeiros chegaram ao Brasil entre os meses de agosto e outubro, e 
que mais de 15% chegaram ao mês de fevereiro. Levando-se em conta o longo período de viagem do 
segmento, pode-se afirmar que mais da metade dos mochileiros estrangeiros movimentam o turismo 
na baixa temporada brasileira.” (SAWAKI, D. E. et al., 2010, p. 11) 

20 Trabalha de maneira remota usando a tecnologia, internet e computador, para realizar suas tarefas 
profissionais, sem precisar estar em um ambiente físico específico, podendo, portanto, trabalhar de 
qualquer lugar do mundo.  
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período em que passei no Guanaaní. Não é raro também alguns dos mochileiros 

que se hospedam no hostel se oferecerem para serem voluntários, como um italiano 

e uma argentina, que decidiram viajar pela América do Sul, passaram por Vitória, 

gostaram da cidade, e pensaram nessa opção para estender suas estadias por lá. 

Guilherme Brunner, durante sua palestra, citou algumas opções para encontrar 

acomodações grátis que são menos conhecidas e podem ser encontradas por 

plataformas na internet, onde os usuários se conectam e fazem seus acordos, como 

o house sitting21, home exchange22 ou trabalho por acomodação, que pode ser algo 

mais específico, como um pintor de paredes ou jardineiro. Isso possibilita o 

mochileiro viver como um local, que além de diminuir seus custos, faz a pessoa 

absorver mais como os nativos vivem naquele lugar. Muitos mochileiros, além dos 

albergues, também dormem em campings ou até mesmo nos aeroportos.  

Há ainda a alternativa de se hospedar com locais, e uma das vias mais 

conhecidas, atualmente, é o “Couchsurfing”. O “surfe de sofá”, livremente traduzido, 

é uma rede social de hospitalidade amiga onde os usuários disponibilizam um 

espaço em suas casas, que pode ser um sofá (como sugere o nome), para que 

durmam e guardem seus pertences. Mais que um simples abrigo gratuito, o 

Couchsurfing é uma ferramenta de trocas que possibilita ao visitante conhecer o 

lugar tendo o olhar de um nativo como guia.  

Aqui abro espaço para relatar uma vivência própria. Durante meu intercâmbio 

em Portugal, no decorrer de um mês realizei uma viagem influenciada pelo estilo 

mochileiro, e por isso utilizei essa ferramenta do Couchsurfing. Uma das minhas 

experiências foi com uma menina, nos arredores de Colônia, Alemanha, que se 

disponibilizou em me receber em sua casa junto com seus pais durante alguns dias. 

Isso me permitiu vivenciar, por breve que fosse, como uma família alemã se 

organizava e se relacionava. Com eles pude descobrir mais do que os estereótipos 

nacionais, mas como era o dia a dia daquela região, fatos que eu jamais perceberia 

se tivesse ficado num hotel. 

                                                           

21 Viajantes ficam responsáveis por cuidar da casa e dos animais de estimação enquanto os donos da 
casa viajam. 

22 Seguindo a mesma linha do house sitting, aqui os interessados trocam suas casas de acordo com 
o interesse de ambos em trocar de cidade durante determinado período de tempo.  
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O segundo ponto que influencia bastante no orçamento de uma viagem é o 

deslocamento, e nele há duas frentes: os trechos mais longos, de mudança de 

cidade ou estado; e a locomoção dentro da própria cidade. Para transitar dentro da 

cidade, os turistas convencionais tendem a utilizar serviços particulares, como táxis 

ou carros de aluguel, enquanto os mochileiros, visando menos gastos, acabam por 

realizar seus passeios à pé, de bicicleta, usando transporte público, e caso 

necessário, serviços particulares que oferecem menores taxas, como Uber e outros 

aplicativos de transporte. O mochileiro, na maioria das vezes, prioriza realizar seus 

percursos por terra, e para locomoções mais distantes, pode alugar carros de 

relocação, viajar de trailer ou moto-home – que já ajuda também nas despesas com 

acomodação –, ou usar o recurso mais antigo e mais barato, as caronas; 

popularizadas com os hippies, como apresentado no começo deste capítulo.  

Com o celular e o intenso uso da internet, a carona se modernizou e surgiram 

alguns aplicativos, como o BlaBlacar; uma ferramenta on-line que oferece carona 

como serviço de transporte alternativo. Há um valor simbólico que é proposto pelo 

usuário que disponibiliza a carona para suavizar os custos da viagem, e o viajante 

encontra valores bem a baixo do preço de mercado. Há aqueles, que mesmo assim, 

ainda preferem o recurso de ir para a beira de estrada e escrever num papelão o 

destino almejado. É necessário que o mesmo se informe bem qual o melhor local 

para pedir essa carona, em termos de segurança e de rotas favoráveis aos seus 

objetivos. A escolha por esse meio de deslocação demanda paciência e 

persistência, pode-se conseguir a carona em minutos ou depois de horas de espera. 

Em uma conversa com um mochileiro no hostel, ele fala sobre sua 

experiência pedindo caronas, do quão difícil pode ser física e psicologicamente, em 

parte devido aos muitos questionamento feitos pelos próximos sobre o medo de 

viajar dessa maneira, com tamanha insegurança e violência que é registrada em 

nosso país. E isso o leva a refletir o quão precioso é apreciar o caminho, ao invés de 

só se importar com a chegada, e relata que na primeira vez que conseguiu por meio 

das caronas chegar ao local que se tinha proposto, ficou muito emocionado.  

Uma das poucas opções de viagem ferroviárias no Brasil liga Vitória a Belo 

Horizonte, e pelo Guanaaní estar próximo da estação, não é raro encontrar 

hóspedes que escolheram esse meio para chegar ao Espírito Santo. A viagem dura 
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em média treze horas, mas as pessoas que a realizavam diziam valer a experiência 

pela paisagem exuberante e pelo tipo de translado, que foge das habituais rodovias. 

Os meios de transporte coletivo usuais para se deslocar no Brasil são os ônibus ou 

os aviões, que fora pontuais promoções, sempre possuem preços muito altos, 

deixando como opção mais viável o transporte rodoviário; apesar de em alguns 

trechos não apresentarem valores muito acessíveis. Acho pertinente trazer nesta 

pauta um programa do governo chamado ID Jovem, que consiste em um cartão para 

jovens de 15 a 29 anos, “que possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em 

eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto 

no sistema de transporte coletivo interestadual” (CAIXA). Conheci duas meninas no 

hostel que por meio desse benefício agora estão podendo conhecer outros estados 

do Brasil, já que sem esse cartão não teriam como financiar suas passagens para 

viajar. Essa oportunidade movimenta o Estado, agrega conhecimento e enriquece o 

jovem com a pluralidade cultural que ele descobre quando se depara com outras 

realidades. 

A alimentação é o último item que demanda parte significativa do orçamento 

dos viajantes. Para diminuir esses custos, os mochileiros optam na maior parte das 

vezes em fazer sua própria comida, ao invés de frequentar os restaurantes da 

cidade. Um casal de mochileiros canadenses, hóspedes do hostel, para pouparem 

suas economias, tinha como principais aliados o mercado e a cozinha do hostel. 

Eles também aproveitavam para experimentar as comidas locais que viam os 

brasileiros consumindo diariamente, e os produtos preferidos eram as frutas, que 

além de baratas, eles consideraram deliciosas.  

Nos casos em que não haja um local para cozinhar, o caminho pode ser usar 

as comidas de rua como alternativa, que geralmente são mais em conta, ou fazer 

pequenos lanches práticos que possam ser consumidos em algum ambiente público, 

e em níveis mais extremos tem a opção do dumpster diving. Em português, seria 

entendido como “mergulho na lixeira”, é uma prática utilizada por algumas pessoas 

ou grupos para recuperar alimentos que são descartados, mas que ainda se 

encontram em boas condições de consumo, e como não custa, literalmente, nada, 

alguns mochileiros tendem a usar esse recurso.  
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Dentro dessa tríade principal dos gastos de uma viagem, uma das dicas que 

complementa essa economia é viajar leve e devagar, isto é, carregando em sua 

bagagem apenas o necessário, e sem pressa para chegar a algum local. Muitos 

contam que nas primeiras experiências, ou primeiros dias de uma viagem, estão 

sempre carregando mais do que precisam, e ao longo do tempo vão se desfazendo 

dos pertences que são dispensáveis no dia a dia de suas jornadas. A inexistência de 

prazo para chegar em algum destino permite ao viajante conseguir valores mais 

acessíveis, como o caso dos canadenses que prorrogaram seus dias em Vitória 

porque encontraram tarifas mais baratas para chegar à Bahia alguns dias depois do 

plano inicial deles, e assim puderam curtir um pouco mais as terras capixabas. 

Podemos perceber que, nessa tentativa de economizar em suas andanças, o 

mochileiro se aproxima bem mais da realidade do destino visitado do que um turista 

convencional, porque para atingir seus objetivos ele vive como um local e a relação 

próxima com os nativos é o principal caminho para este fim. Guilherme Brunner em 

sua palestra revela que não viajava para ver paisagens, lugares bonitos ou artigos 

que chamam a atenção do estrangeiro, a motivação dele era viver o local, 

participando, por exemplo, dos ritos realizados pelas comunidades que visitava, 

como um caminho para ser aceito pelo grupo e não visto apenas como um mero 

espectador. Isso me traz à mente a frase que um voluntário mochileiro me disse: 

“Vou conhecer o meu bairro como se fosse o mundo, e o mundo como se fosse meu 

bairro”, por isso ele decidiu começar seu mochilão dentro do estado em que nasceu 

e foi criado, para só depois dar passos maiores.  

Por essas razões, eu vejo na maioria dos componentes do segmento 

mochileiro um sujeito que varia entre o turista cultural “aficionado por cultura” e o 

“acidental”, como definido por Greg Richards. Contudo, a “cultura” que esse 

indivíduo procura está para além daquelas dos museus e espaços culturais da 

cidade, onde pode-se admirar as obras de arte e ouvir a história da cidade que 

determinado grupo elegeu e planejou para ser a narrativa do destino. A parte cultural 

que o mochileiro absorve está em como a comunidade daquela região se estrutura, 

se organiza, se veste e se alimenta, como funciona o tempo de trabalho e de lazer, 

quais as regras e códigos sociais, entre outros detalhes cotidianos. A variação entre 

a definição de Richards acontece porque alguns, como o Guilherme, já chegam em 

um novo local com esse olhar, e para descobrir e aprender sobre eles o caminho é 
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se misturar, enquanto outros podem acessar toda essa gama de conhecimento 

apenas porque o meio que encontrou para diminuir as despesas foi justamente se 

misturar com os nativos.  

Essa vivência gera uma produção de conhecimento e aprendizado que visa 

muito mais o desenvolvimento de si do que a soberba de se colocar em um lugar de 

sabedoria mais elevada do que o outro. Pelo contrário, é a partir do confronto com o 

outro que o conhecimento se constrói.  

A experiência da viagem proporciona ao viajante o contato com o diferente, 
o diverso, o desconhecido. Ao remeter-se a um tempo/ espaço descontínuo, 
essa profunda modificação espaço-temporal acarreta no sujeito um duplo 
estranhamento: a experiência de ser diferente de si e do outro e a 
experiência de estar diferente de si e do outro (PEREZ, 2009). Desse modo, 
viajar pode se constituir num momento de encontro consigo mesmo frente 
ao estranho, um reencontro do sujeito frente a uma sociedade que tenta 
aniquilar ou confundir a própria identidade pessoal. (SESC, p. 4) 

A viagem surge para esse indivíduo, portanto, como um caminho possível 

para o autoaperfeiçoamento, que está em direta relação com o modelo de pessoa 

individualista que vimos com Nery, no qual há uma mediação entre vivência e 

expectativa que é idealizada por meio do cultivo do sonho (NERY, 1998, p. 48). O 

sonho é o dispositivo usado para que a idealização seja realizada, e com isso o 

sujeito vivencia o prazer de viajar, por meio de um projeto para desenvolvimento 

próprio. Esse sonho fez com que um alemão de 19 anos viesse para o Brasil 

conhecer a Amazônia, uma expectativa que o acompanhava desde a infância pois 

sempre foi apaixonado por florestas, e a maior floresta tropical do mundo o 

fascinava. A realização desse projeto, mais que levá-lo a conhecer o local planejado, 

o fez, por exemplo, aprender a língua portuguesa para poder se comunicar e se 

relacionar melhor dentro do nosso país, conhecer mais do Brasil, da nossa cultura e 

do nosso povo, e se descobrir capaz de se virar sozinho longe de tudo o que era 

familiar e confortável a ele.  

Esse trajeto de autoconhecimento está repleto de emoções, descobertas e 

vivências que o sujeito quer guardar para poder re-acessar as sensações produzidas 

nesses períodos de crescimento, e as imagens e as palavras possuem poder de 

relembrar as cargas emotivas do momento em que foi fotografado ou escrito. A 

produção de imagens foi facilitada pela modernidade, com as câmeras fotográficas e 
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os celulares, companheiros fiéis dos viajantes que estão sempre prontos para captar 

cada momento de suas viagens.  

Essas imagens contam histórias, e com a internet, elas não permanecem só 

para seus protagonistas e seus próximos. A disseminação de conteúdos nas redes 

sociais é eficaz a um público diverso e realmente interessado. E os mochileiros, em 

maior ou menor grau, usam essas ferramentas para divulgar suas andanças para 

familiares e amigos, ou como um projeto para um público curioso sobre o universo 

das viagens e da mochila. Estão sempre surgindo perfis novos de pessoas contando 

o dia a dia de suas viagens, os problemas que surgem e as soluções encontradas, 

os lugares incríveis que encontram ou as experiências transformadoras que vivem 

através de fotos, vídeos e textos.  

Por meio dessas ferramentas, esses produtores de conteúdos podem 

conseguir um trabalho no formato de um nômade digital e inspirarem pessoas a 

fazerem o mesmo, sem medo por ter pouca experiência ou pouco dinheiro; como foi 

o caso do jovem que conversou comigo sobre as caronas. A viagem foi um escolha, 

decidiu colocar o pé na estrada e viver com menos, porém viver melhor cada dia de 

uma vez, e ele percebeu que isso era possível assistindo vídeos no YouTube em 

que pessoas falavam que não precisava ter uma grande quantia de dinheiro, e se 

elas conseguiam, ele também conseguiria. No começo, ele conta que tinha vergonha 

de fotografar e registrar seus passeios e atividades diárias, mas com o tempo, isso 

deixa de ser um problema, porque percebe que são esses registros que ele vai 

poder guardar para sempre e reavivar sua memória com o passar do tempo.  

A cada momento, o número de projetos de pessoas relatando suas jornadas 

em blogs, perfis no Facebook e Instagram, ou canais no YouTube cresce, assim 

como a quantidade de programas de televisão sobre viagem; o que me recorda a 

reflexão de Ilka Boaventura Leite sobre a viagem e a escrita. Questiono se essas 

pessoas viajam para contar suas histórias ou se contam suas aventuras porque 

viajam. De todo modo, considero relevante esse acervo, pois gera uma diversidade 

de perfis e estilos de viagem que podem interessar a cada vez mais pessoas, e 

assim mostrar novos modelos de turismo mais conscientes. 
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No entanto, esses relatos de viagens não têm ficado restrito ao universo on-

line, e aumentam o acervo das literaturas de viagens. Como vimos no início deste 

trabalho, os livros sobre viagens surgem a partir dos diários dos viajantes, para que 

as pessoas que não podiam viajar pudessem conhecer outros lugares através de 

seus relatos. Mais tarde, com a Geração Beat, os livros passam a trazer mais da 

experiência vivida e dos descobrimentos do eu durante a jornada. A produção 

editorial que podemos encontrar hoje, ao meu ver, transita entre essas duas 

motivações apresentadas aqui, pois o leitor não quer mais apenas descrições dos 

lugares desconhecidos, ele deseja saber como o escritor foi afetado pelos encontros 

e pelas atividades realizadas, e o escritor também se vê nessa necessidade de 

transmitir o que aprendeu e evoluiu.  

O pensamento de Leite sobre quais as motivações primeiras desses 

indivíduos que viajam e transmitem suas histórias para o outro, independentemente 

da via utilizada, virtual ou escrita, se conecta com a ideia dos projetos do 

desenvolvimento de si indicado por Nery dentro da cosmologia individualista, apesar 

do paradoxo que pode-se estabelecer, já que o sujeito está olhando para dentro mas 

sente a necessidade de expor esses questionamentos de si; indagações que 

levariam a uma outra pesquisa. E todo esse processo ocorre em sincronia com a 

institucionalização da viagem, que deu origem à disciplina do turismo, na qual o 

indivíduo se depara com o outro e suas diferença sócio-histórica-culturais 

amparados por uma estrutura de serviços, e o personagem do mochileiro media de 

forma positiva o desenvolvimento de si frente à cultura do estranho usando a viagem 

como uma ferramenta eficaz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho pudemos passear por uma série de ideias e conceitos 

que nos nortearam sobre o papel da viagem e do turismo nos indivíduos e na 

sociedade. E a partir disso tentar entender o posicionamento do mochileiro nesse 

meio, uma figura que na busca pelo desenvolvimento de si instrui-se e participa da 

movimentação do aspecto cultural social. 

O deslocamento territorial é uma prática que sempre ocorreu na humanidade, 

mas com o passar do tempo foi desenhando outras funções na vida dos indivíduos. 

Aqui, tratamos de maneira mais direcionada sobre a viagem que é realizada por 

escolha própria do sujeito, trazendo as motivações e as implicações que essa 

realização causa nele e na esfera social. Quando o indivíduo decide viajar para se 

aperfeiçoar ou se libertar, esse deslocamento passa a ser planejado, mais 

interiorizado, focado na descoberta de si e do outro, apresentando diferenças 

àqueles que viajam em grupos, à trabalho, estudo ou na busca de um lugar melhor 

para se viver.  

Como forma de facilitar o deslocamento das pessoas que, por necessidade ou 

curiosidade, circulam, surge o setor turístico, que impulsiona ainda mais essa 

atividade pois viabiliza de forma mais prática essas andanças para uma quantidade 

maior de pessoas. Assim, o sujeito tem os meios necessários para sair de onde está 

e chegar aonde deseja. Porém, os serviços prestados por esse setor ganham 

contornos consumistas e ficam associados ao status, com isso, a viagem se torna 

cada vez mais cara, limitando o acesso a uma classe que possui recursos 

financeiros favoráveis a sua realização. 

Em contrapartida a essa predominância do turismo, encontro o mochileiro que 

nega essa massificação que a prática turística convencional causa. Esse 

personagem, que nutre a ânsia pelas descobertas que a viagem produz, encontra 

alternativas para efetivar sua jornada fugindo dos altos preços e da pré-formatação 

dos passeios vendidos pelas agências de viagem. Nesse caminho se aproxima de 

modo satisfatório do destino visitado, se conectando mais intensamente com a 

cultura local e com os nativos.  
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A cultura é um aspecto de fundamental relevância nesse mundo da viagem, 

pois nela se promove o encontro de duas ou mais culturas diferentes. Sendo assim, 

é importante que os gestores e o indivíduo que viaja leve isso em consideração. No 

entanto, muitas viagens ainda são realizadas apenas para conhecer de forma 

superficial uma paisagem ou um ritual que a indústria se apropriou e transformou em 

mercadoria.  

Dentro das perspectivas definidas por Xerardo Perez sobre o turismo por uma 

visão antropológica e cultural, o intercâmbio sociocultural que ele propicia é o que 

me leva a acreditar que a produção cultural deveria estar mais consciente do 

significado que a viagem e o turismo apresenta na construção, fomentação e 

preservação da cultura dos grupos envolvidos. Afinal, essa relação está presente, 

mas o que realmente interessa é o consumo que a prática turística gera, e isso 

desfavorece e desqualifica as potencialidades e particularidades das comunidades 

que recebem esse visitante.  

É significativo para o campo da produção cultural poder contar com lugares 

como o Guanaaní Hostel, um espaço categoricamente ligado ao setor do turismo, 

mas com um olhar tão sensível às demandas e necessidades culturais do seu 

território. É comum, como produtores culturais, pensarmos na fomentação das 

práticas e hábitos culturais de uma comunidade dentro dela própria, dando incentivo 

para os componentes dali continuarem desempenhando suas funções e 

particularidades que os identificam. Mas, grande parte do turismo se apropria disso e 

repassa para o visitante um espetáculo estereotipado, focado apenas em agradar a 

curiosidade alheia. Sabendo que isso sempre vai acontecer, precisamos nos 

aproximar dele para reduzir os danos e qualificar o conhecimento que é gerado pelo 

encontro que a viagem propicia. Ao meu ver, o Guanaaní contribui justamente nesse 

ponto, pois divulga suas expressões artístico-culturais sem prever apenas lucro. 

O mochileiro, por sua vez, se posiciona de modo a valorizar as práticas 

culturais que passa a conhecer nas suas viagens, propondo um novo caminho e um 

novo olhar para essa esfera. O interesse e a proximidade que o estilo de viagem 

mochileira concebe com as culturas nativas se mostram favoráveis a disseminação 

desses hábitos de modo mais vantajoso e fidedigno para o emissor e o receptor. Por 

isso, ressalto que a contribuição da produção cultural no setor turístico é essencial 
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para mediar a relação entre o anfitrião e o visitante sem focar apenas nos interesses 

econômicos que o turismo proporciona e cobiça. A cultura mochileira, no que lhe 

concerne, mostra que é possível haver esse intercâmbio de forma proveitosa 

sociocultural e economicamente. 

Quando o mochileiro quebra essa barreira de simplesmente “ver” e passa a 

“conviver” e a aprender, a experiência da viagem se amplia. Essa prática mochileira 

enriquece o sujeito culturalmente e, devido às descobertas e aos aprendizados 

conquistados na estrada, o apresenta a novas possibilidades de interagir, viver e se 

organizar. Isso o modifica individualmente, e o leva a querer melhorar o seu entorno 

no seu regresso para a comunidade de onde é oriundo. Sem contar que o perfil de 

viagens de baixo custo oportuniza um indivíduo sem recursos para viajar de modo 

institucionalizado a colocar o pé na estrada, gerando maior circulação de pessoas, e 

por conseguinte, de conhecimento. 
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ANEXO A – Fotografias do Guanaaní Hostel 

Fotografia 01. Vista superior do casarão que abriga o Guanaaní Hostel. Do lado 

esquerdo da fotografia pode-se ver parte do terreno onde eram realizados eventos 

de maior porte. O terreno do lado direito também é parte do hostel e abriga a 

garagem. 

 

Fonte: Página do hostel no Facebook. Publicação em 18/02/2014. 
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Fotografia 02. Fachada da casa.  

 

Fonte: Página do hostel no Facebook. Publicação em 07/09/2014. 

Fotografia 03. Fachada do hostel. Atrás desse muro tem um grande terreno, no qual 

era utilizado na realização de eventos de maiores proporções.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fotografia 04. Entrada para a recepção.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Fotografia 05. Recepção. 

 

Fonte: Página do hostel no Facebook. Publicação em 07/09/2014. 
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Fotografia 06. Estante localizada na recepção do hostel com produtos de artistas 

locais para serem vendidos.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Fotografia 07. Quadro com desenhos e lembranças deixadas pelos hóspedes. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fotografia 08. Placa informativa com o login de acesso à rede Wi-Fi.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Fotografia 09. Sala de convivência.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fotografia 10. A antessala também abriga parte da pintura original do casarão em 

meio a fotos de arquivo pessoal da família do Caio Perim.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fotografia 11. Antessala. Acomoda parte do acervo bibliográfico e objetos antigos da 

família do Caio Perim, e na parte externa, um corredor lateral do casarão, pode-se 

ver um dos muitos grafites que encontra-se pelo hostel.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Fotografia 12. Escada de acesso aos segundo andar onde estão os quartos, à 

cozinha, à um dos banheiros, à sala de jantar e à varanda. 

 

Fonte: Página do hostel no Facebook. Publicação em 07/09/2014 
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Fotografia 13. Vitral localizado na área da escada. Especula-se que foram feitos pela 

mesma equipe que produziu os vitrais da Catedral Metropolitana de Vitória.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Fotografia 14. Cozinha do hostel.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fotografia 15. Quadro informativo sobre funcionamento da cozinha que fica a 

esquerda. A porta da direita é do banheiro que o casarão possui no andar superior. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Fotografia 16. Placa restritiva de acesso à lavanderia e às dependências destinadas 

aos voluntários. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fotografia 17. Sala de jantar onde é servido o café da manhã. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Fotografia 18. Varanda do segundo andar. A parede com o grafite é onde fica o 

terreno que era utilizado na realização de eventos de maiores proporções.  

 

Fonte: Página do hostel no Facebook. Publicação em 07/09/2014. 
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Fotografia 19. Imagem de divulgação do evento da cantora russa Daria Obraztsova 

cantando bossa nova em português e russo.  

 

Fonte: Página do hostel no Facebook. Publicação em 19/12/2017. 

Fotografia 20. Imagem de divulgação do evento “L’Aperitivo d’estate”.  

 

Fonte: Página do hostel no Facebook. Publicação em 04/01/2018. 
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Fotografia 21. Imagem de divulgação da palestra “Como viajar o mundo com pouco 

dinheiro” por Guilherme Brunner.  

 

Fonte: Página pessoal do Guilherme Brunner no Facebook. Publicação em 05/01/2018. 
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