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RESUMO 

O segmento backpacker vem apresentando considerável crescimento nos últimos 
anos e sua representatividade ganha cada vez mais importância. Porém, esse 
segmento, historicamente, tem sido alvo de preconceito por parte dos planejadores 
de políticas de turismo em diversos países do mundo. Percebe-se que o mochileiro é 
visto em nosso país, por vários agentes do turismo, inclusive pelos órgãos 
responsáveis pelas diretrizes do setor, com certo desprezo, talvez pelo 
desconhecimento de seu potencial. A fim de conhecer melhor a verdadeira 
importância desse segmento foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema 
assim como uma pesquisa exploratória com jovens que tiveram a oportunidade de 
viajar como backpackers nos últimos quinze anos. O objetivo principal da entrevista 
foi a análise do perfil, das características e do comportamento desses turistas 
durante suas viagens. Observou-se que ao considerar as três dimensões em que o 
turismo sustentável deve ser entendido: o meio econômico, o ambiental e o 
sociocultural, os turistas backpackers mostram condições favoráveis para o seu 
desenvolvimento. A despeito das desvantagens econômicas e sociais que 
freqüentemente são associadas a esse segmento verificou-se, por meio da análise 
de estudos internacionais, que os backpackers constituem um segmento com grande 
potencial de contribuição para o desenvolvimento regional por meio do turismo. 
Como sugestão para o desenvolvimento do segmento backpacker no Brasil 
propõem-se que as instituições ligadas ao turismo investiguem de forma mais 
abrangente esse mercado turístico e elaborem uma estratégia de marketing que 
inclua abordagens específicas para o segmento.  
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RESUMEN 

El segmento backpacker sigue presentando considerable crecimiento en los últimos 
años y su representatividad alcanza cada vez más importancia. Sin embargo, ese 
segmento históricamente sufre con el prejuicio por parte de los planeadores de 
políticas de turismo en diversos países del mundo. Podemos percibir que el 
mochilero es visto en nuestro país por los varios agentes de turismo, incluso por los 
órganos responsables por las directrices del sector, con desprecio, a lo mejor por 
desconocimiento de su potencial. Con la finalidad de conocer mejor la verdadera 
importancia de este segmento fue realizada una exploración  bibliográfica sobre el 
tema, así como una pesquisa exploratoria con jóvenes que tuvieron la oportunidad 
de viajar como backpackers  en los últimos quince años. El objetivo principal de la 
encuesta fue analizar el perfil, las características y el comportamiento de esos 
turistas mientras viajan. Fue observado que al considerar las tres dimensiones en 
que el turismo sustentable debe ser comprendido: el medio económico, el ambiental 
y el sociocultural, los turistas backpackers presentan condiciones favorables para su 
desarrollo. Con relación a las desventajas económicas y sociales que 
frecuentemente son asociadas a esto segmento, se comprobó, por medio de análisis 
de estudios internacionales, que los backpackers  constituyen un segmento con 
grande potencial de contribución para el desarrollo regional por medio del turismo. 
Como sugestión para el desenvolvimiento del segmento backpacker en Brasil se 
propuso que las instituciones liadas al turismo investiguen de una forma más amplia 
esto mercado turístico y elaboren una estrategia de marketing que incluya abordajes 
especificas para el segmento.  

 

Palabras-llave: Segmentación. Turismo Joven. Backpacker 
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1 INTRODUÇÃO    

 

 O crescimento do setor de serviços e o maior grau de exigência dos 

consumidores do século XXI têm evidenciado a importância das empresas 

dedicarem maior atenção à qualidade dos serviços prestados. Para atender aos 

desejos desses consumidores e buscar a excelência dos serviços, a maioria das 

organizações tem usado a segmentação de mercado como principal estratégia de 

marketing. 

 Ao segmentar o mercado a empresa identifica compradores com 

comportamentos de compra homogêneos quanto aos gostos e preferências. Antes 

de segmentá-lo é preciso conhecer, por meio de pesquisas, as necessidades dos 

consumidores- alvo bem como suas atitudes e comportamentos usuais de compra. 

Segundo Ansarah (2002), existe atualmente um processo contínuo de 

segmentação da demanda turística. Este processo determina a aparição de grupos 

ou nichos de usuários de serviços turísticos, reunidos de acordo com suas 

características, preferências, nacionalidades, nível cultural, gostos e idiossincrasias. 

O turismo jovem é um dos segmentos de turismo que vem experimentando 

um crescimento acelerado, e além disso vem sendo reconhecido como importante 

segmento do mercado global de viagens. Este tipo de turismo pode ser 

caracterizado como o turismo praticado por um grupo homogêneo de jovens, com as 

características marcadas por período etário, estilo de vida e estado de espírito que 

desencadeia uma série de vários outros sub-segmentos.  

O backpacker, ou mochileiro compõe um dos sub-segmentos do turismo 

jovem. Ele é formado por grupos de jovens que costumam organizar suas viagens 

de forma independente, flexível e econômica, evitam o turismo de massa e de luxo, 

hospedam-se em acomodações baratas, costumam barganhar preços quando 

possível e utilizam a infra-estrutura de serviços local. 
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Após constatar que ainda é bastante limitado o número de estudos, 

pesquisas e artigos relacionados ao segmento, e considerando a grande relevância 

do assunto, optou-se pelo estudo do perfil do turista backpacker com ênfase nas 

suas principais motivações, características e comportamentos durante as viagens 

realizadas. 

A realização de tal estudo se dá pelo fato de não ser possível desenvolver, 

de maneira fundamentada, planejamentos, planos, projetos e programas para 

destinos ou serviços turísticos sem o conhecimento detalhado de informações sobre 

o segmento do mercado potencial a ser trabalhado.  

O segmento backpacker, historicamente, tem sido alvo de preconceito por 

parte dos planejadores de políticas de turismo em diversos países do mundo. 

Percebe-se que esse segmento de turistas é visto em nosso país, por vários agentes 

do turismo, inclusive os órgãos responsáveis pelas diretrizes do setor, com certo 

desprezo, talvez pelo desconhecimento de seu potencial.  

Este trabalho, no entanto, tem como finalidade a realização de uma análise 

imparcial e crítica dos viajantes backpackers, a fim de se conhecer melhor sua 

verdadeira importância como segmento do turismo. Analisar o perfil, as 

características e comportamento do turista backpacker durante as suas viagens é o 

objetivo principal desse estudo. 

Pretendeu-se também fazer uma revisão bibliográfica sobre as novas 

tendências do mercado turístico, sobre segmentação de mercado e turismo para 

jovens, assim como aprofundar o conhecimento em torno do tema backpacker. 

A metodologia do estudo consistiu na realização de pesquisa bibliográfica 

em material disponível sobre o tema e posteriormente entrevistas em profundidade 

com jovens que já viajaram como backpackers com o objetivo de aprofundar 

questões e percepções sobre esse segmento. A pesquisa foi realizada com jovens 

de países e idades diferentes escolhidos por indicação.  

O trabalho estrutura-se em cinco capítulos incluindo a presente abordagem 

introdutória. O segundo capítulo refere-se a contextualização do tema. Algumas das 

novas tendências da atividade turística na atualidade são abordadas, dentre elas, a 

segmentação de mercado recebeu destaque.  Esse capítulo também trata das bases 

conceituais e aspectos pertinentes ao turismo da juventude. 
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O terceiro capítulo consiste em uma abordagem detalhada do segmento 

backpacker. Definições, origens, perfis e características foram alguns dos aspectos 

retratados. Este capítulo teve o objetivo de fornecer a base teórica necessária para a 

realização das pesquisas exploratórias descritas no próximo capítulo.  

O capítulo quatro descreve os procedimentos que orientaram a elaboração 

do presente estudo e analisa o resultado das entrevistas em profundidade realizadas 

com jovens que já tiveram oportunidade de viajar como backpackers. 

A partir da revisão bibliográfica e da análise dados obtidos na pesquisa, no 

final do trabalho são apresentadas algumas considerações e sugestões para os 

envolvidos com a atividade turística no Brasil, visando um melhor atendimento aos 

jovens, um dos segmentos promissores para o turismo e especificamente aos 

backpackers.  
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2  AS NOVAS TENDÊNCIAS DO TURISMO  

 

O crescimento substancial da atividade turística marca claramente o turismo 

como um dos mais notáveis fenômenos econômicos e sociais do século passado. 

Viajar tornou-se um hábito, uma necessidade do homem atual. As motivações 

podem ser diversas. Seja por status, negócios, fuga do cotidiano ou como simples 

opção de lazer, o turismo pós-moderno caracteriza o ser humano como um ser tão 

globalizado quanto a sociedade em que vive. 

De acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT): 

 

O século XX trouxe novas tecnologias, tais como aviões mais velozes e 
confortáveis, computadores, robôs, e comunicações por satélite, que 
transformaram o modo das pessoas viverem, trabalharem e se divertirem. 
Credita-se à tecnologia o desenvolvimento do turismo de massa por uma 
série de razões: ela proporcionou o aumento do tempo de lazer, propiciou 
renda adicional, intensificou as telecomunicações e criou modos mais 
eficientes de transportes (OMT, 2003, p.23).  

 

 Para Trigo (2003), nessa nova realidade, a cultura, as artes, as atividades 

ligadas ao lazer e os contatos internacionais são bastante valorizados e o acesso às 

viagens tornou-se mais fácil devido à incorporação de novas tecnologias e as 

mudanças econômicas.  

O número de viagens internacionais realizadas em todo mundo cresceu 

consideravelmente nos últimos 50 anos. Os avanços tecnológicos relacionados ao 

setor de transporte e comunicação, o crescimento da renda, o aumento do tempo 

livre para o lazer e a mudança no comportamento dos consumidores propiciaram a 

oportunidade a um maior número de indivíduos de realizarem esta enriquecedora 

atividade do turismo (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2006). 
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Além do aumento do número de viagens, o turista pós-moderno possui outras 

características que o distinguem das gerações que o antecedem. Em comparação 

com o turismo massivo de meados do século XX, o turismo no fim dos anos de 1990 

e do início do século XXI registra características históricas diferentes.  

Segundo Mario Beni (1998), as principais diferenças percebidas no turismo 

são: 

• A alteração nos gostos e preferências da demanda, caracterizados pela 

busca de novas experiências, em vez de somente novos produtos e serviços;  

• A regionalização de mercados, que surge em resposta à 

implementação de um novo modelo mundial de desenvolvimento que apresenta 

como exigência a expansão dos mercados e a conseqüente eliminação de barreiras 

para a circulação do capital, de tecnologias e de mercadorias; 

• A importância crescente das novas tecnologias que se transformam em 

fatores determinantes e componentes essenciais da nova geração de produtos e 

serviços; 

• Novas expectativas por parte das comunidades locais para receber 

diretamente os benefícios do turismo, tendo em conta que o modelo turístico 

empresarial não costumava gerar as vantagens que inicialmente prometera em 

termos de desenvolvimento social nas comunidades; 

• Culturas de gestão empresarial que tentam conciliar a gestão com as 

tendências sociais e de mercado e com o surgimento das tecnologias da informação. 

 Além disso, de acordo com Serrano e Brunhs apud Leme e Neves (2007), o 

turismo de massa sofre uma retração do século XXI. Os pacotes e destinos 

padronizados que eram o desejo do turista do século XX já não satisfazem esse 

novo turista que busca produtos personalizados e diferenciados. 

 Estudos feitos pela Economics Research Associate em 2000 comprovam 

que há fortes mudanças em curso no setor turístico. Entre elas, destaca-se o 

afastamento dos mercados de massa em direção aos mercados especiais como o 

ecoturismo, o turismo de aventura, turismo jovem, GLS e outros. Outra tendência de 

marketing associada ao turismo é a personalização dos serviços, seguindo a 
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crescente procura individual em detrimento das viagens organizadas por agências 

especializadas. 

Atualmente podemos observar uma tendência de crescimento destacado do 

turismo interno e de viagens internacionais cuja motivação é o reencontro com a 

natureza e a aproximação entre turismo e meio ambiente. Essa tendência vem 

sendo observada a cerca de duas décadas (RUSCHMANN apud LEME; NEVES, 

2007).  

Observa-se um aumento na procura de experiências mais ligadas a natureza. 

Para Beni (1998) é por essa razão que começam a se desenvolver roteiros que 

deslocam grande parte do fluxo turístico dos grandes centros urbanos para áreas 

locais com expressivo patrimônio histórico, étnico e cultural. Nessas áreas podem 

ser vivenciadas experiências mais autênticas, sem interferência do cunho comercial, 

da opressão da obrigação de consumir e das tensões dos conglomerados urbano-

industriais.  

O mercado turístico internacional tem acompanhado a dinâmica do mercado 

mundial no sentido da expansão e crescente competição entre um número cada vez 

maior de destinos turísticos, em relação a uma demanda cada vez mais consciente e 

exigente por qualidade e diversificação de produtos e serviços.  

 

 

2.1 CRESCIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO MERCADO TURISTICO 

 

O turismo é apontado como uma das principais atividades econômicas em 

muitas cidades no mundo. Ele engloba indiretamente inúmeros setores produtivos de 

bens e serviços, e envolve diretamente diversas organizações como hotéis, 

restaurantes, museus, empresas de transporte, operadoras e agencias de viagens, 

dentre outros. 

De acordo com dados da Organização Mundial de Turismo (2008) o turismo 

representa cerca de 5% do PIB e 6% dos empregos nos países do G201 e é o 

                                                 
1  Países que fazem parte do grupo formado pelos 19 países que possuem as maiores economias do 

mundo junto com a União Européia.  
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principal motor de crescimento e comercio para os países mais pobres do mundo. 

Além disso, a exportação mundial de serviços turísticos movimenta cerca de três 

milhões de dólares ao dia. As viagens impulsionam o crescimento econômico além 

de reforçar o comércio, incrementando assim as receitas dos países receptores. 

O aumento dos fluxos turísticos anuais ilustra a importância do setor que vem 

se consolidando como maior área de atividade econômica do mundo. Segundo a 

OMT (2008), o volume de negócios relacionados ao turismo é igual ou maior que a 

exportação de petróleo, produtos alimentícios ou automóveis. Segundo as pesquisas 

da organização, as entradas internacionais chegaram a 842 milhões em 2006, 

representando 4,6 % de crescimento anual (OMT, 2008).  

Apesar dos dados supracitados a OMT (2009) relata que durante as últimas 

décadas, o setor turístico tem sofrido graves contratempos e tem enfrentado 

importantes crises naturais e causadas pelo homem. Em todos os casos, tem 

demonstrado uma resistência notável e saiu mais forte e vigoroso. Turismo se 

converteu em sinônimo de resistência.  

Para o grupo de 290 especialistas em Turismo que contribuem para os 

periódicos da OMT, “esta vez é diferente”. A crise econômica que se iniciou no ano 

de 2008 é verdadeiramente mundial e seus parâmetros não estão claros. O turismo, 

embora tenha resistido melhor que outros setores como o de construção, o 

imobiliário e o de fabricação de automóveis, não está imune.  

Os mercados começaram a se deteriorar em meados de 2008. Embora as 

cifras que a OMT maneja mostrem que as entradas internacionais alcançaram um 

recorde de 924 milhões em 2008 e se registrou um crescimento anual de 2%, na 

segunda metade do ano, se observou uma clara recessão que acompanhava o 

declive macroeconômico. O mesmo se esperou das receitas internacionais, com 

máximos históricos e uma rápida diminuição na segunda metade do ano. E a 

perspectiva continuou a mesma para 2009 (OMT, 2009). 

Os mesmos estudiosos compreendem que esta crise, ao contrário das 

anteriores, não afeta tanto o desejo de viajar. A principal preocupação é quanto se 

poderá gastar nas viagens dada à incerta situação econômica.  Embora a incerteza 

nos mercados se mantenha até o momento em que este trabalho está sendo 

produzido, a OMT prevê algumas tendências a partir da análise em crises anteriores: 



 

 

14 

• Favorecimento da viagem a destinos próximos, incluindo viagem 

doméstica, frente a viagens de longa distancia; 

• Resistência de segmentos tais como visita a amigos e parentes, 

viajantes com interesses especiais e independentes; 

• Diminuição da duração da estadia, assim como dos gastos;  

• Vantagem dos destinos que ofereçam vantagens econômicas e que 

tenham taxas de cambio favoráveis visto que o preço passa a ser um assunto 

fundamental; 

• Aumento do número de reservas de última hora posto que a incerteza 

leva os consumidores a atrasarem  a tomada de decisões e a esperarem por ofertas 

especiais; 

• Contenção dos custos das empresas para que estas se mantenham 

competitivas. 

Segundo Aoqui (2005) uma tendência importante deve ser destacada 

atualmente: a da personalização dos produtos e serviços turísticos como forma de 

atração de consumidores potenciais. Outrora pacotes coletivos e pré-fixados de 

viagens, os produtos turísticos passam a oferecer opções diferenciadas por 

segmentos, levando em consideração a tendência atual de marketing de 

especialização em nichos potenciais.  

O segmento de viagens individuais, uma tendência do mercado atual, 

subdivide-se em diversos micro-segmentos, que, por sua vez, são menos estudados 

como, o turismo individual sênior e o ecoturismo personalizado. Entre eles, o 

subsegmento de turismo individual econômico formado por jovens, também 

denominado turismo backpacking desponta como promissor por apresentar 

características como a de experimentador e multiplicador de efeitos na economia 

(SCHEYVENS, 2002). 

Segundo os professores e especialistas da Wharton University em artigo 

publicado em março de 20092, uma das fortes tendências do consumidor atual é 

                                                 
2 THE WHARTON SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA.O consumidor de amanhã: 

trocando o caro pelo barato . Disponível em http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=view 
Acesso em outubro de 2009. 
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trocar o caro pelo barato. Itens como “idéia de merecimento”, “consumo conspícuo” e 

“uma era dourada de luxo” estão esgotados. Stephen Hoch (2009) acrescenta que o 

consumidor que aprendeu a comprar produtos mais caros em épocas de 

prosperidade, agora está aprendendo a comprar produtos mais baratos. Segundo 

ele: “Eles se deram conta de que estavam jogando dinheiro fora em produtos e 

serviços caros quando havia alternativas mais baratas com pouca perda real de 

qualidade ou satisfação”. 

É possível concluir que o turismo individual terá grande importância nos 

próximos anos. Além disso, nota-se a preferência por viagens mais econômicas e 

flexíveis, entre elas, o turismo backpacker ou “mochileiro”, considerado como uma 

das modalidades de viagem auto-organizada.    

As organizações turísticas estão sendo obrigadas a investir em mudanças e a 

se adaptar às novas exigências do mercado turístico atual, principalmente em seus 

planejamentos de marketing.  As empresas e organizações ligadas à atividade 

perceberam a necessidade de encontrar novas ferramentas para atender a 

diferentes mercados, e o que se observa é a segmentação como um dos caminhos 

escolhidos para oferecer o produto ideal para o público ideal. 

 

2.2 SEGMENTAÇÃO DO MERCADO TURISTICO 

 

Com o objetivo de atender aos desejos dos consumidores cada vez mais 

exigentes do século XXI e buscar a excelência nos serviços prestados, as empresas 

e organizações ligadas às atividades turísticas têm buscado encontrar novas 

ferramentas para atender a diferentes e crescentes demandas.    

Segundo Moraes (1999), as empresas podem adotar duas linhas de 

estratégias de marketing quando se dirigem ao mercado: a difusão e a 

segmentação. A difusão consiste em colocar um produto no mercado sem a 

preocupação com as diferenças existentes entre os consumidores. Já a 

segmentação parte de uma premissa inversa, levando em consideração a 

heterogeneidade da demanda e concentrando esforços de marketing em 

determinadas fatias do mercado. 
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 A segmentação é uma estratégia de marketing que consiste em dividir o 

mercado em subgrupos homogêneos, agrupando pessoas com comportamento 

semelhante tendo como finalidade a concentração de esforços de promoção, 

produto e preço nessas pequenas porções do mercado, ou seja, os mercados-alvo. 

Essa seria, segundo Middleton e Clarke (2001), provavelmente a mais importante de 

todas as técnicas práticas de marketing disponíveis aos gerentes de marketing em 

viagens e turismo.     

Petrocchi (2004) define o mercado turístico como o grupo de compradores 

potenciais ou reais de produtos turísticos. Esses compradores têm desejos e 

necessidades específicos, além de possuírem recursos suficientes para pagar os 

custos da viagem. Kotler (1996) argumenta que o mercado consiste em todos os 

consumidores potenciais que compartilham de uma necessidade ou desejo 

específicos e habilitados para fazer uma troca que satisfaça essa necessidade ou 

desejo. 

Afinal, mercados são pessoas [...] individuais nas suas preferências, nas 
suas necessidades, nos seus gostos, nas suas idiossincrasias. E a busca 
desses grupos homogêneos, num certo sentido, talvez seja o objetivo, por 
excelência, da atividade de marketing (COBRA apud PETROCCHI, 2004, 
p.249).  

 

 Apesar de fazerem parte do mesmo mercado, essas pessoas são diferentes 

e tem desejos e necessidades próprias, além de interesses em lugares e atividades 

diversas. Por mais que um destino ou produto esteja bem preparado e estruturado 

ele não poderá atender a todos em seus anseios e expectativas. 

A segmentação possibilita o conhecimento dos principais destinos 

geográficos, dos tipos de transportes, da composição demográfica dos turistas, da 

sua situação atual e estilo de vida entre outros elementos. Segmentar o mercado, na 

visão de Beni (1997) é identificar clientes com comportamentos homogêneos quanto 

a seus gostos e preferências. 

Inúmeras variáveis podem ser consideradas na segmentação do mercado 

turístico, como observam Pimenta e Richers (1995) apud Moraes (1999) na figura 1: 
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MODALIDADE CRITÉRIOS 

Geográfica Extensão do mercado, potencial, 

concentração geográfica, transporte e 

acesso, polarização, bairros e ruas, tráfego, 

centro de compras. 

Demográfica Idade, sexo, domicílio, família, ciclo de vida 

(jovem, adulto, idoso). 

Socioeconômica Classe de renda, instrução, ocupação, 

status, migração, mobilidade social. 

Padrões de consumo Freqüência de compra, local de compra, 

lealdade a marcas, heavy & light user, curva 

ABC 

Benefícios procurados Satisfação sensorial, prestígio social, 

emulação-preço favorável, 

qualidade/durabilidade, redução de custos, 

atendimento e serviços. 

Estilo de vida Expectativa de vida, uso do tempo, 

interesses predominantes, participação em 

eventos e agrupamentos sociais, uso do 

dinheiro, amizades e relações pessoais. 

Personalidade Bases culturais, atitudes e valores, 

liderança, apentes de mudanças. 

 

Caracterização Econômica Setor de atividade, tamanho das empresas, 

atuação de concorrentes, acessibilidade, 

uso e aplicações, unidade de decisão de 

compra, demanda derivada. 

Figura 1: Formas de segmentar o mercado 
Fonte: Pimenta; Richers, 1995 apud Moraes, 1999. 

 

Esses segmentos não esgotam as possibilidades de tipos de turismo. Cada 

um deles pode se subdividir em outros segmentos ou ainda podem ser associados.  
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 Segundo Kotler, Bowen e Makens (1999), a importância da segmentação no 

turismo se dá pela tendência de o mercado mover-se do mercado de massa e pela 

variedade de produtos para o mercado-alvo. Ao segmentar o mercado turístico, 

torna-se mais fácil identificar oportunidades de marketing e permite-se o 

desenvolvimento de produtos certos para as pessoas certas.  

A estratégia de segmentação do mercado reconhece que poucos destinos de 

férias são aceitos e desejados universalmente (GOELDNER; RITCHIE; MCINTOSH, 

2002). Então, em vez de desperdiçar recursos de promoção tentando agradar a 

todos os viajantes, deve-se concentrá-los, destinando-os especificamente aos 

desejos e às necessidades de clientes potenciais. 

De acordo com Ansarah (2002), a segmentação de mercado é o processo 

utilizado para agrupar pessoas com desejos e necessidades semelhantes, 

possibilitando conhecer os principais destinos geográficos, tipos de transportes, o 

perfil do turista (faixa etária, capacidade de compra, condições sociais, escolaridade, 

ocupação, estado civil) e outros aspectos.           

Assim, a faixa etária entra como um dos critérios de segmentação do 

mercado turístico, sendo os principais segmentos, conforme Silva (apud IGNARRA, 

2003): o turismo infantil, o juvenil, o turismo de meia idade e de terceira idade. 

Para Silva, Kushano e Ávila (2008), segmentar o mercado turístico conforme 

a idade é um desafio, já que a sociedade atual passa por grandes mudanças em 

seus aspectos populacionais e comportamentais.  

Uma das questões pertinentes à idade, é que há a existência das chamadas 

três idades: a idade cronológica, a idade biológica e a idade psicológica. A idade 

cronológica é a que aponta a certidão de nascimento. A idade biológica é a que o 

corpo sugere e a idade psicológica, é a idade que o indivíduo sente que tem. Essas 

três idades, quando avaliadas em conjunto, podem indicar a idade real da pessoa. 

 Assim sendo, segmentar conforme a idade é algo complexo, tendo em vista 

que a dimensão das três idades é subjetiva e flexível. Por este motivo o mercado 

tem priorizado análise da idade cronológica, buscando a compreensão 

comportamental de grupos homogêneos de indivíduos da mesma faixa etária 

(SILVA; KUSHANO; ÀVILA, 2008). 



 

 

19 

No presente estudo é destacado um segmento de mercado que demonstra 

crescimento acelerado nos últimos anos, sendo merecedor de estudo: o turismo 

jovem ou turismo da juventude. Como critério de avaliação será considerada a idade 

cronológica dos turistas.  

 

2.3  TURISMO DA JUVENTUDE 

 

Tal modalidade pode ser definida como turismo juvenil, turismo para jovens, 

turismo da juventude e turismo de jovens. No presente trabalho, na maioria das 

vezes, optou-se por utilizar a denominação turismo da juventude, por considerá-la 

mais adequada, contrapondo com o termo turismo da terceira idade. 

A juventude é um período da vida situado entre a infância e a vida adulta e 

que expressa todas as ambigüidades de um tempo marcado pela busca da 

maturidade e identidade sexual, de assumir novos papéis sociais e de posicionar-se 

perante a estrutura social (LEVI; SCHMITT, 1996). Além disso, a juventude é 

considerada uma fase crucial para a formação e transformação de cada indivíduo, 

quer se tratando do corpo, do espírito ou das escolhas decisivas para sua inserção 

na vida da comunidade.  

Após investigar o que o trade turístico considera como público jovem, Giaretta 

(2003) optou pela faixa etária composta por indivíduos entre dezoito e trinta e cinco 

anos de idade para definir turismo da juventude. Para a autora, o turismo de 

juventude é o “praticado por um grupo homogêneo de jovens, com as características 

marcadas por período etário, estilo de vida e estado de espírito, que desencadeia 

uma série de sub-segmentos divididos em vários tipos de turismo” (GIARETTA, 

2003, p.8). 

Oliveira (2000) define o segmento como um público alegre, pouco exigente e 

com capacidade média de consumo. Além disso, são importantes divulgadores do 

local visitado já que narram com entusiasmo os acontecimentos da viagem, o que 

acaba motivando a viagem do seu círculo social. 

Richards e Wilson (2003) em uma pesquisa realizada em 2002, com o 

objetivo de definir o perfil do turista jovem, concluíram que a maioria tem menos de 

26 anos e um alto nível de educação. Suas principais motivações são explorar 
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outras culturas, viver a excitação de uma viagem e aumentar o seu conhecimento, 

demonstrando grande interesse em conhecer novas pessoas e lugares. 

As tendências e novidades para conquistar os jovens apontam principalmente 

para os apelos econômicos. Assim, muitos setores turísticos têm atuado com 

políticas de relacionamento com o público jovem, concedendo descontos e tarifas 

especiais para esse segmento. Como exemplos têm-se as companhias ferroviárias e 

aéreas, que oferece descontos para menores de vinte e seis anos de idade e os 

Albergues da Juventude, meio de hospedagem diferenciado e econômico. 

De acordo com Jones (2003) apud Richards e Wilson (2003), estudantes e 

jovens são o nicho de viagens que mais cresce: um em cada cinco turistas 

internacionais é jovem. Segundo o autor, este seria o mais bem sucedido nicho de 

mercado da indústria de viagens.  

O viajante jovem e o estudante estão sendo reconhecidos como importantes 

segmentos do mercado global de viagens. Eles tendem a viajar mais freqüentemente 

e por períodos maiores de tempo que muitos turistas mais velhos ou aqueles 

utilizando pacotes de férias. Esta conclusão estimulou o desenvolvimento de 

empresas especialistas em turismo jovem e de estudantes por todo o globo. 

Segundo pesquisas realizadas pela World Youth, Student & Educational 

Travel Confederation (WYSETC), uma organização que representa a comunidade 

global de turismo de jovens, turismo de estudantes, intercambio cultural e 

especialista em educação internacional, a maioria dos turistas jovens não se 

identifica como turistas. 

Questões de identidade costumam ser importantes para os jovens e isso é 

refletido nos termos que eles usam para descrever o seu estilo de viagem. Segundo 

as pesquisas citadas acima, realizadas em 2003 e 2007, menos de um quarto dos 

entrevistados se definiram como turistas. Quase metade dos que responderam se 

consideraram “viajantes”. O desejo de escapar dos tipos de viagem tradicionais é 

refletido no grande número de pessoas que prefere criar a sua própria definição para 

o seu modo de viajar. Grande parte dos entrevistados (25 por cento) se identificou 

como backpacker. 

Para Francesco Frangialli, secretário geral da Organização Mundial de 

Turismo, o turismo jovem, mais do que qualquer outro segmento de mercado, pode 
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traçar o caminho para o turismo responsável. Esse segmento ajudará a alcançar 

uma distribuição mais igualitária do desenvolvimento turístico na escala mundial, 

tornando-o sustentável e contribuindo para a redução da pobreza.  

Essa declaração deve-se a características típicas do turista jovem como a sua 

natureza aventureira, que leva o pioneirismo a muitos destinos populares; a 

priorização pelos serviços locais, que contribui para uma melhor distribuição da 

renda gerada pela atividade turística e ao fato dos jovens utilizarem menos recursos 

(como banhos frios e ventiladores em vez de banhos quentes e ar-condicionado) 

que “agridem” menos o ambiente. Além disso, segundo a WYSETC há uma maior 

consciência e preocupação com relação às questões ambientais e culturais entre os 

jovens e estudantes.   

Os tipos de turismo que são realizados pelos jovens com mais freqüência são 

os ligados a natureza, a experiências de estudo e trabalho em outros países, e ao 

conhecimento da cultura e hábitos dos locais visitados. Como afirmam Silva, 

Kushano e Ávila (2008), as viagens atraentes aos jovens priorizam a aventura, o 

convívio social, o intercâmbio cultural, o aprendizado profissional e a diversão. 

Entre os tipos de turismo relacionados ao da juventude estão o turismo 

associativo, fomentado por associações como os Albergues da Juventude e a União 

dos Escoteiros, o turismo educativo (estudantil, intercâmbios, curso no exterior), o 

turismo social, promovido por organizações que facilitam o acesso de jovens que 

ficariam excluídos da prática do turismo convencional, o turismo de natureza 

(ecoturismo, aventura, esportes radicais) e o turismo alternativo.  

Giaretta (2002) classifica o backpacker como um tipo de turismo associativo, 

ou seja, um tipo de turismo desenvolvido por associações que tem como objetivo 

organizar e fomentar o turismo por meio de centrais de divulgação, reserva, informas 

o conhecimento técnico e mercadológico para novos empreendimentos e ofertar 

para uma certa demanda. 

O termo backpacker define o estilo de viagem econômica e independente, 

praticado por jovens do mundo inteiro, que buscam conhecer atrativos naturais e 

culturais com alto grau de interação entre os próprios viajantes e as pessoas das 

comunidades locais.  
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Dentre todos os sub-segmentos provenientes do turismo jovem, o turismo de 

mochileiros ou backpacker será o foco do nosso estudo.  
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3  O TURISTA BACKPACKER 

 

 Há não mais de duas décadas, alguns pesquisadores sugeriram um novo 

termo para denominar o estilo de viagem praticado por jovens, fundado na liberdade 

de escolha e na utilização de serviços econômicos. Foi o australiano Pearce, que em 

1990 introduziu o termo backpacker ao vocabulário turístico. 

 Pearce, segundo Alteljevic e Doorne (2002) teve crucial importância para o 

surgimento do termo backpacker não apenas por criar uma variação semântica, mas 

por indicar uma mudança mercadológica, de uma denominação sem mercado para 

um segmento de mercado (OLIVEIRA, 2007). 

 Para definir o termo em português, o melhor vocábulo a ser utilizado seria 

mochileiro. Nesse trabalho utilizam-se ambos os termos, o original em inglês, 

backpacker, e a tradução em português, mochileiro, como sinônimos.  

Vale à pena esclarecer que o termo mochileiro distingue-se do termo 

sacoleiro, este entendido como o individuo que faz viagens com a finalidade de 

comprar mercadorias das mais diversas espécies para posterior venda no local de 

origem. Bem diferente disso, os mochileiros são viajantes independentes que tem na 

liberdade a sua principal motivação de viagem. 

 Segundo Oliveira (2007) backpacker é a denominação utilizada globalmente 

para descrever os turistas que organizam suas viagens de forma independente, 

flexível e econômica, por períodos longos em que buscam conhecer vários destinos. 

Cássio Aoqui (2005) define esse segmento como:  

 

 Jovens de qualquer idade, que realizam, fundamentalmente, viagens 
independentes e econômicas – evitam o turismo de massa e de luxo, 
hospedam-se em acomodações baratas, costumam barganhar preços 
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quando possível e utilizam a infra-estrutura de serviços (restaurantes, 
comunicação, transportes e facilidades) local, o que lhes permite, muitas 
vezes, um contato mais próximo com a população visitada e o estilo de vida 
da região (AOQUI, 2005, p.96).  

 

 Entre as definições mais contemporâneas para o segmento de turistas 

backpackers encontradas na literatura acadêmica uma das mais abrangentes e 

aceitas é:  

 

[...] turistas jovens e econômicos que mostram preferência por 
acomodações baratas, enfatizam o encontro com outras pessoas (locais e 
estrangeiras), organizam o itinerário da viagem de forma independente e 
flexível, seus períodos de férias são longos e buscam atividades recreativas 
informais e participativas (LOKER-MURPHY; PEARCE, 1995, p.823).  

 

Swarbrooke e Horner (2002) citam a independência, o desejo de manter os 

gastos ao mínimo possível, a tendência de tentar escapar dos locais turísticos 

tradicionais e a possibilidade de estender a duração da viagem como principais 

características de viagem do backpacker. 

Os mochileiros são viajantes de longos períodos, sem planos rígidos e 

apenas uma vaga idéia a respeito do seu retorno, com limitações orçamentárias que 

determinam despesas baixas, que utilizam restaurantes econômicos, usam 

transporte público e não se hospedam em lugares caros. (URIELY; YONAY E 

SIMCHAI, 2002).   

Graburn (1983) aponta que a natureza básica do “mochilismo” pode ser 

associada com “uma moratória prolongada das responsabilidades da vida adulta”, 

assim explicando a preferência do mochileiro por viagens mais longas. Segundo ele, 

este tipo de turismo, assim como graduação, casamento e promoção, marcam a 

passagem da vida pessoal de um status para outro.  

Turismo de rito de passagem é comumente associado com mudanças 

maiores na vida tal como a entrada na vida adulta, divórcio, viuvez e mudanças na 

carreira. Essa teoria pode em princípio ser parcialmente utilizada para explicar as 

motivações dos backpackers, uma vez que estudos diversos descobriram que 

muitos dos backpackers viajam depois de completar um período de estudo ou depois 

de mudanças em suas carreiras (JARVIS, 1994). Portanto, pode-se assumir que 
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parte da motivação para a forma de viagem backpacking é usá-la como uma junção 

entre diferentes estágios da vida (AOQUI, 2005). 

As seguintes características foram utilizadas por Pearce e Loker (1995) em 

suas pesquisas para esse mercado:  

• Gastam pelo menos uma noite de sua viagem ou em albergues para 

backpackers ou em albergues da juventude;  

• Enquanto viajam, expressam uma preferência por estada em acomodações 

econômicas;  

• Enquanto viajam, seguem uma agenda de viagem flexível e organizada 

independentemente;  

• Enfatizam a importância do encontro com outros viajantes;  

• Preferem longas em vez de curtas férias;  

• Enfatizam atividades participativas e informais. 

Ravon (1988), em sua pesquisa sobre viagem na juventude, entra em mais 

detalhes ao explicar as características do turista jovem de caráter econômico da 

atualidade. Segundo o autor “são jovens entre 18 e 30 anos, que preferem viajar 

individualmente e não em grupos. Na maioria dos casos, não organizam a viagem 

previamente, apenas procuram um modo de ir de país para país... e de não se 

misturar com as hordas de turistas de pacotes”. 

Embora os backpackers tenham sido descritos de muitas formas, Hampton 

(1998) registra que: 

 

Esses turistas são geralmente vistos como turistas independentes que 
sobrevivem com menos de US$ 15 por dia, usam transporte local, carregam 
todos os seus pertences nas costas, barganham por bens e serviços 
enquanto protegem-se de preços excessivos, evitam multidões e descobrem 
novos lugares (HAMPTON, 1998, p. 630). 

 

A heterogeneidade do segmento deve ser levada em consideração ao tentar 

defini-lo (LOKER-MURPHY, 1996; MOHSIN e RYAN, 2003; THOMS, 2002). Com 

isso, parece inadequado definir um valor médio gasto diariamente, uma vez que 
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essa variável depende do país, da moeda, do custo de vida e, sobretudo, do que o 

próprio viajante considera dentro de seu orçamento.  

É possível encontrar desde backpackers que sobrevivem com alguns poucos 

dólares, adeptos de caronas, noites ao relento e trabalhos temporários, até os que, 

embora se preocupem com os gastos financeiros, dão-se ao luxo, ao menos 

esporadicamente, de dormir em um hotel de qualidade superior à média para o 

segmento ou de fazer uma refeição em um restaurante mais caro, além de gastar 

com compras de artesanatos e com atividades esportivas (AOQUI, 2005). 

Também não se pode afirmar que os backpackers fazem, por natureza, 

viagens longas e superiores a um mês. Pesquisas (JARVIS, 2004; OLIVEIRA, 2003) 

indicam que uma parte representativa desses viajantes estão em férias do trabalho e 

não por isso deixam de se enquadrar no segmento. Isso apresenta uma visão 

contrária à tese de que o backpacker sempre viaja em uma fase de transição na 

vida, antes de concluir os estudos e iniciar a vida profissional, por exemplo, ou após 

deixar um emprego.  

Para Aoqui (2005), é importante perceber que o fator determinante para 

definir o segmento não é uma propulsão única de viagem, sua duração ou a quantia 

gasta, mas sim traços que indiquem um estilo de viagem comum a todos os 

backpackers. Caso contrário, é provável que se incorra em definições romantizadas 

e estereotipadas do segmento. 

Diante das diversas conceituações e descrições apresentadas, pode-se dizer 

que turismo backpacker seria um estilo de viagem independente, espontâneo e 

econômico, adotado principalmente por jovens de qualquer idade, que evitam o 

turismo de massa e de luxo, se hospedam em acomodações baratas, costumam 

barganhar preços quando possível e utilizam na maioria das vezes a infra-estrutura 

de serviços (restaurantes, comunicação, transportes e facilidades) local, o que lhes 

permite, muitas vezes, um contato mais próximo com a população visitada e o estilo 

de vida da região.  

Trata-se de um subsetor do turismo econômico internacional composto de 

pessoas que mantêm uma rede própria de comunicação e que costumam viajar 

sozinhas ou em pequenos grupos, mas com freqüência superior à média da 

população. Normalmente os backpackers têm uma agenda mais flexível, muitas 
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vezes em itinerários multi-destino, organizada de forma personalizada e aberta a 

novas experiências, porém sem deixar de conhecer e experimentar os aspectos e 

lugares considerados tradicionais em uma cultura. Carregam, em geral nas costas, 

toda sua bagagem, o que lhe cunhou o nome backpacker ou mochileiro. 

  

3.1 ORIGENS 

 

 Segundo Giaretta (2003), a cultura backpacker ou “mochileiros” originou-se 

da ideologia beat dos anos de 1960, criada pelo escritor norte americano Jack 

Kerouac, autor do livro On the Road , publicado em 1957.  Carmo (2001) descreve 

esse movimento:  

 

 [...] Publicado em 1957, o livro narra as experiências e atitudes de um 
grupo de agitados jovens norte americanos loucos para viver emoções 
fortes e cujos principais interesses na vida, além da literatura, giravam em 
torno de viagens, estradas, festas agitadas, jazz, sexo, carona, drogas. 
Andavam mal barbeados, cabelo em desalinho, irreverentes e rebeldes. 
Através de recém-inaugurada rodovia Rota 66 e outras estradas, cruzavam 
os Estados Unidos em carro próprio ou de carona de um lado para o outro. 
Era um jeito diferente de viver o mito de vagabundo (CARMO, 2001, p.28).  

 

Porém, a história de jovens viajando pelo mundo em jornadas de auto-

descoberta pode ser traçada desde um passado antigo, desde as famosas viagens 

de Ulisses. Através da história, essa forma de viagem independente sempre existiu, 

como se pode ver pelo estatuto do parlamento inglês no século 14.  

 

Quaisquer estudantes andarilhos sem autorização de seus tutores ou outros 
andarilhos encontrados sem passes de sua paróquia certificando a 
legitimidade de sua viagem devem ser presos, chicoteados publicamente e 
mandados de volta para casa (ESTATUTO DO PARLAMENTO INGLÊS 
apud AOQUI, 2005, p.82).  

 

Segundo Oliveira (2007), um dos primeiros pesquisadores que estudaram o 

turismo independente realizado pelos jovens foi Cohen. Segundo esse autor, o 

turismo backpacker está associado ao Grand Tour das classes mais abastadas da 

Inglaterra nos séculos 17 e 18, em que o nobre jovem inglês freqüentemente saía 
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por um ano ou mais para viajar pelas estradas e pelo circuito social da Europa, como 

intuito de completar sua educação.  

Já Adler (1985) apud Oliveira (2007) tem um ponto de vista diferente em 

relação ao surgimento do turismo flexível e econômico. Ele defende a idéia de que o 

turismo backpacker está relacionado às peregrinações, ou seja, ao Grand Tour da 

classe mais baixa, em que os trabalhadores exerciam seu ofício de vila em vila, o 

que também os proporcionava oportunidade de educação, visitação de destinos e 

aventuras. 

Para Aoqui (2005) outra manifestação desse tipo de viagem educacional e 

independente aconteceu durante o século XIX, com o aumento do número de 

comerciantes qualificados que começaram a viajar por seus países como uma forma 

de aprendizado. Esses comerciantes eram freqüentemente recebidos pelas 

associações de artesãos de outras cidades e era tão comum que ocorria em toda a 

Europa. Contudo, como o desemprego cresceu nos anos 1840, esses comerciantes 

foram substituídos pelos trabalhadores migrantes sem qualificação, fazendo assim 

com que a visão e o prestígio desse tipo de viajante declinassem e se tornasse 

característica das classes mais pobres.  

O fato é que os movimentos jovens se desenvolveram como uma reação às 

condições de vida urbana nas cidades industriais do século XIX, em especial na 

Europa. Nesse período surgem instituições como a Associação Cristã de Moços 

(YMCA)3 e moças (YWCA)4 e seus associados passam a viajar para locais menos 

explorados. 

 Segundo Aoqui (2005), um dos principais acontecimentos do século 20 que 

contribuiu para o crescimento dessa forma de viagem foi o estabelecimento do 

movimento de albergues da juventude. Os primeiros albergues da juventude foram 

estabelecidos nos anos 1920 na Alemanha, na cidade de Antena e em 1985 já 

haviam se espalhado por 55 países.  

                                                 
3  A Associação Cristã de Moços surgiu na Inglaterra em 6 de junho de 1844 com o objetivo de 

oferecer alternativas para a juventude perante os novos padrões de vida impostos pela 
industrialização, decorrentes da Revolução Industrial. Todas as associações desse movimento têm 
locais para seus clubes, com salas de recreação, leituras, conferências, bibliotecas, ginásios e, nos 
grandes centros, alojamentos. 

4  Surgiu em 1855 com propósitos similares a Associação Cristã de Moços, mas passaram a atuar 
apenas em prol do crescimento da mulher, deixando as atividades de lazer e turismo.   
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Uma combinação de fatores levou ao desenvolvimento do backpacking ou 

“mochilismo” moderno. Cohen (1973) identifica o período imediatamente após a 

Segunda Guerra Mundial como o ponto de partida do turismo “sem destino”, quando 

os estudantes e outros jovens da classe média começaram a “pedir carona em sua 

viagem pelo continente”. À medida que houve o crescimento das viagens aéreas nos 

anos 1960 e 70, um crescimento similar ocorreu no turismo sem roteiro, o qual se 

estendeu da tradicional Europa para a Ásia e a América (AOQUI 2005). 

Somente no inicio da década de 1970 é que a base conceitual sobre o 

assunto foi estabelecida. A fim de conceituar e classificar esse segmento de turistas, 

em meados dos anos 1970, Cohen (1973) desenvolveu uma tipologia de turistas. 

Estes poderiam ser divididos entre turistas institucionalizados e turistas não 

institucionalizados. Os primeiros seriam aqueles que praticavam o turismo de massa, 

organizavam suas viagens por intermédio de agencias e procuravam evitar riscos 

procurando situações mais familiares. Já os não institucionalizados incluiriam os 

chamados drifters, ou viajantes sem propósito, por impulso e os Explorers, ou 

exploradores. Os backpackers pertenceriam aos denominados drifters (andarilhos), 

ou seja, pessoas que viajam sem destino.  

A denominação e o conceito de backpacker rapidamente conquistaram novos 

adeptos e se consolidaram no setor turístico e acadêmico. A partir daí diversos 

pesquisadores têm estudado esse tipo de turista na tentativa de conhecer e 

descrever as características, motivações e comportamento do backpacker. 

 

3.2  BACKPACKER COMO SEGMENTO DE MERCADO 

 

 O segmento formado pelos backpackers, a exemplo de outros grupos, se 

enquadra em diferentes tipos de classificações mercadológicas (OLIVEIRA, 2000). 

Segundo os autores abaixo, o backpacker pode se encaixar em diversos segmentos 

dependendo do critério utilizado para segmentar o mesmo. 
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AUTOR SEGMENTO 

Kotler (2000) Independentes 

Beni (1998) Busca de prazer, férias ou descanso; 

turismo de aventura 

Solá (1975)  Alocêntricos 

Les Lumdson (1997) Inovadores 

Cohen (1973) Drifters 

Goeldner, Ritchie, Mcintosh, (2002) Estilo de vida integrado (para interno e 

externo) 

Figura 2 :  Backpacker e segmentação 
Fonte:  Cássio Aoqui, 2005 
 

Para Kotler (2000), uma das formas mais utilizadas para classificar os turistas 

baseia-se no aspecto organizacional da viagem, podendo ser uma viagem em grupo 

ou independente. Os turistas backpackers pertencem ao grupo dos viajantes 

independentes, uma vez que não participam de excursões ou pacotes de viagens e 

tomam decisões sobre a viagem por conta própria.  

Beni (1998) propõe uma outra maneira de segmentação do mercado turístico. 

Ele sugere que a mesma seja realizada segundo as afluências. De acordo com esta 

classificação, os backpackers estariam, principalmente, entre os turistas de prazer, 

férias ou descanso.  

Na segmentação baseada na personalidade dos turistas, os backpackers 

estariam entre os turistas alocêntricos, uma vez que se interessam por regiões ainda 

não desenvolvidas turisticamente, novas experiências e descobertas, destinos 

diferentes, atividades originais durante sua estada, alojamentos simples e 

flexibilidade na organização da viagem (AOQUI, 2005 apud SOLÁ, 2005). 

O comportamento do consumidor é outra forma de segmentar o mercado 

turístico. De acordo com Aoqui apud Les Lumdson (2005), em termos de consumo 

podem-se incluir os backpackers entre os inovadores, ou seja, aqueles que 

desbravam áreas até então pouco estruturadas para o turismo, em busca de 

novidades e de aventuras. 
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Outra forma de classificar o mercado, proposta por Cohen (1973) seria pelo 

grau de institucionalização e seus impactos nos destinos turísticos. Segundo essa 

classificação os backpackers pertenceriam aos denominados drifters, ou seja, 

pessoas que viajam sem propósito e por impulso. Os drifters seriam os viajantes, 

que geralmente se hospedam em albergues da juventude ou em campings na 

companhia dos amigos, tendem a se relacionar com as pessoas nativas de classes 

socioeconômicas menos favorecidas, que utilizam meio de transportes coletivos 

ferroviários e rodoviários, e que, em sua maioria, são jovens (AOQUI, 2005).  

Embora não haja estudos específicos para o segmento de backpackers de 

acordo com o sistema VALS (Values, attitudes and lifestyles), é bem provável que se 

encaixem na categoria de grupo que combina o estilo de vida voltado para o exterior 

e voltado para o interior, com um estilo de vida integrado. Esse sistema divide os 

viajantes em nove estilos de vida, ou tipos, os quais são agrupados em quatro 

categorias, baseadas em auto-imagem, aspirações, valores e crenças e produtos 

que utilizam (GOELDNER, RITCHIE e MCINTOSH, 2002).  

Giaretta (2003) classifica o segmento backpacker como uma forma de turismo 

associativo levando em consideração a Associação dos Mochileiros e Aventureiros 

do Brasil5. O turismo associativo é aquele fomentado por organizações em forma de 

associações e organizações não – governamentais que promovem algum tipo de 

lazer e turismo em prol da sociedade.  Constata-se que uma forma de turismo 

associativo pode ser social e/ou da juventude.  

Tinard (1996) faz a seguinte colocação: “o turismo social forma parte 

integrante do turismo associativo, entre eles os Albergues da Juventude.” 

 

[...] Á margem dos circuitos comerciais do turismo, os programas 
associativos de turismo juvenil constituem uma alternativa funcional aos 
programas comercializados pelas agências de turismo. A distinção lógica 
entre as lógicas associativa e comercial de promoção turística reside, 
fundamentalmente, nos objetivos que as associações definem para os seus 
projetos. Estes incidem sobre a formação pessoal e cultural dos jovens 
participantes, transpondo para a organização de programas turísticos a 
lógica subjacente à atuação mais global das associações, que revela um 
pendor de regulação sobre a forma e o conteúdo da práticas de lazer 

                                                 
5  Associação cultural sediada em Santos, São Paulo, que visa reunir os mochileiros brasileiros, no 

Brasil e no mundo, proporcionando informações importantes, promoções, convênios, dicas de 
viagens e integração.  
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juvenis. Na perspectiva das associações o turismo, fenômeno de mobilidade 
com objetivos eminentemente lúdico-culturais, contém inúmeras 
potencialidades pedagógicas no que diz respeito à formação e interiorização 
de disposições sociais constitutivas de um espírito cosmopolita, 
transformando-se numa atividade particularmente adequada à educação e 
integração social das novas gerações (ABREU, 1995, p. 75). 

     

Aoqui (2005) apud Swarbrooke e Horner (1999) defende que os backpackers 

podem ser considerados como um verdadeiro segmento de mercado do turismo 

internacional:  

(...) populares entre os jovens de diversos países desenvolvidos, 
especialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, na 
Alemanha, na Austrália e no Japão, o comportamento dos viajantes dessas 
diferentes nacionalidades são bastante similares. Isto ocorre em função 
deste grupo possuir uma mídia paralela de viagem que são os guias de 
viagem, tipo Lonely Planet e Rough Guide. Assim, os turistas backpackers 
lêem os mesmos guias, freqüentam os mesmos meios de hospedagem e 
visitam as mesmas atrações. (AOQUI, 2005 apud SWARBROOKE; 
HORNER, 1999, p. 80) 

 

3.3 PERFIL E CARACTERÍSTICAS 

 

Alguns estudiosos e pesquisadores de diversas partes do mundo, têm se 

concentrado em investigar e analisar esse segmento de turistas com a intenção de 

compreender quem são os viajantes backpackers, quais as suas principais 

motivações, quais os seus destinos preferidos, onde eles se hospedam, quais as 

atividades por eles desenvolvidas, como se comportam durante suas viagens, qual o 

tempo de permanência nos destinos, quanto e como gastam seus recursos, qual a 

tendência desse estilo de turismo, entre diversos outros aspectos.  

 Esse segmento, historicamente, tem sido alvo de preconceito por parte dos 

planejadores de políticas de turismo em diversos países do mundo, e, notadamente, 

dos países em desenvolvimento. Isso se deve a uma possível associação com o 

turismo hippie e andarilho dos anos 1960 e 1970. Conforme Aoqui (2005) apud 

Scheyvens (2002), a principal imagem negativa a ele associada é seu estilo 

econômico de viagem. 

 Muitas informações equivocadas têm sido relacionadas a uma imagem 

estereotipada do backpacker como um indivíduo amoral, usuário de drogas, sem 

dinheiro e transgressor de leis. Em alguns casos, a intenção do governo em 
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desencorajar o turismo backpacker tem sido traduzido em políticas com declara o 

governo de Botswana (apud Aoqui, 2005, p. 85) :   

 

Turistas estrangeiros que gastam muito de seu tempo, mas pouco de seu 
dinheiro em Botswana são de pequeno benefício econômico ao país. Na 
verdade, são quase certamente uma perda econômica porque eles 
tumultuam as facilidades públicas disponíveis tal como estradas e campings 
e causam danos ao ambiente. É importante separar no mix de turistas 
aqueles que são campistas casuais daqueles que ocupam acomodação 
permanente. Encorajar o último em detrimento do anterior por meio do 
estabelecimento de mercado-alvo e pela imposição de altas taxas para o 
uso de facilidade públicas está obviamente entre os objetivos a serem 
perseguidos. 

 

Hampton (1998) em um artigo sobre o turismo backpacker e o 

desenvolvimento econômico argumenta que o turismo internacional é 

freqüentemente visto pelos governos dos países menos desenvolvidos como um 

motor para o crescimento econômico. Porém, esses governos têm como foco o 

turismo de massa, enquanto o turismo backpacker é ignorado. 

Scheyvens (2001), da Nova Zelândia, menciona que os governantes de 

países do terceiro mundo freqüentemente desprezam os turistas backpackers 

internacionais, concentrando esforços e valorizando o turismo de luxo.  

Viajantes independentes, entre os quais se encontram os backpackers, são 

fortemente desencorajados nas Maldivas (LYON, 1997) e foram completamente 

banidos do Butão. Enquanto isso, em Goa, o diretor de turismo diz acreditar que 

“turismo de luxo é o caminho para o futuro. Hippies e backpackers não trazem 

dinheiro suficiente” (apud WILSON, 1997).  

No Brasil, segundo Oliveira (2007) o que se pode perceber é que as políticas 

que orientam o turismo no Brasil estão voltadas para o turismo mais elitizado. Esse 

fato pode ser comprovado pela quantidade de redes de hotéis internacionais 

luxuosos e resorts que, nos últimos anos, se instalou em diversos pontos turísticos 

do país.  

Giaretta (2003) apud Caso (1999) também escreve sobre os mochileiros no 

Brasil: 
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Os mochileiros não constam nas estatísticas do Embratur e não constituem 
nenhum público alvo para as empresas turísticas, porque estes não querem 
nada com os hotéis e nem compras exorbitantes, Desejam mergulhar na 
cultura do lugar visitado. Eles buscam aventura, experiências e cultura, os 
viajantes independentes desprezam a “superficialidade” dos pacotes 
turísticos das agencias (GIARETTA, 2003 apud CASO, 1999, p.25). 

 

Essa situação, no entanto, parece estar mudando. Em 2005, o ministro do 

Turismo, Walfrido dos Mares Guias, pronunciou-se a favor do turismo backpacker. 

Foi a primeira manifestação oficial do governo nesse sentido. Segundo ele: 

 

Entre as muitas novidades, pela primeira vez o turismo brasileiro entrará no 
mercado dos mochileiros, que gera recursos na Europa. Um público 
geralmente formado por universitários que desejam conhecer o mundo 
gastando pouco dinheiro e abusando da criatividade. Ecoturismo, esportes 
radicais, sítios arqueológicos, ferrovias fantasmas no meio da Amazônia, 
festas típicas, circuitos de doces, a colonização européia: toda a diversidade 
do Brasil explode nas mais díspares e surpreendentes rotas, com opções 
para todos os gostos, idades, preferências e sonhos pessoais (O ESTADO 
DE S.PAULO, 2005).  

 

Apesar da visão preconceituosa em relação aos backpackers ser muito 

comum, alguns países já tem percebido que o segmento pode ser benéfico ao 

desenvolvimento nacional. É o caso de países como a Austrália, a Nova Zelândia e, 

mais recentemente, do sudeste asiático, como Tailândia e Vietnã.   

A importância desse segmento para alguns países na atualidade pode ser 

verificada através de dados revelados pela Comissão Australiana de Turismo 

(AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2004): um total de 468 mil backpackers visitaram o 

país em 2003, o que representou 11% dos visitantes da Austrália e gastaram 2,3 

bilhões de dólares australianos, participando com 20% dos gastos efetuados por 

turistas estrangeiros na Austrália em 2003.  

Nesse mesmo país, Jarvis (1994) aponta que, embora a média de gastos por 

noite dos backpackers seja de apenas US$ 10 a US$ 15 em acomodação, muitos 

não pensariam duas vezes para esbanjar US$ 120 por um vôo sobre os Bungle 

Bungles6, US$ 200 em um safári pelo Kakadu7 ou US$ 400 em um curso de 

                                                 
6 Parque nacional localizado na Austrália Ocidental cuja aparência original capturou a imaginação do 

público. O parque oferece uma experiência no deserto remoto.  
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mergulho em Cairns8. Contudo, historicamente a indústria do turismo tem utilizado 

gastos em acomodação como um guia para mensurar os gastos turísticos. Sob esse 

ponto de vista, os backpackers na Austrália realmente gastam bem menos que os 

turistas japoneses, que em 1991 gastaram uma média de US$ 116 por noite.  

Segundo Aoqui (2005):  

 

Essa premissa não se encaixa bem com os backpackers. Para eles, o 
componente-chave de sua viagem é baseado em experiências. Isso tem 
levado à posição de que não é necessário gastar US$ 100 em um hotel 
apenas para dormir, quando por US$ 12 é possível obter uma cama em um 
albergue e dividir histórias de viagem com companheiros de estrada 
tomando um drinque, além de economizar dinheiro para a aventura do dia 
seguinte. Pelo fato de realizarem prolongadas viagens, no final, costumam 
gastar mais per capita do que qualquer outro segmento de turistas (AOQUI, 
2005, p. 86).   

 

O segmento backpacker certamente apresenta uma série de idiossincrasias 

que permitem diferenciá-lo dos demais segmentos, mas para Sorensen (2003) a 

institucionalização do backpacker descrita por Cohen (1982) não vem sendo 

acompanhada pela homogeneização dos backpackers. Ao contrário, esse modo de 

turismo parece mais composto e multifacetado que nunca. No entanto, se 

questionados, a maiorias desses indivíduos se reconhecem como backpackers ou 

viajantes com orçamento reduzido (budget travelers). 

Moshin e Ryan (2003) também atestam que o segmento pode ser 

caracterizado por sua heterogeneidade. Segundo Thoms (2002), há diferenças de 

idade. Na Austrália, por exemplo, 7% dos backpackers internacionais têm mais de 

45 anos, enquanto esse percentual chega a 17% entre os mochileiros locais. 

Entre os principais resultados de seu estudo, realizado em 1995, Loker – 

Murphy (1995) lista as características comuns a esses viajantes, tais como a 

preferência por acomodações econômicas, a forte motivação para encontrar outras 

pessoas, para manter flexibilidade dos preparativos de viagem e para conhecer as 

atrações naturais no caso da Austrália. 

                                                                                                                                                         
7 Parque nacional australiano localizado no Território do Norte. O parque é reconhecido pela 

UNESCO como um patrimônio mundial, devido às gravuras rupestres aborígenes e ao ecossistema 
com rica biodiversidade. 
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Os mochileiros ou backpackers caracterizam-se por realizarem um estilo de 

viagem independente, espontâneo e econômico. Geralmente são jovens em viagens 

de longa duração que tem a finalidade de conhecer o maior número possível de 

destinos e obter um aprendizado mais real sobre as culturas desses locais. 

 Os backpackers querem ter independência para escolher quais atrativos 

serão visitados, o tempo de permanência em cada local e os meios de locomoção e 

hospedagem a serem utilizados. Objetivam com suas viagens, visitar e conhecer não 

apenas as principais paisagens e os atrativos turísticos mais comuns e famosos, 

mas também experimentar e aprender ao máximo a cultura de cada um dos países 

visitados (MURPHY; PEARCE, 1995).  

Segundo Oliveira (2007) os mochileiros não estão preocupados com luxo e 

conforto, mas sim com segurança, higiene e praticidade. Seus restritos recursos 

financeiros, mais por uma questão de opção que por limitação, reduzem suas 

despesas com hospedagem, alimentação e transporte, em benefícios de atividades 

que lhes proporcionam maior prazer e satisfação ou até mesmo para o 

prolongamento da viagem. 

Muitos mochileiros preferem viajar sozinhos. Esse fato se deve muitas vezes 

à dificuldade de encontrar um parceiro que disponha do mesmo tempo e vontade de 

conhecer os mesmos locais e que tenha um estilo de viagem semelhante. Além 

disso, fatores como a vontade de conhecer pessoas diferentes e o desafio de viajar 

um período sozinho em um local totalmente desconhecido são determinantes para 

que muitos backpackers resolvam seguir viagem, desacompanhados. 

A teoria de Graburn (1983) explica porque as classes médias dominam o 

mercado backpacker. Muitos deles têm a autoconfiança para viajar de uma forma 

inquisitiva e independente. Ao comparar os impulsionadores de viagem da classe 

média com outras camadas sociais, o autor descobre que mesmo aqueles que 

ganham altos salários não são confiantes para viajar de uma forma mais flexível e 

desestruturada. (AOQUI, 2005). 

 De acordo com o pesquisador Graburn (1983) apud Aoqui (2005):  

                                                                                                                                                         
8  Cidade australiana do estado de Queensland. É um popular destino turístico pela sua proximidade 

à diversas atrações, principalmente a Grande Barreira de Corais.  
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As classes médias, normalmente entre os que possuem educação superior 
e experiência prévia de viagem, são turistas tipicamente em busca de novas 
experiências, na forma extrema, em suas andanças no desejo de consumir 
como a televisão, o mundo, seus lugares, sua história, seus povos e suas 
culturas, roupas e artefatos... etc. e que competem quando voltam para 
casa em prestígio baseados num ranking de distância, exotismo e crises 
superadas. (GRABURN, 1983 apud AOQUI, 2005, p.163) 

 

Laurie Loker- Murphy (2001) comenta que os turistas backpackers necessitam 

de certas habilidades sociais, tais como habilidade para iniciar conversas com 

pessoas estranhas, na maioria das vezes estrangeiras, comportamento mais aberto 

do que o usual e tolerância maior diante das diferenças, uma vez que convivem e 

compartilham espaços comuns ao se hospedarem em um albergue da juventude, 

por exemplo.  

Uma investigação do autor dinamarquês Sorensen (2003) demonstra que o 

desenvolvimento do segmento backpacker pode ser comprovado por fatores 

qualitativos como: o aumento do número de guias de viagens para backpackers, o 

crescimento do serviço de infra-estrutura, venda de acessórios específicos, aumento 

do numero de anúncios de viagens e webpages voltados para esse mercado, e 

principalmente pela visibilidade do turismo backpacker nos destinos populares. 

Com relação às desvantagens econômicas e sociais, o que se verificou, por 

meio da análise de estudos internacionais, foi que os backpackers constituem um 

segmento com grande potencial de contribuição para o desenvolvimento regional por 

meio do turismo (AOQUI, 2005). 

Além de, em geral, representarem um público com tempo médio de estada 

bem superior à média dos turistas, os backpackers apresentam benefícios 

consideráveis como exemplifica Aoqui (2005):   

• Gastam mais dinheiro do que outros turistas em razão da longa duração de 

sua visita;  

• Natureza aventureira e duração maior de viagem significam dinheiro gasto 

em áreas geográficas mais amplas, incluindo regiões economicamente 

marginalizadas;  
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• Significativo efeito multiplicador ao possibilitar o desenvolvimento de 

habilidades, recursos, matérias-primas e know-how locais ao priorizar esses 

serviços;  

• Tendem a desenvolver e impulsionar nas cidades a economia das 

microrregiões fora das áreas centrais;   

• Não demandam luxo, portanto gastam mais dinheiro em bens produzidos 

localmente (como comida) e serviços (transporte, acomodação em casa de família) e 

menos em artigos importados que causam repatriação de dinheiro;  

• Backpackers usam poucos recursos (como banhos frios e ventiladores em 

vez de banhos quentes e ar-condicionado), portanto “agridem” menos ao ambiente. 

A respeito das motivações e valores dos viajantes backpackers, Alteljevic e 

Doorne (2002) relatam que, o turismo backpacker tem a cada vez mais se 

assemelhado ao turismo convencional. Os autores argumentam que, “enquanto o 

backpacker tradicional quer escapar do modelo de consumo ocidental e, portanto, se 

distinguir do turismo convencional, o contemporâneo excede esse modelo.”     

 

3.3.1  Motivações 

 

Normalmente, quando as pessoas viajam é por algum motivo, o que implica 

na existência de uma causa e o que pressupõe alcançar um fim determinado. Toda 

ação voluntária envolve motivação e finalidade (OMT, 2001 apud CASTRO, 1977).  

Em seu estudo sobre as motivações que levam os backpackers a viajarem 

pelo território norte da Austrália, Moshin e Ryan (2003) verificaram o seguinte 

ranking de importância tratando das motivações pessoais: 1) Aumentar os 

conhecimentos sobre o mundo; 2) Fazer novos amigos; 3) Preferência pelo estilo de 

vida de viajante; 4) Autoteste9; 5) Conselho de amigos e parentes; 6) Um longo 

desejo de visitar especificamente o território; 7) Confusão sobre planos futuros10; 8) 

Finalizar os comprometimentos com os estudos; 9) Finalizar os comprometimentos 

                                                 
9  O backpacker busca desafiar a si mesmo e testar a sua habilidade em lidar com desafios. Além 

disso, muitos deles desejam provam para si mesmos que podem realizar mudanças em suas vidas. 
10 O backpacker, em sua viagem, busca refletir sobre os conflitos da vida e chegar a conclusões 

sobre atitudes futuras.  
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com o trabalho; 10) Adiar compromissos presentes; 11) Busca por emprego; 12) 

Busca pelo parceiro ideal.  

Jarvis (2004), em estudo sobre esse mercado no sudeste asiático, classifica 

os principais atrativos para os backpackers da seguinte forma: 

 

Razão para viajar Porcentagem 

Cultura 84,3 

Economia  53,4 

Boca a boca positivo 23,4 

Clima  23,3 

Atrações naturais  19,8 

Relaxamento 15,4 

Facilidade de locomoção 10,6 

Figura 3- Motivos para viajar 
Fonte: Jarvis apud Oliveira (2005)  
 

Vogt (1976) identifica três maiores motivações para todas as viagens. 

Primeiro, a manutenção de laços sociais; segundo, reconhecimento social e 

prestígio; e terceiro, a satisfação de desejos internos e individuais. O autor acredita 

que todos os três participam da motivação dos backpackers, contudo o último fator é 

para ele o mais crucial na motivação.  

Estudos de Vogt (1976) apud Oliveira (2007) identificam a busca do 

crescimento pessoal como principal motivação desses viajantes econômicos. A 

autonomia no processo decisório, a aprendizagem por meio da exposição e 

desprendimento e o intenso relacionamento com outras pessoas proporcionariam 

esse crescimento. Esse estilo de viagem é interpretado pelo autor como uma 

oportunidade de exercitar a criatividade e gerar um domínio sobre si mesmo e sobre 

o ambiente em que se está viajando. 

Para Aoqui (2005) eles embarcam em busca de um crescimento pessoal com 

o intuito de aprenderem e entenderem a si mesmos e a outras pessoas e culturas. A 

experiência de viagem é vista como fornecedora dos desafios e oportunidades 
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necessárias para expandir-se em áreas valorizadas pela juventude aventureira 

como: independência, adaptabilidade, auto-sustentação e abertura de mente.  

A necessidade de crescimento pessoal foi substanciada pelo estudo de Loker 

(1993) em que a autora identifica que “melhorar o conhecimento em história e 

cultura” atingiu 3,2 pontos em uma escala de 5 como fator de influência na hora de 

viajar. Vogt (1976) mais tarde compara esse crescimento pessoal com a habilidade 

de lidar com desafios. Ele argumenta que esses viajantes alteram suas percepções 

de dificuldades de negativas para positivas na forma de desafios. O que para a 

maioria dos turistas aparenta ser um problema, nada mais é do que outro método de 

“autoteste” do backpacker e melhoria de sua autoconfiança.  

Em uma pesquisa realizada pelo International Student Travel Confederation 

(ISTC) e pela Association for Tourism and Leisure Education ( ATLAS) foi detectado 

que as principais motivações entre os viajantes jovens e estudantes entrevistados 

eram explorar outras culturas (83%), se divertirem (74%) e aumentarem o 

conhecimento ( 69%). Os backpackers, particularmente tendem a ser motivados por 

fatores ligados a busca de experiências, enquanto os “turistas” estão na maioria das 

vezes em busca de descanso e relaxamento (RICHARDS; WILSON, 2003). 

 

3.3.2 Gasto médio 

 

Uma das críticas feitas aos backpackers é que, ao tentar assegurar que suas 

economias vão durar ao longo de toda a sua viagem, eles se tornam 

excessivamente preocupados com a barganha (GOODWIN et al., 1997). De acordo 

com Riley (1998), “o status entre viajantes está intimamente relacionado ao viver 

barato e obter as melhores barganhas, as quais servem de indicadores de que se é 

um viajante experiente”.  

Budi (apud WHEAT, 1995), um experiente guia de turismo, afirma que o 

turista independente médio na Indonésia mudou nos últimos anos: “Agora turistas 

vão para a Indonésia não para ver a cultura ou as pessoas, mas para competir com 

outros viajantes sobre o quão barato eles podem viajar. Todos eles querem ser os 

vencedores.” 
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Segundo pesquisa realizada em 2000 pelo Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR, 2003), o gasto diário médio dos turistas estrangeiros que vieram ao 

Brasil por intermédio de agencias de viagem foi de US$ 95,40 e o tempo médio de 

permanência em nosso país foi de 12,6 dias. A investigação conduzida por Oliveira 

(2000) com os turistas backpackers nessa mesma época apontou gasto médio diário 

de US$ 29,80 e o tempo médio de viagem de 52,7 dias. Ao multiplicar os dois 

elementos é possível obter o valor total de gastos: US$ 1.202,04 para o turismo 

convencional e US$ 1.570,46 para o turista backpacker. 

 Acredita-se que o volume de gastos despendidos pelos turistas elitizados 

seja infinitamente superior àquele dos backpackers. Ao analisar esses dados é 

possível perceber que essa crença pode não ser real. 

Esse fenômeno não acontece apenas em nosso país. Países como Austrália 

e Nova Zelândia, grandes incentivadores do turismo receptivo de backpackers, tem 

sido beneficiados pelos gastos gerados por esse segmento. 

Na Austrália, segundo os dados disponibilizados pelo Tourism Austrália 

(2004), os turistas convencionais permanecem no país por volta de 24 dias e 

gastam, em média, 2.272 dólares australianos, enquanto o segmento backpacker 

viaja pela Austrália por 64 dias e despende mais do que o dobro, em média 4.857 

dólares australiano.     

Já na Nova Zelândia, os turistas são classificados em quatro grupos segundo 

o estilo de viagem: FIT (Fully Independent Travel), que são os que viajam totalmente 

independentes; SIT (Semi Independent Travel), sendo os que viajam semi-

independentes; Package, aqueles que viajam com pacotes de viagem; e Group, 

aqueles que viajam em grupo. Os backpacker são pertencentes, principalmente ao 

primeiro grupo (FIT), mas dependendo do seu comportamento também podem 

pertencer ao segundo (SIT). De acordo com a última estatística disponível referente 

ao tempo de estadia (março de 2004), os grupos denominados FIT e SIT são os que 

apresentam médias mais altas computando 30 dias e 24 dias, respectivamente. 

Quanto aos gastos, esse mesmo segmento FIT apresenta despesas de NZ$ 2.772 e 

o SIT, NZ$ 3.637 (Tourism Research Council, 2004). 

Segundo Oliveira (2000), esses dados contrapõem as correntes que 

defendem que os turistas mochileiros não têm dinheiro para viajar. Muitos desses 
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viajantes possuem recursos que lhes possibilitariam se hospedar em hotéis luxuosos 

e comerem em restaurantes caros, mas por opção escolhem uma viagem ao estilo 

backpacker.    

 

3.3.3  Serviços e produtos turísticos utilizados 

 

De acordo com a pesquisa realizada por Oliveira com 244 turistas 

estrangeiros backpackers que viajavam pelo Brasil durante os meses de setembro 

de 1999 a março de 2000, os meios de hospedagens mais utilizados pelos viajantes 

backpackers durante a viagem pelo Brasil foram os albergues da juventude (94,0%), 

pousadas (46,0%), casas de amigos (35,1%), hotéis (12,1%) e campings (3,6%).   

Os backpackers estrangeiros procuraram hospedagem em albergues da 

juventude e pequenas pousadas, principalmente por questão de ordem econômica, 

mas também por motivos como maior facilidade de encontrar pessoas com os 

mesmos interesses e abertas a novas amizades. Num hotel de luxo, por exemplo, as 

chances desses encontros são reduzidas já que a privacidade é preponderante 

(OLIVEIRA, 2000). 

Além de estimular relacionamentos em ambientes de convivência e, muitas 

vezes, promover programas de caráter integrativo envolvendo os hóspedes, os 

albergues são excelentes pontos para se trocar informações sobre viagem. Segundo 

Trotta (1978):  

 

Os Albergues da Juventude Internacionais existem para ajudar os jovens a 
viajar, conhecer e amar a natureza e apreciar os valores culturais das 
pequenas cidades e grandes metrópoles. Estes variam de região para 
região, mas as características gerais são as mesmas, ofertam dormitórios, 
toaletes separados por sexo, sala de estar e cozinha e são regidos por uma 
filosofia mundial. (TROTTA, 1978, p.17) 

 

Segundo Giaretta (2003) o albergue da juventude é um equipamento 

importantíssimo na modalidade de turismo da juventude, está presente em uma 
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pequena proporção do turismo alternativo11, cumpre seu papel no turismo social12, 

uma vez que possibilita o acesso a viagem para muitos jovens, e é associativo pela 

sua forma de organização mundial.     

A escolha da acomodação é claramente relacionada ao motivo da viagem. 

Aqueles que ficam hospedados em albergues, por exemplo, na maioria das vezes 

tem como motivação de viagem a diversão, aventura e a socialização com outros 

viajantes. Hotéis são mais procurados por aqueles que querem descansar, relaxar e 

estar em uma atmosfera mais calma. E aqueles que preferem estar com amigos e 

parentes têm o intuito de enfatizar motivações sociais. 

Como forma de locomoção, os backpackers utilizam ônibus intermunicipais e 

interestaduais, alegando que poderiam conhecer um pouco mais do interior do país, 

ter contato com as pessoas locais e, também, pelo alto custo do transporte aéreo 

(OLIVEIRA, 2000). 

Segundo estudos de Richards e Wilson (2003) backpackers geralmente usam 

transporte aéreo, trens, ônibus e caronas nos destinos, enquanto viajantes e turistas 

costumam alugar carros e tendem a usar ônibus turísticos. O número de homens 

que pegam carona é significantemente maior que o número de mulheres. 

Em seu livro Turismo da Juventude, Maria José Giaretta descreve alguns 

produtos e serviços que foram desenvolvidos principalmente para o turista jovem. 

Dentre eles estão a Carteira Internacional da Juventude13, a Carteira Internacional 

de Estudante (ISIC)14, passes de trem e passagens aéreas que oferecem facilidades 

para jovens e estudantes, seguros e guias de viagem.  

Camelo (1995) aborda o “mochilismo” e a sua maneira de viajar como uma 

solução para pequenos empreendedores na prestação de serviços como 

                                                 
11 Turismo alternativo é uma expressão criada para caracterizar modalidades de turismo que se 

contrapõe ao chamado Turismo de massa. 
12 Turismo social são alternativas oferecidas pelas associações de classes, sindicatos, instituições 

governamentais, autarquias e empresas privadas, visando permitir que associados possam, a um 
custo baixo, organizar seu tempo livre anual de férias em viagens turísticas. 

13 A International Youth Travel Card oferece uma série de vantagens como descontos em ingressos 
de teatro, cinema, museus e em alguns casos, descontos em passagens aéreas. 

14  A International Student Identity Card oferece descontos em passagens aéreas, museus, teatros e 
shows. Além disso oferece um serviço telefônico para auxiliar os jovens viajantes com problemas. 
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hospedagem, alimentos e bebidas, transportes como um modelo ideal na questão do 

impacto ambiental e efeitos no destino e para a comunidade receptora. 

 

3.3.4  Fontes de informação 

 

Os backpackers vêem viagens como um hobby, então é de se esperar que 

procurem informações relevantes continuamente. Para os backpackers, a premissa 

de que consumidores normalmente vão investir mais esforço na procura quando os 

benefícios percebidos dessa atividade crescem e os custos caem mostra-se 

verdadeira (URBANY apud ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 1990). 

A crença geral é a de que quem organiza tudo por conta própria economiza 

dinheiro, portanto, quanto mais informações obtêm, maior é o potencial de 

economias que pode aferir. Isso é especialmente importante para esse mercado que 

é altamente consciente em relação ao preço.  

Da perspectiva do turismo em geral, os fatores que influenciam a busca de 

informação pelos viajantes são identificadas primeiramente pela composição do 

grupo de viagem. Se o grupo é composto principalmente de viajantes educados 

universitários, como é o caso dos backpackers, eles mostram-se mais suscetíveis a 

usar literatura específica para o destino. O segundo fator é a presença da família e 

amigos no destino. Aqui, se a visita é feita para conhecidos, há uma mínima busca 

por informação. Já o terceiro fator é se o visitante já estive ou não no destino: o novo 

visitante utiliza mais fontes de informação (WOODSIDE apud SNEPENGER et al., 

1990).  

Engel apud Aoqui (2005) observou que uma viagem feita com o propósito de 

aprendizagem e busca de conhecimentos variados provavelmente envolverá maior 

busca de informação e que consumidores raramente confiarão em apenas uma 

fonte.  

Em relação aos tipos de fontes de informação que compreendem a busca 

externa por turistas, Gitelson e Crompton (1983) desenvolveram cinco categorias 

para cobrir todos os tipos. As categorias são amigos e parentes, literatura específica 

sobre o destino, consultores de viagem, mídia impressa e de imagem. Os autores 
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acreditam que fontes não-pessoais, tais como mídia e brochuras sobre o destino, 

são usados para aprender sobre a disponibilidade e os atributos de um destino e as 

fontes pessoais para avaliar as alternativas.  

Perry e Hamm (apud MURRAY, 1991) mostram que quanto maior o risco 

percebido, maior a importância da influência pessoal. Esses achados são apoiados 

por vários estudos mostrando que o boca a boca é a fonte de informação mais 

importante para reduzir o risco e tem maior impacto nos consumidores do que 

comunicações de massa devido ao fato que as oportunidades de feedback existem.  

Loker-Murphy e Pearce (1995) em um estudo feito em 1999 examinam a 

natureza das interações entre os backpackers, numa tentativa de entender melhor a 

sua rede informal de disseminação de informação. Os resultados indicam que trocar 

informações sobre os destinos ou atividade ligadas ao turismo é a principal 

motivação de interagirem uns com os outros.  

No estudo realizado por Ryan e Mohsin (2003), com backpackers na 

Austrália, verificou-se que a fonte de informação mais importante citada por mais da 

metade da amostra como a principal fonte de informação para viajar foi o boca-a-

boca de amigos que já haviam visitado a região. Propagandas do órgão de turismo, 

por outro lado, foram mencionadas por apenas 4,9% da amostra. Outro canal 

importante citado foi a internet, citado por 14% dos entrevistados.  

Clark (2005) aponta que cerca de 28% dos visitantes estrangeiros na Estônia 

afirmam não ter feito planos para conhecer o país previamente a sua viagem. Em 

relação aos canais de marketing selecionados por backpackers para decidir sobre 

sua visita à Estônia, prevalecem a internet e o boca-a-boca como fontes de 

informação. Aparentemente, os backpackers absorvem o boca a boca enquanto 

decidem quais países ou cidades vão visitar, mas, uma vez que estão num destino, 

tendem a confiar em fatos concretos sobre onde ficar, o que fazer e aonde ir.  

Em uma pesquisa realizada por Oliveira (2007) com backpackers estrangeiros 

que viajavam pelo Brasil, quando questionados sobre as fontes de informações 

sobre o Brasil, as respostas obtidas foram: guias de viagem (55,2%), sites na 

internet (53,2%), amigos que já haviam visitado o Brasil (52,4%), amigos brasileiros 

(28,2%), agências de viagem (17,3%), revistas (16,1%), televisão (8,5%) e jornais 

(4,4%).  
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Entre os guias de viagem voltados para esse segmento de viajantes, os mais 

citados foram o Lonely Planet (73,8%), Foot Print (15,6%), Routard (4,5%) e Rough 

Guide (3,3%). Apenas 1 em cada 5 turistas backpackers estrangeiros (21,8%) 

lembra de ter visto alguma propaganda do Brasil no seu país de origem, sendo que 

esse índice se modifica pelos diversos continentes: América do Norte 28,6%, Europa 

23,7% e Oceania 9,5% (OLIVEIRA, 2007). 

Em geral esses guias publicam informações sobre o destino e principalmente 

como ver e aproveitar tudo sem gastar muito, bem como mapas e informações 

detalhadas sobre hospedagem, alimentação e transportes, passes de museus e 

dados culturais sobre o lugar. 

Em seu estudo do mercado backpacker na Austrália, Jarvis (2004) verificou 

que a maioria dos turistas procura informação ou com amigos que já haviam estado 

no país ou por guias de viagem como o Lonely Planet. Literatura específica sobre o 

destino é mais provável de ser utilizada por aqueles com mais educação e, 

adicionalmente, por aqueles viajando distâncias mais longínquas por longa duração. 

Sobretudo, foi possível concluir que quanto maior o período de planejamento, maior 

o número de informações usadas.  

Nesse mesmo estudo, Jarvis (1994) apontou como os principais meios de 

informação utilizados para viajar para a Austrália:  

 

Fontes de informação utilizada Pontuação 

Amigos que já haviam visitado o país 5.6 

Documentários de TV e revistas 4 

Encontro com australianos em outros países 3.5 

Cultura popular australiana 2.8 

Propaganda na mídia 2.3 

Eventos especiais/ esportivos vistos na Tv 

em casa. 

2.1 

Tabela 2: Fontes de Informação  
Fonte:  Jarvis, 1994 apud Aoqui, 2005. 
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Segundo Richards e Wilson (2003), jovens e estudantes tendem a ser bem 

informados e a consultarem uma ampla rede de informações antes do embarque. 

Segundo o estudo realizado por eles, a internet (71%) é a principal forma de 

obtenção de informação pré- embarque, seguido pelas informações obtidas com 

amigos e familiares (70%).  

 

3.3.5  Organização da viagem 

 

Através de uma simples afirmação, o site de turismo da Austrália ilustra muito 

bem como o backpacker a organiza sua viagem: “o plano é não ter um plano”.   

 A verdade é que os backpackers geralmente desenvolvem um plano básico 

de viagem: refletem sobre o tempo total de viagem, levando em conta os recursos 

disponíveis, as cidades que prioritariamente serão conhecidas, a ordem cronológica 

das visitas, o tempo estimado de permanência em cada cidade e os meios de 

transporte que serão utilizados para os vários deslocamentos.  

  

Os mochileiros sabem que seu plano original é apenas uma diretriz e será 
alterado substancialmente ao longo da viagem, pois reconhecem que, ao 
chegarem no país de destino, obterão informações mais apuradas, 
interagirão com outros viajantes que lhe passarão informes de localidades 
que mereçam ou não uma visita e se interessarão em conhecer outros 
locais até então desconhecidos e de pequena importância. (OLIVEIRA, 
2000, p.416)   

 

Grande parte dos backpackers estrangeiros entrevistados na pesquisa de 

Oliveira (2007) planejou sua viagem sozinho (87,9%), enquanto que uma pequena 

parcela planejou juntamente com uma agência de viagem (13,3%) e com auxílio de 

amigos (7,7%). 

Oliveira (2007) descreve algumas das tarefas que são realizadas por esse 

segmento durante suas viagens além das atividades mais usuais de um viajante. 

Alguns precisam lavar suas próprias roupas, preparar a sua alimentação (muitos 

utilizam as cozinhas dos albergues para cozinharem com o intuito de economizar), 
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providenciar as reservas, comprar as passagens e planejar as atividades do dia 

seguinte. 

Os backpackers em particular, tendem a experimentar atividades mais 

diferentes que os outros tipos de viajantes. Talvez porque tenham a expectativa de 

que um “mochilão” só se faz “uma vez na vida”, o que exige que todas as 

experiências possíveis sejam provadas (RICHARDS; WILSON, 2003). 

Segundo os estudos desenvolvidos pela Independent Youth and Student 

Travel (2003), existe uma relação entre a motivação do pesquisando e o número de 

atividades realizadas durante a viagem. Em termos gerais, aqueles que são 

motivados pela busca de experiência como explorar outras culturas ou desenvolver 

habilidades são mais ativos que aqueles que têm o descanso físico ou o 

relaxamento como motivações. 

   Apesar do argumento de que os backpackers gostam de se distinguir dos 

outros tipos de turistas, suas atividades tendem a serem similares aquelas 

esperadas pelos turistas em geral.  Segundo Richards e Wilson (2003) observar a 

natureza e a vida selvagem são as atividades mais populares entre os backpackers. 

O tempo que os backpackers passam aparentemente “fazendo nada” também 

podem ser uma parte importante da experiência backpacking, suprindo tempo para 

refletir na vida e “se encontrar”. 

   Segundo Oliveira (2007) entre as principais atividades que os backpacker 

estrangeiros costumam realizar ou locais que costumam freqüentar em suas viagens 

ao Brasil, os backpackers apontam: praias (79,0%), comidas típicas (69,9%), 

atrações turísticas (62,9%), beber com amigos (60,1%), lugares históricos (52,0%), 

clubes noturnos (51,2%), parques/jardins (49,2%), esportes de aventura (45,6%), 

compras (44,8%), vegetação (44,8%), animais (44,0) e museus (41,9%). (OLIVEIRA, 

2007)  

 

3.3.6  Relação com a população local  

  

Muitos backpackers ao chegarem ao destino, preferem conhecer os lugares 

andando pelas ruas, utilizando os meios de transporte públicos, entrando em lojas 
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comerciais, restaurantes e supermercados comuns aos cidadãos locais, sempre com 

o intuito de vivenciar realmente os costumes da comunidade local e, quando 

possível , interagir com as pessoas nativas (OLIVEIRA, 2007). 

 No turismo elitizado, em muitos casos, o turista sai pouco de seu hotel ou 

resort, pois há uma variedade de atividades para serem desenvolvidas no local. 

Quando saem do hotel, conhecem a cidade através do ônibus que faz o city tour. 

Essa é apenas uma forma de ilustrar que na maioria das vezes esses turistas não 

buscam manter contato com as pessoas locais e interagem com elas da forma mais 

superficial possível. 

Cohen (1982), investigando o impacto do turismo jovem no sul da Tailândia, 

analisa o relacionamento entre os viajantes e a comunidade local. Entre outros 

aspectos, relata que a partir do momento em que as ilhas começam a ficar mais 

conhecidas, serão incorporadas ao turismo de massa, resultando uma significativa 

mudança da infra-estrutura turística. Em longo prazo, os pequenos negócios 

voltados ao turismo jovem ficarão vulneráveis em decorrência da falta de capital, 

podendo ser adquiridos ou controlados por representantes de interesses externos à 

comunidade local. 

Enquanto, no passado, a tendência de backpackers procurarem um contato 

mais intensivo com comunidades locais pudesse ser vista como positiva, há quem 

venha reconhecendo que essa alternativa de turismo é também mais invasiva 

(BUTLER, 1990). Pelo fato de eles procurarem destinos “fora da rota”, Spreitzhofer 

(1998) afirma que o impacto dos backpackers nas sociedades do terceiro mundo 

“prova ser freqüentemente mais duradoura que os pacotes de turismo seletivos”. 

Além disso, a procura por experiências autênticas é baseada na exclusão de outros 

turistas (JAMIELSON, 1996), motivo pelo qual Mowforth e Munt (1998) sugerem que 

os backpackers podem ser incluídos na categoria de turistas autocentrados, que eles 

chamam de “egoturistas”. 

Alguns autores como Noronha (1999) sugerem que os backpackers 

simplesmente não se preocupam com costumes locais e não tem um 

comportamento aceitável mostrando descaso com as normas sociais. Ao se 

considerarem livres dos comprometimentos e das restrições sociais, podem 

apresentar um comportamento culturalmente e socialmente desapropriado  (AOQUI, 

2005).  
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Isso parece ser um problema particularmente em guetos ou enclaves de 

backpackers, ou seja, lugares onde se congregam vários viajantes para usufruir de 

confortos domésticos e a companhia de turistas de pensamento parecido. Tais 

lugares podem ser encontrados em Katmandu, Bancoc e Pushkar, pontos maiores 

de referência na grande rota pela Ásia. Sorensen (2003) cita o exemplo de  Bancoc, 

onde o famoso enclave de backpackers, a Khaosan Road, como é conhecido, 

tornou-se um mundo à parte, uma região desvinculada das características da cidade 

e da população local. Lá, esses viajantes reinam absolutos. Serviços como 

hospedagem, restaurantes e salões de beleza, e comércios, como farmácias, lojas 

de CDs e de roupas, são exclusivamente voltados aos turistas e com pequena 

participação dos tailandeses (SORENSEN, 2003).  

Por outro lado, Wilson (1997) e Hampton (1998) enumeram algumas 

vantagens desse tipo de turismo econômico, incluindo a pequena mudança na infra-

estrutura para acomodá-los, maiores oportunidades de emprego, manutenção dos 

proprietários locais dos equipamentos turísticos e distribuição dos benefícios 

econômicos para a comunidade local.  

              Percebe-se que o mochileiro, possuidor de um espírito aventureiro, busca 

novos desafios. Ele é um turista ideal, político e socialmente correto, porque busca 

conhecer de fato o lugar, a cultura, respeita o meio ambiente e consome coisas do 

lugar, aceita a hospedagem rústica sem mudar os hábitos do morador e incentiva as 

manifestações culturais locais (GIARETTA, 2003). 
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4 ESTUDO SOBRE O PERFIL, AS CARACTERISTICAS E O COM PORTAMENTO 

DO TURISTA BACKPACKER DURANTE SUAS VIAGENS 

 

Este capítulo tem o objetivo de descrever os procedimentos que orientaram a 

elaboração do presente estudo assim como relatar o resultado da pesquisa realizada 

com jovens que já tiveram oportunidade de viajar como backpackers. 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

Devido à complexidade e à importância do assunto e, sobretudo, à ausência 

de estudos prévios relacionados ao tema, este trabalho foi subdividido em duas 

partes complementares entre si.  

A primeira parte consistiu em uma pesquisa bibliográfica onde se buscou 

“conhecer e analisar as contribuições culturais ou cientificas do passado sobre 

determinado assunto, tema ou problema” (CERVO; BERVIAN, 1983, p.55) e a 

segunda consistiu em uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, com o 

objetivo de proporcionar maior familiaridade com o fenômeno investigado, tornando-

o mais explícito (DENCKER, 2001). 

Por meio de levantamento bibliográfico, foi realizado um resgate da literatura 

existente sobre o assunto, incluindo livros, teses e dissertações, artigos, matérias em 

imprensa escrita, conteúdos de websites e periódicos de instituições ligadas ao 

turismo. A maioria das referências bibliográficas, tendo em vista a falta de estudos 

sobre o tema proposto no Brasil, veio de pesquisas realizadas em outros países, 

sobretudo na Austrália. 
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A pesquisa bibliográfica tornou possível o conhecimento mais profundo sobre 

as novas tendências do mercado, conceitos de segmentação, turismo jovem e 

assuntos teóricos relacionados ao tema backpacker. 

Alguns trabalhos tiveram crucial importância para a realização do presente 

estudo. Embora a literatura brasileira sobre o segmento backpackers ainda seja 

escassa, está representada por estudos desenvolvidos por alguns pesquisadores 

das áreas de turismo e administração.  

A pesquisadora Giaretta (2002) no livro Turismo da Juventude, apresenta 

uma revisão dos conceitos das modalidades de turismo que se relacionam com 

turismo da juventude. O trabalho faz uma reflexão da juventude e seus movimentos 

na história e busca uma relação entre o seu comportamento e as formas de turismo 

que pratica.  

A dissertação de mestrado do autor Rui José de Oliveira (2000), traça um 

panorama do turismo estrangeiro backpacker, a nível mundial e nacional, 

apresentando sua representatividade e taxa de crescimento no período de 1996 a 

2000, utilizando dados do Hostelling International.  

Além disso, são abordados aspectos que possibilitam determinar o perfil 

desse segmento de turistas estrangeiros, assim como as características das viagens 

que esses backpackers empreendem pelo Brasil, através dos resultados de 

pesquisa com viajantes estrangeiros.  

O estudo de Aoqui (2005) faz uma análise crítica dos viajantes backpackers, 

demonstrando suas desvantagens e seus benefícios. A partir dessa análise, o autor 

sugere a formulação de políticas governamentais de turismo que incluam 

abordagens específicas para o segmento backpacker e indica algumas ferramentas 

de marketing a serem usadas para atrair esse tipo de público. 

Neste primeiro momento, foi abordado o conteúdo relevante e necessário 

sobre o perfil, as características e o comportamento do viajante backpacker e a partir 

de então realizada uma análise dos viajantes backpackers, a fim de se conhecer 

melhor sua verdadeira importância como segmento do turismo. 

Uma vez construída a base teórica, partiu-se para a construção da uma 

pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas com uma amostra da população-alvo.  
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4.1.1 Procedimentos 

 

Por se tratar de um estudo de natureza exploratória, foi escolhido o método 

de entrevistas em profundidade que permite o aprofundamento das questões e 

percepções do consumidor sobre determinado assunto ou problema.  

Segundo Mattar (apud DENCKER, 2001), “amostra é qualquer parte de uma 

população e amostragem é o processo de colher amostras de uma população”. A 

amostragem foi definida como não probabilística, por conveniência já que a seleção 

dos elementos da população que compuseram a amostra foi realizada a critério do 

pesquisador.  

A amostra da pesquisa foi constituída por 12 jovens com idades entre 18 e 35 

anos que já tiveram a oportunidade de viajar como backpackers para um destino ou 

mais nos últimos quinze anos. Os entrevistados de ambos os sexos foram 

selecionados através de indicação. Seis dos entrevistados eram brasileiros e os 

outros seis tinham as seguintes nacionalidades: argentino, espanhol, italiano, 

francês, português e alemão.  

Segundo Dencker (2001): “A entrevista é uma comunicação verbal entre duas 

ou mais pessoas, com grau de estruturação previamente definido, cuja finalidade é a 

obtenção de informações de pesquisa.”  

As entrevistas foram realizadas no período de 01 de setembro de 2009 a 15 

de outubro de 2009 por skype15 e duraram em média 50 minutos. Além de serem 

feitas em português, algumas entrevistas foram realizadas em espanhol e inglês. 

Estas foram gravadas e transcritas para possibilitar futuras consultas. De acordo 

com o grau de estruturação, as entrevistas se classificavam como semi- estruturadas 

para que permitisse uma maior liberdade do pesquisador. Foi informado aos 

entrevistados que o objetivo da pesquisa era analisar o comportamento dos 

                                                 
15 Software de troca de mensagens instantâneas pela internet, tendo como carro chefe seu sistema voip (voz sobre 

ip), ou seja, sistema que possibilita utilizar a voz para conversar pela internet. 
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backpackers durante suas viagens, detectar suas características e avaliar o perfil 

desse segmento. 

Para direcionar as entrevistas, foi utilizado o seguinte roteiro: 

• Qual a sua renda anual? 

• Qual sua área de estudos? 

• Trabalha? 

• Relate sua/ suas viagens como backpacker 

• Quanto tempo ficou? 

• Qual foi a sua motivação de viagem? 

• Quais foram os critérios utilizados para escolher os destinos visitados? 

•  Como buscou informações para planejar a viagem? 

• Quanto gastou com cada componente de viagem (acomodação, 

transporte, alimentação, passeios)? 

• Quais produtos e serviços turísticos foram utilizados no destino? ( Onde 

se hospedou? Que meio de transporte utilizou? ) 

• Quais principais atividades realizadas no destino? 

• Que fatores te impediriam de viajar? 

• O que levou dessa viagem? 

• Acredita que uma viagem pode mudar as atitudes e o estilo de vida de 

uma pessoa? 

Ao finalizar a entrevista foi pedido aos entrevistados que narrassem um 

incidente crítico vivido durante a viagem. Trata-se de um procedimento que, 

essencialmente, permite obter fatos importantes relacionados ao comportamento do 

indivíduo (FLANAGAN, 1973).  

Assim, tornou-se motivação principal do presente trabalho de conclusão de 

curso investigar o segmento backpacker, realizando inicialmente um profundo 

levantamento de referências bibliográficas nacionais e internacionais, de modo a 
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formatar uma base teórica para o estudo, para então caracterizar as idiossincrasias 

do mercado backpacker por meio de pesquisas de natureza qualitativa. 

 

  

4. 2 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os dados apurados durante as entrevistas foram comparados com as 

informações obtidas durante a revisão bibliográfica apresentada no capítulo 3 

visando detectar os aspectos que são relevantes para caracterizar o segmento 

backpacker. Os dados das entrevistas também puderam complementar as 

informações apresentadas nos capítulos anteriores na medida em que foi possível 

investigar empiricamente em uma pequena amostra da população backpacker 

aspectos anteriormente abordados e questionados. 

Dentre os fatores analisados, os que receberam maior ênfase foram: as 

motivações dos backpackers, seu gasto médio, os serviços e produtos turísticos 

utilizados no local, as fontes de informação utilizadas, a forma de organização da 

viagem e a relação dos mochileiros com a comunidade local. 

 

4.2.1  Motivações 

 

De acordo com a análise da literatura anteriormente abordada, os 

backpackers têm como principais motivações para as viagens, fatores ligados à 

busca de experiências, enquanto os “turistas” estão na maioria das vezes em busca 

de descanso e relaxamento (RICHARDS; WILSON, 2003). 

Moshin e Ryan (2003) em seu estudo sobre as motivações que levam os 

backpackers a viajarem pelo território norte da Austrália verificaram como o principal 

motivo, o aumento do conhecimento sobre o mundo. Para Aoqui (2005), os 

mochileiros embarcam em busca de um crescimento pessoal com o intuito de 

aprenderem e entenderem a si mesmos e a outras pessoas e culturas. 
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Ao analisar os dados das entrevistas feitas com os backpackers para a 

realização desse trabalho, foi possível detectar como principal motivação o 

conhecimento de novos lugares, culturas e pessoas. Esse fator foi citado por todos 

os entrevistados: 

 

“Mochileiro não é uma maneira de viajar... é uma maneira de ser. É um jeito 

em que as pessoas viajam, não apenas por lazer ou tirar fotos de um lugar e 

dizer que foram. Elas vão para viver. Conhecer como se vive em um outro 

lugar. Como os locais fazem. Conhecer e fazer como as pessoas que vivem 

alí. Experimentar novos gostos...” 

“Eu estava de férias e queria mochilar, porque era uma forma de conhecer 

vários lugares de uma forma mais barata...” 

“Conhecer novos lugares e culturas. Sempre tive curiosidade de ir a Londres, 

por exemplo, saber como vivem no primeiro mundo... Ver se é como 

realmente falam... Claro que foi bom pra descansar e se divertir também.” 

“Know another culture and habits were the main reason for my backpacker 

travel...”16 

“Explorar sitios nuevos es la principal motivación, también conocer nueva 

gente y culturas nuevas y comidas nuevas…”17 

“Quería hacer un viaje por otro país pero sin gastarme mucho dinero, quería 

conocer nuevas personas y otras culturas.”18 

“Fui a turismo... Mas não aquele tipo de turismo convencional, apenas para 

tirar fotos.... Foi mesmo pra conhecer os lugares por completo...” 

 

Alteljevic e Doorne (2002) relatam que, com relação às motivações e valores, 

o turismo backpacker tem cada vez mais se assemelhado ao turismo convencional. 

                                                 
16 Tradução: Conhecer novas culturas e hábitos foi o principal motivo da minha viagem. 
17 Tradução: Explorar lugares novos foi a minha principal motivação, também conhecer gente nova e 

culturas novas e comidas novas...  
18 Tradução: Queria fazer uma viagem para outro pais mas sem gastar muito dinheiro, queria 

conhecer pessoas novas e outras culturas. 
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Isso foi percebido na medida em que motivações como descanso, diversão, férias e 

visita a amigos e parentes também foram citados. Porém, sempre vieram 

acompanhadas pela curiosidade em explorar novos costumes e culturas, o que os 

diferencia dos demais tipos de turismo: 

 

“Tirar férias, conhecer destinos que ainda não conhecia e rever alguns amigos 

que deixei pela Europa.” 

“A idéia inicial era visitar os meus avós na Alemanha e conhecer o país ... só 

acabou que por curiosidade acabamos conhecendo mais ou menos 10 países 

na Europa...” 

“Começou como um lazer e mais um costume de viajar... depois fui levado 

pela curiosidade de conhecer outros lugares e pessoas ...” 

“Aproveitar a vida e conhecer um povo distinto ...” 

“He viajado para visitar un amigo e para conocer lugares nuevos y  culturas 

nuevas  también…”19 

“Bueno, la principal motivación fue diversión mismo, además de conocer 

nuevos sitios y personas…”20 

 

4.2.2  Renda anual e gastos médios  

 

Segundo Oliveira (2000), os dados obtidos em pesquisas feitas na Austrália, 

na Nova Zelândia e no Brasil, contrapõem com as correntes que defendem que os 

turistas mochileiros não têm dinheiro para viajar. Muitos desses viajantes possuem 

recursos que lhes possibilitariam se hospedar em hotéis luxuosos e comerem em 

restaurantes caros, mas por opção escolhem uma viagem ao estilo backpacker.  

Durante as entrevistas realizadas nesse estudo foi perguntada a renda anual 

dos viajantes e em qual classe social eles se encaixavam. Todos os entrevistados se 

classificaram como pertencentes à classe média. A renda anual média dos 

                                                 
19 Tradução: Viajei para visitar um amigo e para conhecer lugares novos e culturas novas também. 
20 Tradução: Bom, a principal motivação foi diversão mesmo, além de conhecer lugares e pessoas. 
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brasileiros foi de 23 mil reais ao ano. Todos estes declararam possuir um trabalho 

fixo no momento da entrevista.  

Entre os estrangeiros entrevistados apenas um declarou ter um trabalho fixo. 

A renda anual dos entrevistados desempregados foi relativa ao valor que os pais ou 

parentes oferecem ao mesmo para o seu sustento e suas despesas pessoais. A 

renda anual média dos estrangeiros foi de 7.050 euros, que equivale a cerca de 

21.150 reais (ao cambio de R$ 3,00).      

O resultado da pesquisa corrobora a teoria do pesquisador Graburn (1983) na 

qual ele diz que as classes médias são turistas tipicamente em busca de novas 

experiências, na forma extrema. Essa teoria explica porque as classes médias 

dominam o mercado backpacker. Em seu estudo o autor descobre que mesmo 

aqueles que ganham altos salários não são confiantes para viajar de uma forma 

mais flexível e desestruturada (AOQUI, 2005). 

Com relação aos gastos médios dos backpackers durante as viagens, 

Richards e Wilson (2003) concluem que a média total de gastos dos jovens 

viajantes, incluindo a viagem para o destino é de cerca de US$ 2.200, sendo maior 

que outros tipos de turistas e viajantes jovens, que gastam cerca de US$ 1.470. 

Segundo os autores, gastos são claramente influenciados pela renda: aqueles com a 

renda anual de US$ 20.000,00 gastam quase duas vezes mais que aqueles que 

ganham cerca de US$ 5.000,00 ao ano. O destino visitado e a duração da viagem 

também influenciam grandemente o nível de gastos. 

De acordo com os dados das entrevistas realizadas para este estudo, o gasto 

médio de uma viagem backpacking para a Europa, levando em consideração o 

tempo médio de 30 dias de estadia dos entrevistados, foi de cerca de USD 1884,00 

não incluindo a passagem para o destino principal. Enquanto os gastos de uma 

viagem backpacking para a America Latina foi de USD 1050,00. Independente da 

renda anual declarada, a média diária de gastos de uma viagem para a Europa foi 

de 50 euros, enquanto para a America Latina foi de USD 35,00.  

O fator que influenciou diretamente no nível do gasto médio total foi a duração 

da viagem e o número de destinos visitados. 

Com relação à distribuição dos gastos durante a viagem, todos os 

entrevistados alegaram gastar cerca de cinqüenta por cento do seu orçamento com 
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passeios e diversão. Além disso, demonstraram ser este o componente de viagem 

que mais valorizam e que menos se importariam caso tivessem que pagar um valor 

mais alto pelos mesmos.   

 

“Então, a gente não gastou muito. Cada um tinha mais ou menos uns mil 

euros para gastar. Como conseguimos comprar passagens bem baratas e 

ficamos em albergue ou hotéis baratinhos acho que gastamos mais com os 

passeios e a alimentação no local. Isso mesmo. Acho que a alimentação e os 

ingressos para entrar nos locais acabam saindo o mais caro. Mas vale a 

pena! Pra mim é o mais importante da viagem! Conhecer tudo!!! Dormir é o de 

menos... A gente queria pagar pouco pra dormir ... Acordávamos muito cedo e 

chegávamos muito tarde. Reservamos a maior parte do dinheiro para os 

passeios.”  

“Meio a meio. Acho que acomodação junto com transporte são a metade das 

despesas. E a outra metade dos gastos são com alimentação e gastos no 

local, passeios, ingressos e etc. O mais caro foi a ida e a volta do Brasil a 

Paris, mas de um país para o outro é bem barato...” 

“Seguro que la mayor parte de mi dinero gasto en las diversiones, en la 

comida y para disfrutar del sitio.”21 

“Também não tenho uma valor certo, mas pagava feliz para conhecer os 

lugares. Tem coisas que são bem baratas, tem outras que são mais caras. Os 

passeios que gastei mais foram aqueles que tinham atrativos mais ligados à 

natureza, e ficavam afastados de cidades. Machu Picchu, por exemplo, 

mesmo que você faça a trilha inca, paga uma nota pra fazer essa trilha.Mas 

com certeza vale a pena! Pra fazer o salar do Uyuni, na Bolívia, e o deserto 

do Atacama, também é mais caro, afinal de contas são 3 dias viajando de 

jeep no meio do deserto. No Chile também fiz um snow trekking num vulcão e 

na Argentina, além de esquiar, fui pra região do Aconcágua e fiz um passeio 

de bicicleta por vinícolas. Que eu lembre, essas foram as coisas mais caras...” 
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4.2.3  Serviços e produtos turísticos utilizados 

  

 Segundo Oliveira (2000) os backpackers procuram hospedagem em 

albergues da juventude e pequenas pousadas, principalmente por questão de ordem 

econômica, mas também por motivos como maior facilidade de encontrar pessoas 

com os mesmos interesses e abertas a novas amizades. Todos os entrevistados 

passaram pelo menos uma noite em albergues da juventude: 

 

“Na época usei bastante a rede de albergues da juventude que tem em quase 

todos os lugares do mundo. Na época, há cerca de 15 anos atrás, era muito 

barato. Cerca de USD 3,00 a USD 4,00 a diária. Eram acomodações muito 

simples e tu ficava em alojamentos conjuntos com vários estudantes, 

viajantes e mochileiros... Era tudo muito limpo, organizado,seguro... E o 

divertido era você ficar sempre num quarto com dez pessoas, cada uma de 

um país e falar 500 línguas, acordar e tomar café com todo mundo... Uma 

experiência maravilhosa.”   

“Na Argentina, Chile e Uruguai eu fiquei em albergues. Na Bolívia e no Peru 

albergues e hotéis também, porque hotéis nesses dois países eram muito 

baratos. Pra você ter uma noção... em Copacabana, na Bolívia, um albergue 

mais badalado tava uns U$8 e eu paguei por volta de U$6 a 7 pra ficar num 

dos melhores hotéis da cidade. É claro que não era um hotel 5 estrelas, mas 

tinha minibar e tv a cabo no quarto e uma vista maravilhosa pro lago 

Titicaca...” 

“Ficamos em albergues e em hotéis baratos. Tinham cidades como Paris e 

Londres, por exemplo, valia mais a pena ficar em hotel. O preço era 

praticamente o mesmo. Mas em Roma e em Dublin ficamos em albergue. 

Muito legais por sinal... Em Roma eles davam pizza toda noite no bar do 

albergue. Era uma ótima oportunidade para fazer amizades...”   

                                                                                                                                                         
21 Tradução: Com certeza a maior parte do meu dinheiro foi gasto com diversão, comida e para 

desfrutar do local.  
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“ I´ve stayed in backpackers hostels in all cities I visited.”22  

“Estuve en hostales porque son los medios de acomodación más económicos. 

Además, cuando se viaja solo es el medio perfecto para conocer nuevas 

personas y hacer amigos por el mundo…”23 

 

   Campings, hotéis baratos e casa de amigos também foram citados como 

meios de acomodação utilizados pelos backpackers. Um dos pesquisados também 

citou o couchsurfing24 como meio utilizado em um dos destinos. 

 

“Fiquei em casa de amigos, albergue ou hotel uma ou duas estrelas.”  

“Eu me hospedei principalmente em albergues. Cheguei a ficar em casa de 

amigos também... fiz isso na Noruega, Holanda, França e Rússia...Você 

conhece uma idéia chamada couchsurfing? Na verdade é um site... você 

conhece pessoas que se dispõe a te receber na casa delas... pessoas do 

mundo todo... Já recebi pessoas na minha casa e também já fiquei na casa 

de uma pessoa na Suécia.”  

“Campings, en albergue juvenil y en Lisboa estuvimos en un hotel.” 

“Albergue, casa de amigos e hotel econômico.” 

“Me quede en campings y en hostales…”25 

 

Com relação à escolha da acomodação concluímos que está claramente 

relacionada ao motivo da viagem. Aqueles que ficam hospedados em albergues, por 

exemplo, na maioria das vezes tem como motivação de viagem a diversão, aventura 

                                                 
22 Tradução: Eu fique em albergues em todas as cidades que eu visitei. 
23 Tradução: Fiquei em albergues porque são os meios de acomodação mais econômicos. Além 

disso, quando se viaja sozinho é o meio perfeito pra conhecer pessoas novas e fazer amigos pelo 
mundo.  

24 Couch Surfing (surfando no sofá, em português) é uma comunidade virtual (www.couchsurfing.com) 
que tem como idéia principal reunir pessoas que estejam dispostas a receber turistas em casa e 
viajar da mesma maneira, sem custos de hospedagem. 

25 Tradução: Fiquei em camping e em albergues. 
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e a socialização com outros viajantes. Mas a economia foi percebida como fator 

principal na escolha dos meios de acomodação utilizados. 

Segundo estudos de Richards e Wilson (2003) backpackers geralmente usam 

transporte aéreo, trens, ônibus e caronas nos destinos, enquanto viajantes e turistas 

costumam alugar carros e tendem a usar ônibus turísticos. 

De acordo a pesquisa qualitativa realizada, todos brasileiros utilizaram o 

transporte aéreo para chegarem ao destino principal. Já os estrangeiros, além do 

transporte aéreo, puderam utilizar trem e carro. Quando perguntados a respeito do 

meio de transporte utilizado entre destinos e dentro dos próprios destinos as 

respostas foram variadas. Dentre elas: trem, metro, bicicleta, ônibus e muitas delas a 

pé. 

 

“Andava de ônibus e no Peru cheguei a fazer uma viagem de trem também. 

Ah, na Bolívia eu também fiz uma viagem de avião, porque eu não tinha 

muitos dias e de ônibus demoraria muito... Nas cidades andava a pé, de taxi, 

ônibus ou metro se tivesse...” 

“Na América do Sul usei ônibus. Normalmente um até a fronteira... 

atravessava via terrestre a pegava outro... porque na América do sul 

normalmente, claro que sempre há exceções, mas as tarifas domésticas são 

mais baratas que as internacionais... por isso fazia isso. Na Europa usei trem, 

ônibus e avião . Nos destinos pegava ônibus, metrô e também andava muito à 

pé....” 

“A gente foi de avião pra todos os países. O povo falava que era pra gente 

pegar trem... Mas trem é bem mais caro. Era muito cansativo, pois alguns 

aeroportos eram muito longe do centro. Mas as passagens estavam muito 

baratas. Conseguimos passagem de avião até por dez euros!” 

“Usei avião para ir do Rio até Paris. Depois avião de novo para ir para a 

Grécia. A partir daí fui de trem para os outros destinos. Tinha comprado o 

Europass aqui do Brasil mesmo. Vale muito a pena!” 
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“Con el coche hemos hecho el viaje, aunque para ir a la isla de Tavira 

cogimos un barco y para ir a Sintra cogimos un tren desde Lisboa que era 

más barato y mejor que coger el coche”.26 

“Usei todos os meios de transporte possíveis nos destinos; Trem, metrô, 

bicicleta, barco, bonde, avião e ônibus”. 

“Eu andava só de trem. Trem na época era o meio de transporte mais barato.. 

hoje em dia não é mais. Eu comprei o que chamam de Europass e viajei 

muito...” 

 

Segundo Oliveira (2000), muitos backpackers ao chegarem ao destino, 

preferem conhecer os lugares andando pelas ruas, utilizando os meios de transporte 

públicos, entrando em lojas comerciais, restaurantes e supermercados comuns aos 

cidadãos locais. Essas preferências também foram detectadas em alguns dos 

entrevistados: 

 

“Eu passava o dia todo nas ruas, perambulando, visitando e conhecendo 

tudo. Nossa, meus pés ficavam uma coisa! É impossível conhecer um 

mochileiro que não volte de viagens cheio de bolhas nos pés. Muitas 

bolhas...” 

“Eu pegava ônibus, metrô e também andava muito à pé....” 

 “Eu andei a pé, eu andei Paris inteira a pé. Em Amsterdã eu aluguei bicicleta. 

Também andei de metro em Paris claro. E.... Amsterdã não. Amsterdã eu só 

andei a pé ou de bicicleta. E em Bruxelas também usei o metro e a pé...” 

“En el destino generalmente andando o en autobús y metro”27 

“Em Paris, onde esperávamos andar de metro, o metro estava em greve. Às 

vezes conseguíamos pegar uma linha mas era briga pra entrar no vagão. Por 

causa da greve, era impossível pegar ônibus e taxi, ainda mais pra quem não 

fala francês. Por isso resolvermos conhecer tudo a pé... Em Roma usávamos 

                                                 
26 Tradução: Fizemos a viagem de carro. Só na ilha de Tavira que pegamos um barco e para ir para 

Sintra pegamos um trem de Lisboa que era mais barato. 
27 Tradução: No destino geralmente andava a pé ou em ônibus e metro. 
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o metro mas só tinham duas linhas. Aí a gente tinha que andar mesmo. Mas 

lá valeu a pena andar porque os pontos turísticos eram todos perto e dava pra 

conhecer mais coisas. Se não soubéssemos íamos perguntando e 

descobrindo mais lugares...” 

“I bought the Europass ticket then I could travel between the countries with 

this, but in the cities I preferred know the places on foot…”28  

 

Foi perguntado aos 12 backpackers se eles preferiam comer no MC Donald´s 

ou em um restaurante que vende comida típica do local. Todos os entrevistados 

declararam preferir um restaurante local. 

 

“Com certeza um restaurante que vende comida típica do local... Nunca como 

no McDonald´s. Na América do Sul freqüentava os Mercados Populares, onde 

é mais barato e há comidas locais.” 

“Nunca voy al Mc Donalds. Tampoco cuando estoy en Venecia, puedes 

imaginarte de viaje. Me encanta ir a los sitios, bares y restaurantes que 

venden comida local porquè pienso que sea una manera de conocer mas el 

lugar, de entender la cultura local.”29 

“Eu prefiro comer em restaurantes locais... porque é mais uma forma de 

mergulhar na cultura de uma cidade...” 

 “Prefiro mil vezes comer em um restaurante que vende comida local. Adoro 

experimentar coisas novas. Principalmente comidas... Nessa viagem comi de 

scargot a kebap... Provei tudo quanto é tipo de cerveja e de bebidas típicas. 

Isso é umas das coisas mais interessantes de uma viagem...”    

“Num restaurante de comida local, até porque é mais saudável... fora que MC 

Donald’s eu posso comer aqui no Brasil mesmo, e as diferenças de um país 

para o outro são mínimas nesses fast food. Na maior parte das vezes eu comi 

                                                 
28 Tradução: Eu comprei o Europass, então eu podia viajar entre os países com ele, mas nas cidades 

e preferia conhecer os lugares a pé.    
29 Tradução: Nunca vou ao MC Donalds. Nem quando estou em Veneza, imagina em uma viagem... 

Adoro ir aos lugares, bares e restaurantes que vendem comida típica porque penso que seja uma 
maneira de conhecer mais o lugar e entender a cultura local.   
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em restaurantes normais, simples, desses freqüentados por locais... Uma vez 

ou outra que eu comia em fast food, mas só quando a “comida local” tava 

muito cara.” 

“I prefer taste the local foods because it´s the best way to know the other 

culture…MC Donalds is the same all over the world…” 30 

 

Alguns dos entrevistados, apesar de preferirem comer em um restaurante de 

comida local assumiram que comeram com freqüência no MC Donalds durante as 

suas viagens. Esse fato deve-se principalmente ao preço e a segurança trazida pela 

rede de fast-food.  

 

“Devo assumir que comi muito no Mc Donald´s, mas mais por falta de grana 

mesmo... Querendo economizar,,, Era muitas vezes o que se tinha mais 

barato pra comer. Mas eu prefiro um restaurante de comida local, quer dizer , 

depois dessa viagem passei a preferir ...” 

 “Minha primeira refeição em Paris foi no MC Donald´s... mas exatamente por 

estar com pressa e não estar achando um lugar de comida típica. Como 

sempre a gente se sente seguro no MC Donald´s. A gente sabe que o que vai 

pedir vai vir exatamente aquilo. Aí eu comi lá. Mas também me dei ao luxo de 

jantar num restaurante mais caro, eu gastei na faixa de uns 30 euros por um 

almoço, mas é o que eu quis fazer já que eu tava em Paris e eles são 

famosos pela culinária deles... aí eu pedi informação a um guarda , ele me 

indicou um restaurante e eu fui... Eu prefiro, obviamente comer num 

restaurante de comida típica. A questão é o dinheiro... preferia gastar o 

dinheiro da comida com outras coisas.” 

“Para ir a un Mc Donalds voy en Madrid… pero reconozco que hemos comido 

muchos bocadillos y barbacoas porque no teníamos dinero, aunque también 

                                                 
30 Tradução: Eu prefiro experimentar a comida local porque é a melhor maneira de conhecer outra 

cultura. MC Donalds é o mesmo no mundo todo. 
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hemos ido a restaurantes para probar el bacalao, hemos ido al festival de la 

sardina y del marisco, y estuvimos en un restaurante donde cantaban Fado.”31 

“Tipo, teve uma vez que eu fui pra Reñaca, um balneário no Chile e como era 

bem turístico e considerado chique... as coisas lá eram bem caras. Acabei 

comendo em um restaurante caro e logo depois descobri que ali perto tinha 

um Burguer King. Se eu tivesse visto antes, teria comido no BK, mas só por 

causa do preço.” 

“Depende de como sea la comida local... Por lo general prefiero el de comida 

local pero si la comida es muy rara o no me gusta... o cuando no tienes 

mucho tiempo que perder … pues no hay más remedio que MC Donalds …”32 

“Eu queria provar a paella na Espanha, a pizza na Itália e o fazia... mas 

passei praticamente dois meses comendo no MC Donalds. Apesar de odiar 

aquela borracha, era a comida mais barata que encontrávamos...” 

 

Entre os produtos e serviços que foram desenvolvidos principalmente para o 

turista jovem: passes de trem, guias de viagens e carteiras de estudantes foram 

utilizados apenas por poucos dos entrevistados. 

 

4.2.4 Fontes de informação 

 

Em uma pesquisa realizada por Oliveira (2007) com backpackers estrangeiros 

que viajavam pelo Brasil, quando questionados sobre as fontes de informações 

sobre o Brasil, as respostas obtidas foram: guias de viagem (55,2%), sites na 

internet (53,2%), amigos que já haviam visitado o Brasil (52,4%), amigos brasileiros 

(28,2%), agências de viagem (17,3%), revistas (16,1%), televisão (8,5%) e jornais 

(4,4%).  

                                                 
31 Tradução: Para ir a um MC Donald´s vou a Madrid... mas reconheço que comemos muitos 

sanduíches e churrasquinho porque não tínhamos dinheiro, embora também tenhamos ido a 
restaurantes para provar bacalhau, fomos ao festival de sardinha e marisco. 

32  Tradução: Depende de como seja a comida local… Em geral prefiro a comida local mas se a 
comida é estranha ou eu não gosto... Ou ainda quando não há muito tempo a perder, não há 
melhor remédio que MC Donalds. 
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Em seu estudo do mercado backpacker na Austrália, Jarvis ( 2004) verificou 

que a maioria dos turistas procura informação ou com amigos que já haviam estado 

no país ou por guias de viagem como o Lonely Planet. 

Já o estudo realizado por Richards e Wilson fornece a informação de que a 

internet (71%) é a principal forma de obtenção de informação dos jovens e 

estudantes viajantes antes do embarque, seguido pelas informações obtidas com 

amigos e familiares (70%). 

 

“Eu viajei em 1995, e por incrível que pareça a internet estava começando a 

ser disseminada pela Europa... Foi muito difícil na época obter informações 

sobre os destinos. Tínhamos que ir até as agencias de viagem e pegar muitos 

folhetos... Pegávamos panfletos com listas de albergues e com os principais 

pontos turísticos dos destinos. As informações das pessoas que já conheciam 

os destinos eram muito importantes... hoje em dia tudo é diferente...” 

 

Com exceção do depoimento acima. Todos os outros entrevistados usaram a 

internet como o principal meio para obter informações sobre a viagem. 

 

“Lo hice todo en internet …”33 

 “Vimos muita coisa na Internet e tratamos do resto tudo lá.” 

“Internet, es lo que uso siempre para planear cualquier viaje.”34 

“Basicamente a internet... Quer dizer, eu só usei a internet... No máximo uma 

revista ou outra, mas que não acrescentou nenhuma informação realmente 

diferente das que eu encontrei na internet.” 

 

Informações de amigos e familiares, revistas especializadas e guias de 

viagens também foram os meios de informação citados por alguns dos 

entrevistados: 

                                                 
33 Tradução: Fiz tudo na internet... 
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“Sobre todo internet. Por internet buscamos el alquiler del coche e hicimos la 

reserva, buscamos los sitios más turísticos, las carreteras que podíamos 

coger… Un amigo se compró una guía de Lonely Planet y ahí es donde 

buscamos las cosas más turísticas que ver, campings, restaurantes, las 

playas, también venían los festivales de la sardina y del marisco donde 

fuimos… la verdad es que es una guía bastante completa y no tuvimos que 

utilizar más medios.”35 

“ A ver … casi todo por internet.., y luego algún amigo o familiar que ya había 

estado en estos destinos anteriormente…” 36 

“Internet, clientes do hotel onde trabalho e revistas especializadas.” 

“Uso muito a Internet sempre, mas também sigo conselhos de amigos que já 

foram e tal...” 

 

4.2.5 Organização da viagem  

 

Os entrevistados foram perguntados sobre os fatores que os levaram a 

escolher os destinos visitados. Dentre os aspectos percebidos os mais citados foram 

o preço e a curiosidade por conhecer culturas diferentes.  

 

“Lo primero que pensé fue en el dinero. No quería gastar mucho dinero 

porque sólo tenía 500 Euros, así que me preocupaba que estando 20 días 

pudiera gastar más dinero del que tenía…” 37 

                                                                                                                                                         
34 Tradução: Internet... é o que eu uso sempre para planejar qualquer viagem. 
35 Tradução: Sobretudo internet. Pela internet procuramos o aluguel do carro e fizemos a reserva, 

procuramos os lugares mais turísticos, as rodovias que podíamos pegar... Um amigo comprou um 
guia Lonely Planet, foi aí que buscamos as coisas mais turísticas para ver, campings, restaurantes, 
as praias. Também vimos os festivais de sardinha e de marisco que fomos... a verdade é que é um 
guia bem completo e não tivemos que usar outros meios.  

36 Tradução: Deixa-me ver... Quase tudo na internet. E logo algum amigo ou familiar que já havia 
estado nesses destinos anteriormente.   

37 Tradução: O primeiro que pensei foi no dinheiro. Não queria gastar muito porque só tinha 500 
euros, assim que me preocupava que estando 20 dias pudesse gastar mais dinheiro do que tinha. 
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“Eu estava de férias e queria mochilar, porque era uma forma de conhecer 

vários lugares de uma forma mais barata... Tinham vários lugares que eu 

queria conhecer, entre eles Machu Picchu, o Salar do Uyuni e o Deserto do 

Atacama. Aí eu comecei a calcular quanto custaria cada mochilão e qual era 

mais seguro pra eu ir sozinha, e por isso acabei decidindo fazer esses países. 

No segundo foi a mesma coisa, eu já conhecia Buenos Aires, mas não 

conhecia os outros destinos. E foi o que se encaixou no meu bolso e achei 

mais seguro. Fora que eu queria conhecer melhor a América do Sul. Todo 

mundo fala muito da Europa e EUA, mas poxa, a gente mal conhece o nosso 

próprio subcontinente, mal conhece nuestros hermanos. ” 

“Londres eu escolhi porque é uma das maiores cidades do mundo. E lá 

especificamente eu teria a facilidade de ter um lugar para ficar, alguém pra 

me mostrar a cidade tal... O que baixaria o custo da minha viagem. Paris eu 

decidi pela proximidade de Londres e pela oportunidade de ir de trem pelo 

Canal da Mancha...” 

“ He tenido en cuenta la atractiva que tiene un sitio sea por mis intereses 

culturales, por la naturaleza, por el estilo de vida del país o lugar, mi 

disponibilidad económica y cuanto voy a gastar en el sitio confrontando con 

los otros en los cuales me apetezca ir, el tiempo disponible entre trabajo y 

universidad…”38 

 

Também foi possível notar que enquanto alguns backpackers escolheram 

lugares mais exóticos e menos visitados por outros tipos de turistas, a maioria deles 

preferiu visitar as cidades mais famosas e conhecidas mundialmente. 

 

“Principalmente o interesse cultural, mas como você pode reparar... 

normalmente fujo do roteiro comercial... que, por ser comercial... não é algo 

                                                 
38  Tradução: Levei em conta a atração que o lugar tem seja pelos meus interesses culturais, pela 
natureza, pelo estilo de vida do país, minha disponibilidade econômica e quanto vou gastar no lugar 
confrontando com os outros destinos que quero ir também, o tempo livre entre trabalho e 
universidade... 
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que um mochileiro vai...Não existe mochilão pra Disney!! Por isso muitos se 

surpreendem pelo fato de eu conhecer, por exemplo, a Bulgária... e nunca ter 

ido á Espanha. Eu e mais uns amigos traçamos uma rota e fomos da Hungria 

até lá via terrestre e parando... sempre parando... Tivemos muitas coisas 

engraçadas... muitas histórias pra contar. As pessoas se espantam também 

por eu ter ido à Cuba e não aos Estados Unidos...” 

“Vimos os países que ficavam mais perto do outro, as passagens mais 

baratas.. Mas também preferimos as cidades mais famosas, as principais, 

sabe? Na Europa tudo é muito perto e viajar de avião é bem barato. Como 

não tínhamos tanto tempo tínhamos que escolher as cidades mais famosas e 

que tínhamos mais curiosidade de conhecer.”  

“Então , escolhi cidades conhecidas mundialmente, grandes centros, capitais 

dos países, lugares que as pessoas adoraram conhecer e indicaram, como foi 

o caso de Mykonos na Grécia. A indicação de quem já foi conta bastante...” 

 

A influência de amigos e parentes que já estiveram ou que residem no local 

também pôde ser percebida: 

 

“O fato de ter amigos locais em algumas cidades e ter vontade de conhecer 

as cidades mais cosmopolitas da Europa influenciou muito na escolha dos 

destinos que iria visitar.” 

“Amsterdã foi porque é uma cidade bem jovial e meu irmão que já tinha ido 

falava bastante bem de Amsterdã e era próximo , era um vôo de uma hora e 

tal e não era tão caro. E por fim Bruxelas eu decidi porque já tinha 

aproveitado tudo em Amsterdã, Bruxelas era ali do lado. E etc..”  

 

De acordo com o site de turismo da Austrália, o plano do mochileiro é não ter 

um plano. Eles sabem que seu plano original é apenas uma diretriz e será alterado 

substancialmente ao longo da viagem, pois ao chegarem ao destino, obterão 

informações mais apuradas, interagirão com outros viajantes que lhe passarão 

informes de localidades que mereçam ou não uma visita e se interessarão em 
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conhecer outros locais até então desconhecidos e de pequena importância 

(OLIVEIRA, 2000, p.416).   

 

“Nas duas vezes que viajei como backpacker, fui sozinha, sem reservas, sem 

nada. Eu pesquisei bastante antes de viajar, então tinha noções de 

deslocamento, do tempo de viagem de uma cidade à outra, dos horários de 

ônibus, das melhores localizações de hospedagem, de quantos dias mais ou 

menos eu precisaria para visitar o que eu queria conhecer... Só que eu nunca 

tinha viajado sozinha, nem no Brasil. Mas foi muito legal, uma experiência 

enriquecedora, tanto pelo que eu conheci quanto pelo que vivi...” 

“Sai daqui com mais ou menos tudo planejado.. na maioria das vezes 

menos... Como eram férias, tínhamos prazos... Por exemplo, na viagem que 

eu fiz para Europa tínhamos algumas passagens, outras fomos comprando na 

hora.. havia alguns deadlines... No último mochilão que fiz pela América do 

Sul... tinha a passagem de ida e volta...mas não tinha lugar pra ficar, roteiro 

para fazer... nada!!” 

“Comprei a passagem de ida e volta pra Londres. Fui. Aí com 4 ou 5 dias em 

Londres eu já fiz mais ou menos tudo o que eu tinha em mente fazer . 

Conheci todos os pontos turísticos. Já tinha aproveitado bastante coisa com 

minha amiga. Aí eu de um dia pro outro numa quinta-feira, falei, quer saber, 

final de semana eu vou pra Paris. Aí comprei a passagem online . Um dia 

depois, eu tava pegando trem pra ir pra Paris. A previsão era que eu ficasse 

três dias , só que aí eu cheguei em Paris em 2 dias eu conheci também tudo 

que eu tinha em mente pra conhecer. E como eu inventei essa viagem dentro 

de uma outra viagem que já tava planejada, que era a de Londres, eu tive que 

começar a economizar muito. Mas decidi viajar mais ,fui pra Amsterdã... e 

assim foi...” 

 

Todos os backpackers organizaram suas viagens sem a ajuda de agências de 

viagem e citaram como principais atividades realizadas nos destinos a visita às 

atrações turísticas, beber com amigos, visitas a lugares históricos, esportes de 
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aventura e visita a museus.  Alguns programas como sair para comer pizza e 

caminhar pela cidade também foram lembrados.  

 

“Durante o dia eu ficava andando e à noite geralmente saía. Às vezes eram 

programinhas leves, tipo sair pra comer pizza, ir pra um barzinho com o 

pessoal que eu conhecia, e nesses casos voltava cedo pra dormir... Algumas 

vezes íamos pra boates mesmo, mas isso foi mais nas grandes cidades, tipo 

Buenos Aires, Santiago, La Paz e Cuzco. Mesmo assim, eu sempre acordava 

cedo, pra poder passear bastante.” 

“Conheci os principais pontos turísticos das cidades. Acordava cedo e íamos 

bater perna. Fazíamos o roteiro com o que queríamos conhecer e saiamos 

andando... Chegávamos tão mortos em casa que nem queríamos sair a 

noite... O legal é que chegando na própria cidade que você começa a 

descobrir que há muitas coisas pra fazer... Muito mais do que as que você já 

havia pesquisado...” 

“Fiz tudo que você pode imaginar. Por exemplo, em Londres eu fiz coisas 

mais diferentes, por exemplo eu fiz essa visita ao estádio do Chelsea. Fui a 

corrida de cavalo, corrida de cachorro, saí com minha amiga, aí também fiz as 

coisas tradicionais Palacio de Buckhigman, Big Ben... Muito legal... Amsterdã 

fiquei instalado no distrito da luz vermelha,  peguei a bicicleta, passeei , andei 

seis horas de bicicleta ...Fui no Museu de Van Gogh... Fiz todas essa coisas 

bem  tradicionais.” 

“Pasear, descubrir sitios, salir por la noche también…”39 

“Pues  basicamente estuvimos en playas y luego fuimos a ver las partes más 

típicas de las ciudades y vimos monumentos y salimos por la noche…”40 

 

Apesar do argumento de que os backpackers gostam de se distinguir dos 

outros tipos de turistas, suas atividades tendem a ser similares àquelas esperadas 

pelos turistas em geral.  Quando perguntados se preferiam visitar lugares turísticos 

                                                 
39 Tradução: Passear, descobrir lugares, sair de noite também.... 
40 Tradução: Pois basicamente estivemos em praias e logo fomos a ver as partes mais típicas das 

cidades e vimos monumentos e saímos à noite...  
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ou não turísticos, a maioria alegou que prefere conhecer primeiramente os lugares 

turísticos e se houver possibilidade os não turísticos. 

 

“Tá aí um mito que existe: dizem que mochileiro, diferentemente de turista, 

não visita lugares turísticos, prefere lugares “desconhecidos”, mais locais, 

essas coisas. Isso é mentira! O máximo que acontece é que por estar mais 

aberto, o mochileiro acaba conhecendo lugares que talvez a maior parte dos 

turistas não conheça, mas mochileiro também vai a lugares turísticos! E quase 

sempre vai, pra falar a verdade. Talvez a diferença esteja em como ele chega 

nesse lugar. O turista geralmente compra pacotes com agências, faz aquela 

coisa toda programada, com  guia e tradução, com um tour que pega e deixa 

na porta do hotel, que já tem as entradas incluídas, que não precisa fazer 

nada. É só chegar lá, dar uma olhada, tirar foto e pronto. O mochileiro não. 

Ele vai por conta própria, de ônibus, de metrô, com o mapa na mão. Sai 

perguntando tudo e descobre as coisas na hora.” 

“Em Amsterdã, Paris e Bruxelas que eu fiquei pouco tempo eu fiz só os 

turísticos mesmo... Não daria tempo... e nem sabia também exatamente o que 

eu poderia fazer além disso. Em Londres que eu consegui fazer os dois por 

ter ficado mais tempo e por ter facilidade também por ter uma amiga com 

carro... Se eu tiver que escolher só um eu prefiro ir aos turísticos, mas agora 

se eu tiver mais tempo eu faço questão de conhecer coisas não turísticas 

também.. Porque eu tenho na minha cabeça assim, sei lá... se eu tenho dois 

dias em Paris e eu aí opto por fazer essas coisas não turísticas eu vou sentir 

que eu não fui a Paris entendeu? Agora se eu já fiz as turísticas e aí consegui 

também fazer essas não turísticas aí eu vou voltar com o sentimento de que 

eu conheci muito bem o lugar...” 

“I used to go to the touristic places because I need to feel that I´m in the 

country and tell the other people that I have been there… I can´t tell that I was 

in Paris if didn´t see the Eiffel Tower… ”41 

                                                 
41 Tradução: eu costumava ir aos lugares turísticos porque eu preciso sentir que eu estou no país e 

dizer pra outras pessoas que eu estive lá... Eu não posso dizer que estive em Paris se eu não vi a 
Torre Eiffel.   
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“Bueno, claramente primero me voy a los sitios más conocidos pero luego me 

gusta descubrir cosas nuevas, soy super curioso…”42 

“Voy sobre todo a turísticos… se queda tiempo a los no turísticos también…”43 

“Preferiria ir aos dois se houvesse tempo mas tiveram alguns lugares que não 

deu nem pra conhecer todos os turísticos ainda mais os não turísticos... Em 

Dublin, como era muito pequeno, depois de três dias já nos sentíamos em 

casa e em Madrid, por minha namorada estar morando lá na época,conheci 

mais os lugares não turísticos que turísticos...”  

 

4.2.6  Relação com a população local 

 

O backpacker se caracteriza pela busca de um contato mais próximo com a 

população visitada e o estilo de vida da região.  

Segundo Murphy e Pearce (1995) os backpackers tem o objetivo de visitar e 

conhecer não apenas as principais paisagens e os atrativos turísticos mais comuns e 

famosos, mas também experimentar e aprender ao máximo a cultura de cada um 

dos países visitados.  

Alguns autores como Noronha (1999) sugerem que os backpackers não se 

preocupam com costumes locais e não tem um comportamento aceitável mostrando 

descaso com as normas sociais.  

Os entrevistados demonstraram preocupação com os problemas e respeito 

com a cultura e os costumes dos locais visitados podendo concluir que o mochileiro 

busca conhecer de fato o lugar, a cultura, respeita o meio ambiente e consome 

coisas do lugar, aceita a hospedagem rústica sem mudar os hábitos do morador e 

incentiva as manifestações culturais locais (GIARETTA, 2003). 

 

                                                 
42 Tradução: Bom, claramente primeiro vou aos lugares mais conhecidos, mas logo gosto de 

descobrir coisas novas, sou muito curioso. 
43 Tradução: Vou, sobretudo aos turísticos... se sobrar tempo aos não turísticos também... 
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“Foi muito legal também conhecer a cultura deles. E ao mesmo tempo dava 

uma coisa... um espírito de querer mudar o mundo sabe? Porque aqui no 

Brasil há muita pobreza, mas cara, nem se compara com o que eu vi lá na 

Bolívia e no Peru. Eles são muito mais pobres, têm muito mais problemas pra 

resolver que a gente...”  

“Me gusta ver estilos de vida distintos y sitios particulares del país y creo que 

viajar es importante por aprender y para no tener prejuicio sobre las otras 

personas… En un viaje como backpacker puedes ver una ciudad o un sitio 

como es en realidad con sus problemas también y no como en un villaje 

donde todo es maravilloso y fuera de allí es un otro mundo…”44 

“Experiencias sociales es lo que llevo de esto viaje… conocer personas 

nuevas, con una cultura diferente de la mía, extranjeros o italianos que sean y 

culturales veo cada vez sitios nuevos, y creo que cada rincón de cualquier 

pueblo o ciudad pueda enseñarme algo sobre la cultura y la forma de ser del 

país mismo…”45 

“A Europa é um continente anos a frente do meu país no que diz respeito a 

civilidade, organização, turismo e infra estrutura mas percebi que nenhuma 

cidade grande consegue fugir de problemas urbanos crônicos como pobreza, 

desemprego e violência, guardando-se, claro, suas proporções e razão social 

para explicar tal ocorrência.” 

“Você volta valorizando mais a cultura deles, e a sua também! Aqui na 

América do Sul as pessoas têm uma imagem muito positiva do Brasil, mais 

que a gente... Em todos os lugares que eu fui, menos na Argentina, toda vez 

que eu falava que era do Brasil, o que eu ouvia sempre era “Brasil... el país 

más grande del mundo!” Eu não entendia e comecei a perguntar. Eles 

respondiam que o Brasil era muito grande, muito rico, que apesar da pobreza 

que ainda temos, as coisas aqui estão melhorando...” 

                                                 
44 Tradução: Eu gosto de ver estilos de vida diferentes e lugares particulares do país e creio que viajar 

é importante para aprender e para não ter preconceito com as outras pessoas... Numa viagem 
como backpacker podes ver uma cidade ou um lugar como é na verdade com seus problemas 
também e não como é em um resort onde tudo é maravilhoso e fora dali é outro mundo. 

45 Tradução: Experiência social é o que levo desta viagem. Conhecer pessoas novas, com una cultura 
diferente da minha, estrangeiros ou italianos que sejam. Vejo cada vez lugares novos e creio que 
cada povo tem algo novo a me ensinar.  
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4.2.7 Incidente crítico 

 

Entende-se por incidente, qualquer atividade humana observável que seja 

suficientemente completa em si mesma para permitir inferências e previsões a 

respeito da pessoa que executa o ato. Para um incidente ser crítico deve ocorrer em 

uma situação onde o propósito ou intenção do ato pareça razoavelmente claro ao 

observador e onde suas conseqüências sejam suficientemente definidas para deixar 

poucas dúvidas no que se refere aos seus efeitos (FLANAGAN, 1973). 

Segundo Flanagan (1973): 

 

Incidente crítico é uma técnica que consiste em um conjunto de 
procedimentos para a coleta de observações diretas do comportamento 
humano, [...] delineando também procedimentos para a coleta de incidentes 
observados que apresentem significação especial e para o encontro de 
critérios sistematicamente definidos (FLANAGAN, 1973, p. 99). 

 

Para finalizar as entrevistas foi pedido aos backpackers que citassem um fato 

marcante ocorrido durante a viagem. Esses foram analisados de forma que fosse 

possível concluir se a viagem tinha sido percebida de forma negativa ou positiva 

para o viajante. 

 

“No meu último dia em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia,  um rapazinho que 

trabalhava no hotel que eu fiquei me agradeceu por eu ter escolhido o país 

dele para visitar. Eu trabalho em hotelaria e formalmente, a gente sempre 

agradece aos hóspedes por eles terem escolhido o nosso hotel pra ficar, mas 

não o fato deles terem vindo ao Brasil. Nas viagens de avião também, o 

pessoal agradece por terem escolhido a companhia aérea, mas não o país. Aí 

fiquei lembrando das pessoas me questionando, me perguntando por que eu 

estava indo pra Bolívia, um país pobre e feio. As pessoas têm mesmo muito 

preconceito, só vêem a Bolívia como uma país pobre, instável, quando na 

verdade, eles abrigam algumas das paisagens mais lindas do mundo e uma 

cultura da mesma época dos egípcios. São sempre lembrados por serem o  
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país mais pobre da América do Sul e um dos mais atrasados. Acho que foi 

por isso que aquele menino me agradeceu, porque apesar de quase todos 

pensarem assim, eu tinha escolhido ir pra lá. Na verdade, eu é que tinha que 

agradecer, porque nossa... vi paisagens lindíssimas e conheci coisas incríveis 

lá.” 

“Mas algo que marcou foi que consegui uma carona do Deserto de Atacama 

até Assunção no Paraguai... uma carona de um dia e meio que cruzou todo o 

norte da Argentina. Com um casal. Segundo o motorista, ele viajou por todo o 

Chile dessa maneira quando era mais jovem e tinha uma dívida de gratidão. 

Agora sou eu que tenho...” 

 “Acho que foi a sorte de ter ido ao Vaticano exatamente numa quarta-feira e 

sem saber, sentar nas cadeirinhas sem autorização e ver o Papa por duas 

vezes a menos de 5 metros de distância. Foi muito emocionante. Mesmo não 

sendo católica, foi muito marcante. Assistimos a missa até o final e tiramos 

muitas fotos. Acho que o que mais valeu foi ter sido totalmente inesperado.”  

 “Acabamos uma noite todos juntos em casa de umas pessoas de Barcelona 

que não conhecíamos, onde tivemos a noite toda a conversar e a nos 

divertirmos até de manha.” 

 “O fato que mais me marcou foi estar em Paris em plena greve do metrô. 

Conhecemos os principais pontos turísticos, mas o dia foi passando e não 

tínhamos como voltar pro hotel. Era briga para pegar ônibus e os taxis 

estavam todos ocupados... Íamos dormir no metro quando resolvemos, com o 

meu francês básico, pedir algumas informações... compramos um mapa e 

depois de 40 minutos estávamos no hotel... Os pés estavam com câimbra de 

tanto frio... Foi trágico e cômico ao mesmo tempo...”  

“Creo que cada momento sea particular, dicho esto nunca me olvidaré de 

cuando tuvimos que cambiar una roda del coche porqué se rompió…no me 

olvidaré cuando nos paramos a hablar con un viejo que vivía en el pueblo 
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donde nos habíamos parado para ir a la playa, que nos ofreció fruta de su orto 

y nos contó historias de su vida…”46 

“Bueno, yo y mis amigos salimos a tomar unas copas por la ciudad y 

estábamos 3 amigos, y uno decidió volverse antes al hostal a dormir y cuando 

los otros dos amigos queríamos volver…descubrimos que el que se había ido 

antes al hostal se había llevado el mapa y nosotros no teníamos ni mapa ni 

teléfono móvil para llamarle, así que estuvimos perdidos borrachos por una 

ciudad desconocida 2 horas dando vueltas como tontos hasta que 

encontramos el hotel por casualidad...” 47 

“Cheguei em Paris, comprei o meu passe de metro e aí fui primeiro pra torre 

Eiffel... e depois fui andando e conhecendo as coisas... Passou uma, duas, 

passou três horas  e nada de albergue, de hotel, de nada, não vi nada... 

absolutamente nada... e aí começou a bater fome, aquilo começou a me 

angustiar e o único hotel que eu via era 4, 5 estrelas e tal e aí comecei a 

perguntar se as pessoas conheciam algum albergue, alguma coisa... Andei 

por horas, estava mais que exausto, até que resolvi pegar o metro e ir 

descendo de estação em estação para procurar um lugar pra ficar. No metro 

voltando pra Gare Du Nord, já tava bastante triste, cansado, com fome, 

perdido,... tem muito artista no metro em Paris e um desses artistas tava no 

meu vagão e começou a tocar uma música e tocou uma música muito 

animada.... e aquela musica me deu uma animação me trouxe um animo que 

eu estava precisando ... aí quando o artista passou eu dei até 2 euros assim 

pra ele, ele nem tava acostumado. Ele falou muito obrigado, eu falei, não 

muito obrigado você , você me ajudou muito, você não sabe o quanto. Aí ele 

de nada e tal... Desci do trem, no Gare Du Nord, andei cerca de 50 metros , 

encontrei um hotel uma estrela...” 

                                                 
46 Tradução: Acho que cada momento é particular. Dito isso nunca me esquecerei de quando tivemos 

que trocar o pneu do carro que furou, não me esquecerei de quando paramos para falar com um 
velho que vivia numa cidadezinha onde paramos para ir a praia, que nos ofereceu fruta da sua 
horta e nos contou estórias da sua vida. 

47 Tradução: Bom, eu e meus amigos saímos pela cidade para tomarmos uma cerveja. Estávamos em 
3 e um decidiu voltar para o albergue para dormir. E quando os outros dois resolvemos voltar 
percebemos que ele tinha levado o mapa e nós não tínhamos nem mapa nem celular para ligar 
para ele. Assim que estivemos bêbados e perdidos em uma cidade desconhecidas por 2 horas 
dando voltas como tontos até que encontramos o hotel por casualidade. 
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“Ir de Paris a Londres de trem, passando por um túnel debaixo d’água , foi 

uma experiência incrível, que me faz crer como a inteligência humana pode 

ultrapassar barreiras e ser usada para o progresso, desenvolvimento e, para 

criar conexões com o todo o mundo.”  

 

A partir da análise desses fatos foi possível concluir que em sua maioria os 

backpackers referiam-se a experiências vividas com outras pessoas durante as 

viagens, quer seja com residentes locais ou com outros viajantes. Os fatos muitas 

vezes não citavam a infra-estrutura turística em si, como hotéis, ônibus ou museus, 

mas sim as pessoas que estavam envolvidas na situação. 

 Um agradecimento de um funcionário de um hotel, uma carona com outro 

viajante ou uma canção entoada por um artista dentro do metrô, demonstram que o 

backpacker valoriza uma relação mais significativa com outro ser humano que em 

um outro tipo de viagem poderia passar desapercebido. 

 Esse tipo de turista está disposto a sentir-se parte do local que está visitando 

e a experimentar situações como um residente local como sair para beber com os 

amigos sem se dar conta que não conhece a cidade. Por outro lado, o backpacker  

também valoriza experiências turísticas como ir ao Vaticano ver o papa ou 

atravessar o Canal da Mancha de trem.  

 A maior parte deles relatou fatos positivos e os que relataram fatos 

aparentemente negativos não os abordaram com insatisfação. 

Vogt (1976) argumenta que os mochileiros alteram suas percepções de 

dificuldades de negativas para positivas na forma de desafios. O que para a maioria 

dos turistas aparenta ser um problema, nada mais é do que outro método de 

“autoteste” do backpacker e melhoria de sua autoconfiança. Ficar perdido, não saber 

como voltar para casa ou ter que trocar o pneu na estrada foram vistos como 

situações inusitadas, porém proveitosas, na medida em que contribuem para o 

amadurecimento e crescimento pessoal.   
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4.2.8  Observações pertinentes 

 

Além dos aspectos abordados acima, outras observações puderam ser feitas 

no decorrer da pesquisa realizada.  

Ao serem questionados sobre os fatores que os impediriam de viajar, muitos 

dos backpackers se mostraram insensíveis aos problemas apresentados. Estes 

foram: guerras, instabilidade política, desastres naturais, violência ou terrorismo. 

 

“Nenhum deles, já viajei em quase todas essas condições. Sério mesmo... 

Nenhuma delas...” 

“Olha, eu acho que sou daquele tipo de pessoa que acha que as coisas nunca 

vão acontecer com ela, porque eu não tenho muito medo dessas coisas não. 

Quando eu viajei pra Bolívia, o país estava numa super instabilidade política. 

Agora há pouco fui pra Argentina também, na época em que a gripe suína 

estourou lá, e eu não tava nem aí. Acho que a única coisa que me impediria 

de fazer uma viagem seria uma guerra...” 

“Acho que nenhum deles... De repente só um terremoto, tsunami, etc ... Isso, 

os desastres naturais...” 

“Creo que el que más me daría miedo a la hora de viajar sería la guerra, 

aunque si tuviera que ir por trabajo iría. El terrorismo no lo veo como factor 

para no poder viajar, creo que terrorismo y violencia hay en todos los países 

en unos más que en otros, pero en España está ETA y vivo muy tranquila sin 

pensar que me van a poner una bomba… así que no es algo que me impida 

viajar al País Vasco ó a un país como Colombia. El único factor que me 

impide viajar es el dinero que no tengo, por los demás como las epidemias 

creo que tendría un poco de miedo, pero con precaución viajaría.” 48 

                                                 
48 Tradução: Creio que o que mais me daria medo na hora de viajar seria a guerra, ainda que se fosse 

por trabalho eu iria. Não vejo o terrorismo como um fator para não viajar, creio que o terrorismo e a 
violência existem em todos os países. Em uns mais que em outros. Mas na Espanha esta o ETA e 
vivo muito tranqüila sem pensar que vão colocar uma bomba... Assim que não é algo que me 
impeça de viajar ao País Basco ou a um país como Colômbia. O único fator que me impede de 
viajar é o dinheiro que não tenho, pelos demais como as epidemias creio que teria um pouco de 
medo, mas com precaução viajaria.  
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“Depende do que realmente está acontecendo. Mas a guerra é um fator muito 

complicado. Acho que só guerra mesmo...” 

“Acho que guerra... Você ir para um lugar que está em guerra é o mais 

perigoso... Porque os outros, por exemplo , instabilidade política... sei lá não 

me assusta muito ... até porque esses lugares onde há instabilidade política 

eles tem um outro tipo de relação com o turista... Desastre natural: tipo, eu 

não vou me jogar na Florida na temporada de tornado também, vou evitar 

esse tipo de coisa, mas também não vou ficar com esse tipo de medo, essa 

neurose. Eu sou da opinião que se tiver que acontecer vai acontecer e mais 

ou menos isso...” 

 

Uma pergunta foi feita exclusivamente aos estrangeiros. Foi perguntado se 

eles conheciam o Brasil. Todos responderam negativamente, mas expressaram 

grande interesse em visitar o país. Alguns retrataram suas opiniões e causa de 

nunca terem visitado o país. 

 

“Nunca me fui al Brasil hasta ahora, tengo que ir…En Itália y en Europa en 

general hay un mito sobre Brasil… Las fiestas… Las chicas… las playas. A 

todo mundo le encanta el Brasil. Nunca he ido…bueno… porque es bastante 

caro el viaje y necesitas de mucho tiempo…” 49 

“ Ojalá! No conozco… pues porque no tengo dinero para ir allí y porque está 

muy lejos y es más fácil ir a un país más cercano, o al mío mismo.” 50 

“Conozco Brasil aunque nunca he ido. En mi opinión es una de las economías 

que tienen más oportunidades de desarrollo en corto plazo. La gente parece 

muy amistosa y “abierta” al conocimiento también de personas que sean 

extranjeras. Personalmente me gusta el presidente Lula y como está 

actuando en gobierno en los programas económicos y sociales de medio y 

                                                 
49 Tradução: Nunca fui no Brasil até agora, tenho que ir... Na Itália e na Europa em geral há um mito 

sobre o Brasil... As festas... As mulheres... As praias. Todos adoram o Brasil. Nunca fui,,, bom... 
porque é bastante caro a viagem e necessitas muito tempo... 

50 Tradução: Quem me dera! Não conheço... mas porque não tenho dinheiro para aí e porque está 
muito longe e é mais fácil ir a um país mais perto ou ao meu mesmo. 
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largo plazo. Una cosa negativa es la percepción de inseguridad personal que 

transmite el país al exterior, quizás mas de lo que resulta tener en realidad, 

muchos robos a los turistas, robos violentos, amenazas a la vida, secuestros 

de personas…  y la grande diferencia entre ricos y pobres. Además creo que 

las favelas son algo intolerable en un país que quiere tener el liderazgo 

representativo del sur América.”51 

“No conozco, pero me gustaría ir muchísimo, solo que no tengo dinero para ir 

porque el avión es super caro y yo casi no ahorro, pero cuando tenga un 

trabajo seguro y el dinero suficiente para ir, estoy allí!!”52 

“Nunca estive no Brasil, mas os portugueses são apaixonados pelo país. Eu 

particularmente adoro tudo relacionado ao Brasil: os filmes , as músicas, as 

mulheres... é um destino caro para quem vive na Europa mas com certeza 

vale a pena... Muito em breve estarei no Brasil... Quem sabe na Copa ...” 

“I didn´t know the country but I know a lot of things about Brasil: the Samba, 

the football, the girls and the beaches… I know there´s poor, violence and 

misery too… I´m planning to go there because I think it´s a perfect place to 

relax and make friends…”53 

 

Ao final das entrevistas, os backpackers puderam relatar o que aprenderam 

com as viagens realizadas e o que uma viagem como essa pode proporcionar as 

pessoas.  

 

                                                 
51 Tradução: Conheço o Brasil mesmo nunca tendo ido. Em minha opinião, é uma das economias que 

tem mais oportunidade de desenvolvimento em curto prazo. As pessoas parecem ser mais 
amigáveis e “abertas” para conhecer pessoas que sejam estrangeiras. Pessoalmente, eu gosto do 
presidente Lula e como está atuando no governo nos programas econômicos e sociais a médio e a 
curto prazo. Uma questão negativa é a percepção de insegurança que transmite o país ao exterior, 
talvez mais do que resulta ter na realidade: muitos roubos aos turistas, roubos violentos, ameaças a 
vida, seqüestros de pessoas e... a grande diferença entre ricos e pobres. Além disso, acho que as 
favelas são intoleráveis em um país que quer ter a liderança representativa da América do Sul.    

52 Tradução: Não conheço, mas gostaria muito de conhecer, só não tenho dinheiro para ir porque o 
avião é super caro e eu quase não economizo. Mas quando eu tiver um trabalho certo e dinheiro 
suficiente para ir... Estou aí! 

53 Tradução: Eu não conheço o país, mas eu sei muita coisa sobre o Brasil: o samba, o futebol, as 
garotas e as praias. Eu sei que há pobreza, violência e miséria também. Eu estou planejando visitar 
o país, pois acho que é o lugar perfeito para relaxar e fazer amigos. 
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 “Acho que pra mim, o mais importante, foi ter voltado mais segura. Eu 

sempre fui uma pessoa muito insegura, complexada. Sempre me achei a pior 

em tudo, essas coisas.... E de repente eu estava viajando sozinha, sem 

reservas, sem nada, só com a cara e a coragem, fazendo uma coisa que a 

maior parte das pessoas não teria coragem de fazer... Eu conheci muita gente 

pelo caminho, mas mesmo os meus momentos sozinhas foram bons, pra eu 

pensar na minha vida, refletir, rever valores, renovar a minha fé. Eu voltei 

mais segura em mim mesma.” 

“Levo apenas boas lembranças da minha viagem. Mesmo os perrengues 

foram legais.. Isso me fez aprender a dar valor a pequenas coisas e a 

valorizar o que tenho. Senti falta de casa e do conforto e aprendi a dar valor a 

isso... Aprendi a ser mais “ cabeça aberta” e a lidar melhor com as 

diferenças...” 

“Eu trago experiências incríveis. A gente acaba aprendendo a ser mais 

independente, mais flexível, mais mente aberta,e o pior, quer viver viajando  e 

conhecendo mais e mais coisas novas.” 

“Me llevo la gente que conozco, los recuerdos, las fotos de las experiencias 

que he tenido en esos lugares, la comida que he probado, las sensaciones 

que he sentido al ver algo nuevo y bonito, y con este viaje en particular he 

aprendido a que no hay que dar por hecho las cosas. Pensaba que no me iba 

a gustar el viaje, la verdad es que no tenía muchas ganas de hacerlo dos días 

antes de salir, pensaba que los sitios donde íbamos iban a ser parecidos a los 

de España y me he dado cuenta de que estaba equivocada, he visto lugares 

preciosos y me alegro de haber viajado...”54 

 

 

                                                 
54 Tradução: Eu levo as pessoas que conheci, as recordações, as fotos das experiências que tive nos 

lugares, a comida que provei, as sensações que senti ao ver algo novo e bonito e com esta viagem 
em particular, aprendi que não devemos dar as coisas por feitas. Pensava que não ia gostar da 
viagem, a verdade é que não tinha muita vontade de ir dias antes de sair, pensava que os lugares 
onde íamos seriam parecidos aos da Espanha e me dei conta que estava errada. Vi lugares 
preciosos e me alegro de ter viajado. 
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           Todos concordaram que uma viagem pode mudar a atitude das pessoas. 

Segundo os backpackers entrevistados, as pessoas se tornam mais tolerantes e 

menos preconceituosas na medida em que conhecem novos hábitos e culturas.    

 

“Quando você escolhe viajar para um lugar diferente do seu, de alguma forma 

está mais aberto àquela cultura. Acho que as viagens tornam as pessoas 

mais flexíveis. E a gente passa a valorizar mais o que é nosso e também a se 

preocupar mais com o próximo, por causa das situações que nós vimos...” 

“Se uma viagem pela America do Sul conseguiu mudar Che Guevara, não 

pode mudar simples pessoas? Muda.. sempre mudamos... eu tinha um certo 

preconceito em referência a América do Sul por exemplo. Hoje sei que é um 

povo irmão, muito parecido com a gente. Confirmei que realmente dinheiro 

não traz felicidade e reparei que os colombianos, por exemplo, são muito 

mais felizes que os alemães, noruegueses, suecos... que têm muito mais 

dinheiro e oportunidades do que eles...”  

“Todo mundo que viaja volta diferente ... Acho que conhecer novas culturas, 

novos lugares e realidades diferentes trazem amadurecimento ... Uma viagem 

pode sim mudar atitudes com relação a outras pessoas e costumes e até 

desfazer certos tipos de preconceitos...”   

“Com certeza muda as pessoas... Numa viagem dessas a pessoa aprende ser 

mais independente, econômica, esperta, aprende a lidar com imprevistos, 

perrengues... Descobre diferenças culturais e lugares fantásticos. Abre muito 

a mente da pessoa. Isso aconteceu comigo e com muita gente que conheço.” 

“Si, estoy segura que lo cambia, yo antes de ir a Portugal, por ejemplo, 

pensaba que iba a ser más atrasado que España, que la gente iba a ser de 

“pueblo” y que no íbamos a ver nada especial que no tuvieran las playas de 

España, y ha sido todo lo contrario. Creo que ya no voy a juzgar tanto sin ver 

las cosas con mis propios ojos.”55 

                                                 
55 Tradução: Tenho certeza que muda. Eu antes de ir a Portugal, por exemplo, achava que ia ser mais 

atrasado que Espanha. Que a gente ir ser de “cidadezinha” e que não íamos ver nada especial que 
não tivesse nas praias da Espanha. E foi ao contrario. Acho que não vou mais julgar tanto sem ver 
as coisas com meus próprios olhos.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou realizar uma análise imparcial e crítica dos viajantes 

backpackers, a fim de se conhecer melhor sua verdadeira importância como 

segmento do turismo.  Para isso foi necessário a realização de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema e de uma pesquisa qualitativa cujo objetivo principal era a 

análise do perfil, das características e do comportamento dos backpackers durante 

suas viagens. 

Alguns aspectos importantes puderam ser observados: 

• Os backpackers podem gastar mais dinheiro do que outros tipos de 

turistas em razão do maior tempo de estadia nos destinos;  

• Eles têm como principal motivação o conhecimento de novos lugares, 

pessoas e culturas, podendo concluir que o mochileiro busca conhecer 

de fato o lugar, a cultura, respeita o meio ambiente e consome coisas 

do lugar, aceita a hospedagem rústica sem mudar os hábitos do 

morador e incentiva as manifestações culturais locais; 

• Sua natureza aventureira e a duração maior de viagem significam 

dinheiro gasto em áreas geográficas mais amplas, incluindo regiões 

economicamente marginalizadas;  

• Não demandam luxo, portanto gastam mais dinheiro em bens 

produzidos localmente como comida e serviços de transporte local, 

geralmente se acomodam em pequenos empreendimentos e gastam 

menos em artigos importados que geram repatriação de dinheiro;  
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• Backpackers geralmente usam poucos recursos como banhos frios e 

ventiladores em vez de banhos quentes e ar-condicionado por se 

acomodarem em meios de hospedagem mais simples, portanto são 

mais gentis ao ambiente.  

• O interesse de backpackers em encontrar e aprender com locais pode 

levar à revitalização da cultura tradicional, respeito pelo conhecimento 

dos mais velhos e orgulho pelos aspectos tradicionais da cultura. 

• Freqüentemente, o segmento é mais resistente a situações como 

instabilidade político-econômica e desastres naturais do que os demais 

grupos turísticos, permitindo um fluxo econômico menos volátil ao 

longo do tempo. 

• Preferem gastar maior parte do seu orçamento em passeios e diversão 

que em acomodações mais luxuosas, e meios de transporte mais 

confortáveis. 

• Os backpackers valorizam a troca de experiências com a comunidade 

local e com outros viajantes, o que gera uma maior conscientização e 

respeito com  hábitos e culturas diferentes. 

A despeito de desvantagens econômicas e sociais apresentadas, como a 

busca incessante por preços baixos que atinge parte desse público, o que se 

verificou, por meio da análise de estudos internacionais, foi que os backpackers 

constituem um segmento com grande potencial de contribuição para o 

desenvolvimento regional por meio do turismo.  

Backpackers podem contribuir significativamente com o desenvolvimento da 

economia local porque geralmente eles compram mais bens e serviços produzidos 

localmente do que outras categorias de turista (HAMPTON, 1998). Enquanto há 

exceções a essa generalização, o que precisa ser enfatizado é que, em termos 

econômicos, os backpackers apresentam maior importância às economias locais do 

que pelo que eles têm recebido crédito (SCHEYVENS, 2002).  

Considerando as três dimensões em que o turismo sustentável deve ser 

entendido: o meio econômico, o ambiental e o sociocultural, alguns estudos iniciais 

sugerem que os turistas backpackers mostram condições favoráveis para o seu 

desenvolvimento.   
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Esse segmento de viajantes vem apresentando considerável crescimento nos 

últimos anos e sua representatividade ganha cada vez mais importância. Alguns 

destinos como Austrália e Nova Zelândia tem demonstrado habilidade e 

competência para aproveitar essa oportunidade. Nesses países, esse segmento 

apresenta fortes impactos econômicos regionais, com alta probabilidade de 

distribuição de renda e de geração de empregos, caracterizando-se como 

multiplicador de efeitos positivos à economia. 

Historicamente, o Brasil tem sido considerado um “paraíso tropical” e tem 

atraído turistas em busca de descanso e lazer, com concentração de serviços em 

algumas cidades litorâneas. No entanto, esse foco no turismo de massa pode tornar-

se uma ameaça ao desenvolvimento do turismo no país.   

As novas tendências do turismo demonstram um afastamento dos mercados 

de massa em direção aos mercados especiais. Outra tendência associada ao 

turismo é a personalização dos serviços, seguindo a crescente procura individual em 

detrimento das viagens organizadas por operadoras e agências especializadas. 

Além disso, em um contexto onde a crise econômica tem sido foco de noticias, uma 

das fortes tendências do consumidor atual é trocar o caro pelo barato. 

Diante desse panorama, se de fato, as instituições ligadas ao turismo no 

Brasil voltarem-se para a diversidade e a personalização como forma de 

desenvolvimento do setor, muito trabalho terá de ser feito, a começar pelo 

aprofundamento por meio de pesquisas dos segmentos a serem atraídos.   

Sugere-se a elaboração de uma estratégia de marketing por parte dos 

responsáveis pela formulação das políticas de turismo do Brasil que inclua 

abordagens específicas para o segmento. Ferramentas de promoção como a 

internet e a comunicação boca a boca são essenciais para estimular o interesse 

desses viajantes em conhecer o Brasil já que esses meios foram percebidos como 

as principais fontes de informação desse segmento.  

Atitudes específicas como: iniciar a produção de uma publicação turística 

oficial focada especificamente nos backpackers, possivelmente com a cooperação 

de albergues e outros empresários fornecedores de acomodações econômicas e 

desenvolver um site na internet especificamente direcionado aos backpackers, 
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permitindo a reserva on-line de albergues, transporte e atividades também seriam 

medidas que poderiam ser tomadas a nível macroeconômico.  

Devido ao fato do Brasil ser um destino relativamente caro para os principais 

emissores do turismo mundial, a realização de parcerias promocionais com países 

vizinhos também seria uma iniciativa importante. Além disso, sugere-se aumentar a 

duração média de estada dos backpackers no país, aumentando dispersão dos 

backpackers ao se divulgarem outras regiões do país.  

Além de melhorar a infra-estrutura de transporte e acomodações de apoio aos 

backpackers, é preciso explorar os atrativos locais que gerem experiências 

memoráveis como atrativos naturais, sociais e culturais, pois esses aspectos são 

grandemente valorizados por esse segmento. 

Quanto aos órgãos responsáveis por determinar as diretrizes do turismo em 

nosso país, é fundamental investigar de forma mais abrangente o mercado turístico 

com o intuito de estabelecer os segmentos prioritários para o desenvolvimento do 

turismo receptivo da maneira mais sustentável possível. Para tanto é necessário que 

não partam dos conceitos preestabelecidos, sem que estudos comprobatórios lhes 

forneçam fundamentos consistentes. 

Por fim, vale ressaltar que este estudo tem caráter exploratório e não 

conclusivo. É importante enfatizar que praticamente não há estudos sobre o tema 

voltados aos viajantes em visita ao Brasil. Portanto, sugerem-se ainda estudos de 

caráter quantitativo e qualitativo com enfoque específico no segmento de 

backpackers estrangeiros no Brasil com o objetivo de analisar impactos 

socioculturais e econômicos gerados por esse tipo de atividade. Esses estudos 

contribuirão para investigar idiossincrasias desse público que podem ser 

aproveitadas por meio do estabelecimento de políticas de turismo que, se bem 

realizadas, certamente trarão benefícios para nossa sociedade.  
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