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RESUMO 
 
Este estudo objetiva identificar se o comportamento de consumo em viagens 

de lazer dos turistas gays manifesta categorias do hedonismo na perspectiva do 
filósofo francês Michel Onfray. A metodologia utilizada foi um estudo composto quali- 
quantitativo. O estudo inicia com a historiografia da homossexualidade, o movimento 
gay e das identidades LGBTQ+, a partir de uma investigação teórica e empírica 
assentada em pesquisa exploratório-descritiva, sob a ótica do pesquisador, 
utilizando elementos da Teoria Queer. Num segundo momento, buscou-se o estado 
da arte das publicações sobre LGBTQ+ nas dissertações defendidas nos Programas 
de Pós-Graduação em Turismo no Brasil e em todos os Anais provenientes dos 
Seminários da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo 
(ANPTUR), e demais publicações que relacionam o turismo LGBTQ+ no Journal of 
Homosexuality, através do método bibliométrico. A base teórico-filosófica do estudo 
encontra explicações na filosofia do hedonismo, relacionando a busca do prazer 
associada ao turismo, segundo os conceitos de hedonismo pós-moderno na 
concepção de Michel Onfray. Conceitua-se o hedonismo a partir de Sócrates, das 
escolas cirenaica, epicurista e utilitarista. Para a identificação do locus onde ocorre o 
turismo LGBTQ+, buscou-se caracterizar o comportamento de gays e bissexuais, 
especificamente, que ocorre com maior ênfase em determinadas cidades, as quais 
apresentam uma cena gay ativa, vida noturna movimentada, população com 
mentalidade aberta para as diversidades e baixo índice de LGBTfobia, além de 
estrutura de hospedagem e serviços abertos ao público gay, consideradas destinos 
gay-friendly. Os destinos urbanos concentram a maior quantidade de turistas gays 
por apresentarem variedade de entretenimento para o segmento, com atributos 
associados à liberdade, além das tradicionais Paradas do Orgulho LGBT. Este 
estudo aborda também o turismo sexual, na forma da prostituição masculina, cuja 
oferta de serviços sexuais acontece em bares, restaurantes, discotecas, vídeos pub, 
clubes gays de diversos tipos e em saunas. O uso das novas tecnologias facilita a 
contratação dos serviços sexuais masculinos, possibilitando ao turista programar as 
atividades sexuais no destino, conferindo a esta prática caráter hedonista. 
Empiricamente, utiliza-se neste estudo três fontes de dados: 1) os dados elaborados 
e publicados pelo Community Marketing & Insights, entre os anos de 2012 a 2018 
que apresentam caráter universal; 2) uma pesquisa exploratória, como pré-teste, 
realizada na 22ª Parada do Orgulho LGBTI de São Paulo (2018); e, 3) uma pesquisa 
survey, inserida na plataforma Google Forms, com 1403 respondentes gays e 
bissexuais masculinos cisgêneros e transgêneros. Os resultados apontaram que o 
público brasileiro difere em diversos aspectos dos turistas norte-americanos, não 
refletindo as características econômicas e motivacionais apontadas pela 
Organização Mundial do Turismo (2017), além de desmistificar que turistas gays 
buscam por turismo sexual. As peculiaridades dos turistas gays e bissexuais 
brasileiros traçam um perfil único desse público, caracterizados por não terem filhos, 
com idade média de 30 anos, pertencentes a “Classe C”, que buscam atividades 
culturais e de descanso em suas viagens de lazer. Finalmente, relacionou-se as três 
fontes de dados ancoradas nos elementos apontados como característicos da 
identidade LGBTQ + com a teoria hedonista.  

 
Palavras-chave: Turistas LGBTQ+. Turistas gays. Consumo. Sexo. Hedonismo. 



 
 

ABSTRACT 
 
This study aims to identify whether the behavior of consumption in leisure 

travel of gay tourists manifests categories of hedonism from the perspective of the 
French philosopher Michel Onfray. The methodology used was a quantitative 
compound study. The study begins with the historiography of homosexuality, the gay 
movement and LGBTQ+ identities, from a theoretical and empirical investigation 
based on exploratory-descriptive research, from the perspective of the researcher, 
using elements of the Queer Theory. In a second moment, we sought the state of the 
art of publications on LGBTQ+ in the dissertations defended in the Graduate 
Programs in Tourism in Brazil and in all the Anais from the Seminários da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR), and 
other publications that relate LGBTQ+ tourism in the Journal of Homosexuality, 
through the bibliometric method. The theoretical-philosophical basis of the study finds 
explanations in the philosophy of hedonism, relating the search for pleasure 
associated with tourism, according to the concepts of postmodern hedonism in the 
conception of Michel Onfray. Hedonism is conceptualized from Socrates, from the 
Circus, Epicurean and Utilitarian schools. For the identification of the locus where 
LGBTQ+ tourism occurs, we sought to characterize the behavior of gays and 
bisexuals, specifically, which occurs with greater emphasis in certain cities, which 
present an active gay scene, busy nightlife, population with an open mindset for the 
diversity and low lgbtphobia index, as well as hosting structure and services open to 
gay audiences, considered gay-friendly destinations. Urban destinations concentrate 
the largest number of gay tourists by presenting a variety of entertainment for the 
segment, with attributes associated with freedom, as well as traditional LGBT Pride 
Parades. This Study also addresses sex tourism, in the form of male prostitution, 
whose offer of sexual services takes place in bars, restaurants, nightclubs, pub 
videos, gay clubs of various types and in saunas. The use of new technologies 
facilitates the hiring of male sexual services, enabling tourists to program sexual 
activities at the destination, conferring this practice hedonistic character. Empirically, 
three data sources are used in this study: 1) the data prepared and published by 
Community Marketing & Insights, between the years 2012 and 2018 that present a 
universal character, an exploratory research, as a pre-test, conducted at the 22nd 
Pride LGBTI of São Paulo (2018), and a survey survey, inserted in the Google Forms 
platform, with 1403 gay and bisexual male drivers cisgenders and transgender. The 
results showed that the Brazilian public differs in several aspects of American 
tourists, not reflecting the economic and motivational characteristics pointed out by 
the World Tourism Organization (2017), besides demystifying that tourists gays seek 
for sex tourism. The peculiarities of Brazilian gay and bisexual tourists, trace a 
unique profile of this public, characterized by not having children, with an average 
age of 30 years, belonging to "Class C", who seek cultural and rest activities in their 
leisure trips. Finally, the three data sources anchored in the elements pointed out as 
characteristic of LGBTQ + identity were related to hedonistic theory. 
 
Keywords: LGBTQ+ Tourists. Gay Tourists. Consumption. Sex. Hedonism. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O estudo baseia-se no que escreve Butler (1990, 1993), Louro (2000, 2001), 

Nunan (2003), sobre as identidades. A identidade do pesquisador (e tantas outras) 

enquanto gay é uma construção social e histórica, que segue a lógica do desejo 

homossexual. As transformações da sociedade do século XIX que passou a 

catalogar e rotular o que foge a norma, o que não se encaixa no modelo vigente, o 

da heteronormatividade, sofre pequenos abalos, mas continua imponente. 

As pessoas são catalogadas/rotuladas pela maneira como as quais elas 

desviam do padrão. Alguns homossexuais não se encaixam neste modelo, 

automaticamente distanciam-se do padrão heteronormativo enquanto outros o 

reforçam, craim-se novas identidades, de modo a suprir aquela anterior. Assim têm-

se duas dimensões na mesma identidade criada, uma corresponde à identidade 

vista pelo indivíduo (visão de si) e a outra vista pela sociedade (visão de terceiros). 

A identidade gay, que também é uma construção (heteronormativa) social e 

histórica, segue a premissa do desejo homossexual, que para muitos gays tem 

vivências coletivas/comuns, entre elas aprendizados fundamentais que são: 

aprender a ver do ponto de vista do heterossexual, que ser gay não é algo bom, a 

esconder (sua homossexualidade) e aprender a se preparar para revelar a 

sociedade sua nova identidade (FRY e MACRAE, 1983). 

A identidade gay só ocorre devido às transformações econômicas do século 

XIX, que criou condições para tal, como demonstração temos a transformação da 

família que passou de local de produção econômica para um local de afeto (NUNAN, 

2003). Agrava-se a isto que jovens deixam a casa de seus pais e mudam para 

centros econômicos desenvolvidos (PARKER, 2002), e alugam quartos ou 

apartamentos, o que favorece a manutenção de uma sexualidade particular, isso é 

mais evidente para homossexuais masculinos, alugam quartos como sendo 

irmãos/primos ou amigos, já para lésbicas foi só a partir de 1970 que puderam 

desprender-se do papel imposto de esposa/mãe (BUTLER, 1995). 

Esse favorecimento da sociedade para com os homossexuais, é de tal 

importância, vez que os indivíduos homossexuais passam a conhecer outros 

indivíduos homossexuais de locais diferentes, formando assim comunidades, que 

desenvolvem-se através de uma identidade sexual comum (HUGHES, 2006; 

PARKER, 2002). 
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Diante disto, analisar o turismo LGBTQ+ – Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais ou Transgêneros, Queers e outras identidades1 - contempla 

saber que esta população busca experiências que englobam o prazer, o descanso, o 

consumo de bens e serviços, diversão em grandes centros urbanos ou em destinos 

de sol e praia. Urry (2001) ao conceber o turismo como uma fonte de prazer atetna 

para as peculiaridades de cada turista, no caso da comunidade gay, é carregada por 

seus estigmas, estereótipos, sofrimentos e preconceitos. 

As pessoas precisam vivenciar prazeres particularmente distintos, que 
envolvam diferentes sentidos, ou que situem em uma escala diferente 
daquela com que se deparam em sua vida cotidiana. Existem diferentes 
maneiras mediante as quais uma divisão entre o ordinário e o extraordinário 
pode ser estabelecida e mantida (URRY, 2001, p. 28). 

Embora o público LGBTQ+ tivesse sempre um comportamento de consumo 

diferenciado do público heterossexual, foi a partir de 1990 que os publicitários 

descobriram o mercado LGBTQ+ para estudos específicos, tanto na forma de 

possibilidades como de latências, nos mais diversos segmentos da economia, de 

imóveis ao consumo do lazer. Estas pesquisas se baseavam em descobrir o 

tamanho da comunidade homossexual e seu poder e padrão de consumo (AVENA, 

2005). A partir de então, certa visibilidade foi atribuída à comunidade LGBTQ+ pelo 

poder de consumo que detêm, sendo descritos, como o “mercado dos sonhos”. 

Segundo Urry (2001, p. 17) é preciso se “levar em consideração como os 

grupos sociais constroem seu olhar turístico é uma boa maneira de perceber o que 

está acontecendo na ‘sociedade normal’”. 

Para Avena (2005), as culturas de consumo podem se formar em torno de 

características tais como idade, gênero, raça/etnia, classe social, orientação sexual, 

dentre outras, logo, pode-se compreender que a cultura do consumo do público 

LGBTQ+ deriva de uma “subcultura gay”, que inclui, diversas características como 

dos produtos e serviços especializados para esse público. 

Seguindo a tendência mundial de segmentação turística, o agrupamento dos 

perfis dos turistas fornece mais ferramentas para melhor conhecer o público que 

_______________  
 
1 Apresento no Apêndice 1 um quadro que trará compreensões para o leitor que não esteja 

familiarizado com a sigla LGBTQ+. 
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visita determinados locais, com isso surge “naturalmente” o segmento do turismo 

LGBT.  

Nunan (2003) traçou um perfil do público LGBT, sendo em grande parte 

profissionais liberais, bem como médicos/as, publicitários/as, advogado/as, 

professores/as, empresário/ass de diversos setores.  

Segundo dados da Organização Mundial do Turismo (2017), os turistas 

LGBTQ+ representam de 3 a 7% do total de turistas mundiais. Esse público gasta 

30% a mais do que os turistas heterossexuais. 

Segundo levantamento realizado pelo Community Marketing & Insights (CMI, 

2017, 2018) nos Estados Unidos, o turista LGBTQ+ possui renda familiar acima da 

média nacional, possuem os principais cartões de crédito, passaporte válido, 

programas de milhagem, reservam mais de U$ 1500/pessoa por período de férias, 

compram por meio de agências de viagens, gozam de maior período de férias que 

heterossexuais, imensa maioria possui passaporte válido, incluindo viagens ao 

exterior, permanecem cinco ou mais noites em hotéis, tem costumes de realizarem 

cruzeiros marítimos, entre 4% e 5% se consideram turistas de alto luxo, e entre 10% 

e 11% consideram-se turistas econômicos. 

Nunan (2003) apresenta pontos no qual consumidores LGBTQ+ se diferem 

dos heterossexuais, como tendo um comportamento mais individualista, maior 

necessidade de se associar com outras pessoas de um mesmo grupo, possuem 

certo distanciamento de rotina, procuram um meio de diminuir o estresse e são mais 

desconfiados em relação às instituições sociais. Relacionando à necessidade de 

associação a outros da comunidade LGBT, percebe-se o consumo em 

estabelecimentos destinados exclusivamente para gays e lésbicas é apontado por 

Lanzarini e Rial (2010, p. 6) estando “diretamente ligado à aceitação de uma 

identidade, partindo do pressuposto de que determinados comportamentos de 

consumo servem para esconder, explorar ou mesmo revelar a identidade 

homossexual”, compreendidos como sendo Gay ou Lésbica, é um termo que se 

refere principalmente a uma pessoa com prática sexual onde os parceiros são do 

mesmo sexo, a característica de ser homossexual é frequentemente apropriada pelo 

indivíduo que “sai do armário”, que se assume, conforme relata Eve Kosofsky 

Sedgwick (1990), na obra “A epistemologia do armário”. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do objeto de pesquisa se deu de maneira intencional, pois está 

associada à identidade do pesquisador, pelo desejo de aprofundar a relação com o 

fenômeno do turismo, situação essa que o coloca num queering, a ser exposto neste 

estudo. 

O estudo apresenta um posicionamento crítico, característica do 

pesquisador, como sujeito e, portanto, como produtor de um conhecimento/saber, 

que expressa um pensamento que afeta diretamente o texto – tratando-se da 

interpretação de quem escreve, enquanto autor da materialidade apresentando um 

panorama, em alguns momentos sob a ótica formal, outros sob a ótica queer, sob 

uma lente das sexualidades desviantes, não-heterossexual, que pode apresentar ao 

leitor uma perspectiva nova, conforme afirma Bochner (2002). 

Embora a teoria hedonista não especifique comportamentos a partir de 

identidades de gênero, o enfoque deste estudo é no turista gay, uma escolha do 

pesquisador, diante da dificuldade da obtenção de publicações e dados que 

abrangessem todo o espectro LGBTQ+ e o turismo. Dada a disponibilização de 

estudos recentes sobre a homossexualidade masculina, optou-se por estabelecer o 

presente estudo em grande maioria à homossexualidade masculina, da mesma 

maneira que Trevisan (2018) e Parker (2002) em suas obras. 

Após se descobrir como sujeito homossexual, o pesquisador vivenciou todos 

os empecilhos sociais que são postos na sociedade, tais como o preconceito, a 

violência, os estigmas, as exclusões, entre outros importunos. Fatos estes que 

possibilitaram perceber nos espaços educacionais uma forma de resistência, luta, 

combate e empoderamento. Fugindo da heteronormatividade, alguém que se 

relaciona com pessoas do mesmo sexo, que não dispõe de políticas públicas 

explÍcitas, que fica a margem da legalidade, o corpo gay, lésbico, trans e queer 

lutam e resistem às normas, fogem da masculinidade padrão, é político pelo simples 

fato de existir, vez que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. 

Relatório elaborado por Julio Pinheiro Cardia, ex-coordenador da Diretoria 

de Promoção dos Direitos LGBTs do Ministério dos Direitos Humanos, foi analisado 

as denúncias de 4.422 assassinato registrados entre 2011 e 2018 pelo Disque 100, 

pelo Transgender Europe e pelo Grupo Gay da Bahia, o que corresponde a uma 
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média de 552 mortes por ano, o que significa que a cada 16 horas há uma vítima de 

LGBTfobia no país (PREITE SOBRINHO, 2019).  

O corpo gay possibilita perceber que enquanto indivíduo se é policiado, 

disciplinado, fixado. Pode-se relatar, a título de registro antropológico, que as 

vivências das experiências sexuais ocorreram tardiamente, ao contrário dos 

adolescentes heterossexuais com vivências amorosas e sexuais, a realidade do 

autor é caracterizada pela opressão, tendo sido liberto apenas num momento que 

através de muitas leituras, conhecimento e reflexão percebeu a normalidade da 

sexualidade e afetividade não heteronormativa. 

Ainda no século XXI há um tabu ao abordar a sexualidade, e ainda mais a 

afetividade, o machismo impede que muitos homens expressem seus sentimentos, 

há uma vangloriação das conquistas sexuais, colocando as mulheres enquanto 

objetos sexuais (RUBIN, 1975; BUTLER, 1990; DE LAURETIS, 1991). Para o 

pesquisador, a conquista da sexualidade se deu da mesma forma que a conquista 

intelectual, baseando-se inicialmente em Paulo Freire (1997, 1998), onde ocorre um 

processo de autonomia, necessário para deixar de ser oprimido. 

A graduação em Pedagogia possibilitou ao autor meios para compreender 

os sistemas educativos, compreender como as instituições de ensino são 

construções que reforçam as exclusões e os preconceitos (FOUCAULT, 1988), dos 

quais sofreu na pele e no psicológico. Desta forma, os estudos realizados acerca de 

gênero e diversidade se intensificaram, como meio para uma educação inclusiva, 

que lhe permitiram conhecer as múltiplas identidades, a vivência dos corpos e dos 

desejos (FOUCAULT, 1988; LOURO, 2000). Precariamente, a educação sexual é 

abordada nos âmbitos escolares, porém, consiste em uma função pedagógica (ainda 

que ocorra minimamente). 

A educação sexual pode-se assim dizer é uma ramificação do processo de 
ensino-aprendizagem, onde pode-se agir num campo que após a repressão 
passa por um momento de avanço, possibilitando além de estudos e 
análises de casos, a vida plena do indivíduo, onde vive-se o prazer, e 
questiona-se o prazer (questiona-se sem o impor, sem o reprimir, 
questionamentos para uma felicidade pública) (NEVES, 2011, p. 20). 

Tonatto e Sapiro (2002) relatam a visível falta de estudos sobre sexualidade 

e educação na academia brasileira, penetrando por este meio de estudos e sua 

escassez, as autoras interrogam educadores e comprovam que os profissionais de 
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escolas percebem a necessidade de abordar as questões relativas à sexualidade no 

ambiente escolar, porém não têm subsídios científicos para efetuar um bom 

trabalho. 

Silva e Megid Neto (2006) então apresentam que no período que marca a 

mudança do século XX para o século XXI (1998-2001) apenas 33 defesas sobre 

sexualidade e educação foram encontradas nas universidades brasileiras. A primeira 

produção sobre sexualidade data de 1977, que foi uma dissertação de mestrado, 

apresentada e defendida na Unicamp. Para as autoras a produção da pesquisa só 

foi possível pois, provavelmente, houve abertura política no país. Isso é reflexo de 

um conservadorismo existente nas instituições. 

Essa escassez de produção cientifica sobre o tema educação e sexualidade 

foi aos poucos diminuindo, as pesquisas realizadas no âmbito da educação, passam 

a ter maior destaque, alavancadas, parcialmente por conta da criação da Associação 

Brasileira de Estudos da Homocultura (ABEH), que contribui para a compreensão da 

forma como a sociedade regula toda uma ordem social. A existência de grupos de 

pesquisa, eventos acadêmicos (a exemplo do Encontro Nacional Universitário de 

Diversidade Sexual – ENUDS), acrescido de leituras individuais possibilitam que os 

estudantes formem um self, uma identidade em permanente construção. Nunan 

(2003, p. 120) afirma que isso “não é um objeto em si, mas é construído 

socialmente, através de um acúmulo de experiência e crenças”. 

Nunan (2003) percebe como importante conhecer os prazeres, os espaços 

sociais, os espaços de lutas políticas e as subculturas que a população LGBTQ+ 

vivencia, pretensão esta que se busca descrever por meio de pesquisas 

bibliográficas e documentais, e, também inserindo relatos da história de vida deste 

autor, criando, segundo Jones e Adams (2010) fatos que retratem as experiências 

reconhecíveis, que exponham simples e especificamente um resultado acionável.  

A diplomação em Pedagogia, acompanhada da experiência profissional no 

âmbito escolar contribuem para que se perceba inúmeros fatos que comprovam as 

situações de bullying, de opressão, de violência, conforme relatou Foucault (1988, 

2013) e Sandoval (2000); as mesmas vivenciadas pelo pesquisador. A opressão, 

não só com os alunos, mas também com os docentes, está imbuída no sistema 

educacional. Ocupar o cargo de coordenador pedagógico, sendo gay, implicou 

frequentemente em novas opressões, regulando a vivência da sexualidade na vida 

privada. Surge por parte de colegas de trabalho, chefias diretas e indiretas, 



27 
 

 

conselhos a não exposição da orientação sexual. Ou seja, a heteronormatividade é 

imposta (BUTLER, 1990; LOURO, 2000, 2001), os sistemas de poder exercem suas 

funções sobre os corpos (FOUCAULT, 1988, 2013). 

Isto porto, imbuído do papel de indivíduo gay, pesquisador queer, 

participante dos acontecimentos LGBTQ+, há um aglomerado de experiências que 

possibilita compreender por uma perspectiva privilegiada a influência do Movimento 

LGBTQ+ na sociedade (POLLOCK, 2007). 

O turismo enquanto uma atividade de lazer, evolui para um estilo de vida, 

uma característica que atrela-se ao perfil do pesquisador. Viajar é algo que consome 

o imaginário, a busca por novas culturas, novas descobertas que o motivam ao 

ponto em que fazer turismo torna-se uma necessidade. Mas, o turismo praticado por 

uma parcela da população, incute em segregá-los, ou melhor, segmentá-los: o 

Turismo LGBT. 

É através dos saberes compartilhados sobre as teorias do turismo GLS 

(OLIVEIRA, 2002, ANGELI, 2004; TRIGO, 2009) que este estudo se inicia, há uma 

consciência do perfil de turista, que se aprofundou em novos autores para melhor 

entendimento desta segmentação. 

As experiências de viagens possibilitaram compreender a forma como o 

turista LGBT, a percepção que este turista ocupa no fenômeno Turismo, o modo 

único de consumir, as motivações de viagem, as companhias de viagem, a escolha 

pelos serviços, as destinações escolhidas, as peculiaridades que o turista LGBTQ+ 

possui, com base em sua própria realidade, corroboram para perceber as poucas 

pesquisas sobre o turismo de LGBTQ+, em especial pelos Programas de Pós-

Graduação em Turismo no Brasil, vez que em outros países este campo de estudo 

já vem sendo pesquisado com maior ênfase, ainda que pelo viés econômico. 

Inicialmente, o projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em Turismo (UFPR), previa como objeto de análise uma pesquisa de 

cunho econômico, pois, tomava como base a bibliografia conhecida sobre o pink 

money (HUGHES, 2006) colocando o turista LGBTQ+ como um nicho de mercado 

propulsionador da economia turística (OMT, 2017, IGLTA, 2019). Tal como na área 

da educação, os estudos envolvendo sexualidade são poucos, em suma, pesquisas 

que focam nos impactos econômicos gerados pelo consumismo de turistas LGBTQ+ 

tomam como fontes pesquisas de empresas contratadas (OTURESP, CMI, 

OUTNOW, LGBTQ+ CAPITAL), em menor quantidade de pesquisas atrelam o 
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turismo LGBTQ+ com o turismo sexual (NEVES e BRAMBATTI, 2018b; 2019) e 

consequentemente seus impactos na sociedade visitada; outras buscam apontar 

destinações (NEVES, 2015; MORAES, 2016; NESTPICK, 2017), eventos – como as 

Paradas Gays e concertos musicais (ALMEIDA e SUGIYAMA, 2008; VILAÇA, 2010), 

entre outras peculiaridades e particularidades. 

Com isso, ocorreram sutis modificações no objeto de investigação, onde se 

busca identificar, através de pesquisa na literatura existente, se o comportamento do 

público LGBTQ+ expressa as categorias do hedonismo. 

Contudo, o contato direto com a pesquisa oportuniza um diálogo entre o 

pesquisador e a sociedade, de modo a apresentar a interpretação do fato com maior 

aprofundamento. Este fato serve como motivação, para ampliar os horizontes das 

pesquisas no turismo, fornecendo contribuições para melhor entendimento do 

segmento LGBTQ+ e da comunidade que a constitui, oportunizando um lugar 

discursivo destes na produção da ciência, motivo que leva o autor a adotar a teoria 

queer. 

O turista LGBTQ+ tem motivações de viagens e preocupações especificas. 

O 23rd Annual LGBTQ Tourism & Hospitality Survey (CMI, 2018) aponta que para 

78% dos turistas é importante hospedar-se em hotéis que tenha políticas de não-

discriminação. Há uma busca por determinados locais, eventos, gastronomia e 

cultura, que difere dos turistas heterossexuais, o mesmo levantamento averiguou 

que um destino com legislações que protejam essa comunidade tem 84% mais 

chances de ser visitado.  

O Second Global Report on LGBT Tourism (OMT, 2017) toma como base 

características desse público, a necessidade de garantia de que estes possam 

manter a integridade física nos destinos visitados, vez que correm riscos de serem 

mortos em determinadas localidades pelo fato de sua sexualidade. 

Essa diferenciação dos públicos tem raízes que são encontradas nos 

históricos da criação do sujeito homossexual, enquanto categoria médica e jurídica 

(FOUCAULT, 1988), posteriormente ao Movimento LGBT, em especial ao 

movimento gay, vez que este acaba exercendo uma supremacia nas pautas de lutas 

sobre as demais sexualidades e as conquistas advindas, o turista LGBTQ+ ao sair 

do armário (SEDGWICK, 1990), pode-se expressar com mais eloquência e 

evidência.  
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Mesmo com tantos avanços na conquista de direitos LGBTQ+, diversas 

nações repudiam e proíbem a homossexualidade, segundo a 13º edição do relatório 

“Homofobia de Estado” (ILGA, 2019), ainda há 70 países onde se manter relações 

homossexuais é punido com multa, prisão (inclusive perpétua) e/ou pena de morte2. 

São localidades como estas (algumas, não potenciais ao turismo), que figuram entre 

os destinos não amigáveis aos LGBTQ+, em outras palavras, destinos que devem 

ser visitados com extrema precaução, ou ainda, não serem visitados. Um dos 

principais guias para viajantes gays, o Spartacus (2019), cita ainda uma outra 

“desmotivação” de viagem, determinados países dificultam ou impedem a entrada de 

medicamento retroviral (no tratamento do vírus HIV), sendo a Aids3 ainda 

caracterizada como a doença dos viados (TREVISAN, 2018).  

Percebe-se que o turista gay possui necessidades, anseios, características e 

limitações, diferentes dos turistas heterossexuais, que são reforçadas, em diversos 

casos, como: na reserva de um quarto em hotel com uma cama de casal; na 

obtenção de visto quando em lua de mel; na contratação de um seguro de viagem e 

inclusão de um cônjuge do mesmo sexo; e outros direitos concedidos a qualquer 

heterossexual. Cabe ressaltar que, turistas LGBTQ+, não devem ser concebidos 

como dados estatísticos meramente, mas sim como exalta Foucault (1988, 2013) 

sendo os LGBTQ+ portadores de histórias e subjetividades que resistiram 

historicamente aos regimes de repressão e aos sistemas de poder.  

Desta forma o presente estudo é constituído por seis capítulos, o primeiro 

apresenta uma introdução ao tema da identidade LGBT, relatando a historiografia da 

homossexualidade, passando pelo entendimento de que a mesma era um desvio 

conduta, depois entendida como doença, para enfim ser percebida como uma 

identidade. Esse processo ocorreu apenas por conta de um movimento que saiu às 

_______________  
 
2 África: Argélia, Botsuana, Burundi, Camarões, Chade, Comores, Eritreia, Esuatini, Etiópia, Gâmbia, 

Gana, Guiné, Quênia, Libéria, Líbia, Malawi, Marrocos, Maurício, Mauritânia, Namíbia, Nigéria, 
Senegal, Serra Leoa, Somália , Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Togo, Tunis, Tunísia, Uganda, 
Zâmbia, Zimbábue; O Caribe: Antígua e Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, 
São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia; Ásia: Afeganistão, Arábia Saudita, Bangladesh, Brunei, Butão, 
Catar, Emirados Árabes Unidos, Irã, Kuwait, Líbano, Malásia, Maldivas, Mianmar, Omã, Palestina 
(Gaza), Paquistão, Cingapura, Síria, Sri Lanka, Turquemenistão, Uzbequistão Iêmen; Oceania: 
Ilhas Cook (Nova Zelândia), Ilhas Salomão, Kiribati, Papua-Nova Guiné, Samoa, Tonga, Tuvalu; 
Criminalização de fato: Egito, Iraque. 

3 Ao longo do estudo é possível notar a grafia Aids e AIDS, o uso da letra inicial maiúscula atende ao 
novo acordo ortográfico, datado de 2009, enquanto que escrito com todas as letras em maiúscula 
era a norma anterior, que foi adotada em alguns documentos, e se respeitou na transcrição de 
citações.  
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ruas, travou batalhas, e se impôs socialmente, a fim de serem desmarginalizados e 

reconhecidos como indivíduos de direito. Além do objetivo da pesquisa e da 

metodologia utilizada, explica a teoria queer como forma de relatar a experiência do 

pesquisador e o papel deste estudo. 

O segundo capítulo traz uma análise bibliométrica das pesquisas que 

envolvem LGBT no turismo, entendidos majoritariamente como um segmento. Para 

tanto há uma coleta de dados, buscando identificar o que se abordou acerca do 

turismo LGBT nos Programas de Pós-Graduação em Turismo das universidades 

brasileiras, onde apenas sete dissertações foram encontradas. Posteriormente 

estendeu-se esse levantamento aos anais dos Seminários da ANPTUR (principal 

evento acadêmico do turismo no Brasil) obtendo-se nove artigos que abordam a 

temática LGBT. Por fim realizou-se uma busca na base de dados Francys & Taylor 

(Routledge) que concentra o Journal of Homosexuality, constando onze artigos, 

possibilitando constatar que as discussões sobre o turismo não-heterossexual têm 

maior aprofundamento no Estados Unidos e em países da comunidade europeia. 

O terceiro capítulo aborda o hedonismo, buscando nas suas raízes 

filosóficas gregas explicações que culminam no hedonismo proposto pelo filósofo 

francês Michel Onfray. Para tanto, há um registro do entendimento hedonista por 

Sócrates, Cálicles, Platão, Górgias, Aristipo de Cirene e Epicuro de Samos, com 

reflexo no hedonismo utilitarista de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. O 

hedonismo como compreendido por Michel Onfray é parte da filosofia pós-moderna.  

O quarto capítulo deste estudo evidencia as particularidades do turista 

LGBTQ+, com destaque ao turista gay, fazendo correlações com seu modo de vida, 

diferenciando-o do consumidor heterossexual. O consumo de determinados destinos 

e empreendimentos gay-friendly caracterizam a oferta para este segmento; bem 

como o consumo do sexo, inclusive via prostituição e de serviços e produtos de luxo. 

O quinto capítulo, que apresenta os resultados deste estudo, toma como 

base os relatórios emitidos pelo CMI entre os anos de 2012 e 2019, traçando um 

perfil dos turistas LGBTQ+ ao longo dos anos, apresentando uma série de dados e 

tabelas. Após isso, há a exposição dos dados referentes à uma pesquisa de campo, 

ocorrida por ocasião da 22ª Parada do Orgulho LGBTI de São Paulo, que contou 

com 51 respondentes, esses dados caracterizam-se como um estudo inicial, também 

compreendido como um pré-teste. Por fim, há a apresentação de dados referente a 

uma amostra nacional por meio de uma pesquisa survey, que teve como foco os 
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turistas gays e bissexuais brasileiros. A amostra conta com 1403 respostas válidas, 

que foram utilizadas para traçar o perfil destes turistas. A análise dos dados ocorre 

na mesma seção. 

Por fim, as considerações finais deste estudo são apresentadas, seguida de 

recomendações para estudos futuros ou iniciativas para possibilitar análises dos 

turistas LGBTQ+. Consta ainda nos elementos pós-textuais as referências utilizadas; 

além do Apêndice 1 que esmiúça a sigla LGBTTTQQIA e outras sexualidades; e por 

fim, o Apêndice 2 com os dados consolidados do survey realizado no mês de 

dezembro de 2019. 

 

1.2 OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

O objetivo geral deste estudo é identificar se o comportamento de consumo 

em viagens de lazer do turista gay manifesta categorias do hedonismo na 

perspectiva de Michel Onfray. 

De modo especifico: (1) Analisar a formação das identidades não-

heterossexuais; (2) Identificar perfis de consumo do turista gay em viagens de lazer, 

a partir de artigos publicados em periódicos e dos relatórios do CMI; (3) Analisar as 

correntes filosóficas que abordam o hedonismo; (4) Pormenorizar o materialismo 

hedonista de Michel Onfray; (5) Relacionar a oferta do segmento turismo LGBT com 

a prática turística de gays, (6) Identificar as motivações de viagens do turista LGBT 

participantes de uma Parada do Orgulho LGBT; (7) Realizar pesquisa survey para 

traçar um perfil do turista gay e bissexual masculino brasileiro. 

As hipóteses que orientam o presente trabalho são que:  

a) (1) O turista gay busca experiências em viagens que satisfaçam o 

prazer, o descanso, o consumo de bens e serviços de qualidade, o 

luxo, o sexo, diversão em grandes centros urbanos ou em destinos de 

sol e praia, de preferência em destinos e locais LGBT-Friendly;  

b) (2) O uso do corpo, para o gozo e o prazer em viagens está associado 

a um comportamento hedonista como identificado por Michel Onfray. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

Para a verificação das hipóteses e solução do problema de pesquisa, faz-se 

pertinente e essencial apresentar os procedimentos metodológicos, que culminam 

no alcance dos objetivos e resultados. O pesquisador ao utilizar-se de uma 

metodologia adota um caminho para alcançar ao fim a qual se propôs, e apoiado no 

método científico atinge o conhecimento por meio de processos intelectuais e 

técnicos (GIL, 2002). É desta forma que o pesquisador tem acesso aos referenciais 

teóricos confiáveis para seu estudo, além de lentes teóricas que proporcionam um 

novo olhar sobre a ciência.  

Para explicar a identidade LGBTQ+ utilizou-se da teoria queer, 

complementado por larga literatura existente sobre o tema nas mais diversas 

abordagens. O método bibliométrico foi utilizado para a investigação sobre o estado 

da arte das publicações sobre o tema LGBT e turismo.  

Para compreensão do consumo LGBTQ+ em viagens foi utilizado a pesquisa 

documental em publicações existentes de natureza quantitativa. Optou-se 

inicialmente por utilizar dados já publicados pelo CMI referente ao perfil dos turistas 

LGBTQ americanos, uma vez que apresentam características universalmente 

aceitas pelo mercado. Em seguida realizou-se duas pesquisas, com o público LGBT.  

O que se pode verificar em relação a este procedimento de análise é a 
preocupação de realizar não apenas a triangulação entre métodos, como se 
observa pelos meios de coleta de dados; mas também a de dados, dentro 
da classificação de Denzin, de modo a produzir em momentos diferentes a 
maior qualidade de dados (ZAPPELLINI e FEUERSCHÜTTE, 2015, p. 257). 

A compreensão da relação entre o comportamento de consumo em viagens 

do público gay com a sua identidade só é possível mediante aplicação de categorias 

subjetivas, como a teoria hedonista.  

A escolha por uma pesquisa qualitativa ocorreu porque possibilitou adotar 

ideias filosóficas mais abrangentes, o que auxiliou o pesquisador na comprovação 

das hipóteses (CRESWELL, 2016). Os significados interpretados pelo pesquisador 

deriva da sua experiência na área de estudos LGBTQ+, as concepções prévias do 

estudo foram moldadas ao longo da pesquisa. 

As particularidades que definem a identidade LGBTQ+ foram coletadas em 

livros, artigos, registros históricos, documentos, biografias; e descritas sob as 
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interpretações feitas pelo autor. O que a caracteriza como uma pesquisa 

bibliográfica, de cunho exploratório. A postura do autor baseia-se em aprimorar as 

ideias que este já possui ao agregar mais informações, novos dados, reflexões e 

escritos de outros autores. Definindo portanto o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método. 

As prerrogativas da pesquisa bibliográfica, segundo Nascimento (2015) é 

possibilitar ao pesquisador um respaldo sobre uma variedade de fenômenos tão 

ampla que o mesmo poderia diretamente pesquisar. Aqui reside uma das premissas 

da pesquisa bibliográfica, ao ofertar dados dispersos no tempo e no espaço. 

a pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a 
resolução de um problema pode ser obtida através dela, por outro, tanto a 
pesquisa de laboratório quanto à de campo (documentação direta) exigem, 
como premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a 
analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser 
considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa científica 
(LAKATOS e MARCONI, 1992, p. 44) 

A pesquisa bibliográfica insere no pesquisador conteúdos teóricos variados, 

que aumenta seu conhecimento e compreensão sobre a temática pesquisada. 

Quando o pesquisador opta por um material de alta qualidade, faz uma imersão 

sobre o estudo, sua produção pode ser a posteriori um novo material de consulta. 

Isto é, a pesquisa bibliográfica, é um ciclo, indispensável aos estudos qualitativos. 

Todo e qualquer trabalho acadêmico requer um conhecimento sobre os 
livros, artigos, periódicos de modo impresso, eletrônico, entre outros, sendo 
imprescindível um processo metodológico, um certo caminho a seguir, como 
forma de ser racional e econômica para aquele que realiza a pesquisa 
(SOUZA, 2001, p. 59). 

Segundo Creswell (2016, p. 32), na pesquisa qualitativa o autor busca 

compreender “o contexto ou o cenário dos participantes, visitando tal contexto e 

reunindo informações pessoalmente. Também interpretam o que encontram, uma 

interpretação moldada pelas próprias experiências e origens do pesquisador”. 

Para Vergara (2012) a coleta de dados pode ocorrer pela observação do 

pesquisador, durante o processo de pesquisa, em diversas formas e contextos. 

Nascimento (2015, p. 20) acredita que o pesquisador pode tomar nota em diversos 

meios, como em “documentos, jornais, papéis oficiais, registros estatísticos, fotos, 



34 
 

 

discos, filmes e vídeos [..] qualquer objeto que possa contribuir para a investigação 

de determinado fato ou fenômeno”. 

Para elaborar o estado da arte, a preferência nas pesquisas nacionais 

acerca do turismo LGBTQ foi exaltada, assim foi realizado pesquisa nos Programas 

de Pós-Graduação em Turismo (PPGTUR) das universidades brasileiras, para tanto 

ocorreu o acesso às páginas de internet dos programas, e optou pelo download das 

dissertações disponíveis por meio da extensão Batch Link Downloader disponível 

para o navegador Google Chrome, o que resultou em 1486 dissertações defendidas 

entre os anos de 1997 a 2019, nestas dissertações buscou-se por aquelas que 

contivessem os termos “homossexuais/homossexualidade, gays, lésbicas, LGBT, 

GLBT, GLS, queer”, encontrando apenas 7 dissertações que tratavam diremante do 

assunto, sendo úteis a este estudo, o que representa 0,47% das pesquisas 

realizadas por mestrandos nos PPGTUR.  

Ademais, foi realizado o mesmo procedimento de coleta de arquivos na 

página de internet da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Turismo (ANPTUR), o objetivo desta coleta foi de proceder aos downloads de artigos 

apresentados nos Seminários ocorridos entre os anos de 2002 e 2018, o que 

resultou em 2276 arquivos, entre resumos e artigos. No XIV Seminário, as 

publicações em anais resultam apenas nos resumos dos trabalhos; no XV Seminário 

os anais repetem o seminário anterior, porém, devido a uma falha no sistema, os 

arquivos baixados para este estudo resultou nos artigos completos, sendo que 

posteriormente a ANPTUR reestabeleceu a página de internet e passou a 

disponibilizar apenas os resumos destes artigos. O procedimento adotado foi o 

mesmo que os realizados nas buscas em dissertações, sendo que se encontrou 9 

artigos sobre a temática LGBTQ nos anais do evento, o que representa 0,39% dos 

artigos. 

Para fornecer um posicionamento não focado na heterossexualidade, optou-

se por utilizar a base de dados da Taylor & Francis, em especial ao Journal of 

Homosexuality, periódico destinado a publicar pesquisas sobre LGBTQ+ desde 

1974. O total de artigos publicados no periódico não foi contabilizado, visto que 

possui mais de 67 volumes. O procedimento adotado neste caso foi de inserir 

palavras chaves para busca de artigos, incialmente foram inseridas as palavras 

“tourism; tourist; travel” para resultados em títulos, resumo e palavras-chave dos 

artigos, o que resultou em mais de uma centena de publicações; posteriormente 
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realizou-se a busca por “tourism; tourist; travel pride; hotel; vacation; holiday; 

consumer, life style; marketing; destination; cruise” em títulos de artigos, que 

pudessem abordar a temática do turismo, desta busca resultaram 25 artigos, que 

foram analisados e filtrados novamente. Por fim, após a leitura prévia dos artigos 

(resumo e/ou introdução) constatou-se que apenas 11 deles de fato relacionavam-se 

com o turismo. 

O estudo apresenta um composto das concepções do construtivismo social 

e da concepção reivindicatória/participatória conforme propostos por Creswell 

(2016). Ocorrendo a defesa de que os indivíduos (LGBTQ+) interpretam e vivenciam 

o mundo sob diferentes suposições, necessitando do leitor um grau de confiança no 

pesquisador e nos participantes que a integram; essa interação dos agentes 

envolvidos, o ambiente em que vivem, as normas históricas e sociais que 

coordenam as ações, são partes do ‘construtivismo social’; por concentrar-se em um 

contexto específico, os pesquisadores geram ou induzem ao desenvolvimento de 

uma teoria ou um padrão. 

Os pesquisadores reconhecem que suas próprias origens moldam sua 
interpretação e se posicionam na pesquisa para reconhecer como sua 
interpretação flui de suas experiências pessoais, culturais e históricas. A 
intenção do pesquisador é extrair sentido dos (ou interpretar) significados 
que os outros atribuem ao mundo (CRESWELL, 2016, p. 31) 

Sendo o público LGBTQ+ marginalizada/do, se faz preciso utilizar a 

concepção reivindicatória/participatória, pois “proporciona uma voz a esses 

participantes, elevando sua consciência ou sugerindo uma agenda de mudança para 

melhorar suas vidas. Torna-se uma voz unida para a reforma e mudança” 

(CRESWELL, 2016, p. 33). 

A teoria queer, se enquadra nesta concepção, por apresentar uma 

perspectiva diferenciada, onde enfoques teóricos são acrescidos de forma 

detalhadas, a concepção de Creswell (2016, p. 33) sobre a teoria queer é 

é uma teoria sobre gênero que afirma que a orientação sexual e a 
identidade sexual ou de gênero dos indivíduos são o resultado de um 
constructo social e que, portanto, não existem papéis sexuais essencial ou 
biologicamente inscritos na natureza humana, antes formas socialmente 
variáveis de desempenhar um ou vários papéis sexuais.  
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Nascimento (2015) concebe que nas ciências humanas, a concepção de 

corpo sempre esteve ligada à sexualidade, e a teoria queer apresenta-se como uma 

proposta para romper com a concepção naturalizada de sexo, gênero e desejo.  

Queer ou Genderqueer é um termo "guarda-chuva" proveniente do inglês, 
usado para designar pessoas que não seguem o padrão da 
heterossexualidade ou o binarismo de gênero. É comumente relacionado a 
pessoas que não se identificam com as formas usuais de identidade e 
orientação sexual, mas também é usado para representar gays, lésbicas, 
bissexuais ou transgêneros, de forma análoga à sigla LGBT. Seu significado 
inicial pode ser compreendido através da história da criação do termo, 
inicialmente uma gíria inglesa. Literalmente significa "estranho", "esquisito", 
"ridículo" ou "extraordinário”. (NASCIMENTO, 2015, p. 14). 

Neste estudo foi utilizado uma metodologia de triangulação de métodos e de 

dados, por se tratar de um tema complexo com variáveis subjetivas e numéricas, 

envolvendo os campos do conhecimento filosófico e socioeconômico.  

O método de triangulação envolve o uso de mais de uma técnica em um 
único estudo, a fim de obter uma compreensão mais ampla ou completa dos 
assuntos examinados. Os métodos usados são, frequentemente, 
complementares, de forma que os pontos fracos de uma abordagem são 
complementados pelos pontos fortes da outra. A triangulação geralmente 
utiliza tanto abordagens qualitativas quanto quantitativas no mesmo estudo 
(VEAL, 2011, p. 159). 

Creswell (2016) e Mertens (2003) entendem que membros da comunidade 

LGBT são públicos marginalizadas/dos, o que reforça os propósitos de 

transformação das concepções preestabelecidas, o que reforça a escolha da 

triangulação. 

Entende-se a triangulação como um procedimento que combina diferentes 
métodos de coleta de dados, distintas populações (ou amostras), diferentes 
perspectivas teóricas e diferentes momentos no tempo, para consolidar 
suas conclusões a respeito do fenômeno que está sendo investigado 
(ZAPPELLINI e FEUERSCHÜTTE, 2015, p. 257). 

Conforme pode-se perceber o estudo ao utilizar esta estratégia congrega, 

segundo Creswell (2016), uma constante comparação das correntes teóricas e 

filosóficas ao qual o estudo se propõe, dentre as quais identificar a essência da 

experiência vivida por gays em relação às viagens de lazer. 

Isto possibilita diversas abordagens para se chegar a uma consideração 

plausível do objeto de estudo. Para Creswell (2016) intercalar essas abordagens 
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corrobora para uma compreensão mais realista dos resultados do estudo. Para 

observar o comportamento de gays e o comportamento destes nas atividades de 

lazer em viagens. 

Dado o fato de que há pouco entendimento sobre os turistas LGBTQ+, 

escassez de pesquisas desenvolvidas com maior período de tempo, é preciso 

segundo Creswell (2016), que seja realizada uma abordagem qualitativa, por ser o 

tópico ainda recente, sem tratamento adequado, significa que teorias consolidadas 

não se aplicam a estes turistas em particular. 

[...] estes campos emergentes oferecem novos ensaios conceituais e 
ferramentas de interpretação capazes de contribuir para uma compreensão 
mais plena dos complexos processos de mudança que, estou convencido, 
têm atualmente um impacto na organização e na experiência da 
homossexualidade (PARKER, 2002, p. 24).  

Atrelado a esta abordagem, na pesquisa utiliza-se de estratégias de 

investigação do modo de vida dos indivíduos. E, no estudo de caso, o pesquisador 

coleta informações detalhadas por meio de procedimento de coleta de dados 

(CRESWELL, 2016). A observação do comportamento dos indivíduos é entendida 

por Creswell (2016, p. 42) como coleta de dados, para tanto o pesquisador deve 

identificar o grupo que compartilha de uma mesma cultura, e analisar como este 

grupo “desenvolve padrões compartilhados de comportamento”; sugere o autor a 

“observar os comportamentos dos participantes engajando-se em suas atividades” 

(p. 43).  

[...] o pesquisador procura estabelecer o significado de um fenômeno a 
partir dos pontos de vista dos participantes. Isso significa identificar o grupo 
que compartilha uma cultura e estudar como ele desenvolve padrões 
compartilhados de comportamento no decorrer do tempo (isso é, etnografia) 
(CRESWELL, 2016, p. 42). 

Agrega-se a este estudo uma pesquisa documental de cunho quantitativo, 

vez que ponderamos numericamente as informações acerca do turismo LGBTQ+. 

Para esta análise, fez-se o recorte dos relatórios Community Marketing & Insights 

(CMI), que retratam turistas LGBTQ+ residentes no EUA que tenham realizado 

alguma viagem nos dozes meses anterior ao ano de publicação da pesquisa, desta 

forma o relatório 17th Annual LGBTQ+ Travel Survey, publicado em 2012, apresenta 

dados referentes aos turistas que viajaram no final de 2011 até meados de 2012.  
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Selecionou-se tal documento por este ter sido publicado no mesmo ano em 

que a OMT elaborou em parceria com a IGLTA o primeiro relatório de Turismo LGBT 

da organização, seguido de outro, em 2017, sendo este o mais recente relatório 

sobre turismo LGBT da OMT. Estes estudos técnicos apontam inclusive os destinos 

mais recomendados por LGBTQ+. 

O CMI elaborou três pesquisas em parceira com a IGLTA, o 21st Annual 

Survey on LGBT Tourism & Hospitality – patrocinado pelo Tourism Toronto, Discover 

Your New Orleans e Las Vegas CVA, o 22nd Annual LGBT Tourism & Hospitality 

Survey – patrocinado pelo Tourism Toronto e Las Vegas CVA e 23rd Annual LGBT 

Tourism & Hospitality Survey – sem patrocínio. A pesquisa divulgada em dezembro 

de 2019, intitulada 24th Annual LGBT Tourism & Hospitality Survey, não conta com o 

apoio da IGLTA, e é patrocinada por Hawaii Tourism e Tourisme Mostreal. Os dados 

e análises destes relatórios podem ser visualizados no subcapítulo 5.1. 

Devido ao fato de que o perfil do turista gay norte-americano não representa 

a realidade do turista gay brasileiro, percebe-se a necessidade de elaborar uma 

pesquisa com o objetivo de traçar este perfil, primeiramente aplicou-se um 

questionário aos participantes da 22ª edição da Parada do Orgulho LGBTI de São 

Paulo, contendo 17 questões fechadas e 3 abertas. Foi obtida 51 respostas que 

compõe o teste inicial, onde se traçou um perfil dos turistas LGBT, este 

levantamento de dados possui confiabilidade de 80% e margem de erro de 9%, as 

perguntas realizadas foram, conforme a necessidade, modificadas ou suprimidas do 

survey aplicado em dezembro de 2019 e janeiro de 2020. 

O referido survey, contendo 23 questões fechadas e 4 questões abertas, foi 

criado na plataforma Google Forms, e foi disponibilizado aos participantes das 

seguintes maneira: (1) a organização do Congresso Internacional LGBTI, por meio 

do Grupo Dignidade, disponibilizou o e-mail dos inscritos no evento, totalizando 719 

contatos, destes, 13 e-mails retornaram; (2) ocorreu a divulgação do link em grupos 

do Facebook, os grupos escolhidos para divulgação abrangiam perfis de pessoas 

LGBTs4, e, de profissionais ou pesquisadores do turismo5, as publicações foram 

compartilhadas 27 vezes, obteve-se 233 comentários e 475 reações (curtidas, amei 

e uau); (3) no Instagram foi realizado a postagem na função stories, convidando as 
_______________  
 
4 LGBTQI+ Resistência pela Democracia!; ABEH - Associação Brasileira de Estudos da Homocultura; 

ENUDSD; TINAR. 
5 Bolsistas CAPES; Tourism Researchers Summit (Encontro de Pesquisadores do Turismo) 
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pessoas a responder o survey, para tanto o link ficou disponibilizado na “bio” do 

pesquisador6; (4) no Whatsapp foi encaminhado o link em três grupos de pessoas 

LGBTs, que somados contavam com 282 pessoas. 

No momento do calcular a quantidade de amostra necessária para o estudo, 

deparou-se com um dilema, “qual o tamanho da população LGBT no Brasil?” 

Em levantamento realizado pelo Projeto Sexualidade (ProSex), vinculado ao 

Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP), a quantidade de 

homens bissexuais e gays era de 10,4% no país, enquanto a porcentagem de 

mulheres bissexuais e lésbicas representava 6,3% (LADO A, 2009); segundo o 

estudo realizado pelo LGBT Capital (2016), a quantidade de brasileiros LGBTs é de 

13,4 milhões de pessoas, tendo leve acréscimo no ano de 2018, constando 13,6 

milhões de LGBTs (variação de 200 mil pessoas em dois anos); o instituto de 

pesquisa Out Now (2017), adota o Monitor de Yankelovich como base para o estudo, 

que combinado com a pesquisa aponta que há 9,5 milhões de pessoas LGBTs, das 

quais 5,7 milhões são acessíveis pela internet; aponta o jornal Brasil de Fato (2017) 

que:  

A população LGBTI no Brasil é estimada em 20 milhões de pessoas (não 
levando em conta as pessoas intersexo). Ainda que a comunidade LGBTI 
considere a cifra subestimada, já que muitas pessoas optam por não 
declararem sua identidade de gênero ou orientação sexual, o número já 
representa cerca de 10% da população nacional (BRASIL DE FATO, 2017, 
n.p) 

Para o cálculo da amostra deste estudo, dada a situação particular de que 

muitas pessoas LGBTs não se assumirem publicamente, não constam das 

estatísticas oficiais. No entanto, publicações e pesquisas apontam entre 9,5 milhões 

e 20 milhões de pessoas LGBTs no Brasil. Utilizando-se a fórmula para o cálculo da 

amostra, percebe-se que o número amostral, a margem de erro e confiabilidade não 

se alteram, se utilizados como universo 20 milhões ou 9,5 milhões de LGBTs, para 

exemplificar o cálculo a seguir foi adotado o maior número. 

Levando-se em conta que N é o tamanho da população, z representa o 

escore z, e representa a margem de erro, p o desvio padrão, obtém-se a seguinte 

fórmula7: 

_______________  
 
6 www.instagram.com/smithbig ou @smithbig – total de seguidores: 1.192 
7 Tamanho da amostra = ([z2.p(1-p)] / e2) / (1+[z2.p(1-p)] / e2.N]) 
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Tamanho da amostra = 

 
Logo: 

Tamanho da amostra = 

 
 

A escolha de qual o tamanho da população a ser adotada neste estudo, não 

interferiu no tamanho da amostra, visto que no cálculo a quantidade de 

respondentes necessária era a mesma.  

Segundo Veal (2011) a validade da pesquisa consiste no reflexo dos dados 

coletados com o fenômeno que está em estudo, para o autor diversas pesquisas em 

turismo esbarram nessa dificuldade, principalmente ao analisar as atitudes e 

comportamento dos turistas. Para Veal (2011, p. 77) os instrumentos de coleta 

“estão sujeitos a inúmeras imperfeições, o que implica que a validade dos dados em 

lazer e turismo raramente pode ser tão grande quanto os das ciências naturais”. 

O conceito de confiabilidade está no quanto as descobertas obtidas na 

pesquisa se repetiriam se uma idêntica fosse aplicada com outra amostra e em outro 

momento. 

Embora o relato individual de uma pessoa sobre seu comportamento possa 
ser preciso, representa apenas uma fotografia do grupo quando é somado 
às informações de outras pessoas, sujeito a alterações com o passar do 
tempo, à medida que a composição do grupo muda ou que alguns membros 
do grupo mudam seus padrões de comportamento (VEAL, 2011, p.77) 

Desta forma, com o questionário aplicado por meio virtual obteve-se 1.403 

respostas válidas para turistas gays, bissexuais masculinos e transexuais 

masculinos gays ou bissexuais, o que confere confiabilidade de 95% e margem de 

erro de 2,62%. Cabe ressaltar, que como afirmou Veal (2011, p. 171) adotar certos 

graus de generalização, mas, “quaisquer descobertas de pesquisa relacionam-se 

somente aos participantes envolvidos, no momento e no local que a pesquisa foi 

realizada”, essa ressalva se faz pelo motivo de que ao se adotar as respostas 

válidas de lésbicas e bissexuais femininas o resultado apresentaria outras 
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porcentagens que destoariam da realidade, e diminuiria o grau de confiabilidade da 

pesquisa. 

O período de coleta de respostas iniciou-se em 02 de dezembro de 2019 e 

findou em 30 de janeiro de 2020, neste de 60 dias a plataforma Google Forms 

recebeu 1730 respostas. As respostas foram disponibilizadas pelo próprio sistema 

para visualização nos seguintes formatos: visualização das respostas por resumo 

(gráficos); visualização das respostas por pergunta; visualização das respostas 

individuais por respondente; visualização das respostas na plataforma “Planilhas 

Google”. 

Foi adotado a visualização e download da planilha em arquivo [.csv], que 

posteriormente foram refinados no programa OpenRefine (www.openrefine.org), 

anteriormente denominado de Google Refine. Esta interface transforma a planilha 

numa base de dados, após organização, limpeza, filtragem e refinamento dos dados 

obtidos pela plataforma Google Forms, e seu refinamento neste programa optou-se 

pelo download de uma planilha em formato [.xlsx]. 

Esta nova planilha, forneceu os dados que puderam ser trabalhados por 

meio do software Excel, de propriedade da Microsoft Office, foi utilizado a versão 

2016 (16.0.6769.2017), para a elaboração de planilhas, tabelas, quadros e gráficos a 

partir das respostas obtidas, e, a versão Office 365 Education8 para elaboração de 

gráficos de mapa e de funil (recursos não disponíveis na versão 2016). 

A adoção deste software ocorre por sua ampla utilização, contando segundo 

a Microsoft com mais de 1,2 bilhões de usuários em todo o mundo (CALLAHAM, 

2016), sendo que destes mais de 750 milhões utilizam o Excel para formular 

planilhas (COCKING, 2017), a versão mais recente Office 365, conta com 200 

milhões de usuários (REDMOND, 2019). 

 

1.4 HISTORIOGRAFIA DA HOMOSSEXUALIDADE  

 

O conceito de classificação dos indivíduos e objetos não são reais per se, 

mas sim construções históricas. Assim, não existe fatos em si, mas sim fatos sob 

determinadas descrições. Enfatiza-se que o conceito de homossexual é histórico e 
_______________  
 
8 Esta versão foi obtida via Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (AGTIC) da 

Universidade Federal do paraná (UFPR) e foi disponibilizada aos alunos e servidores que possuem 
uma conta de login institucional (exemplo: e-mail@ufpr.br). 
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socialmente construído, até porque a própria noção de sexualidade é relativamente 

moderna. 

Foucault (1988) nos diz que a palavra sexo englobou durante muito tempo 

anatomia, biologia, condutas, sensações e prazeres de modo simplista. Diante disso, 

houve a necessidade das definições de termos. Nunan (2003, p 25), aponta que 

“sexo, sexualidade, heterossexual e homossexual não existem independentemente 

da linguagem que os criou”, e continua “homossexualidade e heterossexualidade 

seriam meras identidades socioculturais que condicionam nossas maneiras de viver, 

sentir, pensar, amar, sofrer, etc., e não uma lei universal da diferença de sexos”. Em 

suma, o que se denomina de homossexual é fruto de ficção médica e literária. 

Trevisan (2018) aponta que antes disso, os gays já foram denominados de sodomita 

(com comportamentos monstruosos para a época), depois de uranista (que se 

imaginavam adoradores da deusa Afrodite Urânia, que representa o amor entre 

homens). 

Trevisan (2018) tem preferência por determinar de homossexual a relação 

que se estabelece entre as pessoas e não o indivíduo em si, pois assim a 

pejoratividade do viado carregou de estigma os mais efeminados, dando assim 

visibilidade à homossexualidade. 

Faz-se pertinente o uso das palavras de Louro que diz que  

[...] a homossexualidade e o sujeito homossexual são invenções do século 
XX. Se antes as relações amorosas e sexuais entre pessoas do mesmo 
sexo eram consideradas como sodomia (uma atividade indesejável ou 
pecaminosa à qual qualquer um poderia sucumbir), tudo mudaria a partir da  

segunda metade daquele século: a prática passava a definir um tipo 
especial de sujeito que viria a ser assim marcado e reconhecido (LOURO, 
2001, p. 542) 

Ribeiro (2002) relata que uma inverdade pré-estabelecida é que 

homossexuais seriam doentes ou heterossexuais frustrados. Na data 17 de maio de 

1990, a Organização Mundial da Saúde na ONU, deliberou que a homossexualidade 

não é um distúrbio (doença) e a retirou de seus manuais. 

Dinis e Cavalcanti (2008) complementam o que diz Louro (2001), ou seja, 

colocam que a construção do sujeito homossexual é também uma construção 

histórica, pois explicam que foi na década de 1870 que os psiquiatras começaram a 

construir a noção de um sujeito homossexual e, com isso, estabelecer a 
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homossexualidade como um objeto para ser analisado. Fry e MacRae (1983) 

apresentam também uma curiosidade, onde mostram que a palavra heterossexual 

só surgiu em 1892, ou seja, aproximadamente vinte anos depois da constituição do 

termo homossexual.  

Trevisan (2018) aponta que a sociedade moderna transformou o/a 

sexo/sexualidade em grupos de pessoas, ou seja, haverá entre os indivíduos 

aqueles que desejam e os desejados, os gays e os héteros, os vigias e os vigiados, 

os casados e os solteiros, todos numa teia que se entrelaçam, formando uma base 

sexual. Trevisan (2000, p. 46) relata que a família do século XIX tornou-se 

claramente “uma rede de prazeres-poderes articulados segundo múltiplos pontos e 

com relações transformáveis”. Para completar esta rede, as escolas e as clínicas 

psiquiátricas, assim como a família faziam parte desta rede de prazer e poder. 

Trevisan (2018) faz uma comparação com as dúvidas pelas quais passam 

adolescentes ao aceitar uma sexualidade diferenciada, o autor inquire que a extrema 

maioria de homossexuais não fizeram uma opção de sexualidade, mas sim, 

escolheram se assumir uma determinada identidade sexual. 

Quanto ao surgimento do personagem homossexual, Foucault (1988) relata 

o seguinte: 

Essa nova caça às sexualidades periféricas provoca a incorporação das 
perversões e novas especificações dos indivíduos. A sodomia - a dos 
antigos direitos civil ou canônico - era um tipo de ato interdito e o autor não 
passava de seu sujeito jurídico. O homossexual do século XIX torna-se uma 
personagem: um passado, uma história, uma infância, um caráter, uma  

forma de vida: também é morfologia, com uma anatomia indiscreta e, talvez, 
uma fisiologia misteriosa. Nada daquilo que ele é, no final das contas, 
escapa à sua sexualidade. [...] A homossexualidade apareceu como uma da 
figuras da sexualidade quando foi transferida, da prática da sodomia, para 
uma espécie de androgenia interior, um hermafroditismo da alma. O 
sodomita era um reincidente, agora o homossexual é uma espécie. (1988, 
p. 43-44) 

Sobre isso, complementa Sierra: 
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E é justamente no momento em que passam a ser coisa, um tipo passível 
de tratamento, que as sexualidades periféricas, como a homossexualidade, 
por exemplo, passam a compor um campo extremamente útil do saber, o 
que aproxima, sobremaneira, as relações de poder com o sexo e inscreve, 
no corpo de mulheres e homens, as marcas de comportamentos ligados à 
“perversidade”, à loucura, à monstruosidade e sedimenta nestes prazeres 
polimorfos a idéia de que são, todos eles, doenças do instinto sexual: 
anormalidades. E, assim, se infiltrando na estranheza destas práticas, o 
poder joga com o prazer na produção de técnicas de gerenciamento do 
corpo e de nosso sexo. É deste jogo que são produzidas as sutilizas de um 
poder que, através do prazer em exercer o controle, o questionamento, a 
fiscalização, a vigília se deixa inebriar pelo gozo que condena e persegue e, 
por isso, estimula-o a manifestar-se, a espetacularizar-se a todo tempo. 
(2004, p. 96). 

Surgiu então a figura clínica do homossexual, termo lançado originalmente 

em 1869, na Alemanha, pelo médico austro-húngaro Karl Maria Kertbeny. Desde 

então, amplamente utilizado pela ciência, inclusive no Brasil. 

Em vista disso, as pessoas são catalogadas/rotuladas pela maneira como 

elas se desviam do padrão. A identidade gay não é possível a todos os 

homossexuais. Knopp (1997) demonstra que é mais fácil para homossexuais 

brancos e de classe média/alta assumirem-se gays. Essa identidade gay é 

fundamental para o movimento homossexual/LGBTQ+ (que, em maioria, é realizado 

pela classe média/alta), servindo como estratégia para aquisição de direitos. 

Costa (1995) mostra que a identidade é  

[...] sempre pontual, provisória, e estabelecida como em reação a 
contingências pessoais, sociais e históricas [...] a identidade gay é um 
processo de devir que depende das descrições e crenças históricas que 
temos do assunto. (COSTA, 1995, p. 2). 

A construção da identidade gay é influenciada pelo meio social que o 

indivíduo está inserido, ou seja, cada indivíduo terá uma identidade diferente do 

outro, por exemplo: se um sujeito mora na área central ou periférica de uma cidade 

(grande ou pequena), se este indivíduo frequenta uma universidade e, caso 

frequente, em que área de saber (humana ou exata/técnica/agrícola). Estes fatores 

sociais vividos pelo sujeito irão contribuir para o estabelecimento das diferentes 

identidades. 

Nunan (2003, p. 120) diz que  
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a identidade de um indivíduo está em permanente construção [e] designa 
tudo aquilo que o sujeito experimenta e descreve como sendo ou fazendo 
parte do self [isso] não é objeto em-si, mas é construído socialmente, 
através de um acúmulo de experiências e crenças. 

Assim como Trevisan (2018), Nunan (2003) reconhece que a 

homossexualidade em si não é uma escolha, a escolha porém é tornar-se gay, ou 

seja, adotar a identidade gay. Sair do armário (Coming out of the closet) é desafiar o 

discurso sexual hegemônico (SEDGWICK, 1990). Nunan (2003) relata que parte da 

angústia proveniente do sujeito homossexual, deriva da rejeição que sofre ou 

sofrerá, derivado de dogmas religiosos, sociais, estéticos, entre outros, diz a autora 

que: 

[...] mesmo tomando a precaução de revelar sua homossexualidade a 
indivíduos que acreditam ser menos preconceituosos, ao fazê-lo os 
homossexuais estão se arriscando a perder conexões humanas valiosas, 
sobretudo com familiares e amigos íntimos. (2003, p. 127) 

Jacobs (1997) descreve a comum cena de homossexuais serem agredidos 

(tanto física quanto moralmente), sofrerem chantagem e serem expulsos de casa por 

seus pais/parentes. Por este motivo, os homossexuais assumem a identidade gay 

somente após terem conseguido a independência financeira. Nesse momento, entra 

o papel dos amigos, que aceitam o sujeito com mais facilidade do que os familiares. 

Para que esta aceitação social seja positiva para ambos é necessário tempo, 

informação e compreensão, pois até mesmo para os homossexuais o tempo é uma 

ferramenta necessária para a adaptação aos novos fatos. 

Este fato, o de assumir-se homossexual perante outros, é benéfico para o 

sujeito nos âmbitos psíquico e físico, já que este poderá viver sua vida livre das 

opressões (se é que é possível), pois assim a vida dupla fica deixada para trás, 

possibilitando relações sexuais e emocionais efetivas.  

Após assumir-se, o sujeito homossexual posiciona-se em favor de sua 

sexualidade e, em casos não raros, passam a “condenar”, “reprovar”, “estigmatizar” 

a heterossexualidade. Sendo assim, o sujeito que antes era oprimido agora se põe 

em condição de igualdade, requerendo seus direitos, não aceitando o desrespeito. 

Os homossexuais não aceitam ser reduzidos e menosprezados, por este motivo 

passam a fortalecer a comunidade gay organizada, pois assim adquirem 
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conhecimentos de seus direitos e reduzem os conhecimentos errôneos impostos 

pela heteronormatividade. 

Nunan (2003, p. 132) nos diz que sob o ponto de vista da sociedade 

heterossexual masculina “a homossexualidade (que é a dominação do homem pelo 

homem) é considerada ou uma doença mental ou a perturbação da identidade de 

gênero que ameaça a manutenção da superioridade social do sexo masculino”. Isto 

faz relembrar a questão socialmente imposta de que homem é ativo/dominante e a 

mulher passiva/dominada, associando a imagem do sujeito homossexual à figura da 

mulher. No Brasil, pode-se afirmar que mais importante do que o parceiro sexual é o 

papel sexual. 

Green (2019) mostra que na década de 1960, o termo entendido (“uma 

persona pública mais resguardada”) ganha força, depois de ficar 20 anos “em 

incubadora”. Parker (1992, 2002) faz uma comparação do entendido com o do 

babado utilizado no século XXI. 

Trevisan (2018) complementa que o conceito de identidade homossexual no 

Brasil é anterior a década de 1940, pois a partir destes idos começou-se a colocar 

em segundo plano a dicotomia entre ativo-passivo, bicha-bofe. Enquanto a díade 

bicha-bofe era predominante na classe operária/popular, na classe média/alta o 

conceito era de identidade gay. 

Lukenbill (1999) demonstra que após o fortalecimento do movimento 

homossexual, a luta é constante por proteção legal e aceitação por parte dos 

heterossexuais, gerando assim maior visibilidade. Deste modo, os homossexuais, 

como grupos distintos, desenvolveram diversas identidades homossexuais com 

bases políticas, sociais, psicológicas, culturais e econômicas, tendo sido 

ressignificados de forma positiva graças à criação de uma subcultura própria e a 

adoção de determinados padrões de consumo. 

Para elucidar esta situação, Green (2019) nos traz que a criação da 

subcultura homossexual decorre da identidade comum entre homossexuais que fica 

fortalecida por meio do território em que se encontram e pelo comportamento social 

que demonstram, aliado a hábitos, linguagem, humor, entre outros. 
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Alguns passaram a usar roupas e estilos que serviam de indicativos de suas 
predileções sexuais e projetavam imagens efeminadas a fim de veicular 
suas disponibilidades para interações sexuais e sociais com outros homens. 
[...] As roupas, costumes e códigos desses homens indicam que haviam 
construído uma identidade social comum ligada ao comportamento sexual. 
Alvo de desprezo pelos profissionais de saúde e pela sociedade de forma 
geral, ainda assim demonstravam uma resistência surpreendente ao manter 
múltiplas formas de se socializarem, enquanto desafiavam o 
comportamento normativo da sociedade brasileira (GREEN, 1999, p. 106). 

Logo, pode-se perceber que os sujeitos homossexuais se apropriaram de 

uma identidade gay, que fez mudanças notáveis na sociedade. Essa visibilidade gay 

faz com que a homossexualidade ganhasse espaços sociais e políticos, como se faz 

notar na área educacional. 

Nunan (2003) vê como é importante conhecermos os prazeres, os espaços 

sociais, os espaços de lutas políticas e as subculturas de homossexuais. Green 

(2019) divide cronologicamente os fatos históricos de homossexuais nesta fase 

contemporânea, que são: 1898-1914, 1920-1945, 1945-1968, 1969-1980 e 1980-

atualmente. 

A luta pela promoção dos direitos homossexuais data do século XIX (na 

Europa), mas em 1924, nos Estados Unidos, o movimento retorna às ações por 

meio de organizações políticas e sociais que visavam melhorar as condições de vida 

dos gays e lésbicas, trabalhavam de forma discreta, o que perdurou até 1960. Então, 

no final de 1960, decidiram mudar a terminologia de movimento homossexual para 

movimento gay, pois a antiga denominação estava carregada de estigmas. Percebe-

se na observação de Green (1999, p. 446-447) que:  

Para muitos, o termo “gay” não carregava uma conotação pejorativa. Para 
outros, tinha um significado chique e internacional. Além disso, o movimento 
internacional tornara-se um ponto de referência no fim dos anos 80 para 
todas as organizações, conforme os sentimentos nacionalistas e 
antiimperialistas perdiam a força. 

Em 28 de junho de 1969, ocorreu outro marco da história do movimento gay, 

o mais importante nos tempos modernos, onde policiais tentaram fechar o bar 

Stonewall Inn, localizado em Greenwich Village, em Nova York. Os policiais foram 

atacados pelos homossexuais com garrafas e pedras, ao que a polícia pediu 

reforços, assim a cidade parou para ver a briga entre policiais e gays, que 

prolongou-se por cinco dias.  
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Michael Bronski (2011, p. 211) historiador queer norte-americano, resume o 

fato, onde: 

In the early hours of Saturday, June 28, 1969, police conducted a routine 
raid on the Stonewall Inn at 53 Christopher Street in the heart of Greenwich 
Village. They evicted patrons and arrested some of the staff. A crowd 
gathered outside and refused to leave. Clashes with the police ensued. Even 
though the bar had been closed, crowds gathered again and the scene was 
repeated, with less violence, late Saturday evening. After a few days of 
calm, more protests and some violence occurred the following Wednesday 
night. The events at Stonewall were not riots, but sustained street 
altercations of raucous, sometimes violent, resistance. The larger culture of 
political militance was evident in the slogans that emerged immediately after 
Stonewall, such as GAY POWER and, as someone chalked on the front of 
the now closed Stonewall Inn, THEY WANT US TO FIGHT FOR OUR 
COUNTRY [BUT] THEY INVADE OUR RIGHTS9 

A partir disso, o dia é comemorado como o Dia Internacional do Orgulho 

Gay. Foi depois de Stonewall que o movimento gay passou a centrar as suas 

reivindicações em direitos e proteções (GREEN, 1999, 2019; TREVISAN, 2000, 

2018; VIEIRA JUNIOR, 2008, NUNAN, 2003). 

Para se obter uma noção do ocorrido os filmes Stonewall – onde o orgulho 

começou (Drama romântico, com direção de Roland Emmerich, 2015), Stonewall 

Uprising (Documentário histórico sob direção de Kate Davis e David Heilbroner, 

2010), e, Stonewall – A luta pelo direito de amar (Comédia dramática, dirigida por 

Nigel Finch, de 1995), retratam essa parte da história LGBT. 

Green (2019) relata que no primeiro período, compreendido entre os anos de 

1898 a 1914, que a cidade do Rio de Janeiro (que vivia o que ele denomina de belle 

époque) já possuía o primeiro gueto gay do país e, ao redor deste gueto, todo um 

comércio voltado para homossexuais. Parker apud Nunan (2003) aponta que já 

existia desde esta virada de século uma subcultura homossexual. 

_______________  
 
9 (Tradução do autor): Na madrugada de sábado, 28 de junho de 1969, a polícia realizou uma 

incursão rotineira no Stonewall Inn, na rua Christopher nº 53, no coração de Greenwich Village. Eles 
expulsara os clientes e prenderam alguns dos funcionários. Uma multidão se reuniu do lado de fora 
e se recusou a sair. Confrontos com a polícia se seguiram. Mesmo que o bar estivesse fechado, a 
multidão se reuniu novamente e a cena se repetiu, com menos violência, no final da noite de 
sábado. Depois de alguns dias de calma, mais protestos e violência ocorreram na noite de quarta-
feira seguinte. Os eventos em Stonewall não eram tumultos, mas sustentavam as altercações de 
rua da resistência estridente, às vezes violenta. A cultura maior da militância política ficou evidente 
nos slogans que surgiram imediatamente depois de Stonewall, como GAY POWER e, como alguém 
escreveu na frente do agora fechado Stonewall Inn, QUEREMOS NÓS COMBATER POR NOSSO 
PAÍS [MAS] INVADEM NOSSO DIREITOS 
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Entre os anos de 1920 até 1945, demarcado por Green (2019) com o 

segundo período, os homossexuais já tinham acesso a inúmeros locais de 

socialização, desde bares e cafés a hotéis para transas oportunas. Ele também 

registra que desde esta época havia homossexuais que sobreviviam da prostituição 

ou de empregos mal remunerados, foi então que surgiu os primeiros escritos sobre 

homossexuais (estes escritos seguiam a mesma linha de pensamento que corria na 

Europa), feitos por médicos, criminologistas e juristas, colocando os homossexuais 

em dois níveis, a saber, os “homens verdadeiros” (ativos, penetradores) e as bichas 

(passivos, penetrados). Estes estudos foram reforçados por psiquiatras, pela família, 

igreja e, claro, a sociedade. Assim, foi proposto por alguns médicos a “cura” da 

homossexualidade, que consistia na confinação em clínicas psiquiátricas ou até 

mesmo em presídios desativados (TREVISAN, 2018). 

No terceiro período, de 1945 a 1968, ocorreu a construção do papel de 

gênero e a Revolução Sexual, ocasionando também o questionamento entre 

homens verdadeiros e bichas. Surge a Turma OK, que iniciou atividades no fim da 

década de 1950 e atuou toda década de 1960. A Turma OK reunia-se 

semanalmente para ouvir música e conversar (NUNAN, 2003).  

Um dos problemas enfrentados por homossexuais neste período foi a 

chantagem e a perseguição por parte dos policiais, que agiam em repressão à 

“vadiagem”, “atentado ao pudor” e “ofensa à moral e aos bons costumes”, assim as 

travestis eram duramente reprimidas, com base no “Conceito de decência pública”, 

alguns carregavam consigo habeas corpus para que pudessem transitar nas ruas 

(TREVISAN, 2018). Visto que naqueles idos não existia o conceito friendly, os 

homossexuais apropriavam-se de alguns locais comerciais (bares, cafés, lojas) e 

também do espaço urbano (praças, ruas, praia).  

Esta conexão entre rua-casa gerou, segundo Green (2019), uma contra-casa 

que se constituiu por locais de proteção aos homossexuais. Há de se mencionar que 

nos anos 1950 o público homossexual não tinha acesso a revistas homoeróticas e 

os textos literários (romances) eram restritos. Em 1963, surge O Snob, um jornal que 

era distribuído informalmente e de modo gratuito (existindo até o ano de 1969, num 

total de 99 números), após este surgiu até 1969 mais de 30 publicações do gênero. 

Para Green (2019), o quarto período ficou caracterizado pela grande 

violência devido à ditadura militar. Neste período, surgiu a identidade gay e o 

movimento pelos direitos homossexuais (a construção da identidade gay começou 
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em 1950, fortaleceu-se na década de 1960, mas somente estabeleceu-se em 1970). 

Nunan (2003, p. 49) aponta que o movimento gay internacional, que fomentava “a 

auto-afirmação como meio de suprir a discriminação” repercutiu com maior 

velocidade chegando ao Brasil – porém este movimento firmou-se na década de 

1990. Outro fato importante para movimento homossexual foram os movimentos 

políticos e sociais de esquerda, ou seja, a luta de classes predominava sobre as 

lutas de gênero e raça/etnia. (NUNAN, 2003; GREEN, 2019). 

Surge em 1978 o Somos: Grupo de Afirmação Homossexual, o primeiro 

grupo organizado que lutava pelos direitos dos homossexuais (TREVISAN, 2018; 

NUNAN, 2003). Conforme as organizações foram aparecendo no contexto social, as 

publicações também cresceram, porém estas publicações cientificas não focavam a 

homossexualidade como patologia e sim como um comportamento sexual. Surge 

também publicações (midiáticas) voltadas ao público homossexual. Em 1976, surge 

o Gente Gay, Entender, Gay Society e Mundo Gay, todas publicações não tiveram 

sucesso por más administrações, ocasionando o fim dos mesmos. (NUNAN, 2003). 

Porém, em 1978, paulistas e cariocas fundam o Lampião da Esquina, jornal 

mensal que circulava nacionalmente para o público homossexual. O Lampião 

abordava questões, como descreve Nunan (2003, p. 51), sobre “sexualidade, 

machismo, discriminação racial, artes e ecologia, através de notícias, entrevistas, 

contos, ensaios e informações sobre locais de socialização homossexual”. 

Infelizmente, como outras publicações do gênero, o Lampião da Esquina teve seu 

fim em junho de 1981, três anos após a edição experimental. 

Diversos teóricos oficializam o movimento homossexual brasileiro somente 

após a criação do Somos, ou seja, 1978. Outros grupos ainda foram fundados na 

década de 1970-1980, mas também tiveram seu fim antes do ano 2000. O grupo 

Gay da Bahia ainda permanece em atuação, tendo como fundador o antropólogo 

Luiz Mott.  

Um marco histórico da homossexualidade no Brasil (e no mundo) é a 

“chegada” da Aids ao país. O primeiro caso data de 1980, na cidade de São Paulo, 

porém a chegada oficial da Aids no Brasil ocorre em 1983, ocasionando 

mobilizações de caráter emergencial. Os grupos gays da época tinham como foco a 

prevenção e atendimento aos soropositivos. Nesta época, referiam-se à Aids como o 

“câncer gay”, “peste gay”, pois a doença ficou caracterizada por “doença 
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homossexual”. Nunan (2003) aponta que nesse clima de apreensões (e medo), o 

Estado e o movimento homossexual unem esforços para combater a doença. 

Esse enfrentamento da doença fez com que se formassem comunidades 

homossexuais com ideias diferentes. Na década de 1970 e 1980 retornam ao 

movimento, agora não para lutar por uma identidade sexual, mas, sim, por uma 

participação social e solidária. 

Nunan (2003, p. 53) mostra que “em vez de se deixarem discriminar, os 

homossexuais tomaram as rédeas da situação, demonstrando a incapacidade da 

sociedade de lidar com as diversas expressões da sexualidade humana”. 

Trevisan (2000, p. 370) expõe que: 

Graça à AIDS, nunca se falou tão abertamente da homossexualidade, o que 
trouxe efeitos positivos para a luta pelos direitos humanos e sua necessária 
visibilidade social. No entanto, o movimento homossexual correu o risco e 
em muitos casos resultou demasiadamente atrelado á luta contra AIDS, 
restringindo sua ótica e seu espaço. 

O HIV no início reforçava a visão moralista da sexualidade. Como os 

primeiros casos de Aids foram detectados em homossexuais, acreditou-se que o 

vírus fosse exclusivo de gays - a Aids chegou a ser chamado de Gay Related 

Imunodeficiency – Imunodeficiência Relacionada à Homossexuais. A Aids impunha 

ao indivíduo um mecanismo de culpa pela sua “sexualidade desviante”, causando 

pânico de portar o vírus. Esse horror era gerado também pela aparência do doente 

em estado terminal, os corpos cadavéricos e com manchas (como do cantor e 

compositor Cazuza10 que apareceu na TV, dias antes de vir a óbito). Medo era o 

sentimento de certos indivíduos com a possibilidade da Aids revelar sua 

homossexualidade. Trevisan (2018) traz a metáfora de que “homossexualidade 

pega”, pois “pegar AIDS” significa ter contato com o desvio - mesmo com tentativas 

de conscientização, visto que a Aids ficou estigmatizada como doença de gays. 

Como mostra Nunan (2003) “[...] a AIDS incitou uma discussão que vai além 

da doença em si [...], entrando em questões tais como moralidade e diferença sexual 

[...]” (p. 53), ou seja, a Aids possibilitou que houvesse uma educação sexual nas 
_______________  
 
10 Cazuza, apelido e nome artísticos de Agenor de Miranda Araújo Neto, nascido em 4 de abril de 

1958, foi poeta, letrista, compositor e cantor brasileiro. Iniciou a carreira musical na banda Barão 
Vermelho, depois fez sucesso em carreira solo, aclamado pela impressa especializada. Cazuza era 
conhecido por ser rebelde, boêmio e polêmico. Declarou publicamente ser bissexual, e em 1989 
declarou ser soropositivo (HIV+), morreu em 7 de julho de 1990, no Rio de Janeiro. 



52 
 

 

escolas, na igreja, na família, no Governo, na mídia, e outros. Contudo, as 

campanhas de saúde pública fomentaram discussões acerca das práticas e 

preferências sexuais. 

Sobre isso, Sierra (2004, p. 98) argumenta: 

Exemplo deste controle sobre a população é o surgimento da Aids que, no 
Brasil, começa a aparecer em 1980, e que estimulou a produção de 
medidas biopolíticas que reforçaram o saber-poder sobre o sexo e, por 
extensão, sobre a vida. Entendida como epidemia, a síndrome vai 
engendrar todo um saber que se debruça no esforço de escancarar nossas 
sexualidades em busca das “causas” e efeitos do vírus. Estes saberes – 
visando o corpo, o uso deste corpo, os prazeres deste corpo – 
institucionaliza medidas preventivas de higiene sexual e toda uma 
campanha é armada para convencer as pessoas a se prevenirem. Entra em 
cena a camisinha e com ela a plastificação do sexo. Encaparam o sexo. 
Neste processo, as-os homossexuais começam a ser alvo das flechadas 
dos saberes médico-científicos, que (até recentemente) entendiam a Aids 
como uma doença ligada à homossexualidade, uma espécie de “peste gay”. 
Assim, a Aids se estabelece, na década de 80, como falha moral dos 
sujeitos homossexuais e cada vez mais a culpabilidade sobre a doença 
recai sobre os ombros de gays, lésbicas..., já que, por estar associada ao 
comportamento sexual, vê-se a doença como resultado de 
irresponsabilidade, prevaricação, despudoramento, obscenidades no 
exercício da sexualidade, reforçando a necessidade do casamento 
heteromonogâmico como medida de impedimento do vírus. 

Como disse Trevisan (2000), nunca se falou tanto sobre os gays como na 

era da Aids, o que o movimento homossexual não conseguiu em vinte anos, o vírus 

o fez em poucos anos. 

De fato, graças à AIDS, qualquer cidadão/ã de todas as idades, nos locais 
mais distantes e independentemente de sua orientação sexual, pôde se 
informar, de maneira inédita pelo constante impacto, o que é ser 
homossexual, como se pratica a homossexualidade e, mais ainda, onde 
homossexuais se encontram (TREVISAN, 2000, p. 463). 

Apesar de a Aids não ser uma “doença homossexual” ela ainda é uma 

questão importante para estes indivíduos, que precisam lidar com o fato de que os 

mais velhos perderam amigos e companheiros/namorados, os mais jovens tem de 

aceitar que a prevenção contra a doença fará parte de suas vidas, o estigma e o 

preconceito heterossexista equivocado de que todo gay é soropositivo ainda 

persiste, em suma, a Aids ainda ressoa no universo gay (TREVISAN, 2018). 

O movimento homossexual ganhou força após os anos de 1990, pois a 

epidemia da Aids já tinha amainado (GREEN, 2019; TREVISAN, 2018), em 1993 

criou-se o grupo Arco-Íris de Conscientização Homossexual. Este grupo carioca 
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adotava a noção de identidade gay que vigorava nos movimentos homossexuais 

estadunidenses. Em 1995, surge a ABGLT – Associação Brasileira de Gays, 

Lésbicas e Travestis, com sede em Curitiba. A ABGLT procura coordenar as ações 

dos grupos homossexuais em todo país. Também neste ano a cidade do Rio de 

Janeiro sediou a 17ª Conferência da ILGA – Associação Internacional de Gays e 

Lésbicas (GREEN, 2019; TREVISAN, 2018). 

Para Trevisan (2018) o ativismo mudou as metas e, agora, tendem a ocupar 

espaços públicos, políticos e adotam a mídia como aliada neste processo. As 

organizações alcançam de melhor forma a conscientização social por expressarem a 

discriminação e violência que sofrem. Assim estas organizações têm um papel 

fundamental na construção de comunidade gay. Os ambientes do grupo 

oportunizam a formação de amigos e de parceiros sexuais e, em alguns, auxiliam na 

busca por emprego, oferecem uma educação sexual adequada, mobilização 

comunitária e entre outros. 

Ainda na década de 1990, o movimento homossexual concretizou a Parada 

Gay, um modo de afirmação positiva da homossexualidade. Inicialmente (em 1995), 

a Parada Gay de São Paulo teve poucos participantes, chegando a apenas dois mil 

participantes em 1997 (TREVISAN, 2018; VIEIRA JUNIOR, 2008; ALMEIDA e 

Sugiyama, 2008). Hoje a mesma faz parte do calendário de eventos da cidade e do 

país, visto que aglomera mais de 3,5 milhões de pessoas, o que movimenta diversos 

segmentos, tais como: hotelaria, gastronomia, moda, arte/cultura, lazer/turismo, e 

outros (VIEIRA JUNIOR, 2008).  

Rio de Janeiro a cidade com maior fluxo de turistas, não oferta a mesma 

estrutura física e financeira que São Paulo, talvez por este fato o número de 

partícipes seja menor na Parada do Orgulho LGBT carioca se comparada a de São 

Paulo (MARQUES, 2014). 

Há em diversas Leis Orgânicas Municipais e Estaduais, além da 

Constituição Federal de 1988, um item que prevê a não-discriminação por 

orientação sexual, seguindo uma linha jurídico-social. O primeiro importante ganho 

jurídico conquistado pelo movimento homossexual é que o INSS – Instituto Nacional 

de Seguridade Social, passou a pagar pensão a homossexuais em decorrência do 

falecimento do cônjuge, podendo também solicitar auxílio reclusão (quando o 

cônjuge é preso). Projeto de Lei que mais causou debates foi o que Marta Suplicy, 

eleita como deputada federal, com muitos votos de homossexuais, propunha a 
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Parceria Civil Registrada. O projeto seguia padrões internacionais, tendo sido 

implementados na Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Holanda, 

Islândia, Noruega, Suécia e Suíça – ordenados alfabeticamente (NUNAN, 2003). 

Moritz (1996) expõe a questão de que os direitos homossexuais não são 

disputas religiosas e nem morais, mas são questões legais. Porém, nem sempre isto 

ocorre, bancadas evangélicas e católicas, se unem contra qualquer projeto que 

favoreça em algo os homossexuais, contudo os brasileiros parecem aprovar 

legislações que igualem homossexuais e heterossexuais. Nunan (2003, p. 125) crê 

que o movimento homossexual deve ficar em ações que vivem o “respeito à 

diversidade e o direito à cidadania”. 

A LGBTfobia não é mencionada no Código Penal Brasileiro, diferentemente 

de outros tipos de preconceito, motivo que levou a Associação Brasileira de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexos (ABGLT) e pelo 

Partido Popular Socialista (PPS), a protocolar uma ação no Supremo Tribunal 

Federal (STF), no anos de 2012 e 2013, respectivamente. 

A ação toma como base o artigo 5º da Constituição Federal, onde determina 

que "discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais" seja punida, 

diante da estagnação de projetos de leis na Câmara dos Deputados e no Senado , 

em 13 de junho de 2019, o STF determinou que a LGBTfobia passa a ser 

considerado um crime, onde determinou-se que a conduta seja punida pela Lei de 

Racismo (Lei nº 7716/89), que prevê crimes de discriminação ou preconceito por 

"raça, cor, etnia, religião e procedência nacional". 

 

1.5 TEORIA QUEER 

 

O uso da teoria queer em estudos das ciências sociais tardiamente vem 

aparecendo com mais frequência, estudiosos adeptos a esta teoria têm permeado 

as mais diferentes áreas de saber. Rumens (2018) percebe esse crescimento como 

uma forma de problematizar, romper e reconfigurar o campo das normas por meio 

das quais as sexualidades e gêneros são constituídas e estipuladas.  

Ao se pautar na teoria queer, este estudo tem por objetivo fornecer 

conhecimentos para que professores, acadêmicos, ativistas e profissionais das 

diversas áreas dominem tais conhecimentos das ciências sociais aplicadas atrelado 

às sexualidades/gêneros, possibilitando um diálogo crítico sobre o surgimento de um 
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turismo queer. O uso da teoria queer, não é tão recente como se supõe, desde o 

final da década de 1990, ela vem sendo debatida e construída, tanto na forma de 

militância como acadêmica. Muitos dos teóricos queer como Butler (1990), Warner 

(1993), Halperin (2012), Louro (2001) e Edelman (2004) buscam na prática do 

queering, meios de criticar e transcender processos normativos já consolidados. 

Para Butler (2005), Muñoz (2009) e Jones (2013), a teoria queer busca 

orientar para a racionalidade de um futuro onde as relações se constituam de forma 

pacífica, não violenta, possibilitando pensar novas formas de viver e experimentar as 

sexualidades, de modo não normativo. O potencial que tal teoria possibilita está 

longe de ser alcançado, pois a diversidade de formas de pensar e agir perante o 

mundo vem sendo construída (RUMENS, 2018). 

Conforme este estudo direciona, há uma preocupação com a sexualidade. 

Especificamente, há uma preocupação maior com a sexualidade gay neste contexto, 

por fatores que serão a seguir mencionados. Primeiramente por se perceber pouca 

atenção acadêmica que atrele as sexualidades e o turismo; assim como há uma 

carência destes estudos das sexualidades LGBTQ+ – Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transgêneros, Queers, e demais identidades - em diversas outras áreas (NG e 

RUMENS, 2017). 

Tal carência de estudos dá-se pelo forte desencorajamento por parte da 

academia (em especial por parte de professores e coordenações de cursos), que 

acreditam ser as questões de sexualidades (com maior força de LGBTQ+) um 

campo delicado, perigoso, onde diversos cuidados devam ser tomados; o que 

acarreta na sugestão de pesquisas mais “baunilhas11” (RUMENS, 2018).  

É a partir destes exemplos, que estudos que visem a população LGBTQ+ 

devam ser fortemente estimulados, para que se possa suprir esse abismo de 

conhecimentos não abordados, de forma contrária continuará a existir um 

silenciamento e uma marginalização de pessoas LGBTQ+, tanto na academia 

quanto fora dela. 

Discutir as sexualidades LGBTQ+ em diversas áreas do saber, nos 

possibilita pensar de outras formas, refletir sobre a sociedade, e perceber de que 

_______________  
 
11 Termo de origem norte-americana para designar a realidade afetiva básica que nos cerca. Desta 

forma, a relação baunilha é formado por aparências e sexo, enquanto o universo BDSM é formado 
por hierarquia e verdade, o oposto de “Vanilla World” onde pessoas comuns satisfazem-se com 
sexo comum, apesar da infinidade de possibilidades disponíveis na sexualidade humana. 
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forma muitos agem (de forma consciente e inconsciente) na cumplicidade de normas 

impostas, como o machismo (PARKER, 2002), a LGBTfobia (NUNAN, 2003), que 

categorizam LGBTQ+ como anormais (TREVISAN, 2018). Estes regimes 

socialmente colocados são discutidos pela teoria queer através dos termos 

heteronormatividade e cisnormatividade, que constituem categorias analíticas.  

Este termo fora criado por Michael Warner, em 1991. Tal conceito se baseia 

nas raízes na noção de Rubin (1975) do sistema sexo/gênero e na ideia de Rich 

(1981) de heterossexualidade compulsória. Teorizar a heteronormatividade como um 

conceito revela as expectativas, demandas e restrições reproduzidas quando a 

heterossexualidade é tomada como normativa dentro de uma sociedade (NEVES e 

SIERRA, 2013). 

Para Warner (1993, p. vii) a heteronormatividade é “the elemental form of 

human association, as the very model of inter-gender relations, as the indivisible 

basis of all community, and as the means of reproduction without which society 

wouldn’t exist”12.  

A heteronormatividade é crucial dentro da teoria queer, é o principal ponto 

de partida para os estudos relacionados com as sexualidades diferentes, para Silva 

(2010, p. 02): 

[...] a heteronormatividade não se relaciona só com sexo. Ela faz parte, e 
produz, toda uma prática discursiva que trata a mulher como objeto, como 
não referência, como o elemento negativo da equação binária. Na 
construção relacional do sexo e do gênero, o gay também pode ser 
considerado como um não-homem, pois, ao não orientar seu desejo pela 
norma, escapa do pressuposto da heterossexualidade compulsória; se 
afasta e desestabiliza o processo de subjetivação acionado na constituição 
de uma masculinidade pré-determinada pela verdade da biologia. Se não 
gosta de mulheres, como provar sua virilidade na relação com outro 
homem? Aqui, a penetração como demonstração de dominação e 
superioridade social se torna central, pois, historicamente, o gênero 
dominado, penetrado, tem sido o feminino. Um homem passivo não pode 
ser um ‘homem de verdade’. 

Conforme Sandoval (2000), Neves e Sierra (2013), Fry e MacRae (1983), 

essa opressão imposta pela cultura heterossexual impede o reconhecimento da 

_______________  
 
12 (Tradução do autor): a forma elementar da associação humana, como o próprio modelo de relações 

intergêneros, como a base indivisível de toda a comunidade, e como os meios de reprodução sem 
os quais a sociedade não existiria. 
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homossexualidade como forma legítima de viver a sexualidade, já que a 

heterossexualidade torna-se a única sexualidade permitida.  

De modo correlato a cisnormatividade, representa um regime repressor 

sobre sujeitos que se identificam com gêneros diversos (aqui inclui-se transgêneros, 

genderqueer, drag queens, drag kings, genderfluid, e outros), segundo Bauer et al. 

(2009, p. 356)  

Underlying the processes of erasure is cisnormativity. Cisnormativity 
describes the expectation that all people are cissexual, that those assigned 
male at birth always grow up to be men and those assigned female at birth 
always grow up to be women. This assumption is so pervasive that it 
otherwise has not yet been named. Cisnormative assumptions are so 
prevalent that they are difficult at first to even ecognize. Cisnormativity 
shapes social activity such as child rearing, the policies and practices of 
individuals and institutions, and the organization of the broader social world 
through the ways in which people are counted and health care is organized. 
Cisnormativity disallows the possibility of trans existence or trans visibility. 
As such, the existence of an actual trans person within systems such as 
health care is too often unanticipated and produces a social emergency of 
sorts because both staff and systems are unprepared for this reality.13 

Esta opressão cultural força os sujeitos LGBTQ+ a esconder sua identidade 

sexual/gênero, obrigando-os assim a deixar de exercer sua sexualidade, bem como 

excluindo-os de direitos civis e jurídicos (SANDOVAL, 2000). 

Para Rumens (2018, p. 05) “equating cisnormativity with commonsense is 

epistemologically problematic [...] it as an act of normative violence that limits the 

human rights of a group of people who are not seen to comply with cisnormative 

values14”. Já para Rosa (2010) há um desrespeito com a diversidade e grupos 

menores, o que na visão desta autora é uma opressão cultural, tendo a sexualidade 

e o gênero papeis sociais menosprezados. 
_______________  
 
13 (Tradução do autor): Subjacente aos processos de apagamento está a cisnormatividade. A 

cisnormatividade descreve a expectativa de que todas as pessoas são cissexual, de que os homens 
designados ao nascer sempre crescem para serem homens e as que são designadas como 
mulheres ao nascer sempre crescem para serem mulheres. Essa suposição é tão difundida que, de 
outra forma, ainda não foi nomeada. As suposições cisnormativas prevalescem tanto, inicialmente, 
são difíceis de serem reconhecidas. A cisnormatividade molda a atividade social, como a criação de 
filhos, as políticas e práticas de indivíduos e instituições, e a organização do mundo social mais 
amplo, através das formas como as pessoas são contadas e a assistência à saúde é organizada. A 
cisnormatividade impede a possibilidade de existência trans ou visibilidade trans. Como tal, a 
existência de uma pessoa trans real dentro de sistemas tais como cuidados de saúde é muitas 
vezes imprevista e produz uma espécie de emergência social porque tanto o pessoal como os 
sistemas não estão preparados para esta realidade. 

14 (Tradução do autor): “igualar a cisnormatividade com o senso comum é epistemologicamente 
problemático [...] um ato de violência normativa que limita os direitos humanos de um grupo de 
pessoas que não se conformam com os valores cisnormativos” 
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Desta forma, não elaborar este estudo é um modo de se enquadrar nas 

normas impostas pelas organizações, é suprimir a sexualidade e o gênero da 

sociedade, é reforçar a influência que as organizações exercem na construção (e 

porque não domínio) da sexualidade (RUMENS, 2018). Analisar as sexualidades 

LGBTQ+ no âmbito do turismo, é atualmente de fundamental importância, 

primeiramente pelo pouco material acadêmico produzido sobre esse público (vez 

que muitos dados são majoritariamente econômicos ou jornalísticos); e, pela 

discussão que a sociedade contemporânea e os estudiosos do turismo possibilitam, 

tais como Oliveira (2002), Nunan (2003), Angeli (2004), Hughes (2006), Vieira Jr 

(2007, 2008), Rodrigues (2007, 2008), Trigo (2009), Lanzarini (2015), etc. 

Para se fazer uma análise fiel de turistas LGBTQ+ com base na teoria queer, 

um escopo de teóricos podem corroborar para a compreensão destes, são três as 

teóricas queer deram desenvolvimento à teoria: Teresa de Lauretis, Judith Butler e 

Eve Kosofsky Sedgwick, para tanto estas autoras tomaram como base os estudos 

feministas elaborados por Marilyn Frye (1983), Audre Lorde (1984), Cherrie Moraga 

e Gloria Anzaldúa (1984); os estudos acerca de gays e lésbicas feitos por James 

Chesebro (1981), Jonathan Katz (1978), Mary McIntosh (1968); juntamente com os 

estudos sobre as identidades de Linda Martín Alcoff (1991), Michel Foucault (1978), 

Evelyn Fox Keller (1985) e Peggy Phelan (1993); nasce desta maneira a teoria, 

pautada em reflexões iniciadas na década de 1960, mas que apenas no final século 

XX tomou corpo em forma de teoria. 

Com o avanço dos estudos queer novos pensadores se formaram, ao 

exemplo de: David Halperin, Michael Warner, Sara Ahmed, Leo Bersani, Deborah 

Britzman, Lee Edelman, David Eng, Annamarie Jagose, J. Jack Halberstam, Beatriz 

Preciado, Jose Esteban Muñoz, Suzanna Walters, Siobhan Somerville, Guacira 

Lopes Louro, Maria Berenice Dias, entre outros que congregam publicações sobre 

esta teoria. Rumens (2018) ressalta que a teoria queer não é uma teoria feita por 

queers para queers ou apenas para LGBTQ+, apesar desta oferecer uma 

perspectiva antiessencialista sobre gênero e sexualidade que inflou os debates 

acerca de uma política queer, concebendo-a como uma identidade, um modo de 

vida ou forma de práxis. 

Queer pode enquadrar-se como uma categoria de identidade que evita o 

conceito médico de homossexual, que por vezes incomoda gerando preconceito 

masculino, e a terminologia de gay evitando as ideologias binária de gay e lésbica 
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(DE LAURETIS, 1991). Para Sedgwick (1993, p. 8) queer pode ser “the open mesh 

of possibilities, gaps, overlaps, dissonances and resonances, lapses and excesses of 

meaning when the constituent elements of anyone’s gender, of anyone’s sexuality 

aren’t made (or can’t be made) to signify monolithically”15. 

Nesse sentido a teoria queer não deve ser utilizada para simplesmente 

investigar sujeitos que são minorias rompedores de normas ou os processos sociais. 

Para Neves e Sierra (2013) a sexualidade também exerce um papel de expressão 

cultural/social, expressão esta proferida pela sociedade que dita regras e normas a 

serem adotadas pelos indivíduos, e desta forma a teoria queer é um meio para se 

compreender essas expressões sociais e culturais. 

Todas essas transformações afetam, sem dúvida, as formas de se viver e 
de se construir identidades de gênero e sexuais. Na verdade, tais 
transformações constituem novas formas de existência para todos, mesmo 
para aqueles que, aparentemente, não as experimentam de modo direto. 
Elas permitem novas soluções para as indagações que sugeri e, 
obviamente, provocam novas e desafiantes perguntas. Talvez seja possível, 
contudo, traçar alguns pontos comuns para sustentação das respostas. O 
primeiro deles remete-se à compreensão de que a sexualidade não é 
apenas uma questão pessoal, mas é social e política. O segundo ao fato de 
que a sexualidade é "aprendida", ou melhor, é construída, ao longo de toda 
a vida, de muitos modos, por todos os sujeitos. (LOURO, 2000, p. 05). 

Para Gamson (2003) o termo queer por servir como uma posição linguista 

temporária para aqueles que não se encaixam nos padrões de sexo e gênero 

estipulados como normais (heteronormatividade e/ou cisnormatividade). 

Logo, a teoria queer desenvolveu-se para romper com as convenções 

sociais da (hetero) sexualidade, como característica a teoria queer busca trazer 

dinamismo a corrente teórica, motivando que os estudiosos desta argumentem 

contra a legitimação disciplinar e a categorização, com base nos três discernimentos 

da teoria queer: feminismos, sexualidades e identidades. 

_______________  
 
15 (Tradução do autor): a malha aberta de possibilidades, lacunas, sobreposições, dissonâncias e 

ressonâncias, lapsos e excessos de significados quando os elementos constituintes do gênero de 
alguém, da sexualidade de alguém não são feitos (ou não podem ser feitos) para significar 
monoliticamente. 
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2 O ESTADO DA ARTE: PESQUISAS LGBT E TURISMO 
 

Nesta seção do estudo, busca-se apresentar um panorama à questão do 

turismo LGBTQ+, apresentando autores que tem se debruçado a respeito da 

temática, o quem tem sido estudado, quais as considerações destes sobre o turismo 

e o público LGBTQ+. Estes estudos mostram-se útil no processo de conhecimento 

da pesquisa, fornecendo um conhecimento prévio acerca da relação turismo e 

turista. Desta forma estruturar-se-á adiante o problema de pesquisa.  

Para melhor compreensão desta revisão optou-se pela aglomeração por 

tipos de produção, na ordem cronológica, sendo as 7 primeiras, dissertações de 

mestrado defendidas em Programas de Pós-Graduação em Turismo. A busca se 

deu através das páginas de internet oficiais dos programas, banco de dissertações e 

teses das instituições da qual fazem parte. A Plataforma Sucupira (2019), apresenta 

10 universidades com programas em turismo, adicionalmente a estas, duas novas 

universidades foram inseridas no corpus da pesquisa, cursos já extintos ou não 

apresentados na Plataforma Sucupira (UESC e UnB). A primeira busca pelas 

dissertações ocorreu em julho de 2018, posteriormente uma nova busca ocorreu em 

julho de 2019, na expectativa de que novas defesas tenham ocorrido, sem sucesso. 

As defesas de Avena (2005), Vieira Junior (2008), Lopes (2009), Nascimento (2015), 

Guerra (2015), Tadioto (2016) e Moreira (2017), encontram-se no primeiro bloco 

desta análise, que podem ser melhor visualizados no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – DISSERTAÇÕES COM TEMÁTICA LGBTQ+ EM PPGTUR 

Autor(a) Título da Dissertação Ano IES 
Daniella Tebar Avena A Hospitalidade e o consumo nos meios de hospedagem 

pelos homossexuais: Um estudo de caso de Curitiba-PR 
2005 UAM 

Astor Vieira Júnior Turismo GLBT na costa do cacau: Uma alternativa 
econômica para o sul da Bahia? 

2008 UESC 

Katiuska P. Galindo 
Lopes 

Homossexualidade e sociedade paulistana na década de 
1950 

2009 UAM 

Fernanda Rilna 
Fonteles Nascimento 

A oferta de lazer para o segmento do mercado LGBT na 
cidade de Fortaleza, Ceará 

2015 UECE 

Agatha Rita Dototéia 
Tavares Guerra 

O turismo LGBT em Brasília desafios do lazer e da 
hospitalidade 

2015 UnB 

Mateus Vitor Tadioto O lugar discursivo do sujeito no segmento turístico GLS 2016 UCS 
Maicon Gularte 
Moreira 

iTRAE TUS COLORES!: A (sex)usualidade no turismo 
LGBT 

2017 UCS 

FONTE: O autor (2020). 
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O segundo grupo, é composto por artigos, publicados e apresentados e nos 

Seminários da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo 

(ANPTUR) entre os anos de 2002 a 2018; tal como no primeiro momento houve uma 

busca inicial em julho de 2018, e a atualização dos artigos ocorreu com o intervalo 

de um ano.  

A ANPTUR foi fundada em 8 de novembro de 2002, num Encontro na 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), em Balneário Camburiú (SC), que 
reuniu docentes e pesquisadores das seguintes universidades com 
programas de pós-graduação stricto sensu na área: Universidade do Vale 
do Itajaí, Universidade de Caxias do Sul, Universidade Anhembi Morumbi, 
Universidade Estadual de Santa Cruz e Universidade de São Paulo 
(ANPTUR, 2019) 

A busca ocorreu pelos títulos dos artigos, onde averiguou-se que alguns 

artigos mesmo abordando a temática do turismo e/ou turistas LGBTQ+ não traziam 

nos títulos as palavras-chaves utilizadas na busca. Desta forma realizou-se o 

download dos 2276 artigos, ou seja, a totalidade dos artigos que compõe os anais 

do evento. 

Buscou-se novamente pelas palavras-chaves (LGBT, GLBT, LGTB, GLS, 

Gay, Lésbica, Transex, Homossexual, Homocultura, Homoerótic, Queer) no corpo do 

texto como um todo. Do resultado obtido a análise é composta por 9 artigos, de 

autoria de Campos (2006), Lopes (2008), Almeida e Sugiyama (2008), Santos e 

Mariani (2009), Santos e Sousa (2009), Azevedo, Martins e Pizzinato (2010), 

Brandão, Cavalcante e Silva (2013), Grillo e Lanzarini (2018), Neves e Brambatti 

(2018b), o Quadro 2 organiza os dados por autor, título do artigo e ano dos anais. 

 

QUADRO 2 – ARTIGOS COM TEMÁTICA LGBTQ+ NO SEMINÁRIO ANPTUR 

Autores Título do Artigo Ano 
Daniel Rezende Campos Em busca da homocultura perdida. A flânerie no cenário 

GLBT em Belo Horizonte 
2006 

Katiuska P. Galindo Lopes Diversidade cultural: A trajetória dos grupos homossexuais 
masculinos na cidade de São Paulo 

2008 

Fernando Estima de Almeida; 
Maristela de S. Goto Sugiyama 

O megaevento: A parada gay de São Paulo 2008 

Saulo Ribeiro dos Santos; Ariel 
Marques Sousa 

Entraves da comercialização de pacotes GLBT nas 
agências de viagens de São Luís (MA) 

2009 

Ariany Maia dos Santos; Milton 
Augusto Pasquotto Mariani 

Gay Friendly: Uma proposta para o turismo 2009 

Maurício S. de Azevedo; Cibele 
B. Martins; Nádia K. Pizzinatto 

Segmentação no setor turístico: O turista LGTB de São 
Paulo 

2010 

Jammilly M. Fagundes Brandão; 
Erica D. Chaves Cavalcante; 

Por mais hospitalidade e menos preconceito: Um estudo 
da oferta hoteleira ao público LGBTT, na cidade de João 

2013 
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Antonione Fernandes Silva Pessoa-PB. 
Camila Karla Grillo; Ricardo 
Lanzarini Gomes Silva 

Teatro LGBT na cidade de São Paulo/SP: Um estudo de 
caso sobre a Parada do Orgulho LGBT 2017 e o turismo 
cultural 

2018 

Christopher Smith Bignardi 
Neves; Luiz Ernesto Brambatti 

A prostituição masculina no contexto do turismo: 
Contribuições para o debate 

2018 

FONTE: O autor (2020). 

 

No terceiro e último bloco se faz uma análise dos artigos que abordam o 

fenômeno do turismo no Journal of Homosexuality na base Taylor & Francis (T&F) 

(Routledge), ainda que a busca resulte em artigo de 1993 e 2019, fez-se 

levantamento desde o ano de 1974, ano de criação do periódico.  

O sistema Qualis Periódicos, que é o conjunto de procedimentos utilizados 

pela Capes para estratificação da qualidade da produção intelectual, avalia o Journal 

of Homosexuality como A1; ou seja, figura entre os mais elevados, com Fator de 

Impacto em 2018 de 1,438. 

A T&F foi criada em 1852, pro Willian Francis e Richard Taylor. Taylor que 

fundara em 1782 uma editora que abordava temas na área de educação, geografia, 

direito e ciências sociais – caracterizada como a principal temática do grupo até os 

tempos atuais. 

Quando a T&F Group ingressou na bolsa de valores, em 1998, adquiriu a 

editora multinacional Routledge, datada de 1836, especializada em publicar livros e 

periódicos na área de ciências sociais e humanas, juntas foram responsáveis pela 

publicação de diversas enciclopédias até o ano de 2006. 

O grupo Informa no ano de 2004 adquiriu a T&F Group, que passou a ser 

responsável exclusivamente pelo editorial acadêmico da Informa, publicando mais 

de 2700 periódicos e 7000 livros por ano, somando mais de 140000 títulos 

disponíveis na forma digital e impressa. O selo Routledge permanece para 

publicações em ciências sociais, humanas e comportamentais, incluindo a área do 

direito e da educação (INFORMA, 2018). 

O Journal of Homosexuality é um periódico internacionalmente aclamado, 

revisada por especialistas, dedicada à publicação de estudos disciplinares e 

interdisciplinares que envolvam as complexidades, nuances e aspectos 

multifacetados de gênero e sexualidade. O objetivo do periódico é fomentar estudos 

de pesquisadores e ativistas que empregam uma gama de metodologias de 
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pesquisa oferecendo uma variedade de perspectivas para sobre a produção de 

conhecimento LGBTQ+ (JOURNAL OF HOMOSEXUALITY, 2019). 

Segundo levantamento histórico realizado por Joyce e Schrader (1999, p. 4) 

pode-se perceber que: 

The Haworth Press launched JH in 1974, quite possibly as a result of an 
invigorated gay activism that was ignited by the Stonewall Uprising of 1969. 
Charles Silverstein, Director of the Institute for Human Identity, Inc., was the 
founding editor, and he pointed out that JH was “probably the first 
specialized journal to disseminate multidisciplinary research in the areas of 
homosexuality, transsexualism, sexual roles, gender identity, and alternative 
lifestyles” (1974, 5). The journal began publication in order to provide a 
vehicle for communicating sound research outside the then medical model of 
homosexuality as disease-research which often went unacknowledged or 
was simply refused by other journals. In order to help ensure scholarliness, 
doubleblind reviewing was employed, and potential articles were refereed by 
associate and consulting editors who were experts in their fields.16 

Ao acessar a base de dados da T&F, em especial o Journal of 

Homosexuality, fez-se uma busca por palavras-chave (tourism; tourist; travel; pride; 

hotel; vacation; holiday; destination) em títulos de artigos, que pudessem abordar a 

temática do turismo, desta busca resultaram 11 artigos, apresentados no Quadro 3.  

 

QUADRO 3 – ARTIGOS COM TEMÁTICA TURISMO NO JOURNAL OF HOMOSEXUALITY 

Autores Título do Artigo Ano V. nº. 
Rudi Bleys Homosexual Exile:: The Textuality of the 

Imaginary Paradise, 1800-190 
1993 25 1-2 

David A. Jones Discrimination Against Same-Sex Couples in 
Hotel Reservation Policies 

1996 31 1-2 

Steven F. Philippm Gay and Lesbian Tourists at a Southern U. S. 
A. Beach Event 

1999 37 3 

John Vincke; Kees van 
Heeringen 

Summer Holiday Camps for Gay and Lesbian 
Young Adults: An Evaluation of Their Impact 
on Social Support and Mental Well-Being 

2004 47 2 

Mark B. Padilla ‘Western Union Daddies’ and Their Quest for 
Authenticity: An Ethnographic Study of the 

2007 53 1-2 

_______________  
 
16 (Tradução do autor): A Haworth Press lançou o JH em 1974, possivelmente como resultado de um 

ativismo gay revigorado que foi desencadeado pela Revolta de Stonewall de 1969. Charles 
Silverstein, diretor do Institute for Human Identity, Inc., foi o editor fundador, e apontou que o JH era 
“provavelmente a primeira revista especializada a disseminar pesquisa multidisciplinar nas áreas de 
homossexualidade, transexualismo, papéis sexuais, identidade de gênero e estilos de vida 
alternativos” (1974, 5). A revista começou a publicação a fim de fornecer um veículo para a 
comunicação de pesquisas sólidas fora do modelo médico da homossexualidade como pesquisa-
doença, que muitas vezes não era reconhecida ou era simplesmente recusada por outros 
periódicos. A fim de ajudar a assegurar a erudição, a revisão duplamente cega foi empregada, e 
artigos potenciais foram arbitrados por editores associados e consultores que eram especialistas 
em suas áreas. 
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Dominican Gay Sex Tourism Industry 

Michelle R. Kaufman; Andrea R. 
Fuhrel-Forbis; Seth C. 
Kalichman; Lisa A. Eaton; 
Demetria Cain; Charsey Cherry; 
Howard L. Pope 

On Holiday: A Risk Behavior Profile for Men 
Who Have Vacationed at Gay Resorts 

2009 56 8 

Omar Martinez; Brian Dodge el barrio de La Chueca of Madrid, Spain: An 
Emerging Epicenter of the Global LGBT Civil 
Rights Movement 

2010 57 2 

David R. Coon Sun, Sand, and Citizenship: The Marketing of 
Gay Tourism 

2012 59 4 

Clare Weeden; Jo-Anne Lester; 
Nigel Jarvis 

Lesbians and Gay Men’s Vacation Motivations, 
Perceptions, and Constraints: A Study of 
Cruise Vacation Choice 

2016 63 8 

Carly Simpson Imperial Queerness: The U.S. Homophile 
Press and Constructions of Sexualities in Asia 
and the Pacific, 1953–1964 

2017 64 7 

Chris Hattingh; John P. Spencer Homosexual not Homogeneous: A Motivation-
Based Typology of Gay Leisure Travelers 
Holidaying in Cape Town, South Africa 

2018 67 6 

FONTE: O autor (2020). 

 

2.1 DISSERTAÇÕES COM TEMÁTICA LGBT EM PPGTUR 

 

A primeira dissertação, intitulada “Hospitalidade e o consumo nos meios de 

hospedagem pelos homossexuais: um estudo de caso de Curitiba-PR”, data de 2005 

sob autoria de Daniella Tebar Avena, que a defendeu na Universidade Anhembi 

Morumbi. No estudo Avena (2005) investiga a relação com o consumo de meios de 

hospedagem por homossexuais em Curitiba, unindo teorias da psicologia, 

antropologia e da sociologia. Busca no estudo analisar a hospitalidade direcionada a 

este público, na percepção dos consumidores de classe média e alta, hospedados 

na cidade no mês de junho de 2004. Para tanto Avena (2005, p. 12) caracterizou o 

homossexual, enquanto homem e mulher “cuja orientação sexual e afetiva é para 

com pessoas do mesmo sexo biológico”, vez que estas são as identidades da 

amostra da pesquisa. A autora opta por não fazer estudos com bissexuais e 

transgêneros pois “suas identidades e inserção social variam consideravelmente em 

relação aos homossexuais masculinos e femininos”. 

Avena (2005), elabora quatro constructos na dissertação, onde investiga os 

conceitos de identidade homossexual, o preconceito, o estigma e a premissa 

cultural, trazendo luz ao entendimento do homossexual à sociedade; no segundo 

constructo traz nuances do movimento homossexual no Brasil, conferindo a 
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importância deste na construção de uma identidade especifica; no terceiro capítulo 

aborda os conceitos de consumo e a influência da mídia, observando que o 

consumo é um sistemas de significados (CAMPBELL, 1995)17, um processo de 

satisfação (BAUDRILLARD, 1989)18 e uma forma de participação social (CANCLINI, 

1997)19; por fim, apresenta teorias da hospitalidade em relação com a 

homossexualidade com base na pesquisa de campo. 

Desta forma a dissertação, traz considerações sobre: identidade, 

preconceitos, subcultura e comportamento de consumidor homossexual, os 

resultados apresentados por Avena (2005, p. 106) apontam que “a principal busca 

deste público não é por atendimento diferenciado e especial” mas que se rompa com 

o “grande constrangimento durante a chegada e estada num meio de hospedagem”. 

Para a autora, “a hotelaria não está preparada para assimilar e entender este 

segmento. Muitos hotéis carecem de conhecimentos e informações sobre o público 

homossexual” (AVENA, 2005, p. 107). 

No extinto Mestrado em Cultura e Turismo, da Universidade Estadual de 

Santa Cruz, é defendida no ano de 2008 a dissertação “Turismo GLBT na Costa do 

Cacau: Uma alternativa econômica para o sul da Bahia?”, de autoria de Astor Vieira 

Junior. O estudo apresenta o turismo como um meio de minimização dos impactos 

gerados pela crise na cacauicultura, em especial nas cidades de Ilhéus, Itacaré e 

Canavieiras (BA), valendo-se da segmentação de mercado como forma de inovação 

e vantagens. Vieira Junior (2008, p. 20) propõe “evidenciar as vantagens para o 

segmento GLBT em contar com uma oferta turística voltada para seus interesses e 

necessidades” e relacionar por meio de uma análise SWOT “a construção de um 

produto turístico voltado ao público GLBT”.  

O turismo de natureza, aventura, sol e praia atrelado às características 

culturais e gastronômicas, conferem a região da Costa do Cacau meios para o 

crescimento econômico, porém, os municípios supracitados não obtiveram sucesso 

sob a égide do modelo adotado, sendo necessário segundo Vieira Junior (2008, p. 

16), a adoção das segmentações de mercado, onde “por conta de suas 

_______________  
 
17 CAMPELL, Joseph; MOYERS, Bill. O poder do mito. São Paulo: Palas Athenas, 1990. 
18 BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1997. 
19 CANCLINI, Nestor. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de 

Janeiro: Ed. UFRJ, 1997. 
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características, a atividade turística começa a encará-los [GLBT] com um dos mais 

promissores filões”, obviamente “de olho no potencial econômico desse público”. 

O estudo, dividiu-se em seis capítulos, composto pela introdução; seguido 

da discussão histórica, pautada na criação da homossexualidade, a constituição de 

GLBTs e a busca por visibilidade; o terceiro capítulo aborda o turismo como 

atividade econômica, em específico o segmento GLBT, a partir de amostra coletadas 

pelo autor na Parada da Diversidade de São Paulo (2007) e dos consumidores de 

Porto Seguro (BA); o quarto capítulo aborda o turismo na Costa do Cacau (região sul 

da Bahia); o quinto analisa o território a partir da técnica SWOT; nas considerações 

finais Vieira Junior (2008, p.145) apresenta o fracasso do “primeiro resort GLS do sul 

da Bahia”, mas traz que a existência de estabelecimentos gay-friendly “é uma 

potencialidade a ser seguida e aprimorada”, pois diante das constatações do autor, 

“o público GLBT é muito exigente”. 

No ano de 2009, na Universidade Anhembi Morumbi, Katiuska P. Galindo 

Lopes, defendeu a dissertação “Homossexualidade e sociedade paulistana na 

década de 1950”. O estudo documental de Lopes (2009, p. 12) apresenta como a 

“homossexualidade foi se apresentando à sociedade e instituindo uma nova forma 

de manifestação sexual”. Para tanto a autora realizou uma pesquisa jornalística dos 

Jornais Folha da Manhã e Folha de São Paulo, dos anos 1950, 1954, 1955 e 1960, 

“totalizando 1.460 jornais e 54.388 folhas, o que resultou em 53 matérias para 

análise, sendo 7 policiais e 46 matérias diversas” (LOPES, 2009, p. 23), onde pode-

se notar que a sociedade paulistana da referida década, não aceitava manifestações 

da homossexualidade, ocorrendo uma extensa repressão social e governamental. 

O estudo de Lopes (2009) divide-se em três seções, onde: a primeira discute 

as questões históricas da homossexualidade e visibilidade no Brasil, trazendo 

analises do campo da sexualidade em Sanches (2006)20, Green e Polito (2006)21, 

Giddens (2004)22, Fry e MacRae (1991) a constituição das características 

homossexuais, o conceito de sexualidade em Foucault (2007), de gênero em Butler 

_______________  
 
20 SANCHES, Vanessa K. C. A discriminação por orientação sexual no contrato de trabalho. 

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 2006 
21 GREEN, James N.; POLITO, Ronald. Frescos trópicos: fontes sobre a homossexualidade 

masculina no Brasil (1870-1980). Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. 
22 GIDDENS, Anthony. Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 
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(2003)23, de modelo social em Trevisan (2007); a segunda seção aborda os 

conceitos de estigmas e guetos homossexuais de Goffman (1988)24 e Wacquant 

(2004)25, além dos signos do corpo em Mauss (2007)26; Le Breton (1992)27 e Lévinas 

(1997)28, relacionando posteriormente a teoria da dádiva com a homossexualidade; 

na terceira e última seção, expõe-se a tabulação dos dados e as informações no 

corpus documental, onde tece considerações. 

Lopes (2009, p. 128) afirma que “os homossexuais não optaram pela 

exclusão social – a sociedade tratou de segregar-lhes os desejos”, muitos dos 

indivíduos homossexuais dissimulavam-se para serem inseridos numa sociedade 

heteronormativa, onde segundo a autora muitos chegavam a se casar e ter filhos, 

mesmo mantendo constante relações sexuais com outros homossexuais na 

clandestinidade” (idem). Isso resultou na formação de guetos, ocorrendo “o 

surgimento de bares, boites e muitos cinemas, que favoreciam a sociabilidade de 

grupos homossexuais. Mesmo com a repressão e o preconceito vindo da sociedade 

paulistana” (LOPES, 2009, p. 129), na década de 1950 o sigilo da 

homossexualidade era imprescindível. Entende-se desta forma que os guetos 

promoviam uma interação de indivíduos homossexuais, ofertando-lhes uma 

identidade que com o passar dos anos formaria a comunidade LGBTQ+. 

Fernanda Rilna Fonteles Nascimento defendeu em 2015, na Universidade 

Estadual do Ceará, a dissertação “A oferta de lazer para o segmento do mercado 

LGBT na cidade de Fortaleza, Ceará”, estruturada em quatro capítulos: 

primeiramente apresenta a introdução ao tema; seguida de abordagem sobre a 

sexualidade e identidade de gênero, tendo o consumo papel principal no processo 

de exclusão-inclusão, tornando o público LGBT num segmento; o terceiro capítulo 

traz uma análise sobre a cidade de Fortaleza (CE), o público LGBT, a homofobia, os 

locais de frequentação, e as opiniões de 100 entrevistados que compõe a amostra 

_______________  
 
23 BUTLER, Judith, Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003. 
24 GOFFMAN, Erving. Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de 

Janeiro: LTC editora, 1988. 
25 WACQUANT, Loïc. Que é Gueto. Construindo um conceito sociológico. In. Revista Sociologia 

Política, n.23, 2004, Disponível em: https://revistas.ufpr.br/rsp/article/view/3702/2952. Acessado em 
18 de agosto de 2019. 

26 MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
27 LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Petrópolis, Vozes, 2010 
28 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Petrópolis: Vozes, 1997. 
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do estudo, possibilitando a autora a elaboração de um perfil socioeconômico deste 

público; o último capítulo apresenta as considerações finais. 

Nascimento (2015), busca compreender as lógicas do mercado direcionado 

ao público LGBT, analisando a oferta de lazer na cidade de Fortaleza, para tanto a 

autora localiza e caracteriza os empreendimentos existentes, inquere os 

empreendedores sobre a motivação neste segmento de mercado, e correlaciona-os 

com a cidade e os demais setores produtivos. Nascimento (2015) identifica que o 

turista LGBT pode realizar maior quantidade de viagens, por diversos períodos do 

ano, com grande interesse em lazer, uma vez que é a maioria das pessoas LGBT 

possuem uma renda elevada. Isso reflete diretamente no setor de viagens e turismo, 

que precede o setor de entretenimento e outras áreas.  

A autora aponta que a há uma grande concentração de empreendimentos 

LGBT-friendly em Fortaleza (CE), principalmente em torno do Centro Dragão do Mar 

de Arte e Cultura, mas apresenta na pesquisa a existência de 98 boates, 86 bares, 

05 saunas e 61 outros empreendimentos (NASCIMENTO, 2015). No que se refere a 

idade do público LGBT e os locais de entretenimento, Nascimento (2015) assim os 

apresenta: jovens entre 16 e 32 frequentam mais bares e estabelecimento diversos, 

jovens entre 20 e 30 representam a faixa etária que mais frequenta boates, 

enquanto as saunas são majoritariamente frequentas por um público com idade 

entre 40 e 50 anos; desta forma o público LGBT movimenta uma fatia considerável 

da economia local. 

Agatha Rita Dorotéia Tavares Guerra, defendeu na Universidade de Brasília 

(UnB), a dissertação “O Turismo LGBT em Brasília: desafios do lazer e da 

hospitalidade” em 2015. Guerra (2015) analisa a oferta de lazer na cidade de 

Brasília (DF) e a possibilidade do turismo para o público LGBT de classes sócio 

econômicas A e B na perspectiva da hospitalidade; no estudo Guerra (2015) 

diagnostica a oferta de lazer, os atrativos, serviços e produtos turísticos para o 

segmento LGBT; faz um levantamento de dados sobre tal segmento na cidade; e, 

apresenta um perfil do turista LGBT a partir das referências obtidas nos dados 

coletados. 
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Guerra (2015) toma como base os estudos de Oliveira (2002), Reinaudo e 

Bacellar (2008)29, Vasconcelos e Amorim (2012)30, para apresentar um perfil do 

turista LGBT, onde nas perspectivas destes autores, corroborado por Guerra 

(2002)31 detém alto nível de escolaridade e remuneração, seu consumo é 

exagerado, tem por características de serem um público exigentes, informados e 

raramente com filhos. Guerra (2015) traz no corpo da dissertação três capítulos, 

onde primeiramente apresenta o quadro teórico que envolve as discussões a 

respeito de gênero, homossexualidade e turismo; segue com a apresentação da 

metodologia utilizada para a coleta, análise e interpretação dos dados; apresenta no 

terceiro capítulo os resultados alcançados na pesquisa; faz-se as considerações da 

autora. 

Para Guerra (2015) a oferta turística para o público LGBT é composta de 

duas percepções, uma do ponto de vista do empresário e outra do consumidor, na 

primeira se concebe Brasília como um local aberto a diversidade e com diversos 

empreendimentos para o público LGBT, já os consumidores consideram o oposto, 

pouca ou nenhuma oferta. Guerra (2015) aponta a existência de 30 equipamentos 

direcionados ao público LGBT, sendo 16 na área de A&B, 8 baladas e 6 saunas; 

frisa a autora que não se deve fazer a comparação da capital federal com demais 

centro urbanos (como Rio de Janeiro, Salvador e Recife). 

O turismo LGBT em Brasília, segundo Guerra (2015) apresenta-se de forma 

retraída, como hipótese a jovialidade da cidade, a baixa qualidade dos profissionais 

em atender esse público e, a ausência de políticas públicas em prol de LGBT. Para 

a autora os turistas LGBTs visitam a cidade por lazer, frequentando os locais gays 

conhecidos e consumindo acima da média (GUERRA, 2015). 

No ano de 2016, ocorreu na Universidade Caxias do Sul a defesa da 

dissertação “O lugar discursivo do sujeito no segmento turístico GLS” de autoria de 

Mateus Vitor Tadioto; esta dissertação traz a teoria analítica do discurso de Michel 

Pêcheux, onde o autor relaciona-a com três textos acerca do turismo GLS (Angeli, 

_______________  
 
29 REINAUDO, Franco; BACELLAR, Laura. O mercado gls: como obter sucesso com o segmento de 

maior potencial da atualidade. São Paulo: Ideia&Ação, 2008. 
30 VASCONCELOS, Bárbara; AMORIM, Diego. A força do consumo gay. Correio Braziliense, 

Brasília, 25 nov. 2012. Caderno Cidades + Política e Economia no DF, p. 29. 
VASCONCELOS, Bárbara; AMORIM, Diego. Cena LGBT impulsiona lucro. Correio Braziliense, 

Brasília, 25 nov. 2012. Caderno Cidades, p. 31. 
31 GUERRA, Agatha R. D. T. Turismo homossexual no Brasil: um segmento em expansão. 2002. 

58 f. Monografia, Universidade de Brasília, Brasília, 2002. 
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2004; Oliveira, 2002; Trigo, 2009), apresentando um caminho teórico que visa 

problematizar a apropriação da sigla GLS pelo mercado turístico e pela Academia. 

Tadioto (2016, p. 13), fazendo análise dos referidos textos científicos propõe 

“observar criticamente, o modo como a própria academia estabiliza, organiza e 

valida saberes que servirão de base para os processos de planejamento e prática”. 

Tadioto (2016) acredita haver uma determinada censura sobre certos temas, 

alguns validados pelo mercado turístico e pela academia, outros refutados ou 

tratados com cautela. O autor se posiciona como um pesquisador e produtor de 

conhecimento não neutralizado, rompendo assim com o positivismo. Desta forma 

Tadioto (2016) busca analisar o Discurso Turístico sobre a construção do conceito 

de segmento GLS. Apresenta seu estudo em 04 partes, inicialmente situa o percurso 

da pesquisa; contextualiza a análise do discurso sob os campos da linguística, do 

materialismo histórico e da psicanálise; faz explanação acerca do “Turismo, Mercado 

e Segmentação”; adentra com mais afinco no Turismo GLS; e finaliza apresentando 

as considerações finais do estudo. 

A característica do estudo, não possibilita uma finalização do tema, mas 

deixa em aberto novas possibilidades de análise e abordagens. Tadioto (2016, p. 78) 

utiliza do termo do Discurso Turístico Acadêmico GLS, onde o autor percebe haver 

uma incoerência de “discurso turístico voltado ao mercado [que] acaba por reduzir a 

complexidade do sujeito a questões comportamentais baseadas em estereótipos de 

senso comum, desconsiderando, inclusive, o efeito da história na constituição do 

saber”. Tadioto (2016) chama atenção para os perigos da generalização de perfil de 

consumidor, pois observa grande influência de ideais administrativos que reduzem o 

turista a dados sob características sociais e comportamentais, não apresentando a 

totalidade dos grupos. Isto porque o autor identifica que “grupos como Travestis, 

Transexuais e Transgêneros são colocados em uma posição de impossibilidade com 

relação ao consumo do Turismo no segmento” (TADIOTO, 2016, p. 81), o que leva 

ao fato de pensar o turismo como uma forma de discurso. 

Maicon Gularte Moreira, também da Universidade de Caxias do Sul, 

defendeu em 2017 a dissertação intitulada “¡Trae Tus Colores!: a (sex)usualidade no 

Turismo LGBT”, o estudo propõe problematizar o segmento LGBT, com base em 

mecanismos de interpelação que produzem o sujeito LGBT como turista LGBT, para 

tanto autor utiliza do folheto promocional da “¡TRAE TUS COLORES!”, que 

promoveu o Brasil como um destino turístico LGBT, na Espanha em 2014. Moreira 
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(2017) extrai deste folheto oito sequencias discursivas. Tal estudo caracteriza-se por 

ser uma pesquisa-resistência, pois visa produzir conhecimento sobre si, 

reivindicando seu lugar de fala, não sendo neutro na produção do estudo, sendo 

também “um documento político e de denúncia dos discursos que oprimem, 

marginalizam e assassinam os LGBT diariamente” (MOREIRA, 2017, p. 12). O 

estudo, escrito em primeira pessoa, traz as percepções da trajetória do autor, no 

qual tece críticas acerca da segmentação, por segmentar quais LGBTs podem ser 

turistas, a compreender, gays e lésbicas com disponibilidade de renda, 

supostamente sem filhos, com disponibilidade para gastos em atividades culturais e 

de lazer. 

Moreira (2017), se posiciona como sujeito não-heterossexual, pesquisador e 

ativista, e descreve que não há uma pergunta-problema que deva nortear as 

pesquisas sobre o segmento de turismo LGBT, logo, seu objetivo é problematizar a 

academia, inserindo mais questões, ao invés de respostas. Moreira (2017, p. 31) 

debruça-se nas “questões que envolvem a interpelação do sujeito do inconsciente 

pela ideologia para que ele se desloque”, o desejo é o ponto central deste esquema 

elaborado pelo autor, que o faz sob uma ótica marxista no campo do turismo. 

Moreira (2017, p. 47) percebe o turismo “enquanto campo que contribui para a 

reprodução dos modos de produção dominante e os desdobramentos sobre a 

subjetividade do sujeito LGBT interpelado em turista”. 

Para Moreira (2017), o turismo é feito de interpelações, e esta não pode 

ocorrer sem a identificação dos sujeitos enquanto turistas, desta forma dá-se sentido 

aos deslocamentos; o autor apresenta uma “falha” do turismo ao atribuir ao sujeito a 

motivação de viagem, um comportamento e um perfil e consumo, mas, nega-lhe a 

possibilidade de inscrição do seu desejo. Na necessidade apresentar novas 

problematizações Moreira (2017, p. 85) aponta que ao segmentar LGBTs em uma 

lógica de mercado se cria “um perfil de turista como uma forma de falar do sujeito, 

de interpelá-lo, de identifica-lo. A imagem que o Outro oferece ao sujeito para dizer 

aquilo que o sujeito precisa ser para ser amado, aceito, respeitado, não violentado”. 

 

2.1.1 Análise referente às dissertações  

 

Percebe-se o uso de siglas variadas para se retratar o público gay, lésbica, 

bissexual e transgêneros. Tadioto (2016) faz uso da sigla GLS, tida como 



72 
 

 

ultrapassada por não englobar todos os indivíduos da comunidade não-

heterossexual, porém o faz para demonstrar o espectro dos turistas de sua 

pesquisa; Vieira Junior (2008) adota a sigla GLBT, vemos a ordem das siglas 

invertidas, isso porque a sigla LGBT foi institucionalizada pela 1ª Conferência 

Nacional GLBT (TRIGO, 2009), ocorrida entre os dias 5 a 8 de junho de 2008, 

trazendo 23 reivindicações para a área do turismo; Nascimento (2015), Guerra (2015 

e Moreira (2017) adotam a sigla LGBT; Avena (2005) e Lopes (2009), ambas da 

Universidade Anhembi Morumbi adotam a terminologia homossexuais e 

homossexualidade, respectivamente. 

Todos os estudos são de caráter qualitativo, e adotam autores em comum, 

João Trevisan é bastante utilizado pelos saberes acerca da comunidade e história 

do movimento LGBT; e, Erika Angeli (2004), Luciano Oliveira (2002) e Luiz Trigo 

(2009) por terem sido os primeiros a publicar no Brasil sobre a temática turismo e 

diversidade sexual. 

Cinco pesquisas abordam diferentes regiões do Brasil, Curitiba (PR), Costa 

do Cacau (Ilhéus, Itacaré e Canavieiras (BA), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e 

Brasília (DF); enquanto duas abordam o turista, enquanto sujeito. 

Tadioto (2016) e Moreira (2017), ambos egressos da Universidade de 

Caxias do Sul, foram orientados pela Profa. Dra. Luciene Jung de Campos, as 

dissertações são elaboradas em primeira pessoa e trazem em seu bojo a Análise do 

Discurso de Michel Pêcheux. Maicon G. Moreira foi agraciado com o Prêmio Mestre 

Destaque pela produção da dissertação no XV Seminário da ANPTUR. 

Foi necessário refinar entre 1497 dissertações defendidas entre os anos de 

1997 e julho/2019, em 12 Instituições de Ensino Superior com Programas de Pós-

Graduação em Turismo (Mestrados acadêmicos ou profissionais), para se obter as 7 

dissertações que abordam o tema do turismo LGBT, o que representa 0,4676%, o 

que reflete o pouco interesse em se realizar pesquisas acerca do tema. 

 

2.2 ARTIGOS COM TEMÁTICA LGBT NO SEMINÁRIO DA ANPTUR 

 

O primeiro artigo sobre turista/turismo LGBTQ+ ocorre no III Seminário da 

ANPTUR, corria o ano de 2006, quando Daniel Rezende Campos, apresentou o 

artigo “Em busca da Homocultura perdida. A flâniere no cenário GLBT em Belo 

Horizonte”, nele o autor traz em forma de crônica-acadêmica, um relato que se 
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complementa com outros três artigos apresentados em outros eventos – a saber: 

“Os mensageiros alados e seus vôos noturnos: a flâneurie no cenário GLBT em Belo 

Horizonte” (CAMPOS, 2003)32; “Estranhos em noites pontilhadas” (CAMPOS, 

2004)33; e, “G Magazine: do nu à diáspora” (CAMPOS, 2005)34. 

Campos (2006), faz um relato dos homens que procuram homens e são 

persuadidos por flyers (panfletos) dirigidos ao público GLBT na área em questão. A 

principal avenida do bairro congrega diversos equipamentos e serviços para a 

população mineira, local onde o pesquisador toma como análise os transeuntes, as 

personagens e os espetáculos. Campos (2006) descreve os perigos da prostituição 

masculinas, os assassinatos e as violências sofridas por michês ou clientes; além de 

fazer um registro das boates que funcionaram anteriormente ao estudo e as que à 

época estavam em evidencia, sendo as mais frequentadas por “homens que 

procuravam homens, mulheres que procuravam mulheres, travestis, profissionais do 

sexo e curiosos” (CAMPOS, 2006, p. 10). 

No artigo “Diversidade Cultural: A trajetória dos grupos homossexuais 

masculinos na cidade de São Paulo”, de Katiuska P. Galindo Lopes, apresentado na 

5ª edição do evento, a autora reflete sobre o “homossexualismo” masculino no 

Brasil, tendo em vista a formação de uma identidade homossexual. Para tanto Lopes 

(2008) ao fazer um breve contexto da trajetória homossexual a divide em três 

momentos: estudos do comportamento sexual de Alfred Kinsey (1940-1950), a 

revolta de Stonewall Inn (1969) que leva ao Dia do Orgulho Gay, a epidemia da Aids 

(1980-1990), após isso a autora tomo como base a revista Veja - São Paulo, em 

especial o artigo “A força do arco-íris” assinado pela jornalista Camila Antunes, 

datado em 25 de junho de 2003. Há uma quantificação dos locais frequentados por 

GLS na cidade de São Paulo em 1995 (totalizando 40) e em 2003 (aumento de 140 

locais). 

Para Lopes (2008) o aumento da quantidade de estabelecimentos se deve 

ao fato de que houve maiores investimentos para atrair esse público que concebe a 

cidade de São Paulo como uma referência na quantidade de restaurantes, bares e 

boates. Lopes (2008) acredita que esse aumento se deve ao fato de que os 
_______________  
 
32 CAMPOS, Daniel R. Os mensageiros alados e seus vôos noturnos: a flânerie no cenário 

GLBT em Belo Horizonte. In: INTERCOM., Belo Horizonte, 2003 
33 CAMPOS, Daniel R. Estranhos em noites pontilhadas. In: INTERCOM., Porto Alegre, 2004. 
34 CAMPOS, Daniel R. Revista G Magazine: do nu à diáspora turística. In: INTERCOM., Rio de 

Janeiro, 2005. 
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homossexuais assumiram-se e ocuparam espaços diversos na cidade de São Paulo, 

movimentando a economia. A autora faz breve menção às conquistas jurídicas 

conquistadas no Brasil e em outros países. Lopes (2008) busca compreender as 

categorias sociabilidade, liberdade, identidade, solidariedade e aceitação no referido 

artigo. 

“O megaevento: a Parada Gay de São Paulo”, também apresentado no ano 

de 2008, sob autoria de Fernando Almeida e Maristela Sugiyama, relaciona o evento 

com as áreas de comunicação e entretenimento. O artigo traz uma rasa discussão 

sobre diversidade, para permear quase ao término discussões sobre o fenômeno do 

turismo, enquanto segmentação e hospitalidade.  

Almeida e Sugiyama (2008), trazem brevíssimo histórico do evento, datada 

de 1997 poder-se-ia acreditar no fracasso do evento pela mínima participação do 

público. No ano 2000, onde houve participação de mais de cem mil pessoas, o 

evento teve grande repercussão midiática, realçando as questões de visibilidade. As 

autoras trazem em forma de gráfico e lista o número de participantes anuais da 

Parada, iniciando em: 300; 2 mil; 35 mil; 100 mil; 200 mil; 500 mil; 1 milhão, 1,5 

milhão; 1,8 milhão; 2,5 milhões; e, 3 milhões de participantes. 

No artigo “Entraves da comercialização de Pacotes GLBT nas agências de 

viagens de São Luís (MA)”, apresentado no VI Seminário da ANPTUR, Saulo Santos 

e Ariel Sousa buscam “identificar os entraves da não comercialização de produtos 

turísticos ao público GLBT no mercado de São Luís. A metodologia se caracteriza 

por pesquisa bibliográfica e de campo” (Santos e Sousa, 2009, p. 1). A dupla de 

pesquisadores aborda o conceito DINKS (double income, no kids), trazem a criação 

da International Gay and Lesbian Travel Association (IGLTA35) e da Associação 

Brasileira de Turismo GLS (ABRAT-GLS). 

Para tanto, Santos e Sousa (2009), relacionam o turismo LGBT como uma 

ramificação do turismo cultural, pelo fato de que LGBTs tem tendências a vida 

noturna e/ou eventos. A pesquisa toma como análise um questionário aplicado a 33 

agências de viagens de São Luís (MA) com filiação à ABAV, percebendo que 78% 

das agências não possuem produtos exclusivos para o público LGBT. Santos e 

Sousa (2009) mostram que 50% das agências pretendiam investir no segmento 

LGBT, porém reticentes em perder a clientela já consolidada, em sua maioria um 
_______________  
 
35 A sigla IGLTA foi ressignificada para International LGBTQ+ Travel Association 
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público formado por famílias e turistas religiosos; a pesquisa revela também que não 

havia busca por produtos ou serviços de exclusividade LGBT, e nem mesmo 

operadoras que investissem no nicho de mercado. 

Ariany Santos e Milton Mariani, são os autores do artigo “Gay Friendly: uma 

proposta para o turismo”, apresentado no VII Seminário da ANPTUR, no qual 

propões que o uso do termo gay friendly, pode ser uma alternativa para que 

empreendimentos incrementem a demanda, para tanto fazem um estudo 

bibliográficos pautados nos tópicos: segmentação, turismo GLS e o conceito de Gay 

Friendly. Santos e Mariani (2009) trazem o conceito de segmentação sobre a ótica 

de Kotler (1998), Ignarra (2002), Weinstein (1995) 

Com registro histórico do turismo GLS, Santos e Mariani (2009) citam a 

RSVP Travel Productions, no EUA, e no Brasil citam a agência Álibi Turismo, criadas 

em 1992 e 1998, respectivamente. Apresentam informações sobre o perfil do turista 

GLS com base em Angeli (2001) e Oliveira (2002). Para Santos e Mariani (2009) “a 

função do título Gay Friendly é ‘abrir as portas’ para que os gays e as lésbicas 

entrem em qualquer estabelecimento e sejam bem vindos”, apontam que termo é 

uma alternativa para ampliar o ‘gueto homossexual’. Os autores apontam cidades 

que se destacam como destinos gay friendly (São Francisco, Los Angeles, Nova 

York, Paris, Berlim e Londres), além dos países – França, Argentina, Holanda, 

Estados Unidos, Alemanha. Consideram que o Brasil tem potencial de crescimento 

neste segmento, apontando as cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e 

Juiz de Fora. 

Maurício de Azevedo, Cibele Martins e Nádia Pizzinatto, apresentaram na 

sétima edição do evento, o artigo “Segmentação no setor turístico: O turista LGBT 

de São Paulo”, neste artigo os autores levantam informações sobre o perfil do turista 

LGTB, com o intuito de fornecer respaldo ao setor e definir estratégias de marketing. 

Azevedo, Martins e Pizzinatto (2010) utilizam dos estudos elaborados pelo SPTuris 

que entrevistou 1500 participantes da Parada LGBT em 2008, caracterizando o 

referido estudo como discricional dos resultados. Inicialmente a pesquisa preza pela 

descrição do conceito de segmentação de mercado, utilizando as estratégias de 
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Pimenta e Richers (2001)36, Ignarra (2003)37, Mota (2001), OMT (2006), Kotler e 

Keller (2006), e Goeldner, et al (2000)38.  

Ao abordar a temática LGBT no artigo, Azevedo, Martins e Pizzinatto (2010) 

apresenta informação proveniente da SEDH - Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, de que no Brasil há um crescimento consistente de consumidores 

homossexuais, se comparados com o início da década de 1980; trazem a crítica de 

quem há poucas pesquisas no Brasil que visem traçar o perfil do consumidor, 

diferentemente do EUA, onde sabe-se que o consumidor LGBT movimentara à 

época 68 bilhões de dólares anuais. Tem-se o entendimento baseado nas palestras 

proferidas por Tanya Churchmuch (2010)39, representante canadense da IGLTA, e, 

Altaf e Troccolo, (2009)40, onde concebem que o público homossexual é detentor de 

alto poder aquisitivo, elevado nível cultural, são consumidores exigentes, buscam 

serviços de qualidade e de custos elevados. 

Como forma de “incentivar” o turismo LGBT, o estudo aponta empresas que 

adotam estratégias de pink-money, fazendo anúncios da Parada LGBT, construtoras 

que tem um portfólio diferenciado, um parque de diversão que tem um “Gay Day”, e 

uma agência de turismo especializada no público gay, que realizou um cruzeiro gay 

de Rio de Janeiro a Buenos Aires no ano de 2008; concluem que a segmentação 

LGBT deve se basear em múltiplos fatores (AZEVEDO, MARTINS e PIZZINATTO, 

2010). 

Jammilly Brandão, Erica Cavalcante e Antonione Silva, apresentam em 

2013, na ocasião do X Seminário da ANPTUR, o artigo “’Por Mais Hospitalidade e 

Menos Preconceito’: Um estudo da oferta hoteleira ao público LGBTT, na cidade de 

João Pessoa-PB”, a pesquisa de características exploratória e descritiva, utiliza da 

aplicação de questionários aos gestores de meios de hospedagem, com o objetivo 

de verificar a percepção dos gestores sobre o segmento LGBTT. Os autores 

apoiam-se na segmentação demográfica pessoal, especificamente o turismo gay, 

incentivados pelo mercado que despertou para esse nicho, e pelo fato do “Brasil 

_______________  
 
36 PIMENTA, C.; RICHERS, R. Segmentação: opção estratégica para o mercado brasileiro. São 

Paulo: Ed Nobel, 1991. 
37 IGNARRA, L. R. Fundamentos do Turismo. São Paulo: Ed. Thompson, 2003. 
38 Não possibilita identificar as referências no artigo. 
39 CHURCHMUCH, Tanya. Turismo LGBT - Trabalhando diversidades In 5° Salão do Turismo, 

2010, São Paulo, SP, 2010 
40 ALTAF, Joyce G.; TROCCOLI, Irene R. Autoconceito e Marcas de Luxo: Associação Aplicada 

ao Consumidor Homossexual Masculino. In: XII Semead, 2009, Bauru. XII Semaed, 2009. 
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começa, finalmente, a expressar interesse em reconhecer o potencial do segmento 

LGBTT, preparando-se para receber esses turistas” (BRANDÃO, CAVALCANTE e 

SILVA, 2013, p. 2). 

O estudo elaborado por Brandão, Cavalcante e Silva (2013), toma como 

iniciativa o fato de que João Pessoa (PB) não figura num ranking de destinos 

LGBTT, por este motivo a PBTUR (Empresa Paraibana de Turismo) começou em 

2011 um projeto de qualificação dos funcionários de hotéis e empresas turísticas 

para tratar de forma corretar estes turistas. Os autores fazem uma abordagem dos 

temas hospitalidade, um breve resgate histórico da homossexualidade, e adentram 

no segmento LGBTT, entendem que o consumidor LGBTT tem um comportamento 

diferenciado, e com necessidade ímpares, da mesma forma que os benefícios por 

eles advindos. 

Como resultados da pesquisa Brandão, Cavalcante e Silva (2013), 

apresentam que 30% dos estabelecimentos escolhidos inicialmente para a pesquisa 

recusaram-se a participar, o que leva a crer que há preconceitos em relação aos 

turistas LGBTT; entre os gestores que participam do estudo, 42% desconheciam a 

sigla LGBTT e seu significado; mas, apenas 17% dos gestores disseram não 

identificar nos meios de hospedagem turistas LGBTT; 67% acreditam ser um nicho 

de mercado lucrativo, mesmo percentual que considera-se preparado para melhor 

receber esse segmento. Como considerações Brandão, Cavalcante e Silva (2013), 

apontam a necessidade de se qualificar os funcionários da cidade, para que a 

posteriori a cidade seja considerada um destino gay-friendly. 

A pesquisa desenvolvida por Christopher Smith Bignardi Neves e Luiz 

Brambatti, no ano de 2018, para o XV Seminário, abordou “A prostituição masculina 

no contexto do turismo: Contribuições para o debate” aborda os impactos que o 

turismo gay pode ocasionou em alguns destinos da América Latina. Os autores 

realizaram buscas em “artigos científicos, depoimentos publicados em artigos de 

jornais e revistas, disponibilizados em sites acadêmicos e de turismo [...] localidades 

que se tornaram destinos consolidados para a prática do turismo sexual masculino-

masculino” (NEVES e BRAMBATTI, 2018b, p. 1). 

Neves e Brambatti (2018b) identificam destinos de turismo LGBT, sendo que 

a prática do turismo sexual masculino ocorre em destinos diferentes, ou seja, o 

turismo sexual dá-se com maior ênfase em países subdesenvolvidos/pobres, 

enquanto os destinos gay-friendly consolidados pelo mercado (e consequentemente 
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pelo pink-money) ocorre nos países desenvolvidos/ricos. Identificam que o uso do 

smartphone facilita a contratação dos serviços sexuais, por meio de aplicativos e 

redes sociais, previamente à chegada do turista ao destino e/ou na sua 

permanência. 

Para o mesmo evento, Camila Grillo e Ricardo Lanzarini, desenvolvem o 

artigo “Teatro LGBT na cidade de São Paulo/SP: um estudo de caso da Parada do 

Orgulho LGBT 2017 e o turismo cultural”. O estudo de Grillo e Lanzarini (2018) 

objetiva revelar dados acerca dos espetáculos com temáticas LGBT; além de fazer 

correlações entre a função do turismo do jornalismo cultural, como meio de 

promoção da arte LGBT e suas vertentes culturais ligadas a práticas homoeróticas, 

para tanto os autores adoram o Guia Gay São Paulo como objeto, a fim de analisar 

19 espetáculos com temáticas LGBT; com base na Pesquisa Perfil de Público – 

Parada LGBT 2017 (SPTURIS, 2017), os participantes do evento são assim 

representados: gays – 51,3%, lésbicas – 18,9%, bissexuais – 10,5% e 

heterossexuais – 19,3%;  

OS resultados da pesquisa apontam que os espetáculos refletem a demanda 

do público/turista, pois para Grillo e Lanzarini (2018), os turistas gays são 

predominantemente representados nas peças teatrais, sendo estes, os maiores 

consumidores das atividades culturais e de entretenimento promovidas para o 

segmento LGBT. Grillo e Lanzarini (2018, p. 11) identificaram que temáticas 

envolvendo “preconceito, tolerância, estigma do HIV, transexualidade, identidade de 

gênero, Drag Queen, aceitação da homossexualidade, homofobia, racismo, padrões 

sociais, violência doméstica, aceitação da diferença, conflitos familiares e cirurgia de 

redesignação sexual” foram retratadas nas peças teatrais. 

 

2.2.1 Análises referente aos artigos do Seminário ANPTUR 

 

Os artigos são provenientes de diversas instituições do país, em comum 

apontam as cidades de São Paulo como a mais preparada para receber o público 

LGBTQ+ (NEVES e BRAMBATTI, 2018b; GRILLO e LANZARINI, 2018; AZEVEDO, 

MARTINS e PIZZINATTO, 2010; LOPES, 2009; SANTOS e SOUSA, 2013; SANTOS 

e MARIANI, 2010; ALMEIDA e SUGIYAMA, 2008) pela enorme oferta cultura, 

grande quantidade de equipamentos de lazer e entretenimento, e, pelo evento de 

maior representatividade LGBT. 
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Os artigos de Lopes (2009) e Grillo e Lanzarini (2018) são extratos de 

dissertações de mestrado, sendo a primeira defendida na área do turismo e a outra 

na área de cultura, evidenciando que o turismo de LGBTQ+ pode ser percebido e 

analisado por diversas áreas, como no caso de Lanzarini (2013) que defendeu a 

tese “Jorge: empresário de fora, casado e versátil - homoerotismo no anonimato das 

viagens” no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas 

(UFSC).  

O artigo de Campos (2006), Almeida e Sugiyama (2008), e, Brandão, 

Cavalcante e Silva (2013), em determinados momentos entendem a população 

LGBT como uma tribo. 

A segmentação LGBT é defendida por Grillo e Lanzarini (2018; Azevedo, 

Martins e Pizzinatto (2010), Santos e Sousa (2013), Santos e Mariani (2010), 

Almeida e Sugiyama (2008), Brandão, Cavalcante e Silva (2013), como um meio 

ideal de se obter um perfil econômico desse público, perfil esse que atende apenas 

ao mercado, ao trade turístico, não mencionando que estas informações podem ser 

utilizadas para políticas públicas de promoção do turismo, focando no turista, como 

por exemplo o aumento de segurança pública em áreas por eles frequentados. 

Enquanto cidades e áreas para turismo de LGBTQ+, o artigo de Campos 

(2006) apresenta o bairro Barro Preto em Belo Horizonte, Grillo e Lanzarini (2018) o 

Largo do Arouche e a rua Augusta em São Paulo, Santos e Mariani (2009) apontam 

as cidades brasileiras de Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Fortaleza e Recife, 

além de Londres (Inglaterra), Berlim (Alemanha), Cannes, Saint-Tropez e Nice 

(França), Amsterdam (Holanda), estados da Califórnia, Flórida, Havaí, Nova Iorque e 

Vermont, em especial as cidades Key West e Orlando (FL) e Nova Iorque (NY), Los 

Angeles e São Francisco (CA) – com o bairro Castro, Buenos Aires (Argentina) – 

com destaque o bairro de San Telmo. Além das citadas Neves e Brambatti (2018) 

apresentam as cidades de Florianópolis (Brasil), Madri (Espanha), Toronto (Canadá), 

Tel Aviv (Israel), Havana (Cuba), Puerto Vallarta, Tijuana, Cidade do México e 

Cancun (México), Lima, Cuzco, Iquitos e Pucallpa (Peru),  

Únicos a apresentarem os impactos negativos do turismo LGBTQ+ é Neves 

e Brambatti (2018b), que trazem a prostituição como uma ocorrência de forte 

presença de turistas gays em localidades empobrecidas, como hipóteses para tal, é 

que o mercado turístico exige mão de obra qualificada, e estes michês por não se 

enquadrarem neste perfil profissional, tem a prostituição como fonte de renda. 
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2.3 ARTIGOS COM TEMÁTICA TURISMO NO JOURNAL OF HOMOSEXUALITY 

 

O primeiro artigo a abordar o turismo no Journal of Homosexuality é de 

autoria de Bleys (1993), intitulado “Homosexual Exile: The Textuality of the 

Imaginary Paradise 1800-1980”. Neste estudo historiográfico Bleys (1993) explora as 

razões e a natureza do turismo sexual no período citado. 

Bleys (1993) faz uma interpretação diferente das viagens gays, não a 

percebendo como “escapistas”, adota um olhar mais complexo, porém não mesmo 

filosófico. 

As such, gay travel is erotic in a double sense. It is a way to meet friends 
and to live friendships so hard to find in one's home country, certainly in the 
past. Also, the perseverance of a nomadic libido represents an anarchic 
strategy of defense against the static taxonomy created by physicians, of 
sexual perversions and, above all, of a peculiar 'homosexual' identity41 
(BLEYS, 1993, p. 166). 

O pesquisador entende que para o indivíduo homossexual, a prática de 

viajar fornece meios de transcrever (fisicamente) sua marginalidade social e de 

engajar (metaforicamente) sua posição de "outsider" em um local novo (BLEYS, 

1993). 

A historiografia de Bleys (1993) perpassa pela colonização de países 

europeus, adentra nas patologias médicas, na concepção de que na ausência de 

mulheres e prostitutas sem doenças venéreas a sodomização era algo ocasional, e 

considera aceitas em alguns casos nos funcionários colonizadores ou até mesmo na 

realeza. Relata Bleys (1993, p. 169) “in Brazil, the frequent sodomical processes in 

front of the Inquisition, were not ‘perdoned’ as ‘ocasional’42”, isso é reflexo da 

mudança de pensamento, onde imperou maior força moralizadora.  

Bleys (1993) faz divisões temporais para melhor compreender o estudo, no 

primeiro momento ele aborda os anos de 1800 a 1880, caracterizado pelo medo, 

diante da situação colonizadora, que impôs uma doutrina de hierarquia cultural, 

_______________  
 
41 (Tradução do autor): Como tal, a viagem gay é erótica em um sentido duplo. É uma maneira de 

conhecer amigos e viver amizades tão difíceis de encontrar em seu país de origem, certamente no 
passado. Além disso, a perseverança de uma libido nômade representa uma estratégia anárquica 
de defesa contra a taxonomia estática criada pelos médicos, das perversões sexuais e, acima de 
tudo, de uma identidade peculiar "homossexual". 

42 (Tradução do autor): no Brasil, os processos sodomitas frequentes em frente à Inquisição, não 
foram ‘perdoados’ como ‘ocasionais’. 
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colocando os europeus como superiores. Expõe Bleys (1993, p. 170) que “like 

nudity, prostitution, polygamy, tattooing and other expressions of body language, 

‘primitive sodomy’ provoked a body politic in the West that was to justify the civilizing 

mission43”. 

No período que compreende os anos de 1880 a 1940, a sodomia começa a 

deixar de ser percebida como uma manifestação da decadência cultural; e tem-se as 

primeiras discussões acerca da natureza da homossexualidade, iniciadas as 

investigações sociais e médicas, a pederastia tornou-se pedofilia, e a 

homossexualidade ainda perdurava entre os crimes contra a moral, fazendo com 

que os homossexuais sentissem acuados, alienados, excluídos da sociedade, 

precisando de um exilio para sentir-se feliz. 

Para Bleys (1993, p. 175) “voluntary, exile is interpreted as a mere way to 

refind lost sexual freedom: infra equinoxialem nihil peccari. This has been so, no 

doubt, since the very beginning of the word-wide exploration44”. O pesquisador 

aponta que inicialmente os destinos situados no norte da África e no Oriente Médio 

eram os preteridos para o exilio, depois no século XX a América Latina e a Ásia. 

O período que compreende os anos de 1940 a 1980, marca o advento da 

atividade turística, e faz com que os turistas pós segunda guerra mundial, visitem em 

maior número os destinos exóticos por períodos curtos com a finalidade de diversão. 

While voluntary exile style pre-World War Two enhanced the keeping of a 
low profile, while one tried to integrate oneself-learn another language, live 
differently – the modern tourist sees the exotic world as a mere extension of 
this consumerist territory45 (BLEYS, 1993, p. 178). 

Para Bleys (1993), há um certo orgulho em ser gay, o que faz com que a 

sensação dionisíaca torne-se uma coleção de parceiros sexuais pagos para prestar 

estes serviços, o que rompe com a característica do exílio. O autor adota o termo 

“Sexopolises”, o que pode-se entendido como metrópoles do sexo, e cita as cidades 

_______________  
 
43 (Tradução do autor): nudez, prostituição, poligamia, tatuagem e outras expressões de linguagem 

corporal, primitiva provocou um corpo político no Ocidente que justificava a missão civilizadora 
44 (Tradução do autor): voluntariamente, o exílio é interpretado como uma mera maneira de 

reencontrar a liberdade sexual perdida: infra equinoxialem nihil peccari. Isto tem sido assim, sem 
dúvida, desde o início da exploração em toda a palavra 

45 (Tradução do autor): Enquanto o estilo de exílio voluntário pré-Segunda Guerra Mundial aprimorava 
a aparência discreta, enquanto um tentou integrar-se aprender outra língua, viver de forma diferente 
- o turista moderno vê o mundo exótico como uma mera extensão deste território consumista. 
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de “Rio [de Janeiro], São Paulo, Acapulco, Bangkok, Manilla, ...” (BLEYS, 1993, p. 

179). Acredita o autor que o Ocidente vive por uma geografia da perversão.  

Para concluir, Bleys (1993, p. 179) afirma que “homossexual exile is a story 

of hope ans destiny” (o exílio homossexual é uma história de esperança e destino) e 

que o turista moderno, jamais se aproximará desta utopia. 

A investigação conduzida por Jones (1996), se concentrou na 

“Discrimination Against Same-Sex Couples in Hotel Reservation Policies46”, certo de 

que o preconceito existe em diversas camadas da sociedade, o pesquisador traz 

que em determinadas áreas urbanas a homofobia tende a ser menor, sendo estes 

espaços mais tolerantes e positivos, o que leva a acreditar que escolheu centros 

urbanos para aplicação da pesquisa – o autor não deixa claro a(s) cidade(s) 

pesquisada. 

Jones (1996) selecionou 320 empreendimentos hoteleiros, destes 160 com 

mais de 30 quartos por meio do Red Book: The Official American Hotel & Motel 

Association Lodging Directory, e outros 160 empreendimentos com 10 quartos ou 

menos por meio do Bed & Breakfast U.S.A 1992. 

A pesquisa consistiu em: “Form letters requesting a reservation for a double 

room with queen or king-size bed for two consecutive weekend nights and asking for 

a response by mail were prepared47” (JONES, 1996, p. 155). As solicitações de 

reserve foram feitas com quato semanas de antecedência da seguinte forma: em 

nome de um homem e mulher com mesmo sobrenome; homem e mulher com 

sobrenomes diferentes; dois homens com sobrenomes diferentes; duas mulheres 

com sobrenomes diferentes.  

O pesquisador aguardava as respostas nas seguintes maneiras: Sim, 

concedido; Sim, mediante depósito prévio; Sim, desde que em camas ou quartos 

distintos; Não, solicitação negada; e, Não receber resposta alguma. 

Os resultados apontam que as reservas foram positivas para os casais de 

sexo oposto em 77,5% dos casos, e em 63,12% nos casos onde os casais eram do 

mesmo sexo. O pesquisador tinha como objetivo analisar se as porcentagens das 

respostas seriam diferentes mediante o porte do hotel. Para os casais gays ou 
_______________  
 
46 (Tradução do autor): Discriminação contra casais do mesmo sexo em políticas de reserva de hotéis 

(JONES, 1996). 
47 (Tradução do autor): Formulário cartas solicitando uma reserva para um quarto duplo com cama 

queen-size ou king-size por duas noites consecutivas de fim de semana e pedindo uma resposta 
pelo correio pré-elaborada. 
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lésbicas, os pequenos hotéis responderam positivo em 58,75% dos casos e grandes 

hotéis em 67,5% (para casais heterossexuais as porcentagens são 76,25% e 

78,75% respectivamente). 

The results obtained supported the hypothesis that hotels would grant fewer 
reservations requests to same-sex couples than to opposite-sex couples, 
suggesting the presence of discrimination against such couples. The greater 
discrimination found in small hotels (bed and breakfasts)48 (JONES, 1996, p. 
157) 

Para Jones (1996), o fato dos empreendimentos serem menores, faz com 

que em alguns casos o proprietário resida no mesmo lugar, fazendo com que ocorra 

uma ligação pessoal com o negócio, deixando mais propenso a introdução de 

preconceitos pessoais no empreendimento. A investigação apontou que casais 

lésbicas encontravam maior grau de respostas negativas do que gays, indicando 

que a discriminação é maior com este público.  

Jones (1996) faz reflexões sobre as limitações de sua pesquisa, apontando 

que não era de conhecimento do pesquisador se havia ou não algum evento na 

região; acredita o autor que aglomerar as respostas negativas e as não respostas 

representou um erro, e que para estudos futuros deve-se tomar esta precaução. 

O autor afirma que a negação da reserva para os hospedes gays e lésbicas, 

representa um impacto neste público, e representa um indicativo de discriminação, 

incutindo uma experiência na vida destes turistas.  

Uma amostra composta por 1272 turistas gays e lésbicas compõe o estudo 

elaborado por Philippm (1999), denominado “Gay and Lesbian Tourists at a 

Southern U. S. A. Beach Event”, esta pesquisa financiada pela University of West 

Florida aproveitou do Memorial Day Weekend, ocorrido em 1994 para realizar a 

presente investigação. 

Philippm (1999) inicia o artigo expondo que na década de 1990, as 

investigações pautavam-se em estimar o número de gays e lésbicas residentes no 

EUA, porém sem muito sucesso, devido a falhas grotescas, profissionais 

desqualificados, entre outros erros de projeto. Dentre os estudos que segundo o 

_______________  
 
48 (Tradução do autor): Os resultados obtidos apoiaram a hipótese de que os hotéis concederiam 

menos pedidos de reservas a casais do mesmo sexo do que a casais do sexo oposto, sugerindo a 
presença de discriminação contra esses casais. A maior discriminação encontrada em pequenos 
hotéis (cama e café da manhã). 
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autor garante grau de confiabilidade maior, está o elaborado por Janus e Janus 

(1993), que aponta que 18 milhões de gays e lésbicas vivia, trabalhavam, se 

entretinham e viajavam pelos EUA. 

Segue Philippm (1999) apresentando dados que possibilitam ter um 

panorama dos turistas gays e lésbicas do início da década de 1990, residiam 

majoritariamente em áreas urbanas, 84,4% para gays e 78,2% para lésbicas, com 

salários anuais estimados em 51 mil dólares e 46 mil dólares, respectivamente – o 

censo americano informava na época renda média era de 36.520 dólares. As 

pesquisas de mercado informavam que em 1992 gays e lésbicas foram 

responsáveis por 162 milhões de viagens. O autor pondera que “Without large, 

nationally representative samples of gays and lesbians, economic generalization 

from specialized marketing surveys to the larger U.S. gay and lesbian population 

becomes very questionable49” (PHILIPPM, 1999, p. 70) 

Philippm (1999) relata que as mudanças ocorridas nas três décadas 

anteriores ao estudo, possibilitou a transmissão de grandes eventos direcionados ao 

público LGBT pela televisão, onde o público participante era estimado de 300.000 a 

1 milhão – os telespectadores não foram estimados; ademais gays e lésbicas 

ascenderam economicamente; campanhas de marketing foram direcionados para 

estes consumidores. 

O poder de consumo que esta comunidade possuía, ocasionou segundo 

Philippm (1999) a existentes de 125 jornais e revistas direcionados à LGBTs, com 

mais de 1 milhão de exemplares somados, as revistas de maior impacto eram 

Advocate, Out e Genre, que ultrapassavam a tiragem de 100.000 cópias por edição 

cada. A revista de turismo Our World, editada pela IGLTA, tinha a circulação 

estimada em 20.000 exemplares. 

Para Philippm (1999) alguns avanços foram significativos para o turismo de 

gays e lésbicas, a Delta Airlines possibilitou casais do mesmo sexo ingressassem 

conjuntamente no programa de milhagem; a National Car Rental possibilitou 

adiciona-los(las) como motorista adicional; a IGLTA possui uma cartela de 800 

agências de viagens associadas, além de grandes empresas áreas e da rede 

hoteleira; as publicações Spartacus Intenational Gay Guide e Damron Addres Book 
_______________  
 
49 (Tradução do autor): Sem amostras grandes e representativas nacionalmente de gays e lésbicas, a 

generalização econômica de pesquisas especializadas de marketing para a maior população de 
gays e lésbicas dos EUA torna-se muito questionável 
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já estavam consolidadas no mercado turístico. Mesmo diante destes fatos, Philippm 

(1999, p. 71) diz que “Unfortunately, the literature has not empirically addressed the 

importance of gay and lesbian leisure and travel in the United States50”. 

A pesquisa realizada por Philippm (1999), consiste na aplicação de 

questionários à turistas gays e lésbicas que frequentaram o Gulf Islands National 

Seashore, praia próxima a Pensacola, na Flórida, frequentada por LGBTs, inclusive 

com existências de bandeiras na cor do arco-íris; o trecho de 8 milhas foi dividido em 

13 micro áreas, cada qual um assistente de pesquisa que recebeu treinamento 

particular e em grupo para aplicar o questionário; 1300 questionários foram 

entregues, sendo que 28 destes não foram utilizados pela quantidade de turistas na 

seção, 101 turistas se recusaram a participar da amostra. Estimou-se que 27.000 

turistas estavam na praia no dia em que o questionário foi aplicado. 

O questionário adotado pelo pesquisador consistia em quatro páginas, com 

perguntas no tipo Escala Likert, solicitando informações acerca da prática turística e 

das percepções sobre a praia de Pensacola. 

Os resultados do estudo indicam que 69,3% dos turistas eram gays e 30,7% 

lésbicas; os turistas eram majoritariamente bancos (92,8%), 61,7% dos entrevistados 

tinham idade entre 25 e 34 anos, 22,3% na faixa etária de 35 a 44 anos, e 11,3% 

com idade entre 18 e 24 anos; mais da metade residiam em cidades com mais de 

500.000 habitantes (58,2%), turistas provenientes de cidades médias (de 50.000 a 

500.000 habitantes) perfaziam 25,1%, outros 16,7% em cidades menores ou área 

rural; 64% possuíam ensino superior ou pós-graduação; a métrica utilizada por 

Philippm (1999) calculou a renda familiar média anual estimada de homens gays 

neste evento em 59.474 dólares, e de lésbicas em 47.831 dólares. 

Para Philippm (1999) a localização do evento, reflete que 91,2% dos turistas 

eram dos estados do sul; 87,5% utilizam o automóvel como meio de transporte, e 

12,4% o avião; 51,4% visitavam o destino pela primeira ou segunda vez; 94% 

estavam acompanhados de outras pessoas; 61,6% permaneceriam quatro ou mais 

dias na região, e 42,7% utilizavam de agências de viagens direcionadas ao público 

LGBT. 

_______________  
 
50 (Tradução do autor): Infelizmente, a literatura não abordou empiricamente a importância do lazer 

para gays e lésbicas e viagens nos Estados Unidos. 
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A métrica utilizada por Philippm (1999) aponta que o valor inserido na 

economia de Pensacola naquele final de semana foi de 18.700.934 dólares, o 

nailsque representa um gasto de 692 dólares por turista. Ainda sobre o destino, 

Philippm (1999) constatou que 61,3% dos turistas portavam algum símbolo referente 

à comunidade LGBT; e 66,5% consideravam o destino amigável com os turistas 

gays e lésbicas. 

Philippm (1999) indica que a presença de uma grande quantidade de turistas 

gays e lésbicas em uma cidade pequena e conservadora causa um grande impacto 

social, atrelado ao fato de 85% dos entrevistados portavam ou portariam algum 

símbolo LGBT, apresenta embates sociais para a área de acolhimento. Dentre os 

ocorridos no período da pesquisa, foram noticiados pela imprensa local, tiros em um 

hotel, pregos espalhados pela praia, ameaças de bomba, agressões verbais e 

físicas. “From this perspective, travel destinations which are associated with special 

gay - or lesbian-oriented events may become the preferred battleground in the fight 

for gay and lesbian social acceptance51” (PHILIPPM, 1999, p. 83) 

O autor relata nas considerações do estudo que após este evento LGBT 

(ocorrido em maio de 1994) que inseriu na economia da cidade 18,7 milhões de 

dólares, a cidade sediou o encontro da World Church of God (Igreja Mundial de 

Deus) em setembro do mesmo ano, com um público de 7055 pessoas que injetaram 

na economia local seis milhões de dólares, o que motivou o conselho local (espécie 

de vereadores), o prefeito, e Tourist Development Council of Pensacola Beach a 

anunciar que a cidade iria promover o turismo para outros públicos, precisamente 

em “turismo familiar” (PHILIPPM, 1999). 

A investigação conduzida por Philippm (1999, p. 81) fornece evidências de 

que “from a marketing perspective, the gay and lesbian tourists surveyed in the 

present study represent an ideal tourist market; they are urban, young professionals 

with high annual household incomes who travel frequently52”, estes turistas 

percebem o espaço social e poder econômico que possuem, o que não é percebido 

_______________  
 
51 (Tradução do autor): A partir desta perspectiva, destinos de viagem que estão associados com 

eventos especiais gays - ou orientados para lésbicas podem se tornar o campo de batalha preferido 
na luta pela aceitação social gay e lésbica. 

52 (Tradução do autor): a partir de uma perspectiva de marketing, os turistas gays e lésbicas 
pesquisados no presente estudo representam um mercado turístico ideal; são profissionais urbanos 
e jovens com rendimentos familiares anuais elevados que viajam frequentemente. 
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por algumas comunidades anfitriãs, que por atitudes preconceituosas perdem estes 

turistas para outros destinos mais amigáveis. 

Para Philippm (1999) as turistas lésbicas representavam um potencial 

turístico ainda inexplorado, sugerindo o autor, investigar as motivações e satisfação 

dos turistas gays e lésbicas como meio de aferir as mudanças sociais e de lazer que 

por venturar ocorrem nos EUA. 

A pesquisa desenvolvida por Vincke e van Heeringen (2004), sob título 

“Summer Holiday Camps for Gay and Lesbian Young Adults: An Evaluation of Their 

Impact on Social Support and Mental Well-Being”. Os autores expõem a importância 

de que jovens gays e lésbicas tenham uma rede de apoio que auxiliem no processo 

de “coming out”, fornecendo apoio psicológico e social, desta forma, o estudo tem 

como objetivo avaliar os efeitos da participação de jovens flamengos gays e lésbicas 

em um acampamento para férias de verão. 

Na Bélgica existe uma quantidade considerável de instituições que fornecem 

apoio para jovens LGBTs, atuam em cidades grandes e pequenas promovendo 

reuniões e atividades sociais. Um dos eventos mais esperados é o acampamento de 

verão, que por cinco dias oportuniza um ambiente de lazer para esse público. 

Vincke e van Heeringen (2004), distribuíram 312 questionários em um 

acampamento de verão entre os anos de 1997 e 1999, após seis meses a instituição 

de apoio a gays e lésbicas solicitou que estes enviassem o questionário, a taxa de 

respostas para gays foi de 60,5% (121 questionários) e entre as lésbicas 67,9% (76 

questionários) retornaram, totalizando uma amostra de 197 respostas – 55 

questionários referente ao ano de 1997, 72 e 70 referentes aos anos de 1998 e 1999 

respectivamente. 

Apontam os pesquisadores que a idade dos respondentes apesar de variar 

de 15 a 26 anos, a maioria dos questionários pertenciam a jovens de 18 a 24 anos 

(85%); a homossexualidade predomina entre os campistas, 86% deles, sendo que 

9% identificaram-se como bissexuais e 4% questionavam-se sobre. 

Os autores relatam que a divulgação destes acampamentos ocorria por meio 

de revistas direcionadas ao público jovem, do total da amostra, 17,2% não tinham 

vínculo com nenhuma organização gay; 43,6% pertenciam a organização por 

período menor a um ano, 17,7% por mais de um ano, e 21,5% por mais de dois 

anos. 
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Vincke e van Heeringen (2004), também inquiriram os jovens sobre sua 

sexualidade, sendo que para 37% a relação sexual com um parceiro do mesmo sexo 

ocorreu antes dos 16 anos de idade; 10% não sentia-se confortável com sua 

sexualidade, 25% confortáveis, 34,5% bastante confortável e 30,5% plenamente 

confortável com a sexualidade. 

Os resultados indicam que: antes do acampamento 58,9% informaram que 1 

em cada 4 amigos eram gay ou lésbica, após o acampamento essa porcentagem 

diminuiu para 36%, em compensação aqueles que tinham a metade dos amigos 

gays ou lésbica saltou de 23% para 41,1%, já aqueles que tinha 3 em cada 4 

amigos, passou de 13,7% para 21,3%. A satisfação com essas amizades cresceu 

3,6%, já os muito satisfeitos com as amizades tiveram crescimento de 5,1%. 

Em relação à saúde mental, Vincke e van Heeringen (2004), identificaram 

que os jovens apresentaram menores índices de desesperança e depressão, tendo 

apresentado níveis maiores de autoestima. 

Vincke e van Heeringen (2004), consideram que os resultados positivos em 

relação a saúde mental destes jovens gays e lésbicas se deu em partes por sua 

participação no acampamento de férias de verão, uma vez que forneceu espaço 

para diálogos sobre a sexualidade que no ambiente familiar não o encontraria. 

Acreditam os pesquisadores que o contato com outros gays e lésbicas, forneceu 

possibilidades para ampliar a rede de amigos homossexuais, sem excluir as 

amizades heterossexuais. 

Concluem os pesquisadores: “Our findings clearly indicate that the summer 

holiday camps for gay and lesbian young adults should be applauded53” (VINCKE e 

VAN HEERINGEN, 2004, p. 42). 

Para Padilla (2007) autor do artigo “‘Western Union Daddies’ and Their 

Quest for Authenticity: An Ethnographic Study of the Dominican Gay Sex Tourism 

Industry” as consequências do turismo sexual masculino devem ser investigadas, e 

é isso que suas pesquisas antropológicas abordam. Neste estudo, Padilla (2007, p. 

253) analisa a prostituição por meio dos prestadores de serviço sexual masculino e 

_______________  
 
53 (Tradução do autor): Nossas descobertas indicam claramente que os campos de férias de verão 

para jovens gays e lésbicas devem ser aplaudidos 
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“The men referred to here as “Western Union daddies”- because of the nature of their 

remittances and their generally older age54”. 

Padilla (2007) inicia expondo neste extenso artigo de 35 páginas, a práxis 

que ocorre no bar Charlie55, um dos pontos para encontro entre os bugarrones e os 

turistas estrangeiros em busca de relações sexuais. O autor discorre sobre seu 

diálogo com o proprietário do bar, bem como sobre a dinâmica do entorno, julgando 

ser necessário o conhecimento desta introdução: 

because in many ways it is emblematic of a kind of sex tourism in the 
Dominican Republic that has been given relatively little attention in the 
existing literature on ‘beach boys’ and male sex workers in the Caribbean. 
As described below, through an analysis of ethnographic evidence based on 
three years of anthropological fieldwork with male sex workers in Santo 
Domingo and Boca Chica, Dominican Republic, a significant and growing 
number of Dominican men are involved in sexual-economic exchanges with 
gay male tourists, a phenomenon that is related to the rapid growth of the 
tourism industry in the country56 (PADILLA, 2007, p. 244) 

Assim, para o pesquisador, o homoerotismo dominicano possibilita uma 

análise da sexualidade local que vem sendo comercializada por/para turistas gays 

estrangeiros. Padilla (2007) realiza então uma abordagem com características 

etnográficas, contendo observações, entrevistas com profissionais de sexo e com 

clientes para compreender o processo em torno da indústria de turismo sexual 

existente, tendo seu foco nas relações de longo prazo que se estabelecem entre 

clientes (turistas gays) e profissionais do sexo (dominicanos); o processo de 

pesquisa iniciou em janeiro/1999 e perdurou até dezembro/2001. 

A pesquisa desenvolvida por Padilla (2007) pode ser compreendida segundo 

o autor em três momentos, inicialmente foi identificado os locais de prostituição por 

meio de três grupos focais, o que possibilitou mapeá-los nas cidades de Santo 

Domingo e Boca Chica; o segundo momento foi realizado uma pesquisa quantitativa 
_______________  
 
54 (Tradução do autor): Os homens referidos aqui como "pais da Western Union" - por causa da 

natureza de suas remessas e sua idade geralmente mais avançada. 
55 (Tradução do autor): Todos os nomes de estabelecimentos, profissionais do sexo e clientes foram 

alterados para manter a confidencialidades. 
56 (Tradução do autor): porque, em muitos aspectos, é emblemático de uma espécie de turismo 

sexual na República Dominicana, que tem sido dada relativamente pouca atenção na literatura 
existente sobre "meninos de praia" e profissionais do sexo do sexo masculino no Caribe. Conforme 
descrito abaixo, através de uma análise de evidências etnográficas baseadas em três anos de 
trabalho antropológico com profissionais do sexo masculino em Santo Domingo e Boca Chica, 
República Dominicana, um número significativo e crescente de homens dominicanos estão 
envolvidos intercâmbios sexual-econômicos com turistas gays do sexo masculino, um fenômeno 
que está relacionado ao rápido crescimento da indústria do turismo no país. 
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com 200 trabalhadores sexuais (utilizando-se 199 destas), identificando as 

características sociodemográficas, autoidentificação, as normas sociais do trabalho 

sexual, seus comportamentos sexuais; uso de preservativos; histórico de uso de 

drogas; e, experiências de migração nacional ou internacional; o terceiro momento, 

foi realizado entrevista com 98 profissionais do sexo, gravados em áudio, contendo 

uma série de questionamentos de cunho pessoal de cada trabalhador. As técnicas 

etnográficas foram aplicadas ao longo de todo o processo. 

O autor apresenta o modo como os 199 participantes do segundo momento 

da pesquisa se autoidentificam, os trabalhadores sexuais dominicanos assim se 

dividem: 4 homossexuais, 2 gays, 41 bissexuais, 35 heterossexuais, 72 como 

bugarrón, 33 como sanky panky, e 12 com outras identidades.  

Padilla (2007) explica que as identidades bugarrón e sanky panky possui 

além do caráter geográfico, o caráter linguístico. Os bugarrones possuem maior 

incidência em Santo Domingo e derivam do francês “bougre”, caracterizam 

prestadores de serviços sexuais na posição de ativos. Já a identidade sanky panky é 

mais visto em jovens de Boca Chica, com estilo masculino, pequenos dreadlocks e 

que prestam serviços num local específico: a praia. Expõe Padilla (2007, p. 248) que 

“these terms are best understood as situational identities that are generally veiled in 

public, and especially in familial and social contexts57”. 

A etnografia de Padilla (2007) revela entre as páginas 248 a 252 a “História 

de Miguel”, que aos doze anos de idade começou a se prostituir com turistas, 

fazendo programas em troca de “sanduíches, dez dólares, cinco pesos”; Miguel 

mesmo sendo analfabeto, aprendeu a língua inglesa, o que fez com que obtivesse 

maiores clientes/turistas; aos 32 anos Miguel se identifica como bugarrón, é casado 

e possui filhos, também atua como maipiolo (cafetão), o que lhe garante comissões 

sobre os garotos de programa mais jovens; dos vinte anos de profissão de Miguel, 

onze são dedicados a um cliente em especial, um norte-americano que visita Santo 

Domingo anualmente (com estadias de dois meses), este turista envia a Miguel 

mensalmente um quantia de 150 dólares, que utiliza para sobreviver. 

Padilla (2007, p. 251) chama atenção para a fala de Miguel sobre os 

impactos que os turistas causam no país, onde os turistas “acostumbran” os jovens 

_______________  
 
57 (Tradução do autor): esses termos são melhores entendidos como identidades situacionais 

geralmente velado do público, e especialmente em contextos familiares e sociais 
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a obter “dinero fácil” por meio do serviço sexual ofertando até dez vezes mais do que 

o trabalho comum, além de álcool e drogas, sendo entendido como um mundo de 

“vicios". 

Relata Padilla (2007, p. 252) que certa vez encontrou um de seus 

“informantes” em uma agência da Western Union, de nome Rogelio, lhe disse que 

havia ido buscar um “little present” (pequeno presente) de um amigo/cliente, isso 

motivou ainda mais a pesquisa, com base nos estudo de Ruiz e Vásques (1993), 

Padilla diz que: “a prior study of 76 male sex workers in Santo Domingo found that 

half of them had foreign clients who sent remittances from abroad or brought them 

gifts during their regular visits to the Dominican Republic”58. 

Padilla (2007) relata que os profissionais do sexo, tem preferências por 

clientes turistas estrangeiros, que os tratam mais cordialmente, remuneram melhor o 

trabalho sexual, e muitas vezes mantem um relacionamento mais duradouro, como 

no caso em que enviam remessas do exterior. 

Na pesquisa, Padilla (2007) inqueriu a nacionalidade do último cliente aos 

entrevistados, dos 168 profissionais do sexo que tiveram relação com cliente 

homem, 107 afirmaram ser o cliente de outro país – atenção especial para 36% ser 

norte-americano e 14% italianos. Padilla (2007) também solicitou aos entrevistados 

que estimassem a idade de seus clientes, 19% afirmaram que o cliente-turista 

possuía idade entre 35 e 39 anos. 

This suggests a life-course pattern in which younger clients use sex tourism 
as a means of erotic exploration with multiple partners, while older clients 
seek more stable and intimate relationships with specific sex workers. 
Further, to the degree that older clients are more oriented toward regular, 
intimate relationships, it is likely that they provide a steadier source of 
income than younger clients59 (PADILLA, 2007, p. 256). 

_______________  
 
58 (Tradução do autor): um estudo prévio com 76 trabalhadores do sexo masculino em Santo 

Domingo descobriu-se que metade deles tinha clientes estrangeiros que enviaram remessas do 
exterior ou lhes trouxeram presentes durante as visitas regulares à República Dominicana.  

(Estudo completo em: Ruiz, C., & Vásquez, R. E. (1993). Características psicosociales y 
motivación para la prevención del sida en trabajadores sexuales homotrópicos. Santo 
Domingo, Dominican Republic: La Universidad Autónoma). 

59 (Tradução do autor): Isso sugere um padrão de curso de vida em que clientes mais jovens usam o 
turismo sexual como meio de exploração erótica com múltiplos parceiros, enquanto clientes mais 
velhos buscam mais estabilidade e relações íntimas com profissionais do sexo. Além disso, na 
medida em que clientes mais velhos estão mais orientados para relacionamentos regulares e 
íntimos, é provável que eles forneçam uma fonte de renda mais estável do que clientes mais 
jovens. 
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Para Padilla (2007), os profissionais do sexo, além da preferência por 

clientes estrangeiros, há uma predileção por clientes mais velhos, que fornecem 

certa estabilidade, perfazendo um relacionamento mais confiável, visto que com o 

envio de dinheiro do exterior pode-se manter certas necessidades básicas na 

República Dominicana. 

Western Union daddies is often oriented toward assisting sex workers with 
regular household and living expenses including items such as construction 
materials, automobiles or motorcycles, clothes and supplies for children, 
household furniture, university tuition and fees, cellular phones, and food60 
(PADILLA, 2007, p. 257). 

A pesquisa documental feita por Padilla (2007) identificou que as remessas 

recebidas pela Republica Dominicana no ano de 2001, fica atrás apenas do México 

e do Brasil, e que o valor recebido é três vezes superior aos valores das exportações 

agrícolas. Para o pesquisador, o valor enviado pelos clientes-turistas aos 

trabalhadores sexuais é um microcosmo de um fluxo econômico global, e que é 

bastante significativo para um país com uma indústria de turismo sexual. 

Padilla (2007) investigou se os trabalhadores sexuais sentiam algum afeto 

por seus clientes-turistas, 22% responderam positivo para amor, e 60% para 

carinho; para o pesquisador esse afeto é algo que o cliente-turista busca como parte 

do serviço, e que os trabalhadores devem ofertar para receber maior quantidade de 

dinheiro, o pesquisador entende que os profissionais do sexo ao simular algum 

sentimento pelo cliente este sente-se mais confiável em enviar remessas do exterior. 

Em um dos momentos da pesquisa Padilla (2007) mantém contato com um 

dos clientes-turistas, Jeffrey é um norte-americano que reside em Nova York, com 

mais de 40 anos de idade, e pouco acima do peso. Neste caso, o cliente-turista 

informa o pesquisador de suas atividades, viagens e remessas aos bugarrones, que 

neste caso em especifico recebem a mesma quantia à princípio, no entendimento de 

Jeffrey isso é uma ação justa, com o passar do tempo a relação entre cliente e 

trabalhador solidifica-se, fazendo com que os sentimentos se aflorem e o norte-

_______________  
 
60 (Tradução do autor): Os padrinhos da Western Union são frequentemente orientados para ajudar 

os profissionais do sexo com despesas domésticas e de vida regulares, incluindo itens como 
materiais de construção, automóveis ou motocicletas, roupas e suprimentos para crianças, móveis 
domésticos, universidade propinas e taxas, telefones celulares e alimentos. 
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americano idealize a ida do dominicano para o EUA, não sem antes lhe presentear 

com um carro, além das remessas via Western Union. 

Como parte da pesquisa encabeçada por Padilla (2007) refere-se à 

autenticidade da atividade turística, o pesquisador chama atenção para o fato de que 

a própria identidade gay é uma expressão de autenticidade. Para Padilla (2007, p. 

269) “then gay men’s sexuality in most tourist-sending countries is already 

embedded in the structure of late modern capitalism; a system which tends to 

facilitate the personal alienation that motivates touristic experience61”. 

Na perspectiva do autor, o sistema capitalismo (e a globalização) exige que 

o individuo gay consuma determinadas experiências homoeróticas, e o turismo 

sexual é a maneira que alguns gays encontram para ter estas vivencias de forma 

autentica.  

Therefore, gay sex tourism sets up a global division of sexual labor in which 
the market demand for certain authentic homoerotic experiences–particularly 
those with ‘straight,’ masculine men–is fulfilled by the Dominican men who 
provide sexual services to visiting gay tourists62 (PADILLA, 2007, p. 270). 

Padilla (2007) aponta que os bugarrones e os sanky pankies permanecem 

cientes de que a imagem de heterossexuais atrelados a uma masculinidade é uma 

demanda dos turistas, e que utilizam desta estratégia de marketing para conquistar 

os clientes-turistas; características de uma autenticidade encenada. Para o 

pesquisador, alguns destinos de turismo sexual do sudeste asiático saturaram-se, o 

que fez com que os turistas buscassem novas áreas para exploração sexual, que 

fornecessem certo grau de emoção com mesma carga erótica, o que significa dizer 

que em breve novo destino de turismo sexual gay despontará. 

O estudo intitulado “On Holiday: A Risk Behavior Profile for Men Who Have 

Vacationed at Gay Resorts”, elaborado por Kaufman, Fuhrel-Forbis, Kalichman, 

Eaton, Cain, Cherry e Pope (2009), aponta que inicialmente os estudos sobre 

comportamento sexual de homens gays atrelado à HIV-Aids teve como ponto de 

_______________  
 
61 (Tradução do autor): a sexualidade dos homens gays na maioria dos países emissivo de turistas já 

está incorporado na estrutura do capitalismo moderno tardio; um sistema que tende a facilitar a 
alienação pessoal que motiva a experiência turística 

62 (Tradução do autor): Portanto, o turismo sexual gay estabelece uma divisão global de trabalho 
sexual na qual a demanda do mercado por certas experiências homoeróticas autênticas, 
particularmente aquelas com homens masculinos "héteros", é cumprida pelos homens dominicanos 
que prestam serviços sexuais visitando turistas gays. 
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partida bares, prosseguindo para a coleta de dados na internet e depois em festa de 

circuito direcionado para este público. 

Atualmente percebem os autores que com o advento do turismo gay, com a 

grande oferta de atividades recreativas em diversas destinações, os hotéis e resorts 

gays tem despontado como locais de aparentemente alto risco de contaminação. 

Elencam os pesquisadores alguns locais especificamente, citando: Orlando, Key 

West, Long Beach e Palm Springs (todos no EUA), e, Puerto Vallarta (México), 

Cidade do Cabo (África do Sul) e Sydney (Austrália). 

Kaufman et. al. (2009) percebem com preocupação os diversos estudos 

iniciais que tiveram acesso, que apontavam o seguinte: o comportamento sexual de 

risco é maior em período de férias se comparados ao local de residência; os 

trabalhadores de resorts internacionais oportunamente mantem relações sexuais 

com os hóspedes; a oferta de garotos de programa em destinos turísticos; há 

aumento no número de consultas realizadas em clínicas de saúde sexual britânicas; 

homens gays relatam maior quantidade de parceiros sexuais quando em férias; 

metade dos viajantes se envolvem em experiências sexuais casuais enquanto viaja. 

Para os pesquisadores, foi após o ano de 2005 que os estudos relacionando 

resorts e relações sexuais desprotegidas entres gays teve início, estes não apontam 

especificamente um perfil de turista, mas um variedade, tais como: jovens de regiões 

metropolitanas, sem hábito do uso de preservativos e que utilizam metanfetamina 

(cristal); HSH (homens que fazem sexo com outros homens), com penetração anal, 

tendo múltiplos parceiros nos períodos de férias em Key West resultariam em 

aproximadamente 201 infecções/ano; turistas mais velhos, com renda acima de 

cinquenta mil dólares anuais, sem conhecimento do estado sorológico tendem a um 

maior número de relações sexuais desprotegidas durante as férias. 

Para Kaufman et. al. (2009), estes ambientes favorecem a prática sexual 

desprotegida quando atrelado ao uso de álcool e outros entorpecentes, como 

poppers, cristal, ecstasy, cetamina, maconha, cocaína e outros.  

Para desenvolver o estudo Kaufman et. al. (2009), focaram em três perfis de 

gays para correlacionar os dados, inicialmente naqueles turistas que vão aos resorts 

em busca de parceiros sexuais, também nos turistas que vão aos resorts sem a 

intenção de conhecer novos parceiros sexuais, e, em turistas que não frequentas 

resorts gays. Para o estudo 497 homens foram entrevistados no Atlanta Gay Pride 

Festival, ocorrido em junho de 2005, o interesse da pesquisa relaciona-se a gays 
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auto identificados, a amostra foi reduzida para 413 participantes, sendo 73% 

brancos, com ensino superior (46%), empregados e com renda acima de trinta mil 

dólares anuais (81,8% e 60% respectivamente). 

Entre os resultados encontrados no estudo de Kaufman et. al. (2009) estão 

que 43% dos respondentes visitaram um hotel ou resort gay; destes que visitaram 

24% relatam que o frequentam para encontrar parceiros sexuais, obtendo uma 

média de 5,7 parceiros (a média de parceiros sexuais de quem não frequenta resorts 

ou hotéis gays é de 3,4 parceiros) em um período de 6 meses, o que reflete que 

40% dos visitantes deste tipo de empreendimento contraíssem alguma DST, contra 

22% daqueles que não o visitaram. 

Of the men who reported vacationing at gay resorts, 76% typically meet 0 
sex partners, 10% report meeting 1 partner per visit, 8% report meeting 2–3 
sex partners, 3% report meeting 4–6 partners, and 3% report meeting 7 or 
more partners per visit, with an extreme score of 10063 (KAUFMAN et. al., 
2009, p. 1138-1139) 

Para os pesquisadores este estudo preliminar, carece de acompanhamento 

e de novas visitas a estes resorts e/ou hotéis gays, uma vez que os resultados 

apontaram que os turistas que se hospedam nestes empreendimentos possuem 

renda mais alta e são sexualmente mais ativos, tendo participados em festas de 

circuito, e tendo relações sexuais com outros participantes das referidas festas. 

Segundo Kaufman et. al. (2009), o perfil de turista que procura hotéis e 

resorts gays para experiências sexuais, tendem a ter um comportamento de risco 

maior, praticando relações sexuais sem uso de preservativos e acrescido de álcool 

e/ou outras drogas, o que para os pesquisadores resulta numa difícil intervenção, 

acreditando que campanhas de conscientização tendem a ter mais efeito antes das 

festas, com abordagem nas praias ou nas áreas comum do hotel 

Tourism and travel by airlines was one of the major factors that resulted in 
the spread of HIV in the United States. It is only by targeting vacationers that 
may engage in sexual risk behavior at their travel destinations that we can 
 

_______________  
 
63 (Tradução do autor): Dos homens que relataram férias em resorts gays, 76% normalmente 

conhecem 0 parceiros sexuais, 10% relatam conhecer 1 parceiro por visita, 8% relatam encontrar 
de 2 a 3 parceiros sexuais, 3% relatam encontros de 4 a 6 parceiros e 3% relatam conhecer 7 ou 
mais parceiros por visita, com uma amostra exata de 100%. 
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hope to prevent further spread of STIs/HIV in this context64 (KAUFMAN et. 
al., 2009, p. 1142). 

Acreditam Kaufman et. al. (2009), que as intervenções têm a capacidade de 

conscientizar os turistas de que o sexo protegido reduz o risco destes levarem na 

bagagem de volta para casa alguma DSTs/HIV. 

No artigo “el barrio de La Chueca of Madrid, Spain: An Emerging Epicenter 

of the Global LGBT Civil Rights Movement”, os autores Martinez e Dodge (2010), 

expõe que a Espanha passou por um período de mudança após a década de 1970, 

mudanças essas que refletiram na política nacional, e reverberaram na comunidade 

LGBT. Checa, torna-se então o epicentro espanhol do movimento pelos direitos civis 

LGBT, firmando-se como a comunidade LGBT mais influente da Espanha 

(MARTINEZ e DODGE, 2010). 

Os autores iniciam o artigo fazendo um registro histórico do regime de 

Francisco Franco (1892 – 1975), que tinha tendências anticomunistas, crenças 

nacionalistas e católicas, o que afetava diretamente as pessoas LGBT. O 

nacionalismo implantado por Franco, seguia o mesmo de Fidel Castro, que criara um 

poder hegemônico por meio de uma infraestrutura militar, que controlava e 

manipulavas os dissidentes e as minorias sexuais, servindo como uma estrutura de 

poder para controlar a sociedade. 

A história registra que o Regime de Franco condenava os homossexuais, 

marginalizando-os, ao mesmo tempo que privilegiava os heterossexuais e o 

casamento via igreja católica. Com isso, muitos LGBT deixaram os territórios 

continentais da Espanha e se refugiaram em Ibiza, que “mais tarde ficou conhecida 

como la terra de libertad (a terra da liberdade)” (MARTINEZ e DODGE, 2010, p. 

229), os autores apontam que atualmente a ilha recebe turistas LGBTs de todo o 

mundo, em especial na praia de Chiringay. 

A religião católica auxiliou no processo de repressão de LGBT, relata 

Martinez e Dodge (2010), que os casamentos passam a necessitar de aval da igreja, 

e as escolas foram segregadas por gênero, meninas possuíam em seus currículos 

atividades religiosas. O machismo se fortaleceu com o aval do ditador e da igreja. 

_______________  
 
64 (Tradução do autor): O turismo e as viagens das companhias aéreas foram um dos principais 

fatores que resultaram na disseminação do HIV nos Estados Unidos. É apenas visando turistas que 
podem se envolver em comportamento de risco sexual em seus destinos de viagem que podemos 
esperar para evitar uma maior propagação de DSTs/HIV neste contexto. 
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Segundo expõem Martinez e Dodge (2010, p. 230), em 1954 a “Ley de 

bagos y maleantes declared homosexuality illegal and men found to be practicing 

were sent to prisons called gallerias de invertidos” (declararam a homossexualidade 

ilegal e os homens que estavam praticando eram enviados para as prisões 

chamadas galerias de invertidos). Para os autores, os juízes eram subjetivos e 

pautados principalmente pela crença religiosa vigorante, mais de 5000 homens 

foram presos com o intuito de reeducação sexual, tendo relatos de espancamento, 

torturas e tratamentos com eletrochoque, a exemplo cita o autor, o assassinato de 

Federico García Lorca. 

Com a morte de Franco, teve ascensão La Movida Madrileña, movimento 

social que levou à libertação sexual e conquista de direitos, o referido movimento 

floresceu com maios intensidade em bairros como os de Chueca, forte local de 

advocacy por igualdade e justiça para LGBT (MARTINEZ e DODGE, 2010). 

A Constituição Espanhola de 1978, possibilita maior liberdade a pessoas 

não-heterossexuais. Segundo os autores a sociedade espanhola, que sofrera com o 

regime franquista, passa a adotar novas posições, em favor da liberdade de todos. O 

movimento gay da Espanha, citados por Martinez e Dodge (2010), a Coordinaora 

Gai-Lesbiana (CGL) e o Colectivo Gay de Madrid (COGAM), passaram a realização 

ativismos diante da epidemia de Hiv-Aids no início da década de 1990. Assim, o 

Partido Socialista Obero Español (PSOE), que se encontrava na presidência 

reconheceu as famílias LGBT, fato que fez também a sociedade espanhola. Com o 

ingresso na União Europeia, a Espanha se ficou forçada a adotar políticas 

relacionada a gênero e sexualidade, ficando evidente em comunidades como de 

Chueca (MARTINEZ e DODGE, 2010). 

O estudo realizado pelos autores possui caráter etnográfico, realizado sobre 

as lentes teóricas do construcionismo, que se difundiu entre as décadas de 1960-

1970 onde “researchers began to study sociosexual phenomena such as prostitution, 

nudism, extramarital sex, and sexual diversity, combining their perspectives with the 

theoretical insights of symbolic interactionists65” (MARTINEZ e DODGE, 2010, p. 

234). Ademais Martinez imergiu no bairro de Chueca, para analisar com maior 

profundidade a comunidade, fazendo observações críticas e analíticas dos 
_______________  
 
65 (Tradução do autor): os pesquisadores começaram a estudar fenômenos sociossexuais como 

prostituição, nudismo, sexo extraconjugal e diversidade sexual, combinando suas perspectivas com 
as ideias teóricas de interacionistas simbólicos 
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indivíduos. Agregasse ao estudo análises de documentos, livros e jornais, e, 

entrevistas com historiadores e pesquisadores, bem como com moradores do bairro 

de Chueca. 

Os resultados do estudo de Martinez e Dodge (2010) revelam que Chueca 

possuía 35 avenidas e ruas, entre as principais encontrasse a avenida Hortaleza, 

que possui divseridade de hotéis, albergues e lojas. Segundo a observação de um 

dos autores, “Travel agencies also try to attract gay tourism by portraying LGBT 

symbols in their establishments” (As agências de viagens também tentam atrair 

turistas gays, retratando símbolos LGBT em seus estabelecimentos) (MARTINEZ e 

DODGE, 2010, p. 237). 

Para os autores, ocorreu em Chueca a criação de uma nova identidade 

LGBT, que se moldou pelo modelo capitalista, tendo sido influenciado principalmente 

pela extrema quantidade de turistas internacionais, muitos provenientes de outros 

países europeus (MARTINEZ e DODGE, 2010). Assim, o símbolo da bandeira arco-

íris é adotada juntamente com o triângulo cor de rosa. Como forma de conter essa 

onda de globalização, os espanhóis LGBTs tem reivindicado o uso do touro nas 

cores do arco-íris, agregando assim um símbolo ao local. 

While the bull has always represented and embedded the meanings of 
machismo, sexism, and male domination, it has been claimed by the LGBT 
community with a different meaning and theme. The major bookstores and 
mainstreams LGBT magazines portray the rainbow bull as the main icon of 
the queer community in Spain66 (MARTINEZ e DODGE, 2010, p. 238). 

Sobre a globalização, os autores fazem sugestão de que se assista os filmes 

do cineasta Pedro Almadóvar, uma vez que ele contribuiu para retratar essa nova 

identidade LGBT espanhola globalizada. Os investimentos globais começaram a 

aparecer em Chueca com a criação de novos bares e restaurantes, agências de 

viagens, saunas e lojas; desta forma, o potencial turístico do segmento LGBT 

despontou, levando o Escritório Nacional de Turismo da Espanha a publicar uma 

seção chamada The Gay Life, na revista Madri Night Life.  

_______________  
 
66 (Tradução do autor): Enquanto o touro sempre representou e incorporou os significados de 

machismo, sexismo e da dominação masculina, este tem sido reivindicado pela comunidade LGBT 
com significado e tema diferentes. As principais livrarias e principais revistas LGBT retratam o touro 
arco-íris como o principal ícone da comunidade queer na Espanha. 
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Para Martinez e Dodge (2010, p. 240) “LGBT tourism is important for the 

community and there is one major LGBT travel agency: The rainbow is visible from a 

distance and the store welcomes its customer with posters advertising LGBT 

travel67”. 

A importância de Chueca, fica evidente para Martinez e Dodge (2010) 

quando ocorre a realização da Europride 2007, que movimento os negócios e a 

economia de toda Madrid, em especial hotéis, hostels, bares e restaurantes; afirmam 

os autores que por ocasião deste evento palavras como derecho, orgullo, cariño, 

sueños, humanidad, felicidad, entre outros foram expostos em cartazes por todo o 

bairro. 

Martinez e Dodge (2010, p. 241) apontam que “In fact, tourism dramatically 

shapes the dynamics of the community. It is important to understand that most of the 

restaurants, clothing stores and bars have English names68”, isso se dá diante da 

demanda de turistas, ingleses principalmente. Para os autores, o turismo é um dos 

responsáveis pela geração de empregos e infraestrutura no bairro. 

O elevado custo de vida em Chueca, tem feito com que muitos tenham 

migrado para outro bairro La Latina, que também desponta como um bairro de 

características LGBT, o bairro leva esse nome pela população proveniente da 

América Latina que reside no local com grande influência, para os autores é preciso 

que estes imigrantes saibam perceber e respeitar as diferenças, e se for preciso 

capacitar e esclarecer estes moradores dos efeitos positivos que uma comunidade 

como a Chueca pode gerar, a exemplo os autores apontam o bairro de Jackson 

Heights, em Nova York. Para Martinez e Dodge (2010) o futuro tanto de Chueca, 

quanto de La Latina, carece de acompanhamento à medida que estes bairros 

continuam a se desenvolver. 

No estudo elaborado por Coon (2012), sob título “Sun, Sand, and 

Citizenship: The Marketing of Gay Tourism”, o autor faz análise de guias de viagens 

dos anos 1990, incluindo folheteria e sites que promovessem o turismo gay em 

cidades nos Estados Unidos, para o pesquisador, está caracterizado como “o estudo 

das palavras e imagens utilizadas para promover o turismo, pagando especial 
_______________  
 
67 (Tradução do autor): O turismo LGBT é importante para a comunidade e existe uma grande 

agência de viagens LGBT: é possível visualizar o arco-íris é à distância e a loja recebe seus 
clientes com pôsteres de viagens LGBT 

68 (Tradução do autor): De fato, o turismo molda drasticamente a dinâmica da comunidade. É 
importante entender que a maioria dos restaurantes, lojas de roupas e bares têm nomes em inglês 
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atenção às mensagens ideológicas veiculas por essas promoções” (tradução nossa, 

COON, 2012, p. 515). 

O pesquisador inicia o artigo expondo os esforços de promoção turística 

para atrair LGBTs ao estado da Carolina do Sul e a Ford Lauderdale (Flórida), que 

sofreram represálias por parte do governador e do prefeito, respectivamente. Para o 

autor, a crescente visibilidade do turismo gay e lésbico ascende os debates sociais 

contemporâneos, em especial pela veiculação dos materiais promocionais que 

entrecruzam sexualidade, mercado, representatividade, espaço e cidadania. 

O pesquisador norteia o estudo ancorando-o em quatro perguntas relativas 

às campanhas de marketing, oferecem segundo Coon (2012, p. 513) um vislumbre 

de como seria a sociedade utópica onde gays e lésbicas tivessem a mesma 

cidadania garantida a heterossexuais, porém afirma o autor que as imagens 

utilizadas remetem a um cenário de “fantasies of happiness and perfection” (fantasia 

de felicidade e perfeição). 

Segundo Coon (2012) as primeiras pesquisas de mercado sobre o 

consumidor gay foram tendenciosas, com a finalidade de propagar no imaginário 

popular que gays e lésbicas possuíam bons rendimentos, elevados inclusive. O 

autor apresenta novos estudos (citando Sender, 200469; Badgett, 200070) que 

evidenciam que gays e lésbicas ganham menos do que heterossexuais diante da 

mesma qualificação. Porém ainda assim, o mercado gay vem sendo cortejado, e em 

menor escala o mercado lésbico. 

Para Coon (2012) com base nos estudos de Graham (2002)71 há uma 

distinção do turismo gay e do turismo queer; para Graham o turismo gay mantem a 

dicotomia homossexual-heterossexual, ressalvando lugares e espaços para a 

celebração da cultura gay, já o turismo queer insere o marginal, o periférico, o 

excluído nas dinâmicas do fenômeno. 

A atividade turística para gays e lésbicas oferecem uma fuga da realidade, 

que pode ser homofóbica no seu local de origem, Coon (2012, p. 515) diz que 

_______________  
 
69 Sender, K. (2004). Business not politics: The making of the gay market. New York, NY: Columbia 

University Press. 
70 Badgett, L. (2000). The myth of gay and lesbian affluence. Gay and Lesbian Review Worldwide, 

7(2), 22–25. 
71 Graham, M. (2002). Challenges from the margins: Gay tourism as cultural critique. In S. Clift, M. 

Luongo, and S. Callister (Eds.), Gay tourism: Culture, identity and sex (pp. 17–41). London, UK: 
Continuum. 
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“Those who feel marginalized or alienated from the centre while at home often seek a 

sense of belonging in a tourist destination72”, para o autor o material promocional de 

turismo LGBT revela muito sobre o que o turista LGBT deixa para trás, que é o 

oposto das imagens de felicidade propagadas, para o aiutor (idem) “the increase of 

images promoting destinations by promising inclusion and acceptance for gays and 

lesbians points to the exclusion and discrimination that many people still face in their 

day to day lives73”. 

Para Coon (2012) as imagens utilizadas para a promoção de destino 

turístico revelam um momento em particular da história cultural, nestas incutem no 

público-alvo que o mercado deseja, o autor revela que alguns destinos, como 

Chicago, Los Anleges e St. Louis, utilizam imagens que incorporam referências a 

gays e lésbicas, sem distingui-los. Porém o artigo centra especial atenção nas 

cidades de Washington DC, Key West, Filadélfia, Provincetown, Fort Lauderdale, 

Palm Springs e San Diego, atribuindo a eles uma abordagem via semiótica crítica de 

Barthes, buscando identificar os significados compartilhados por estes anúncios. 

O autor, faz menção aos primeiros guias de viagem impresso, em especial 

ao Bob Damron’s Address Book, popularmente conhecido como Damron’s, que na 

primeira edição datada de 1965, possuía 48 páginas, contendo mais de 750 lugares 

para visitar em 220 cidades. A versão 2012 do guia, a qual Coon (2012) teve 

acesso, continha 664 páginas e listava mais de 13000 lugares para se visitar, ainda 

informa o autor que o guia é atualmente produzido nas versões gay e lésbica. Cita 

Coon (2012, p. 518) outros guias da década de 1960 e 1970, para além do 

Spartacus, como “World Report Travel Guide, The Lavender Baedeker, Lavender 

World, The Grey Guide, The International Guild Guide, Directory 43, Skipper’s 

Newsletter, and Barfly”. 

Nas décadas de 1970 e 1980, informa Coon (2012) que estes guias 

começam a incluir páginas amarelas de classificados sexuais, o que denominou-se 

de Gayello Pages, o que refletiu em guias gays centrados em sexo, sendo as 

viagens uma atividade secundária. Para Coon (2012), em 1996 por meio do Fodor’s 

Gay Guides houve um novo olhar para o turismo gay, onde foi excluído as ditas 
_______________  
 
72 (Tradução do autor): Aqueles que se sentem marginalizados ou alienados do centro, enquanto em 

casa, muitas vezes buscam um sentimento de pertença num destino turístico. 
73 (Tradução do autor): o aumento de imagens para a promoção de destinos prometendo inclusão e 

aceitação para gays e lésbicas aponta para a exclusão e discriminação que muitas pessoas ainda 
enfrentam no seu dia-a-dia. 
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páginas amarelas bem como os anunciantes envolvidos no mercado sexual. Essa 

medida, segundo o autor, ocasionou numa melhor aceitação do turismo gay, 

atraindo inclusive anunciais mais aceitos pelo público gay e hetero. 

A imagem do homossexual “homem, branco, profissional, rico, bonito e 

jovem, seguidor de tendências e bem educado” surge segundo Hughes (2006, p. 

158) e Sender (2004) do editorial da The Advocate, da década de 1970, que 

descreveu o padrão dos leitores da revista, o que incutiu no senso comum, segundo 

Coon (2012) a imagem do gay padrão. O autor, percebe que nas publicações 

turísticas tende a uma quebra desta hegemonia, apresentando outros perfis de gays, 

porém ainda foca demasiadamente no público jovem, branco e atlético. 

A cidade de Ford Lauderdale, é apontado por Coon (2012) a que reforça 

mais o estereótipo do corpo tonificado, insere junto ás necessidade do turismo – 

onde comer, onde hospedar – o onde se exercitar. As publicações de Key West 

apresentam os eventos Womenfest e o Bear Island como atrativos para lésbicas, e 

por gays ursos (gordos e peludos). Palm Springs também tem suas imagens 

dominadas por gays brancos, come exceção da festa de cinco dias que ocorre no 

fim de semana lésbico (Dinah Shore Weekend). 

Fort Lauderdale, Palm Springs, and Key West primarily present the young, 
White, attractive, financially stable gay male. This by no means represents a 
fair cross section of the gay population, but this image is a safe one. This is 
the generally harmless gay, the one who - aside from his sexual behavior - 
could pass as straight. Left out are the “scary homosexuals” like drag 
queens and leather bears (COON, 2012, p. 521)74. 

Para além disso, Coon (2012) ressalta que as imagens escolhidas para 

representar Key West e Ford Lauderdale, majoritariamente trazem homens nus, com 

nádegas expostas, o homoerotismo, a nudez e a exibição masculina, apresentam 

um forte apelo sexual. 

Segundo o autor, ocorre o oposto com Filadélfia, Provincetown e 

Washington DC o que afasta-os desse consumidor gay padronizado na década de 

1970. Na promoção do destino Filadélfia há imagens de turistas gays e lésbicas, 
_______________  
 
74 (Tradução do autor): Fort Lauderdale, Palm Springs e Key West apresentam principalmente o 

jovem gay branco, atraente e financeiramente estável. Isso de maneira alguma representa uma 
seção transversal justa da população gay, mas esta é uma imagem segura. Este é o gay 
geralmente inofensivo, aquele que - além de seu comportamento na relação sexual – poderia se 
passar por heterossexual. Deixados de fora os "homossexuais assustadores" como drag queens e 
ursos usando couro. 
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brancos e negros, conservadoramente vestidos. As imagens de Provicentown, 

apresenta atenção especial às lésbicas, e posteriormente gays profissionais, em 

roupas de banho, trajes de couro, não excluindo as campanhas para atrair lésbicas e 

suas famílias (com filhos), de diferentes idades, raças/etnias e tipos físicos. 

Washington DC intitula-se como uma das cidades mais diversas do mundo, ainda 

que para o autor isso se aplique a cidade de modo geral, as fotografias do material 

de promoção turísticas trazem uma infinidade de combinações (homens e mulheres, 

butchs e femmes, velhos e novos, negros e brancos, latinos e asiáticos, drag-queens 

e cowboys), a cidade faz divulgação dos eventos: Mid-Atlantic Leather Weekend, 

Youth Pride Day, Black Lesbian & Gay Pride Day, Atlantic Stampede, e Drag Racing, 

a corrida de salto alto (COON, 2012). 

Na visão do pesquisador, Provicentown faz um marketing voltado para o 

casamento de gays e lésbicas, enquanto Filadélfia e Washington DC, apesar de 

enfatizar bairros e estabelecimentos gay-friendly, convidam o turista a experimentar 

a cidade como outro turista qualquer (COON, 2012). Nestas, não ocorre o apelo 

sexual encontrado nas três cidades ditas anteriormente, inclusive aponta Coon 

(2012) que as imagens adotadas tornam-se gays ou lésbicas apenas pelo contexto 

em que está inserida, pois em outras publicações poderiam se passar por amigos ou 

familiares, para o autor a escolha dessas imagens, ainda reforçam um consumidor 

não ameaçador, uma vez que não reproduzem comportamento sexual. 

Por fim, Coon (2012) analisa o material da cidade de San Diego (Califórnia), 

que o autor caracteriza como sendo seguro, por apresentar grande quantidade de 

jovens brancos, sem as ameaças de drag queen ou da comunidade leather (couro). 

O material publicitário traz uma quantidade razoável na concepção de Coon, de 

mulheres, de casais mais velhos, e de casais negros, todas sem conotação sexual, 

caracterizando-se como um material casto. Afirma o pesquisador que parte deste 

material, que é dedicado ao casamento entre pessoas do mesmo sexo pode ser 

considerado um imbróglio, visto que no ano de 2008 teve início a campanha pela 

Proposição 8 (que impedia o casamento entre pessoas do mesmo sexo, discussões 

que se estenderam até 2013). Para Coon (2012, p. 524) “the concept of same-sex 

marriage is still viewed by many as too threatening and transgressive75”. 

_______________  
 
75 (Tradução do autor): o conceito de casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda é visto por 

muitos como ameaçador e transgressivo 
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Nas considerações de Coon (2012), Key West, Fort Lauderdale, Palm 

Springs e Provincetown oferecem um lugar seguro e de fuga da 

heteronormatividade, estar nestas cidades é a própria experiência de viagem, já que 

possibilitam ao turista estar ao tempo todos em espaços gays, e não apenas 

algumas noites ou horas de suas férias. Já Filadélfia, San Diego e Washington DC, 

podem ser concebidos como destinos queer, onde o turista incorpora a sexualidade 

nas suas viagens, já que estas apresentam maiores características 

heteronormativas, porém difere do século passado, onde havia espaços para 

LGBTs, na atual conjuntura ser LGBT é possível em todos os redutos destes 

destinos.  

In other words, if tourism is meant as an escape from our everyday lives, 
then the analysis of tourist activities and appeals can identify the aspects of 
society that people want to escape from. Although the destinations here offer 
different appeals - sunny beaches and relaxation for some, historic 
landmarks and/or cosmopolitan excitement for others - they all have one 
selling point in common. They all sell access to acceptance and inclusion, 
and they present this access as something unusual and worth traveling for76 
(COON, 2012, p. 531). 

Por fim, entende o autor que a cidadania exposta nos materiais publicitários, 

é algo que deve ser apreciado, seja nas praias ou nos grandes centros urbanos, e 

não apenas por quem possui condições financeiras de pagar por estes momentos 

(de lazer). A crítica do autor, reside no fato de que a cidadania como principal 

atrativo turístico é reflexo de uma sociedade estadunidense homofóbica e desigual. 

O estudo realizado por Weeden, Lester e Jarvis (2016), denominado 

“Lesbians and Gay Men’s Vacation Motivations, Perceptions, and Constraints: A 

Study of Cruise Vacation Choice” aponta que em 2014, mais de 22 milhões de 

pessoas embarcaram num cruzeiro e férias, para isso foi necessário que os 

operadores baixassem os preços, como meio para atrair este tipo de turistas. Os 

autores apresentam uma quantidade considerável de autores que realizam estudos 

sobre os viajantes de cruzeiros; dentre eles pautam-se em Crawford e Godbey 

_______________  
 
76 (Tradução do autor): Em outras palavras, se o turismo pretende ser uma fuga de nossas vidas 

cotidianas, então a análise das atividades turísticas e seus apelos podem identificar os aspectos da 
sociedade que as pessoas desejam escapar. Embora os destinos aqui ofereçam apelos diferentes - 
praias e relaxamento para alguns, marcos históricos e/ou cosmopolitalidade para outros - todos eles 
têm um ponto de venda em comum. Eles todos vendem acesso à aceitação e inclusão e 
apresentam esse acesso como algo incomum e de que vale a pena viajar 
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(1987) que aborda os tipos de restrições comuns para que não se opte por fazer 

cruzeiros, sendo: intrapessoal, interpessoal e estrutural.  

Weeden, Lester e Jarvis (2016) acreditam com base em outros estudos que 

os motivos mais comuns para não se realizar cruzeiros está nos preços cobrados, na 

percepção de que cruzeiros são inseguros, insalubres e claustrofóbicos e/ou 

desconfortáveis, com instalações medicas inadequadas, e na convivência com 

pessoas desconhecidas. 

Desta forma, os autores buscam trazer luz à um nicho especifico de 

cruzeiros, em especial que sejam financeiramente lucrativos; ao perceber que o 

mercado LGBT de férias em cruzeiros tem sido pouco analisado, os autores buscam 

compreender as motivações de viagens a lazer em cruzeiros de gays e lésbicas. 

Para Weeden, Lester e Jarvis (2016, p. 1071), o setor de cruzeiros gays tem 

raízes no início dos anos 1990, tendo sido um negócio vantajoso para os operadores 

The market now includes a range of North American and European gay tour 
operators, such as Atlantis Events, Olivia, RSVP Vacations, R Family, and 
Attitude Travels. Cruise lines supply the ship and its staff, while the gay 
operators negotiate itineraries and provide their own entertainment. The 
world’s largest gay tour operator, Atlantis Events, charters ships that can 
accommodate up to 6,000 passengers77. 

Os autores fazem uma comparação dos cruzeiros gays e lésbicos, este 

ultimo caracterizado por menor tamanho e quantidade de público. Utilizando dados 

do Community Marketing & Insights. (CMI, 2013), tem-se a informação de que 16% 

do público gay realizou algum cruzeiro no ano de 2012, em face aos 12% de 

lésbicas, 17% da amostra da pesquisa feita pelo CMI, tinha idade entre 45 e 64 

anos, e 11% entre 25 e 44 anos. 

Weeden, Lester e Jarvis (2016) chamam atenção para o fato de que o 

público gay e lésbico não realizam cruzeiros específicos para a comunidade LGBT, 

mas que há diversos navios operando sob a égide gay-friendly, o que representa, 

espaços seguros com menor índice de discriminação. Para tanto, os autores buscam 

respostas para cinco perguntas centrais no artigo, dentre elas descobrir se as 

_______________  
 
77 (Tradução do autor): O mercado agora inclui uma variedade de operadores turísticos norte-

americanos e europeus, como Atlantis Events, Olivia, RSVP Vacations, R Family e Attitude Travels. 
As linhas de cruzeiros abastecem o navio e sua equipe, enquanto os operadores gays negociam 
itinerários e fornecem seu próprio entretenimento. O maior operador turístico gay do mundo, Atlantis 
Events, freta navios que podem acomodar até 6.000 passageiros. 
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motivações de gays e lésbicas são semelhantes ou opostas; e, se a sexualidade tem 

papel decisivo na decisão sobre a viagem. 

Para descobrir respostas aos objetivos da pesquisa, os autores aproveitaram 

a ocasião do VIII Gay Games, realizado em Colônia (Alemanha), no ano de 2012. O 

questionário aplicado possuía caráter padronizado e auto aplicado em língua 

inglesa; com três seções, na primeira, as motivações de viagem poderiam ser 

respondidas sob a escala Likert, variando de nada importante à muito importante; 

também na escala Likert os entrevistados foram convidados a concordar ou 

discordar fortemente de resultados de outros estudos sobre turismo; a última seção 

analisou as informações socioeconômicas e se os respondentes realizaram algum 

cruzeiro. A busca pelas respostas tomou a precaução de assegurar 

representatividade lésbica. O total da amostra é de 171 pessoas. 

Os resultados obtidos por Weeden, Lester e Jarvis (2016), apontam que 

53,8% dos respondentes se identificam como gays, enquanto 46,2% como lésbicas; 

o nível de escolaridade destes apontam que 29,2% possuem pós-graduação, 

enquanto 47% possuem graduação; respondentes com idades entre 35 e 44 anos 

representam 38,5%, e entre 45 e 54 anos, 30,2%. A nacionalidade dos respondentes 

por ordem de aparição: Alemães, americanos, britânicos e holandeses (63,8%). Do 

total da amostra 23,4% havia realizado algum tipo de cruzeiro, enquanto apenas 7% 

realizaram um cruzeiro LGBT. 

Dentre os fatores push-pull que se relacionam as motivações de viagens de 

lazer, os autores identificaram que:  

The six most important considerations were opportunities to see local 
culture, exploring new places, opportunities for rest and relaxation, traveling 
with friends and loved ones, seeing dramatic or beautiful landscapes, and 
enjoying quality eating experiences. The factors of least importance to this 
combined sample were convenient and cheap holiday packages, gay culture 
and venues, good nightlife, seeing well-known tourist sites, getting away 
from others, and socializing with LGBT people78 (WEEDEN, LESTER e 
JARVIS, 2016, p. 1074). 

_______________  
 
78 (Tradução do autor): As seis considerações mais importantes foram as oportunidades de conhecer 

e explorar novos lugares, oportunidades de descanso e relaxamento, viajar com amigos e entes 
queridos, vendo paisagens dramáticas ou bonitas e desfrutando de experiências alimentares de 
qualidade. Os fatores de menor importância para essa amostra combinada foram pacotes de férias 
baratos e convenientes, cultura e locais gay, boa vida noturna, passeios locais turísticos 
conhecidos, afastando-se dos outros e socializando com Pessoas LGBT. 
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Dentre os fatores importantes para a decisão de tirar férias, os respondentes 

apontam que o destino exerce forte influência (31%), o custo da viagem (30,4%), a 

cultura (21,1%), o clima (20,5%). 

Os autores identificaram divergências dos interesses de gays e lésbicas em 

08 fatores, em especial:  

that opportunities for casual sex on vacation were of far greater importance 
to gay men than lesbians, with good nightlife also being valuable. Likewise, 
socializing with other LGBT people, gay culture and venues, and high-quality 
accommodation were more attractive to gay men than lesbians. For 
lesbians, getting off the beaten track and opportunities to see wildlife and 
nature were more significant79 (WEEDEN, LESTER e JARVIS, 2016, p. 
1074) 

Consideram os autores que os turistas de cruzeiros gays e lésbicas 

compartilham de atributos push-pull semelhantes a de turistas heterossexuais. 

Porém reforçam que os viajantes LGBT não são homogêneos. Assim como em 

estudos anteriores, Weeden, Lester e Jarvis (2016, p. 1079) identificaram que “gay 

men prioritize good nightlife, opportunities to socialize with other LGBT people, 

highquality accommodation, and gay culture and venues80”; também ficou evidente 

que turistas lésbicas e gays não são altamente motivados a buscar experiências 

sexuais nas férias, visto que 79% da amostra declarou este fato como sem 

importância. 

Apresentando as considerações finais do estudo Weeden, Lester e Jarvis 

(2016), afirmam que lésbicas possuíam mais pontos de vista negativos em relação 

aos cruzeiros (LGBTs ou tradicionalmente heterossexuais) que os gays; a pesquisa 

revelou que a sexualidade de gays e lésbicas desempenha um papel decisivo na 

escolha de viagens, porém não pode-se mensurar exatamente este impacto; embora 

os cruzeiros representem um espaço seguro se comparado à vida cotidiana de gays 

e lésbicas, quando em navegação representa um espaço de confinamento que atua 

como limitador na tomada de decisão. 

_______________  
 
79 (Tradução do autor): as oportunidades de sexo casual em férias eram de importância muito maior 

para gays do que lésbicas, boa vida noturna também é valiosa. Da mesma forma, socializar com 
outras pessoas LGBT, cultura e locais gays, e acomodações de alta qualidade foram mais atraentes 
para homens gays do que para lésbicas. Para lésbicas, sair da trilha batida e as oportunidades de 
ver vida selvagem e natureza eram mais significantes. 

80 (Tradução do autor): os gays priorizam uma boa vida noturna, oportunidades de socializar com 
outras pessoas LGBT, acomodações de qualidade e cultura e locais gays 



108 
 

 

O artigo produzido por Simpson (2017) intitulado “Imperial Queerness: The 

U.S. Homophile Press and Constructions of Sexualities in Asia and the Pacific, 

1953–1964” traz uma análise das publicações de três revistas homófilas, a saber: 

ONE, Mattachine Review e Ladder; o estudo aponta dentre outros fatores elencados 

o potencial turístico da Ásia e do Pacífico para o turismo de gays e lésbicas. 

Os propósitos dos estudos de Simpson (2017) centram-se em analisar as 

formas com que gays e lésbicas norte-americanos construíram, discutiram e 

dialogaram entre si e com comunidade gay e lésbica internacional; o autor especifica 

a área analisada por esta ser parte integrante de uma pesquisa maior desenvolvida, 

onde outros territórios são analisados em suas especificidades.  

O período temporal escolhido por Simpson (2017) refere-se a importância 

que o é para a região do Pacífico e da Ásia, marcado principalmente pela 

independência conquistadas pelos países – como Taiwan, Filipinas, Índia, 

Paquistão, Bangladesh e indonésia; o fim da ocupação norte-americana no Japão e 

o fim da Guerra Fria. Estes acontecimentos possibilitaram que a imprensa homófila 

do EUA interagisse com a região em questão. 

Desta arte, Simpson (2017, p. 930) identifica 209 referências à região nas 

três revistas, sendo que 98 foram encontradas em ONE, 89 menções em Mattachine 

Review e outras 22 em Ladder, especificamente o autor aponta que “Of the 209 

references to Asia and the Pacific, there were 64 feature articles, 31 reviews, 27 

letters, and 24 news articles. The remaining 63 items were a combination of 

editorials, reprints, fiction, poetry, and advertisements81”. 

Os achados da pesquisa de Simpson (2017) apontam ocorreu nas 

publicações em maior número a abertura do diálogo possibilitando a conexões entre 

organizações do oriente e ocidente, e, em menor quantidade de pessoas em busca 

de amizade ou trocando informações sobre a homossexualidade, em especial 

favorecendo a promoção do oriente como um destino turístico. 

_______________  
 
81 (Tradução do autor): Das 209 referências a Ásia e Pacífico, havia 64 artigos, 31 resenhas, 27 

cartas e 24 notícias. Os 63 itens restantes foram uma combinação de editoriais, reimpressões, 
ficção, poesia e anúncios. 
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U.S. homophile magazine items that referenced the number of subscribers 
in various countries, letters to the editor from Asia and the Pacific, and 
articles that promoted the region as a travel destination for U.S. gay men 
make it clear that these publications were important in establishing 
connections between individuals in the United States and Asia/Pacific and 
also in constructing an image of the region as an exotic travel destination 
(SIMPSON, 2017, P. 930)82. 

A importância das três revistas se dá porque naquele período a informação 

era precária, tanto que leitores das revistas em diversos locais do mundo enviavam 

cartas às revistas para informá-los que tiveram acesso à elas em determinados 

locais, para Simpson (2017) ocorria que muitos leitores repassam as revistas a 

outras pessoas, fazendo com que a edição circulasse por um maior número de 

leitores. 

Simpson (2017) destaca que a maioria das cartas dos leitores publicadas 

nestas revistas eram em língua inglesa, reflexo da colonização e ocupação britânica 

ou norte-americana, das 27 cartas publicadas, apenas uma era de leitora mulher. 

Para o pesquisador, as revistas forneceram conhecimento à gays e lésbicas da Ásia 

e Pacífico que por diversos motivos não se encontravam disponíveis na imprensa 

local, isso fica evidente nos comentários dos leitores que solicitavam mais 

informações culturais, livros e informações cientificas acerca da homossexualidade. 

Simpson (2017) dedica um momento do artigo para as percepções de Ger 

Van Braam, leitora lésbica da Indonésia que contribuía com relatos sobre o cotidiano 

local na revista Ladder, entre os escritos da leitora pode-se destacar “We haven’t got 

any bars in our whole country, let alone gay ones. Gay people, yes: male prostitutes, 

along the streets, dressed up like women. But gay women, no. That is, none that I 

know of, except myself83” (van BRAAM, 1964, p. 9 apud SIMPSON, 2017, p. 934). 

No que tange ao turismo, o autor do artigo aponta que ainda que as revistas 

não sejam especializadas em turismo ou viagens, elas forneceram informações 

detalhadas sobre viagens Ásia e ao Pacífico, Simpson (2017) traz que em edição de 

1956 da revista ONE, havia um pequeno guia de viagem à Tóquio, apontando uma 

_______________  
 
82 (Tradução do autor): Artigos de revistas homófilas dos EUA que referenciaram o número de 

escritores de vários países, cartas ao editor da Ásia e do Pacífico e artigos que promoveram a 
região como destino de viagem para gays dos EUA fica claro que essas publicações foram 
importantes no estabelecimento de conexões entre indivíduos nos Estados Unidos e Ásia / Pacífico 
e também em estruturar uma imagem da região como um destino de viagem exótico. 

83 (Tradução do autor): Não tenho quaisquer bares em todo o nosso país, deixou os homossexuais 
sozinho. Gays, sim: prostitutos masculinos, pelas ruas, vestidas como mulheres. Mas gay mulheres 
não. Ou seja, nada que eu saiba, exceto eu mesmo. 
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série de bares gays na cidade, fazendo menção de que o Japão fornecera um clima 

ideal para os homossexuais. O autor do guia, denominado de Correspondente do 

Extremo Oriente, informara aos leitores, que os bares gay-friendly possuíam clientela 

caracterizada por americanos das forças armadas – em especial da marinha e da 

aeronáutica, fornecia ainda informações sobre as leis locais. Para Simpson (2017, p. 

937) isso caracterizava um guia de viagens, expondo que  

By advertising and naming specific bars and regions in the city, as well as 
providing detailed information about the laws governing homosexuality in 
Japan, this article was likely read in a similar way to early gay and lesbian 
travel guides84. 

Após este pequeno guia, Simpson (2017) aponta que surgiram outros relatos 

de viagens nas três revistas, o que chama atenção nestes relatos é a forma 

erotizada adotada para descrever os locais. Em especial o autor aponta os relatos 

de viagens de Harry Otis e Ned Kearly, onde embora os artigos não buscassem 

necessariamente apontar Singapura como um destino de viagem para gays norte-

americanos, detalhavam as experiências destes turistas na região, sempre 

apontando os homens locais (singapurianos e malaios) como “sexual objects of 

attraction” - objetos sexuais de atração (SIMPSON, 2017, p. 938).  

Em outro conto da revista Ladder, a fictícia história de “Stevie”, promove a 

região como sexualmente exótica e livre das opressões de gênero, o conto de 

autoria de B. Stephens, publicado em 1957, relata que Stephanie faz uma transição 

de gênero, passando a ser conhecida como Stevie, um marinheiro trans, que vive 

sob normas menos rigorosas e fluidas a região. Para Simpson (2017, p. 938), este 

conto possibilita perceber a “constructing the space as an attractive destination for 

anyone looking to transgress traditional gender roles85”. 

Os contos publicados nas revistas, segundo Simpon (2017), motivou turistas 

americanos a visitar a região, um deste turistas escreveu a revista ONE sua 

decepção ao encontrar um Japão diferente dos contos, o leitor-turista, identificou-se 

como “Mr. B”, e fazia menção ao país como um destino erótico para viajantes 
_______________  
 
84 (Tradução do autor): Ao anunciar e nomear bares e regiões específicas da cidade, além de 

fornecer informações detalhadas sobre as leis que governam a homossexualidade no Japão, este 
artigo provavelmente foi lido de maneira semelhante aos primeiros guias de viagens para gays e 
lésbicas. 

85 (Tradução do autor): construção do espaço como um destino atraente para quem procura 
transgredir os papéis tradicionais de gênero. 
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homossexuais publicado na edição de novembro de 1960, em especial às histórias “I 

Sought Love” e “Even in Japan”; a primeira uma história real, relato de viagem, 

enquanto a outra, uma história de ficção – ambas eróticas. 

Uma publicação de autoria de Janet Thompson, de 1956 na revista 

Mattachine Review, sob título “Travestism: An empiral study”, relatava que a 

existência de travestis era comum no mundo todo, e em alguns casos normalizados, 

usando como exemplo os casos em Samoa, desta forma a autora incutiu uma 

discussão sobre as pessoas trans na sociedade moderna do EUA. Para Simpson 

(2017) o uso de exemplos da sociedade asiática e do pacífico foram utilizadas para 

legitimar as sexualidades dissidentes no ocidente. 

Simpson (2017) busca em demais teóricos bases para comprovar seus 

achados; diante de Jacqui Alexander (1998) fica comprovado que os guias 

publicados treinaram os leitores ocidentais a idealizar a cultura estrangeira como 

possível de negociação erótica; em Loos (2009) encontra bases historiográficas de 

como a ocupação e colonização ocidental passou a deslegitimar e reduzir a 

sexualidade na Ásia, e em alguns casos, criminalizando-as; em Hilderbrand (2013) 

encontra sustentação de que corpos estrangeiros são corpos desejáveis 

sexualmente. 

A conclusão a que chega Simpson (2017, p. 940) é a seguinte: 

The publications also created an image of Asia and the Pacific as an 
appealing tourist destination for gay men and lesbian women from the 
United States. The region and its inhabitants were portrayed as exotic and 
erotic, often for the primary purposes of Western desire and pleasure. The 
travel accounts also highlighted the sexually liberal attitudes of some foreign 
cultures. They revealed that, in some instances, same-sex sexual acts were 
tolerated and not persecuted in the same way that they were in the West. 
Presenting Asia and the Pacific as sexually open served to validate Western 
sexual interest in the East86. 

Hattingh e Spencer (2018) refutam no artigo “Homosexual not 

Homogeneous: A Motivation-Based Typology of Gay Leisure Travelers Holidaying in 

_______________  
 
86 (Tradução do autor): As publicações também criaram uma imagem da Ásia e do Pacífico como um 

destino turístico atraente para gays e lésbicas dos Estados Unidos. A região e seus habitantes 
foram retratados como exóticos e eróticos, geralmente para os principais objetivos de desejo e 
prazer ocidentais. As contas de viagens também destacaram a atitudes liberais de algumas culturas 
estrangeiras. Eles revelaram que, em alguns casos, atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo 
foram tolerados e não perseguidos na mesma maneira que eles estavam no Ocidente. 
Apresentando a Ásia e o Pacífico como sexualmente aberto serviu para validar o interesse sexual 
ocidental no Oriente. 
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Cape Town, South Africa” a concepção errônea de que os gays possuem um estilo 

de vida único, para tanto os autores aplicaram um surveys que contou com 469 

viajantes gays, com o intuito de analisar as motivações psicológicas de viagens, bem 

como os atributos do destino de Cape Town. Os autores apoiados em outros 

teóricos que embasam o estudo compactuam com a ideia de que os viajantes gays 

não deveriam ser tratados como um segmento homogêneo só porque são 

homossexuais, visto que a população gay é diversa, notar por suas ocupações, 

renda, etnia, estilo de vida de modo geral e as razões que os levam a viajar. 

Hattingh e Spencer (2018), são motivados pela escassez de estudos acerca 

do turismo gay, conforme apontam pesquisadores do turismo, que perceberam no 

início do milênio essa fragilidade neste mesmo período apontam os autores que os 

profissionais de marketing caminharam para a segmentação de mercado, o que 

levou a abordagens “a priori” do então recém explorado nicho de mercado. Para 

Hattingh e Spencer (2018, p. 4), atualmente se tem novas informações sobre esse 

público, o que impossibilita de denomina-los de nicho de mercado “travel by gay men 

should not be regarded as a market segment as a single gay market segment does, 

“not exist, nor is it a form of niche tourism as gay travelers are heterogeneous in a 

wide variety of characteristics”87. 

A metodologia de pesquisa de Hattingh e Spencer (2018) adota uma 

estrutura de motivação push-pull (puxar e empurrar) que busca saber os fatores que 

levam os turistas gays e visitaram Cape Town (Cidade do Cabo, África do Sul), 

sendo este um estudo de caso exclusivamente africano. O questionário dividido em 

três seções esteve disponibilizado por meio do SurveyPlanet, e adotou uma escala 

Likert de 5 pontos, variando do “nada importante” para o “muito importante”. O 

questionário foi enviado inicialmente a clientes de agências de viagens, depois 

disponibilizados em redes sociais, e por fim solicitado que os respondentes 

encaminhassem a demais possíveis respondentes, caracterizado assim a técnica de 

bola de neve.  

O survey esteve disponível entre maio/2016 e janeiro/2017, contou com 469 

respostas de 38 países diferentes, de todos os continentes. O que possibilitou 

apontar que dos turistas gays que visitaram Cidade do Cabo, 18% buscavam 
_______________  
 
87 (Tradução do autor): as viagens de gays não devem ser consideradas um segmento de mercado, 

não existe um segmento de mercado gay único, nem é uma forma de nicho de turismo viajantes 
gays são heterogêneos em uma ampla variedade de características 
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relaxar, 27% atividades exploratórias, 39% foram motivados pela gastronomia, 

enquanto 16% por uma experiência gay local. 

Foi a partir destes quatro grupos iniciais que Hattingh e Spencer (2018) se 

aprofundaram nas motivações de viagens dos turistas gays, posteriormente os 

pesquisadores, agruparam os respondentes sob características sociodemográficas e 

de comportamento de viagem. Assim os autores apresentam que dentre os quatro 

grupos iniciais (aqui descrito de maneira simplista) os respondentes majoritariamente 

possuem diplomas de pós-graduação; provem das áreas executivas ou de negócios; 

são assumidamente gays em seus locais de proveniência – onde possuem uma vida 

gay ativa; viajam regularmente a outros países; acima de 70% dos entrevistados 

visitaram Cidade do Cabo por mais de um vez; adotam métodos de reserva via 

internet, seguidos por telefone, e em menor número por intermédio de agentes de 

viagens. 

Hattingh e Spencer (2018) também identificaram que os turistas possuem 

maior porcentagem de idade entre 31 e 50 anos; majoritariamente os entrevistados 

afirmaram estar viajando a Cidade do Cabo com parceiros, em segundo lugar 

figuram turistas viajando sozinhos; o tempo de planejamento de viagem levou menos 

de um mês, e, foi organizado de forma independente; afirma não ter interesse em ter 

filhos. As respostas mais destoantes concentram-se no status de relacionamento e 

na escolha da acomodação, uma vez que não há porcentagens similares entre as 

respostas e os quatro grupos inicialmente identificados. 

Contudo, a análise de Hattingh e Spencer (2018, p. 18) consegue apontar 

que entre os quatro grupos iniciais que há “two segments in which travelers’ behavior 

is not influenced by their sexuality, while the sexuality of travelers in the two other 

segments influences their travel behavior to varying degrees88”. Desta forma, os 

viajantes categorizados no grupo em busca de relaxamento e de atividades 

exploratórias, não tinham a sexualidade como motivador maior da viagem, ou seja, 

ser gay não implicava em maior grau na motivação da visita. Enquanto, os turistas 

com maiores motivações culinária/gastronômica ou de interação com a vida gay 

local pautavam a sexualidade como influenciador da tomada de decisão. 

_______________  
 
88 (Tradução do autor): dois segmentos em que o comportamento dos viajantes não é influenciado 

pela sexualidade, enquanto a sexualidade dos viajantes nos dois outros segmentos influencia seu 
comportamento de viagem em vários graus 
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Dando enfoque especial ao perfil dos viajantes do quarto grupo, ou seja, os 

viajantes centrados na interação gay, Hattingh e Spencer (2018, p. 18-19) apontam 

que: 

In short, these travelers seek a bit of everything; however, this subsegment 
is unique in that they are particularly attracted by same-sex marriage laws 
and are interested in a “gaycation” that offers gay/nude beaches, gay 
events, and nightlife. Furthermore, they go on holiday to socialize with other 
gay people, to explore and evaluate themselves, for sexual adventures, to 
develop close friendships and/or romance, to escape disapproving society, 
and for social recognition/ego enhancement. Gay-centric travelers are 
mostly younger, single gay travelers that prefer “gay-friendly” 
accommodation options89. 

Nesta linha teórica adotada por Hattingh e Spencer (2018) apenas os 

turistas com motivações do quarto grupo, podem ser definidos como turistas gays, 

pois, os demais turistas não pautam a sexualidade como fator decisivo. Assim, os 

autores revelam que não há uma homogeneidade quanto aos turistas gays que 

visitam a Cidade do Cabo. O estudo pode auxiliar o destino a reformular suas 

estratégias de marketing, buscando atender as necessidades de fatos dos turistas 

que a visita. 

 

2.3.1 Análises referente aos artigos do Journal of Homosexuality  

 

Pode-se perceber que houve avanços significativos acerca do estudo sobre 

o turismo e os turistas LGBTQ+ ao longo dos anos, ao adotar o Journal of 

Homosexuality, que não é um periódico de estudos da área do turismo, vê-se que 

ainda assim estudos que fazem tal abordagem despontam após a década de 1990. 

Como dito anteriormente, período em que os estudos sobre o consumidor LGBT 

começou a despontar no cenário comercial e acadêmico.  

Quando Bleys (1993) traz o exilio homossexual como prática para se viver 

uma vida idealizada, e longe dos preconceitos da sociedade de origem mostra uma 

_______________  
 
89 (Tradução do autor): Em resumo, esses viajantes procuram um pouco de tudo; no entanto, isso 

subsegmento é único, pois são particularmente atraídos pelo mesmo sexo leis de casamento e 
estão interessados em um "gaycation" que ofereça praias, eventos gays e vida noturna. Além disso, 
eles vão de férias para socializar com outras pessoas gays, para explorar e avaliar a si mesmas, 
por aventuras, desenvolver amizades íntimas e / ou romance, escapar das decepções para provar a 
sociedade e para reconhecimento social / aprimoramento do ego. Gay-centricos viajantes são na 
sua maioria jovens gays solteiros que preferem "amigos dos gays" opções de acomodação. 
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prática que era possível apenas aos homossexuais com poder aquisitivo maior, 

dentre os que o próprio autor apresenta aqueles envoltos nas áreas culturais, 

escritores, pensadores, pintores e demais artistas.  

Bleys (1993) traz os destinos que eram comumente escolhidos entre os anos 

de 1880 a 1940, dentre os quais aponta a África, o Oriente Médio, a América Latina 

e a Ásia; esta última região é o foco do estudo desenvolvido por Simpson (2017), 

que analisou uma série de artigos, resenhas, entre outras publicações sobre a Ásia 

na imprensa homófila norte-americana, entre os anos de 1953 e 1964.  

Desta arte, pode-se confirmar que a região apontada por Bleys (1993) foi 

confirmada por Simpson (2017), não apenas como um destino de exílio, mas 

também como um lugar que instigava os americanos a conhecer o oriente, 

caracterizado por um local sem muitas repressões sexuais, onde a oferta de sexo 

entre homens ocorria com maior facilidade, especial como descreve van Braam 

(1964, p. 9 apud SIMPSON, 2017, p. 934) que o turismo sexual gay é uma realidade 

preeminente nos países asiáticos, em especial na Tailândia. 

O turismo sexual como prática turística de gays foi pesquisado por Padilla 

(2007), por três anos, especificamente na República Dominicana. No estudo o autor 

aborda como os profissionais do sexo se identificavam em relação à profissão e em 

relação aos clientes-turistas.  

Padilla (2007) afirma que o prestador de serviço sexual dominicano, encena 

determinadas práticas romantizadas para que o cliente-turista envie dinheiro do 

exterior com certa frequência aos garotos de programa. Esse dinheiro é utilizado 

para gastos primordiais como compra de comida e vestuário, uma vez que aponta 

Padilla (2007) o consumo de álcool e outras drogas ocorre juntamente com o turista, 

no momento em que prestam seus serviços. 

Quem também traça a relação de consumo de drogas com sexo e turistas 

gays é Kaufman, Fuhrel-Forbis, Kalichman, Eaton, Cain, Cherry e Pope (2009). O 

entretenimento noturno, atrelado ao consumo de entorpecentes e álcool, aumenta o 

risco de contaminação por HIV entre os turistas gays em hotéis e/ou resorts próprios. 

Kaufman et. al (2009) identificaram no estudo que os turistas que se hospedam 

nesses empreendimentos têm como hábito participar de eventos itinerantes para o 

público gay, possuem renda elevada e vida sexual mais ativa. 
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A região do Estados Unidos conhecida por seu clima tropical e festivo, é o 

que engloba o Estado da Flórida, onde a costa litorânea possui 2.173 quilômetros de 

extensão, área propícia para a existência de hotéis e resorts.  

O Estado da Flórida oferece ao turista gay diversas possibilidades de locais 

para desfrutar de momentos de lazer com demais LGBTQ+, dentre os destinos está 

Pensacola, onde Philippm (1999) realizou pesquisa com 1300 turistas não-

heterossexuais. O autor relata o impacto na economia local com a visitação de 

LGBTQ+, sendo superior a 18,7 milhões de dólares para um final de semana festivo 

(Memorial Day Weekend). Porém a administração local, sofrendo pressão e 

influência de líderes religiosos, não era hospitaleira com esse público, afirmando que 

estes turistas não eram bem-vindos à localidade. 

Em contrapartida, diversas outras cidades veem o potencial do turismo 

LGBT, as campanhas de marketing direcionadas aos LGBTQ+ das cidades de 

Washington DC, Key West, Filadélfia, Provincetown, Fort Lauderdale, Palm Springs 

e San Diego foram analisadas por Coon (2012), que mostrou os diferentes enfoques 

dados pelos destinos para atrair os visitantes, utilizando de imagens estereotipadas 

ou de imagens mais “ousadas”, contendo troca de afeto, como beijos ou abraços, 

estas imagens segundo o pesquisador vendiam o conceito de liberdade, de 

segurança e de algo alcançado no destino – fazendo o turista comparar as cidades 

acima citadas com o seu local de residência. 

Coon (2012) atenta para o fato de que o público LGBTQ+ possui uma 

diversidade (de interesses) enorme, e que as campanhas para atrair lésbicas não 

surtem efeito no público gay, tal como o inverso. Estes consumidores possuem 

características de consumo diferentes. Foi o que mostrou Hattingh e Spencer (2018) 

ao analisar as motivações de viagem de turistas gays para Cidade do Cabo, na 

África do Sul.  

Hattingh e Spencer (2018) partem do princípio que gays possuem estilos de 

vida diferentes, apontando que entre a amostra havia interesses em relaxar, 

explorar, experimentar a gastronomia local e interagir com gays do destino. Os 

pesquisadores identificaram também que o fato de ser gay, ou seja, a sexualidade 

do turista não implicava maior interesse em visitar o destino; os turistas com anseio 

gastronômico e de interagir com a cena gay local tinham mais predisposições em 

colocar a sexualidade como parte da viagem. 
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No caso do destino analisado por Martinez e Dodge (2010), o bairro de 

Chueca, em Madri – Espanha, ocorre exatamente o contrário, os turistas que 

frequentam o bairro o fazem por conta de serem gays, o bairro adotou este público 

como seus principais visitantes e moradores, segundo os autores a exibição de 

bandeiras na cor do arco-íris e triângulos cor de rosa era comum. 

Estes símbolos servem como chamariz dos turistas LGBTQ+, visto que 

relaciona o empreendimento, marcas ou destino como não-discriminatório ou 

exclusivo para este público, como nos casos dos cruzeiros gays e lésbicos 

estudados por Weeden, Lester e Jarvis (2016) que identificaram entre a amostra da 

pesquisa que 7% havia feito um cruzeiro específico para o público LGBT. O fato de a 

porcentagem ser considerada baixa reflete o fato de que a pesquisa foi realizada na 

Alemanha, enquanto os cruzeiros destinados para o segmento LGBT operam 

majoritariamente rotas entre destinos caribenhos e norte-americanos, e depois no 

mediterrâneo.  

Enquanto os cruzeiros Atlantis, RSVP e Olivia, são conhecidos do público 

como gay e lésbico, respectivamente, como informa Weeden, Lester e Jarvis (2016), 

os empreendimentos hoteleiros nem sempre foram os conhecidos por gays e 

lésbicas como não-discriminatórios. Se atualmente há empreendimentos exclusivos 

para atender a essa demanda de turistas, no final do século XX escolher 

acomodações para casais do mesmo sexo não significava aceitação plena, 

conforme mostra Jones (1996). 

Ao selecionar 320 empreendimentos, Jones (1996) não informa a 

localização dos hotéis e B&B, o que impede de fazer uma análise mais aprofundada 

de seu estudo, o autor revela que houve empreendimentos que não responderam a 

solicitação de reserva, podendo ser caracterizado uma forma velada de 

discriminação. Nem só hotéis, resorts e cruzeiros integram a área de acomodação 

de turistas, Vince e van Heeringen (2004), analisaram a interação de jovens gays e 

lésbicas após participarm de um acampamento de férias de verão na Bélgica, o que 

remete aos impactos gerados na interação com demais turistas.  

A maioria dos artigos publicados pelo Journal of Homosexuality tinham como 

metodologia a aplicação de questionários, dos artigos analisados 5 utilizaram de tal 

método; houve ainda duas etnografias desenvolvidas na República Dominicana e 

outra na Espanha; dois artigos adotaram a pesquisa documental; um estudo 

analisou a semiótica nas campanhas de marketing de destinos LGBT; outro adotou 
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uma metodologia diferente, enviando correspondência e aguardando o retorno de 

respostas. Os diversos métodos utilizados apresentam meios de alcançar os 

objetivos propostos, no caso dos questionários tinham como objetivo traçar um perfil 

por meio de análises quali-quantitativas, o que fornece perspectivas de turista gays e 

lésbicas em diferentes localidades e temporalidades. 

 

2.4 RELACIONANDO O ESTADO DA ARTE COM ESTE ESTUDO 

 

Dentre os 20 artigos e 7 dissertações apresentados neste capítulo, alguns 

tem ligações diretas com o objeto deste estudo, pois abordam sob o mesmo prisma 

as discussões que este pretende incutir na academia e na sociedade. 

No capítulo seguinte faz-se uma abordagem da filosofia hedonista, que não 

foi abordada diretamente ente os estudos, porém transversalmente os 

pesquisadores relatam que dentre os interesses dos turistas gays encontra-se o 

apreço pela gastronomia (VIEIRA JÚNIOR, 2008; NASCIMENTO, 2015; HATTINGH, 

SPENCER; 2018), a busca por sexo (PADILLA, 2007; KAUFMAN et. al, 2009; 

NEVES, BRAMBATTI, 2018), a busca por relaxamento (HATTINGH, SPENCER; 

2018), por atividades de lazer (NASCIMENTO, 2015), pela cultura (CAMPOS, 2006; 

GRILLO, LANZARINI, 2008; LOPES, 2008; 2009) 

Tal como fez Lopes (2008; 2009) este estudo iniciou fazendo uma 

apresentação da Historiografia da Homossexualidade (subcapítulo 1.3) seguido da 

apresentação do movimento LGBT, mesma atitude tomada por Avena (2005), para 

que se possa compreender de melhor modo as raízes históricas dos indivíduos, 

muito antes de serem turistas, essa população teve de lutar para conquistar seu 

espaço na família, na sociedade, nas cidades.  

A luta por direitos, hoje refletido nas Paradas do Orgulho LGBT, como dito 

por (ALMEIDA, SUGIYAMA, 2008; GRILLO, LANZARINI, 2018) é parte das 

conquistas, as prides são espaços para se comemorar anualmente o fato de estar 

vivo.  

Moreira (2017) relata seu contato com a teoria queer enquanto acadêmico, o 

que possibilitou ampliar seus horizontes de estudos sobre a diversidade, este estudo 

traz uma explanação da Teoria Queer (subcapítulo 1.5). 
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Philippm (1999), Nascimento (2015), Weeden, Lester e Jarvis (2016), 

Hattingh e Spencer (2018) traçaram em suas pesquisas um perfil socioeconômico e 

demográfico dos turistas, cada qual em uma localidade.  

Este estudo inspira-se tal como Weeden, Lester e Jarvis (2016), inicialmente 

nos Annual Reports do CMI; posteriormente se adotou uma metodologia próxima 

das aplicadas pelos pesquisadores acima citados, com intuito de garantir 

confiabilidade ao estudo. 

A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, serve como palco da maior 

celebração LGBTQ+ do mundo, além disso fornece material para pesquisa para 

estudiosos do turismo e demais áreas do saber; Vieira Júnior (2008, p. 61) utiliza 

deste evento para afirmar que o “Turismo GLBT [é] um segmento em ascensão”; 

Almeida e Sugiyama (2008) traçam o crescimento do público participante do evento; 

Azevedo, Martins e Pizzinatto (2010) adotam as estatísticas coletadas pelo SPTuris 

por ocasião da Parada do ano de 2009; enquanto Grillo e Lanzarini (2018) 

realizaram pesquisas por ocasião da 21ª edição do evento, ocorrida em 2017. 

Para compor um estudo inicial, influenciados pelos pesquisadores acima 

citados, optou-se pela coleta presencial de dados, o que exigiu do pesquisador a 

participação no dia 3 de junho de 2018, na 22ª Parada do Orgulho LGBTI de São 

Paulo, os dados coletados encontram-se no subcapítulo 5.2. 

O interesse em correlacionar a prática sexual com o turismo, surge dos 

escritos de Padilla (2007) e Kaufman et. al. (2009), que apontam os impactos 

causados pelo turismo gay; na etnografia de Padilla (2007) a relação se dá entre 

turista e residente, e na pesquisa quali-quantitativa de Kaufman et. al. (2009) 

pressupõe que a relação sexual ocorra entre os próprios turistas.  

Neves e Brambatti (2018b) ao apresentar no XV Seminário da ANPTUR o 

artigo que aborda a prostituição masculina em destinos turísticos da América Latina 

frequentados por gays, traz no bojo do artigo uma série de pesquisadores que 

contribuem para o entendimento do turismo sexual atrelado ao público gay, mesma 

contribuição ofereceu Padilla (2007); portanto o subcapítulo 4.4, 4.5 e 4.6 são 

influências destas publicações.  
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3 A BUSCA DO PRAZER HEDONISTA 
 

O hedonismo é uma filosofia originária da Grécia, no período da Antiguidade 

Clássica, que consiste na busca pelo prazer, objetivo máximo do ser humano. Esta 

filosofia de sociedade, mais estritamente deste grupo, é a busca do prazer acima de 

tudo, o prazer de forma indiscriminada, caracterizado não só pela busca exacerbada 

do prazer, mas também pela ausência de qualquer outro elemento ou interesse, e 

caráter muitas vezes imediatista. Segundo Abbagnano (1998, p. 497) o hedonismo 

"indica tanto a procura indiscriminada pelo prazer, quanto a doutrina filosófica que 

considera o prazer como o único caminho bem possível, portanto como fundamento 

de vida moral". 

Nessa busca incessante pelo prazer, o indivíduo hedonista quer alguma 

coisa, e ele o quer para agora, não se importando com absolutamente mais nada. A 

ética e a moral social inexistem. Vive a vida em função do prazer, não apenas o 

prazer sexual, mas todo o prazer ao extremo. Assemelha-se a uma filosofia pós-

modernista, onde percebe-se que cada vez mais indivíduos vem gerando prazer 

sobre a própria imagem, status e glamour; porém a filosofia hedonista é muito 

anterior a isso, como atenta Marchi (2009), Nascimento (2013) e Teixeira (2015). 

Do ponto de vista histórico a filosofia hedonista começa a surgir com os 

povos fenícios, baseado na ideia de antropocentrismo. A influência dos povos 

fenícios nos povos gregos e romanos, vai ser fundamental para a ideia do 

egocentrismo, onde há a existência do ego, da personalidade, do senso de 

importância, que desenvolve posteriormente o hedonismo, a partir de ideias 

egocêntricas onde há uma valorização da individualidade. 

 

3.1 O HEDONISMO CLÁSSICO 

 

A noção de hedoné, palavra grega que deu origem ao termo hedonismo, 

somente tornou-se objeto da filosofia a partir da herança deixada por Sócrates (470 

a. C. – 399 a. C). Para Marchi (2009, p. 15), Sócrates une o prazer ao agradável, 

baseando-se em que “as coisas agradáveis são consideradas boas porque suas 

consequências são boas e as coisas desagradáveis, da mesma forma, são más por 

terem consequências más”, o objetivo elencado por Sócrates é descobrir se o prazer 

em si é bom.  
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A questão levantada por Sócrates em diálogo com Protágoras (490 a. C. – 

415 a. C.) questiona se o bem é diferente do prazer, ou o mal da dor. Nascimento 

(2013, p. 118) afirma que “como Protágoras se mostra incapaz de diferenciá-los, no 

entanto, ele é forçado a admitir a identidade entre o bem e o prazer, isto é, a tese 

hedonista”. Desta forma, Nascimento (2013) sustenta a dúvida de que Protágoras 

tenha elaborado uma tese hedonista, vez que este assentiu com a tese proposta por 

Sócrates, para este autor permanece uma “controvérsia a respeito de quem seria o 

porta-voz dessa tese” (p. 118). Assim, Protágoras concorda “com a afirmação de 

Sócrates segundo a qual uma vida bela, boa e útil é uma vida prazerosa” 

(TEIXEIRA, 2015, p. 61). 

Para Marchi (2009) a teoria hedonista de Protágoras é equiparada com o 

bem, o que para os sofistas não era cabível que o homem conhecedor do que é 

bom, praticasse o mal, por ter sido vencido pelo prazer (sendo este o bem). O 

entendimento de Sócrates no diálogo com Protágoras é de que “a finalidade das 

coisas boas é o prazer, não a satisfação momentânea, mas o bem-estar 

permanente” (MARCHI, 2009, p. 17) 

A questão do hedonismo no Diálogo de Sócrates com Górgias (485 a. C. – 

380 a. C.) é mais complexa, primeiramente há uma alusão ao prazer que ocorre na 

discussão de Pólo com Sócrates, a segunda discussão ocorre com Cálicles, onde o 

debate sobre prazer foi pormenorizada, ao apresentar sua tese hedonista na qual “o 

homem verdadeiramente superior é aquele que tem inteligência e coragem de 

satisfazer ao máximo todos os apetites que surgirem” (MARCHI, 2009, p. 19). 

Sócrates nessa discussão tece o elogio da temperança à Cálicles. 

Cálicles ao rebater a ideia da temperança, radicaliza sua teoria hedonista, 

defendendo a satisfação de todos os apetites. Essa exacerbação faz com que 

Sócrates refute a teoria de Cálicles, para tanto Sócrates apresenta os exemplos dos 

sarnentos e homossexuais90 ao passo que Cálicles continua contundente na defesa 

da tese hedonista, sob a égide da incansável busca pelos prazeres. 

A tese hedonista apresentada por Cálicles no Górgias possui dois 
momentos distintos. No primeiro, Cálicles não defende o hedonismo pleno,  

_______________  
 
90 Não havia à época um termo grego que remetia ao comportamento gay, tendo registro da 

pederastia conhecida como a relação pedagógica e sexual entre dois homens, o erastes e o 
eromeno, constituíam o papel de professor e aprendiz respectivamente. A palavra homossexual 
deriva da junção dos termos grego “homo” e do latim “sexus”. 
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defende que o melhor homem é aquele capaz de satisfazer ao máximo os 
apetites que surgem, não todo e qualquer apetite. Nesta versão, poderia se 
pressupor que o homem virtuoso (inteligente e corajoso na opinião de 
Cálicles) teria condições de dividir os apetites em bons e maus e de 
satisfazer os bons e abandonar os ruins, se a tese calicleana fosse 
interpretada desta forma, ela não contrariaria a visão hedonista apresentada 
por Sócrates na sua refutação posterior. A discrepância entre a visão 
apresentada pelo filósofo da de Cálicles é conceitual, ou seja, determinar o 
que são apetites bons e o que são apetites maus (MARCHI, 2009, p. 63), 

No entendimento de Sócrates a pessoa que constantemente busca os 

apetites é um escravo dos mesmos, já que quanto mais se tem mais se deseja ter, 

fazendo com que o homem não sinta-se pleno e tranquilo, concepção que não é 

partilhada por Cálicles, que defende a ideia de que uma vida feliz é aquela que 

satisfaça todo e qualquer apetite, não distinguindo apetites bons e apetites maus. 

(MARCHI, 2009) 

O que é pertinente na tese hedonista de Cálicles é o fato de que os 

homossexuais devem ser considerados elogiáveis e felizes, porque estes saciam os 

seus apetites, sem distingui-los entre o bom ou mau, pois para ele é preferível os 

prazeres à razão. Sócrates é enfático ao propor uma versão hedonista, onde ocorra 

a distinção entre prazeres bons e prazeres maus.  

Já Platão insere o prazer junto a outros bens, apenas os prazeres puros, 

aqueles originados pela ausência da dor, e o faz no diálogo Filebo. Para Francalanci 

(2014, p. 79) “a posição de Filebo não será associada a nenhuma escola filosófica 

hedonista, uma vez que a sua posição permanece na fronteira da enunciação, 

recusando-se, assim, a se converter em doutrina”. 

Há-se o entendimento de que para Platão todos os seres vivos buscam o 

prazer, em contrapartida repudiam a dor, e é por este motivo que o prazer é a 

finalidade de todas as coisas. Desta forma "eleger o prazer como o Bem por 

excelência é atribuir a sensação o primado sobre a compreensão da realidade e, 

mais ainda, definir o prazer como medida plena de realização do homem no mundo" 

(SILVA, 2003, p. 99). Desta forma, há uma defesa de Platão ao hedonismo nas 

teorias do desejo, do amor e da beleza, da hedoné como uma maneira de identidade 

entre o bem e o prazer, Teixeira (2015, p. 58) entende que “o objetivo de Platão não 

é detalhar em que consiste a ciência dos prazeres que é, também, a ciência do bem 

e do mal, mas, antes, apenas demonstrar que se trata de uma ciência”. 
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Aristóteles em Ética Nicômaco, nos livros VII e X, entende o prazer como 

uma atividade do estado habitual, como uma realização, onde agimos com 

discernimento e precisão quando exercemos nossa atividade com prazer. 

Aqueles que exercem sua atividade com prazer, a exercerem com mais 
discernimento (krinousi) e exatidão (exakribousin). Assim, aqueles que 
encontram prazer em se exercerem na geometria, tornam-se geômetras 
melhores, e eles compreendem melhor seus vários problemas; e 
similarmente os que amam a música, a arquitetura ou as outras artes 
progridem (epididoasin) nas obras que lhes são próprias por encontrarem 
prazer (karontes autôi) (ARISTÓTELES apud AGGIO, 2017, p. 116). 

O prazer é um bem, e Brochard (1954, p. 273) afirma que "quanto a esse 

ponto Platão, Epicuro e Aristóteles estão perfeitamente de acordo o prazer é bom 

por si mesmo, o prazer é um bem e, se deixa de sê-lo, é somente quando a dor a ele 

se junta. 

Dentre os filósofos gregos que tratam do prazer está Aristipo de Cirene (435 

a. C. – 356 a. C.) fundador da escola cirenaica. Não há sequer um texto direto de 

Aristipo para que se possa compreender a filosofia hedonista de sua real 

perspectiva, o que há são diálogos e interpretações que sobreviveram ao tempo, e 

que possibilita ponderar o que para Aristipo seria o hedonismo, principalmente no 

livro segundo de Diógenes Laertios. 

A escola cirenaica sustenta a existência do prazer e da dor como dois 

estados da alma “sendo o prazer um movimento suave, e a dor um movimento 

brusco. Um prazer não difere de outro prazer, nem um prazer é mais agradável que 

outro; todos os seres animados aspiram ao prazer e repelem a dor” (LAERTIOS, 

2008, p. 69). 

O prazer não era estável mas apenas um movimento em torno do prazer, o 

que era o entendimento da escola cirenaica.  

[...] o prazer é por eles concebido como um objetivo imediato e limitado a 
ser alcançado, já que concordam entre si que o fim perseguido pelo homem 
é o prazer de forma imediata, e não há felicidade que supõe uma certa 
continuidade e duração (SILVA, 2003, p. 101). 

Para os cirenaicos o prazer é algo instável, momentâneo, fugidio e fugaz. 

Onde a virtude aumentava conforme crescia a quantidades de prazeres obtidos. 

Nesta escola há uma busca de prazer a todo instante, sem distinção, dispensam o 
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auxílio da filosofia. Para Aristipo o prazer somente poderia ser sentido no presente, o 

prazer haveria de ser sentido no momento de realização como tal, o prazer passado 

ou o futuro tão pouco importam, um por já ter sido, e outro pelo oposto, por não ter 

ocorrido.  

Não haveria desta maneira prazeres ruins. Nesta concepção cirenaica o 

prazer não importa de onde vem ou como é conquistado. Quanto mais prazer o 

indivíduo tem, mais próximo da felicidade ele se encontra. A felicidade seria para o 

filósofo a soma de todos os atos, e a felicidade não é plena se houver autocontrole. 

Aristipo constituía o prazer no tato, se o prazer for verdadeiro é bom, se não for 

verdadeiro não é bom, logo o prazer poderia ser sentido. 

Outro filósofo grego que tratou do tema do prazer é Epicuro de Samos (341 

a. C – 270 a. C.). Diferentemente de Aristipo as obras de Epicuro resistiram ao 

tempo, como em Carta a Meneceu, onde ele entende que o prazer só está completo 

quando é experimentado pela alma e pelo corpo, e esta ação prazerosa se dá com a 

compreensão dos seus próprios limites naturais e necessários, pois a filosofia dota o 

indivíduo de sabedoria para distinguir sobre o que é necessário e o que é 

dispensável. 

Para Epicuro o sentido da filosofia é a realização de uma vida feliz, o bem-

estar, o equilíbrio, ou o quê denominar-se-á de prazer. O prazer e suas sensações 

têm origem no pensamento, o que é o princípio da ação, tendo como ápice a 

realização do bem-estar como estado de prazer (hedoné katastematiké). 

Epicuro percebe a realização de uma existência feliz (makários zên) através 

do Bem. Para tanto ele compreende que se deve reformular a noção de prazer que 

se estabeleceu pelos cirenaicos a partir de análises feitas em Platão e Aristóteles 

sobre esta questão. 

As divergências do epicurismo e dos cirenaicos está na afirmação de 

Aristipo de Cirene onde "nenhum prazer difere do outro, e um prazer não é mais 

agradável que o outro", para Aristipo todo e qualquer prazer deveria ser buscado. 

Epicuro entende que o prazer é constitutivo, ou seja, inicia-se com o 

pensamento, parte para a ação, e sua finalidade é tornar-se estável. Esta 

estabilidade é possível na ausência de sofrimentos e perturbações. Desta forma 

prazer e a dor se excluem, pois prazer é natureza, um estado de ser do homem, o 

equilíbrio: repouso e a calmaria como satisfação dos desejos naturais e necessários. 
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Epicuro concebe o prazer como modo de vida sensato, belo e justo para o 

filósofo: "o prazer é a expressão da harmonía entre o sophós e o mundo, que se 

traduz por um estado em que o corpo encontra-se em equilíbrio (eusthates) e a alma 

serena (galénimos) (SILVA, 2003, p. 102). 

O prazer relatado por Epicuro refere-se ao prazer do corpo. Desta forma é 

um prazer físico, vez que Epicuro referia-se que “o princípio e a raiz de todo bem é o 

prazer do ventre”, referindo-se ao estômago e aos órgãos sexuais os prazeres do 

corpo são vividos apenas no presente, enquanto que os prazeres da alma podem 

ser antecipados ou recordados, já que inserem-se no passado, presente e no futuro. 

Silva (2003) aponta que no epicurismo os prazeres da alma são 

reminiscências dos prazeres do corpo, podendo a alma prolongar o momento 

presente de um prazer através da repetição imagética da sensação do prazer que 

ficou retido na memória, podendo inclusive satisfazer a ausência momentânea de 

prazer pois acreditava que haveria prazeres análogos no futuro. 

Epicuro "enriquece o momento de realização presente com a possibilidade 

de projetar o pensamento as instâncias passadas e futuras, mediante os recursos 

mnemônicos" (SILVA, 2003, p. 103). Como uma espécie de terapeía da memória. 

Desta forma o filósofo entrelaça memória, realização e esperança como 

características da existência e da felicidade. 

Epicuro apresenta que a vida se torna agradável quando ao mesmo tempo 

ela é prudente, bela e justa não seria agradável se também não fosse prazerosa.  

[...] o prazer só é pleno quando a phrónesis91 age em relação aos desejos, 
pois, entre eles, uns são naturais e necessários. E, outros, naturais mas não 
necessários; e outros ainda, nem naturais nem necessários. Os primeiros 
devem ser escolhidos em detrimento dos demais, porque visam sobretudo a 
saúde do corpo e a tranquilidade da alma (SILVA, 2003, p. 106-107). 

Os epicuristas concebiam que a Sophós (sabedoria) seria aquilo que 

harmonizasse a vida, ponderando entre carências e excessos, tendo uma existência 

simples, pois a simplicidade bastaria. O prazer do bem não refere-se aos prazeres 

raros e luxuosos, mas aqueles da phrónesis. 

O hedonismo da escola cirenaica é totalmente diferente do epicurismo, 

enquanto a primeira se refere a todo prazer (hedoné), a segunda aborda a felicidade 

_______________  
 
91 Phrónesis pode ser entendida como a vontade esclarecida. 
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(eudaimonía) como reflexo da tranquilidade e paz de espírito. Há diferentes 

circunstâncias históricas que levam a essa produção filosófica, principalmente as 

necessidades sociais da época. 

O hedonismo de Epicuro se diferenciou do cirenaico ao explicitar que o 
prazer a ser buscado não é igual ao dos dissolutos e dos “intemperantes”, 
mas aquele que é refletido, analisado e que se tem em conta as 
consequências ou implicações de sua eleição. Epicuro condenava a hedoné 
desenfreada, pois ao contrário dela propiciar a saúde do corpo e o equilíbrio 
da alma, acabava tendo um resultado negativo, ou seja, o prazer convertia-
se em dores e em desequilíbrios. O prazer epicurista era comedido, era 
regrado e era aferido não por um moralismo transcendente, mas 
fundamentado em um conhecimento imanente do mundo e do homem 
(SOUZA e PEREIRA MELO, 2013, p. 7). 

O Quadro 4 apresenta uma sintetização das diferenças do hedonismo 

cirenaico e epicurista. 

 

QUADRO 4 – DIFERENÇAS ENTRE O HEDONISMO CIRENAICO E EPICURISTA 

Aristipo de Cirene Epicuro de Samos 
435 - 356 a. C 341 - 270 a.C. 

Movimento Estático 
Cinético Catastemático 

Todo prazer deveria ser buscado 
indistintamente 

Prazeres propiciam o equilíbrio e a tranquilidade 
da alma 

Um prazer não difere de outro prazer, nem um 
prazer é mais agradável que outro Distinção entre os prazeres 

A felicidade é resultado da soma dos prazeres 
Felicidade é propiciada pelos prazeres que 

produzem a sensação de bem-estar, a 
serenidade da alma e uma vida equilibrada 

Referia-se a todo prazer (hedoné) 

Referia-se exclusivamente ao prazer (hedoné) 
que proporcionava a tranquilidade e a paz de 
espírito, que correspondia ao que o filosofo 

denominava de eudaimonía (felicidade). 
Hedoné desenfreada Prazer comedido, regrado e aferido 

Os prazeres do corpo eram superiores aos da 
alma 

Os prazeres da alma eram superiores aos 
corporais 

FONTE: O autor (2020), adaptado de Souza e Pereira Melo (2013). 

 

Durante a Idade Média onde prevaleceram as concepções filosóficas 

originárias do regime de cristandade, o prazer deu lugar à virtude do ponto de vista 

moral por estar de acordo com a razão, voltando após o renascimento com a 

modernidade.  

As discussões sobre a filosofia hedonista na antiguidade clássica serviram 

de base para que a filosofia do hedonismo moderno fosse elaborada. 
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3.2 O HEDONISMO MODERNO 

 

Os autores que trataram do hedonismo na modernidade foram Julien Offray 

de La Mettrie (1709 – 1751) e Donatien Alphonse François de Sade (1740 – 1814), 

trataram o tema sobre a ótica psicanalítica. Posteriormente Jeremy Bentham (1748-

1832) e John Stuart Mill (1806-1873), abordam o hedonismo sob uma ótica 

utilitarista. 

Diferente de Epicuro e Aristipo que pouco se tem informação de suas vidas, 

e registro temporal da infância ao falecimento, com La Mettrie e Sade é possível 

traçar temporalmente suas trajetórias. 

Para Pulino (2005) que desenvolveu tese de doutorado em Filosofia na USP, 

La Mettrie é um filósofo que se apresenta “como uma incógnita, um espaço de 

investigação profícuo, e, especialmente um desafio, por seu pensamento excêntrico 

e original” (p. 16), tudo isso pelo fato de que este autor tem sido pouco estudado. 

Julien Offray de La Mettrie (25 de dezembro de 1709 – 11 de novembro de 

1751), nasceu em Saint-Malo, o bretão estudou nos colégios mais prestigiados da 

época, em parte por desejo de seus pais de que seguisse a carreira eclesiástica, 

estudou no colégio de Coutance, Caen e Plessis – este último em Paris. Entre os 16 

e 17 anos, dedicou-se aos estudos da Filosofia e das Ciências Naturais no Colégio 

de Harcourt, em Paris, tendo abandonado tais estudos em 1727, onde foi 

aconselhado por M. Hunault a pensar em uma carreira na medicina. Convence seus 

pais, e em 1728 estuda anatomia na Universidade de Reims; em 1733 é diplomado 

docteur en Médicine (doutor em Medicina) (FRÉDÉRIC II, 1987; PULINO, 2005). 

Neste mesmo ano, se muda para Leiden (Holanda), onde passa a exercer a 

medicina juntamente com Boerhaave, de quem traduziu a obra “Essai du feu” (Teste 

de fogo). Ao retornar para sua cidade natal, Saint-Malo, atua como médico clínico, e 

também publica sua primeira obra pessoal, o “Traité du vertige” (Tratado de 

vertigem), que precede as demais traduções de Boerhaave e publicações autorais 

que fez até 1751 (IDEM; IBDEM). 

No ano de 1739 casa-se com a viúva Marie Louise Droneau; em 1740 cuida 

dos doentes da Guerra de Secessão da Áustria; no ano seguinte, nasce sua primeira 

filha, mesmo ano em que é atacado por uma Cholera morbus (Cólera Epidêmica). 

Em 1742 vai a Paris por ocasião do falecimento de seu ex-professor, M. Hunault, 

assumindo o posto de Chirurgien aux gardes françaises (Cirurgião com guardas 
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franceses), ou seja, além de médico do Duque de Grammont era o médico da 

Guarda Francesa, neste mesmo ano tem contato com os meios libertinos de Paris, 

que passa a frequentar (IDEM; IBIDEM). 

O ano de 1743 tem início suas participações em batalhas, sendo a de 

Dettinge a primeira; no ano seguinte participa do Cerco de Fribourg e da Batalha de 

Fontenoy (que culminou na morte do Duque de Grammont). La Mettrie é acometido 

pela “fiévre chaude” (febre quente), que fez com que sua vocação filosófica 

despertasse, fazendo-o converter-se ao materialismo. A publicação da obra Saint 

Cosme Vengé (1744), o leva à perda do posto junto aos guardas franceses (1745) 

(PULINO, 2005). 

O ano de 1745 é marcante para o filósofo La Mettrie, o nascimento do seu 

segundo filho é seguido da morte prematura do mesmo; após largar a guarda 

francesa é nomeado médico-chefe dos hospitais militares de Lile, Gante, Bruxelas, 

Antuérpia e Worms. Ao clandestinamente publicar sua primeira obra filosófica, que 

viria a ser a primeira edição de “Traité de L’âme”, incorre na imediata apreensão 

pela polícia francesa. No ano seguinte a obra foi condenada a fogueira juntamente 

com os “Pensées philosophiques” de Diderot, também em 1746 “L’École de la 

Volupté” foi condenada, fazendo com que La Mettrie se refugiasse em Leiden, 

circulam os primeiros exemplares de “L’Homme-machine”, porém somente em 1747 

é editado e publicado (tendo sido o editor condenado pelas autoridades religiosas), e 

La Mettrie ganha a alcunha de Monsieur Machine (PULINO, 2005). 

O ano de 1748 é marcado pelo abandono forçado da Holanda, é asilado por 

Frederico II, da Prússia, posteriormente em Berlim se tornará médico do rei, 

agraciado com o título de lecteur (leitor), passa a fazer parte da Königlich-

Preußische Akademie der Wissenschaften (Academia Real de Ciências da Prússia); 

publica outras quatro obras no mesmo ano, nos dois anos seguinte publica outras 

obras; até que, em 1751, após um banquete ofertado pelo embaixador francês 

Tirconnel, o filósofo tem sérios problemas digestivos derivados da ingestão 

descontrolada de patê de faisão com trufas (PULINO, 2005). Seu testemunho 

biográfico mais completo é feito pelo próprio rei Frederico II, onde se pode ver: 
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M. la Mettrie mourut dans la maison de milord Tirconnel, ministre 
plénipotentiaire de France, auquel il avoit rendu la vie. Il semble que la 
maladie, connoissant à qui elle avoit à faire, ait eu l'adresse de l'attaquer 
d'abord au cerveau, pour le terrasser plus surement: il prit une fievre chaude 
avec un dėlire violent: le malade fut obligé d'avoir recours à la science de 
ses collegues, et il n'y trouva pas la ressource qu'il avoit si souvent, et pour 
lui et pour le public, trouvée dans la sienne propre. Il mourut le 11 de 
novembre 1751, âgé de 43 ans. Il avoit épousé Louise-Charlotte Dréauno, 
dont il ne laissa qu'une fille, âgée de cinq ans et quelques mois92 
(FRÉDÉRIC II, 1987, p. 110) 

Pulino (2005) registra que após a morte de La Mettrie, outras cinco obras do 

filósofo foram publicadas. 

De todas as obras de La Mettrie, este estudo irá se ater às obras onde a 

filosofia lamettriana é enfatizada, em especial naquelas que abordam o prazer e a 

felicidade, sendo L’Homme-Machine, Anti-Sénèque, ou Discours sur le Bonheur. 

Seus textos sobre a ética abordam principalmente as paixões, o gozo e o prazer, 

não distanciando-se das obras materialistas que surgira no século XVIII (PULINO, 

2005) 

Desta forma percebe-se que a tese hedonista de La Mettrie reside no que 

resumiu Bocca (2018, p. 10): “a vida deve ser considerada como processo mecânico 

(na verdade fisiológico) que envolve matéria, movimento e sensibilidade, ilustrado 

nos moldes de um erotismo vivido por homens máquinas”. Ou então, como abordou 

Gras (1983, p. 30) “que o objetivo primordial da filosofia materialista de La Mettrie é 

a proclamação de uma ética hedonista”. 

Segundo Falvey (2016), diversos outros pensadores da época tiveram 

contato com La Mettrie e com sua tese, e não dispunham de boas impressões 

acerca do materialista. Voltaire, J. B. Boyer, D’Argens, A. Morellet, Diderot, Deslile 

de Sales e Dupré, tecem críticas a La Mettrie, expondo o perigo de suas obras se 

fossem conhecidas pela sociedade, colocam-no sob o estigma de beberrão e louco. 

_______________  
 
92 (Tradução do autor): o Sr. La Mettrie morreu na casa de Milord Tirconnel, o pleno embaixador 

francês, a quem ele restaurou a vida. Parece que a doença, sabendo com quem havia de negociar, 
foi suficientemente astuta para atacá-lo primeiramente pelo cérebro, para destrui-lo mais 
seguramente. Uma violenta febre com ferozes delírios dele tomou posse. O inválido foi obrigado a 
ter como recurso a ciência dos seus colegas, mas ele não conseguiu achar neles os recursos que à 
própria habilidade era frequente, tinha tido recursos tanto para si como para o público. Ele morreu 
em 11 de novembro de 1751, aos 43 anos. 
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essa coletânea de críticas e interpretações de La Mettrie por parte dos 
filósofos do século XVIII, pode nos dar uma idéia de como La Mettrie foi 
recebido pelos filósofos iluministas [...] isso nos dá uma ideia do quanto ele 
foi um pensador solitário que, aparentemente, não se realimentava de 
elogios, mas ao contrário, parecia movido a rejeição (PULINO, 2005, p. 38). 

Na teoria do homem-máquina, os sentimentos, as sensações, os 

pensamentos, os prazeres têm todos como fonte o corpo, a organização perfeita, 

sendo mais perfeito que o corpo, o cérebro, que para La Mettrie explica todas as 

causas que outrora se denominava de alma (FERNANDES, 2014) 

De Vos (2011) afirma que o hedonismo de La Mettrie é médico e científico, e 

isso permite ao filósofo adotar uma perversão da qual entende, levando-o a 

conceber um hedonismo por vias do discurso cientifico naturalizado, para De Vos 

(2011, p. 10), La Mettrie se encontra mais próximo do Marquês de Sade do que de 

Freud ou Lacan, “man is only driven by a pleasure principle, man has a sensual 

principle as his guide93”. 

La Mattrie diz que o homem e o animal são iguais em matérias, feitos do 

mesmo material, que ele chama de barro, o que muda é o tempo de fermentação, 

secagem, ou leveduras – como interpretam algumas traduções. Assim homem e 

animais ao serem iguais ao nascer, são dotados pela lei natural, e a finalidade de 

suas vidas é ser feliz, pois fazer o bem e ter virtudes, lhes causam prazer (LA 

METTRIE, 2001; PULINO, 2005; DE VOS, 2011, BOCCA, 2018). 

Porém, ocorre mudanças com o passar do tempo entre homens e animais, 

De Vos (2011) defende a tese de La Mettrie de que o homem apresenta uma gama 

de exemplos maior na esfera da sexualidade se comparado aos animais, em 

L’Homme-machine, o autor afirma que jovens adolescentes não vislumbram os 

prazeres da prática da reprodução da espécie, o encantamento entre os humanos 

perpassa pela vergonha, enquanto nos animais a natureza os ensina rapidamente. A 

comparação que La Mettrie faz do homem aos animais, não agrada a sociedade 

setecentista. 

_______________  
 
93 (Tradução do autor): o homem é dirigido apenas por um princípio do prazer, o homem tem um 

princípio sensual como guia. 
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Talvez o materialismo lamettrieano choque por fazer duras críticas aos 
valores e ás teorias vigentes em sua época, e, especialmente, porque o 
homem deixa de ser considerado o ser superior, racional, acima das 
animalidades e vicissitudes de uma vida ditada pela necessidade, para, pelo 
contrário, reconhecer-se em sua condição animal (PULINO, 2005, p. 30). 

O médico-filósofo-materialista tece suas comparações de homem e animal, 

derivada de que toda matéria que pensa e sente, é predisposta ao prazer, à bonheur 

(felicidade), que para garantir sua vida, sua sobrevivência há de agir moralmente 

e/ou conviver com seus semelhantes. Essa sobrevivência e convivência é regulada 

por mecanismos próprios. No caso do homem, La Mettrie cria o homme-machine um 

ser sem alma, apenas matéria, que tanto quanto os animais, tem um objetivo único, 

manter a máquina (o corpo, ou seja, a matéria) funcionando, sobrevivendo. E o 

combustível que move essa máquina é o prazer, é a felicidade (LA METTRIE, 2001). 

Desta forma como relata Pulino (2005) e De Vos (2011) o homme-machine 

tem como necessidade básica o funcionamento da máquina, para funcionar 

constantemente La Mettrie (1796; 2001) aponta que é preciso experiências de 

prazer no aqui-e-agora, no presente, enquanto houver vida, enquanto a máquina 

funcionar, é preciso dar a ela força motriz, é preciso felicidade, no momento 

presente. 

Para compreender com exatidão a felicidade em La Mettrie, o fragmento de 

“Anti-Sénèque, ou Discours sur le Bonheur” traz que 

Nos organes sont susceptibles d'un sentiment ou d'une modification qui 
nous plaît et nous fait aimer la vie. Si l'impression est courte, c'est le plaisir; 
plus longue, c'est la volupté; permanente, on a le bonheur: c'est toujours la 
même sensation, qui ne diffère que par la durée et la vivacité. J’ajoute ce 
mot, parce qu’il n’y a point de souverain bien si exquis, que le grand plaisir 
de l’amour. Plus ce sentiment est durable, délicieux, flatteur, et nullement 
interrompu ou trouble, plus on est heureux94 (LA METTRIE, 1796, p. 238-
239). 

Dito isso, podemos afirmar que o plaisir (prazer), a volupté (voluptuosidade) 

e a bonheur (felicidade) são as formas que agregam sentido ao corpo, em especial à 

bonheur que se enraíza no homme-machine. Para La Mettrie (1796), o fato de 
_______________  
 
94 (Tradução do autor): Nossos órgãos são suscetíveis a um sentimento ou modificação que nos 

agrada e nos faz amar a vida. Se a impressão é curta, é prazer; mais é voluptuosidade; 
permanente, temos felicidade: é sempre o mesmo sentimento, que difere apenas em duração e 
vivacidade. Acrescento esta palavra, porque não há soberano tão requintado que o grande prazer 
do amor. Quanto mais esse sentimento é duradouro, delicioso, lisonjeiro e de forma alguma 
interrompido ou nublado, mais felizes somos 
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experimentar tais sensações físicas confere ao indivíduo graus de dependências que 

o tornam escravos da felicidade. Pulino (2005, p. 67) a partir deste entendimento 

reafirma que “quanto mais duradouro, prazeroso, sedutor, e contínuo ele for, mais 

felizes somos”. 

A influência de Sêneca em La Mettrie, ocorre segundo Falvey (2016), da 

oportunidade de que La Mettrie teve de traduzir uma obra de Sêneca, a partir disto, 

de posse da obra do filósofo grego passa a acatar a doutrina da qual ele discordava, 

inserindo suas próprias ideias com oposição. 

Para se ter a noção da felicidade em Sêneca, Falvey (2016) expõe que na 

visão do filósofo grego: só é feliz quem se torna livre, livre dos medos e dos 

prazeres, elevando sua alma à tranquilidade; a liberdade ocorre ao desvencilhar-se 

das paixões e prazeres; assim, verdade, virtude, e felicidade andam juntas; logo: 

renunciar aos prazeres, gera felicidade, que é compensada pela completude da 

alma, para isso é preciso muito treinamento. 

Diferentemente de Sêneca a quem La Mettrie tece suas críticas na obra Anti-

Sénèque, o médico materialista não atrela a felicidade ao conhecimento ou à 

condição social ou à virtude. La Mettrie entende que a ética a ser seguida deva ser a 

ética da bonheur, que não é vinculada aos deveres, consequentemente, também se 

desvincula das virtudes, já que esta é apenas um modelo normativo do 

comportamento da sociedade. Enquanto Sêneca propagava que só poderia ser feliz 

quem obtivesse o conhecimento (FALVEY, 2016), La Mettrie afirma que a felicidade 

também seria possível aos pobres, aos ignorantes, aos criminosos e iletrados, para 

o filósofo francês “Il se fonde ce qu’ils n’ont pas la connaissance intellectuelle du 

bonheur, comme si les idées metaphisiques infloient sur le bien être, et que la 

refléxion le fuit nécessaire95 (LA METTRIE, 1796, p. 243). 

Se para Sêneca o homem tem de buscar a felicidade por meio do 

conhecimento, em La Mettrie discorda e afirma que “l’esprit, le savoir, la raison sont 

le plus solvente inutile à la felicité, et quelque fois funestes et meurtriers; ce sont 

ornéments étrangers don’t l’âme peut se passer96” (LA METTRIE, 1796, p. 247), 

desta forma, La Mettrie aponta que a felicidade é a meta a ser alcançada pelo 

_______________  
 
95 (Tradução do autor): Baseia-se no fato de que eles não possuem o conhecimento intelectual da 

felicidade, como se as ideias metafísicas influenciassem o bem-estar, e que a reflexão foge dele. 
96 a mente, o conhecimento, a razão são os mais solventes inúteis para a felicidade, e às vezes fatais 

e mortais; estes são ornamentos estrangeiros para que a alma possa acontecer 
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homem, reproduzindo-se e mantendo-se pela bonheur, pois afirma que há homens 

que mesmo dotados de espirito, saber e razão, não satisfazem seus prazeres com 

este trabalho cansativo de pensar. Para La Mettrie a sabedoria é uma ferramenta 

que permite ao indivíduo prazeres diferentes da bonheur organique. 

O que propõe La Mettrie é que o homem goze no aqui-e-agora seus 

prazeres, não se inquietando com um prazer porvir, essa ética positiva do prazer 

oferece uma vida tranquila ao homem, uma vez que satisfaz seus desejos, para o 

filósofo não há um Bem universal, mas sim, bonheur que diante da história de vida, 

da vida social e do ambiente vivido pelos homens, fornece tipos de felicidades 

diferentes. 

Nesta ética lamettriana o homem imbuído da volupté, da bonheur e do 

prazer, ama a vida, tanto na condição de homme-machine quanto de indivíduo na 

sociedade. Para Pulino (2005, p. 79) “a bonheur é um sentimento de amor a si, aos 

outros, e à sociedade, mas um amor enraizado, em última instância, na forma 

originária desse sentimento, o prazer físico, que é o combustível da vida”. 

Assim, para La Mettrie (1796) ao se afirmar que o homme-machine possui 

acesso à bonheur organique, o filósofo aumenta as chances de que os homens 

sejam felizes na sociedade.  

Sendo os homens regulados pelo prazer Pulino (2005, p. 74) afirma: “todos 

os homens podem ter prazer e ser felizes, naturalmente, sem terem que fazer 

qualquer esforço para se transformarem, para serem dignos de uma vida feliz”. 

Sendo homens-máquinas e animais, matérias da natureza, La Mettrie (2001, p. 82) 

aponta que a felicidade é compatível com a maneira como cada qual sobrevive; “La 

Nature nous a tous crées uniquement pour être heureux; oui tous, depuis le ver qui 

rampe, jusqu’à l’Aigle que se perd dans la Nuë97”. 

O elo de ligação de La Mettrie com o próximo teórico a ser abordado, 

Marques de Sade, consiste no fato de que estes possuíam grau de parentesco, 

sendo primos, e que o Marquês de Sade teve contato com as obras de La Mettrie, 

lendo seus escritos (ONFRAY, 1999).  

Donatien Alphonse Françoise de Sade, popularmente conhecido como o 

Marquês de Sade (2 de junho de 1740 – 27 de julho 1814), tem a sexualidade 

_______________  
 
97 (Tradução do autor): A natureza criou todos nós apenas para sermos felizes; sim todos, desde o 

verme rastejante, até a águia perdida na nuvem 
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atrelada a sua história familiar, que por ventura da época em que vivera possibilitava 

certa liberdade por ele vivenciada desde a infância, conhecer sua história de vida 

permite interpretar melhor seus escritos. 

O Conde Jean Baptiste de Sade, pai do Marquês de Sade, quando jovem 

desfrutou dos privilégios da nobreza, era um bissexual devasso que satisfazia seus 

desejos homossexuais com prostitutos de rua ou com mulheres da melhor estirpe, 

porém ao abordar um agente da guarda do Rei Luís XV foi preso (VERDE, 2015). 

Cabe ressaltar que sob esse reinado, o monarca ofertava jantares aos nobres por 

toda França, que após saciar o estômago, despiam-se para uma atividade erótica, 

onde o sexo oral, o sexo grupal e as relações homossexuais eram populares após o 

banquete (VERDE, 2015). 

Pode-se dizer que o primeiro registro se dá aos quatro anos de idade, onde 

o filósofo agride seu primo o Príncipe de Condé, sendo necessário que as agressões 

fossem apartadas por adultos. Este motivo causou certo constrangimento ao pai de 

Donatien, que o enviou para viver sua avó, que frequentemente era visitado por suas 

cinco filhas – tias do marquês – que os tratavam com mimos exagerados, 

presenteando-o além de doces, com carícias, o fato de que quatro de suas tias eram 

freiras não impedia-as de tal fato, visto que na época pré-revolucionária, os 

conventos e seminários eram relativamente mundanos.  

Não contente com a educação que recebia, por ordens paternas o Marquês 

foi viver com seu tio, o Abade Jacques-François-Paul-Aldonce de Sade, que era um 

autor intelectual e amigo de Voltaire. O abade era conhecido como “sibarita”, devido 

ao seu apego pelo prazer e luxúria, possuindo “estilo de vida hedonista, no qual o 

sexo e a satisfação sexual são prioridade e tal prioridade é refletida no seu gosto 

pela literatura erótica, presente em sua volumosa biblioteca” (FARIAS, THOMAS e 

FEIL, 2017, p. 2), dentre as obras lidas pelo infante Donatien estavam “O Livro das 

Posições”, “Vênus no Claustro”, “A Freira em Sua Camisola”, “João, o Fodedor 

Pervertido”, entre outros (VERDE, 2015). 

Mais uma vez, essa educação não agrada seu pai, que o leva para Paris, 

onde o matricula no College Louis-le-Grand, esta escola jesuíta mesmo sendo uma 

referência na época, também oportunizava os prazeres da carne, até mesmo como 

forma de recreação, que incluía o açoitamento, que conforme se notará 

posteriormente, será uma prática corriqueira para o Marquês de Sade (FARIAS, 

THOMAS e FEIL, 2017, p. 2). 
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Essas foram as influências do Marquês na infância e pré-adolescência, já 

que aos 15 anos ingressou na academia militar, sendo promovido rapidamente, foi 

enviado para guerra, após o período bélico desfruta da herança familiar com festas e 

orgias (VERDE, 2015; FARIAS, THOMAS e FEIL, 2017). O Marquês retorna a Paris 

em 1762, para se casar com Renée-Pelagie de Montreuil, a quem trai 

consecutivamente com diversas prostitutas – sendo o caso com a senhorita Testard 

o primeiro a ganhar repercussão, ocorrido seis meses após o casamento 

(MANDEVILLE, 2001) sua sogra, conhecida como a “Presidente de Montreuil” 

acoberta os primeiros casos, na intenção de poupar a filha de um escândalo, porém 

os crimes de “débauché outrée” não cessam. No domingo de páscoa de 1768, o 

Marquês se envolve em novo escândalo, por açoitar uma cozinheira viúva de nome 

Rose Kellor, motivo que o levou a ser preso por quatro meses. 

Neste momento recluso Sade descobre que poderia contar com o 

consentimento de sua esposa para suas aventuras sexuais, em 27 de julho de 1772 

na cidade de Marselha, Sade organizar uma festa orgiástica, que incluía além de 

seu criado Latour, a presença de quatro prostitutas – dentre o ménage à trois, Sade 

foi sodomizado pelo criado enquanto açoitava ou penetrava uma das prostitutas, 

entre outras posições e variações. O consumo de cantárida98 (afrodisíaco) por uma 

das moças levou novamente Sade a um escândalo (JORGE, 1985?; VERDE, 2015; 

FARIAS, THOMAS e FEIL, 2017) 

Marquês de Sade foge para a Sardenha (Itália) onde é preso e deportado; 

sua habilidade de conversar e convencer as pessoas, faz com que ele consiga fugir 

da prisão e se refugiar no Castelo de La Coste, que posteriormente viria a ser 

conhecido como o “Laboratório do Sadismo” (VERDE, 2015). 

Seu laboratório foi palco de inúmeras festas, orgias, açoitamentos, 

sodomizações, em 1775 a polícia fracassou ao detê-lo, fazendo-o fugir novamente à 

Itália, por dois anos Sade ia e regressava ao castelo de La Coste, sempre com 

novas prostitutas, até quem em 1777 Sade resolve ir à Paris, na intenção de reatar 

os laços familiares com a Presidente de Montreuil, que não perde a oportunidade e 

orquestra sua prisão em 13 de fevereiro daquele ano.  

_______________  
 
98 Inseto coleóptero verde-dourado, com 2 cm de comprimento, encontradiço nos freixos, 

especialmente no sul da Europa, e que, reduzido a pó, tem aplicações medicinais alegadamente 
afrodisíacas. 
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Deixando de lado as breves estadias na prisão, o marquês teve 
condenações nos três regimes de governo sob os quais viveu, durante os 
seguintes períodos: o primeiro, de 1777 a 1790 na Monarquia Absolutista; o 
segundo, de 1793 a 1794 na República Jacobina; e por fim; de 1801 a 1814 
no Império de Napoleão. No último encarceramento, que durou até sua 
morte, ele foi preso numa batida policial no escritório de seu editor; Nicolas 
Massé, em 6 de março de 1801. Sade tinha em mãos justamente um 
manuscrito da Historie de Juliett e um exemplar da Nouvelle Justine 
(CASTRO, 2012, p. 25). 

Quem se debruça sobre as obras sadeanas, segundo Barthes (2005), 

perceberá que o Marquês de Sade colocou um pouco de suas obras na sua 

existência, ou seja, aplicou o que escrevia na sua vida, e não o contrário. Para 

Airaksinen (1991, p. 119) “Sade needs a clean slate on which to write his favorite 

story of the pleasure of cruelty and the pain of pleasure. On his way towards 

hedonism, he argues to the effect that all human practices are equally acceptable99”. 

Sade tem como foco central de sua filosofia hedonista o prazer por meio do 

ato sexual. Para Barthes (2005, p. 189) “em Sade não há nenhum segredo a buscar 

no corpo apenas a prática a cumprir”, muitos o interpretam como pornográfico, visto 

que a linguagem que adota é bastante erótica, agredindo em algumas vezes o leitor, 

como afirma Farias, Thomas e Feil (2017) é notável a crueza do Marquês. Para 

Airaksinen (1991), o culto a dor sadista é uma paródia da ética hedonista. 

Deve-se entender o Marquês de Sade como um libertino, segundo Castro 

(2006), ele propõe que para o desenvolvimento da natureza do homem, onde o 

ápice é o alcance de sua autonomia é preciso ter contato com as experiências de 

prazer. Para Airaksinen (1991), Sade aborda o prazer e a identidade pessoal como 

sendo ao mesmo tempo estranha e esclarecedora, o que segundo o autor pode ser 

interpretado da seguinte forma: “Such pleasure is without transcendence and 

therefore mixes value with bitterness100” (AIRAKSINEN, 1991, p. 68). 

Conforme demonstra Castro (2006, p. 88) “o caminho entre imaginação, 

paixão, prazer e crueldade transforma-se numa seqüência lógica. Pregando uma 

ruptura completa com o humano”, é nesta lógica “sádica” que o Marquês separa em 

dois grupos os personagens de suas histórias, mas também de sua prática sexual, 

_______________  
 
99 (Tradução do autor): Sade precisa de uma lousa limpa para escrever sua história favorita do prazer 

da crueldade e da dor do prazer. No caminho para o hedonismo, ele argumenta que todas as 
práticas humanas são igualmente aceitáveis. 

100 (Tradução do autor): Tal prazer é sem transcendência e, portanto, mistura valor com amargura. 
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de um lado quem sente o prazer, do outro, quem fornece o prazer, o forte e o fraco, 

o libertino e a outra pessoa, objeto sexual (AIRAKSINEN, 1991). 

A concepção de egoísmo, é ignorada por Sade, visto que para ele se a 

natureza humana busca o prazer individual, todo e qualquer principio que obrigue a 

respeitar o interesse de outrem deve ser ignorado, sendo concebido como 

antinatural (CASTRO, 2006) 

A máxima de que o prazer de um homem deve ser sacrificado à utilidade de 
todos, ou de um grande número, é perniciosa e contrária à natureza. (…) 
Essa reflexão já basta para desativar a reserva sob a qual a moral da 
Ilustração proclamava o direito ao prazer e à felicidade: a exigência de que 
não fosse lesado o interesse do nosso semelhante. Sade radicaliza o direito 
à auto-realização erótica, e não aceita quaisquer limites (CASTRO, 2006, p. 
113). 

Desta forma, para Farias, Thomas e Feil (2017) os sujeitos não libertinos 

tem como obrigação cumprir as ordens dos libertinos em função de suas luxúrias e 

gozo visto que são apenas partes de uma engrenagem, que para Airaksinen (1991, 

p. 73) “in fact, they are pleasure machines, and have exactly the same degree of 

identity as any machine”101, ou seja, há de um lado o herói sádico e de outro a vítima 

indefesa.  

The illuminated Sadean hero is one who is longing for extreme pleasure, 
even if it is only for the short run. Pleasure is understood in an anti- 
Epicurean manner, so that the resulting hedonism is a caricature of the 
utilitarian calculus of benefits. Sade rejects the ideology of maximizing 
expectations, according to which the agent is a prudent egoist who abhors 
unreasonable risks. On the contrary, the Sadean person wants everything at 
once, regardless of consequences. Such pleasure is related to deliberate 
cruelty, perverse sex, and the climax of sexual excitement which is crazy 
pleasure, that is orgasm – understood as the simple act and fact of 
discharging102 (AIRAKSINEN, 1991, p. 11). 

_______________  
 
101 (Tradução do autor): Na verdade, eles são máquinas de prazer, e têm exatamente o mesmo grau 

de identidade que qualquer máquina 
102 (Tradução do autor): O herói sádico iluminado é aquele que anseia por prazer extremo, mesmo 

que seja apenas para o curto prazo. O prazer é entendido de forma anti-epicurista, de modo que o 
hedonismo resultante é uma caricatura do cálculo utilitarista de benefícios. Sade rejeita a ideologia 
de maximizar as expectativas, segundo a qual o agente é um egoísta prudente que abomina riscos 
irracionais. Pelo contrário, a pessoa sadeana quer tudo de uma vez, independentemente das 
consequências. Tal prazer está relacionado à crueldade deliberada, sexo perverso, e o clímax da 
excitação sexual que é prazer louco, que é o orgasmo - entendido como o simples ato e fato de 
descarregar. 
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Sade concebe as vítimas como mera matéria que precisa de um corpo para 

existir, elas são descritas por suas características particulares (beleza, idade, 

profissão, estado civil e classe social) e por suas propensões funcionais (tamanho 

do pênis, quantidade de orifícios, suas imaginações e fantasias, graus de crueldade, 

entre outras finalidades sexuais). 

Sade (1976, p. 97) afirma que “La supériorité est nécessaire dans l’acte de la 

jouissance: celui des deux qui partage, ou qui obéit, est certainement exclut du 

plaisir103”. Nesta concepção Sade afirma que cabe ao herói sadeano (ou mestre ou 

libertino) sentir prazer, enquanto a quem obedece inserir-se-á no rol dos que não 

são dignos de sentir prazer (CASTRO, 2016). 

Isto posto, o prazer para os libertinos sadeanos é um meio e não um fim, 

para se atingir a ascensão intelectual que ocorre apenas por meio da elaboração 

racional do sexo, que aponta Castro (2006) que a permissão para tal prática se dava 

sob as alegações de que agravam ou davam prazer aos libertinos, ignorando a 

moral ética, entendido por Sade como um meio de repressão. Airaksinen (1991, p. 

99), afirma que na visão de Sade “since in most cases disciplinary rules are a 

nuisance to the hedonist, they must be discarded”104. 

Castro (2006) aponta que a experiência do prazer, quando regida sobre o 

raciocínio lógico possibilita ao libertino uma elevada capacidade de especulação 

mental, “sendo assim, o prazer só poderá ser alcançado através da completa 

submissão aos propósitos naturais, mesmo que estes sejam, aos olhos da 

sociedade, maléficos e criminosos” (p. 117). 

Por este motivo, Sade recomenda que tais práticas sejam feitas no 

isolamento, para Farias, Thomas e Feil (2017) isso conferiria na ausência da 

punição ou interferência do poder externo – da sociedade. Para os autores, há uma 

idealização utópica de uma sociedade sadeana, onde o planejamento societário 

seria em função dos prazeres e da luxúria, possibilitando que atos repudiados no 

mundo real fossem lá louváveis. É então preciso uma ordem transgressora, uma 

ordem sadeana, um sistema possuidor de economia, ordenamentos, horários e 

classes. 

_______________  
 
103 (Tradução do autor): A superioridade é necessária no ato de gozar: dos dois que compartilham, 

quem obedece, certamente é excluído do prazer. 
104 (Tradução do autor): Como na maioria dos casos as regras disciplinares são um incômodo para o 

hedonista, elas devem ser descartadas. 
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Farias, Thomas e Feil (2017), relatam que a defesa de uma lógica da luxúria, 

feita por Sade, ocorre por meio de uma literatura obscena e transgressora, pois sua 

finalidade é perverter os valores da moral, da sociedade e do senso comum.  

Trata-se, então, de uma sociedade demonstrativa, no sentido de que a 
figura do libertino, enquanto regente das cenas, tem o dever de ensinar 
suas vítimas e manter a ordem para que se alcance o gozo; não há como 
alcançar o prazer sem antes constituí-lo em uma cena esquematicamente 
regrada. (FARIAS, THOMAS e FEIL, 2017, p. 7-8) 

Essa utopia sadeana, possibilitaria segundo Castro (2006), que as violências 

fossem repetidas ao infinito, independente do prazer, pois ocorreriam com o objetivo 

de sexualizar as mentes, de erotizar o intelecto. A autora entende que “desse modo, 

permitir o acesso do corpo aos prazeres sexuais é o mesmo que abrir a mente para 

a inteligência, ou, melhor dizendo, iniciá-la na filosofia” (CASTRO, 2006, p. 177). 

Desta arte, o prazer é o objeto de reflexão, não havendo espaço para 

sentimentos, mas sim para um cálculo quantitativo, onde o prazer físico é uma 

ferramenta de alcance para o prazer intelectual – objetivo maior do libertino 

sadeano. Na matemática sadeana, a quantidade é superior à qualidade. 

A partir do momento em que o prazer é a ordem da quantidade, o mestre 
libertino deve produzir o maior número de descargas no menor tempo 
possível, de modo a alcançar uma rentabilidade ótima do dispositivo 
corporal. (CASTRO, 2006, p. 89) 

Airaksinen (1991, p. 80) afirma que “Sade is not an Epicurean hedonist. An 

Epicurean hedonist maintains that pleasure is an actual, experiential, feeling-quality 

in real time. Pleasure has its magnitude, its opposites, and is also summative”105, 

nessa concepção os libertinos de Sade refutam esse ideal, visando apenas o prazer 

presente, o que garante um metafisica do materialismo, do ateísmo e da subversão.  

De posse dos escritos de Sade, a busca por um prazer libertino de grau 

elevado é dita por Castro (2006), enquanto que Airaksinen (1991) diz que a noção 

hedônica de Sade é pouco convincente para um ideal motivacional, sendo o grande 

problema hedonista, uma vez que a dor pode agradar um sadomasoquista e ser 

repugnante para outro. 
_______________  
 
105 (Tradução do autor): Sade não é um hedonista epicurista. Um hedonista epicurista sustenta que o 

prazer é uma qualidade real, experiencial e de sentimento em tempo real. O prazer tem sua 
magnitude, seus opostos, e também é sumativo. 
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Ainda que La Mettrie e o Marquês de Sade tenham pensamentos que 

convergem em algo, como na concepção de que o remorso é um sentimento que 

impede o sujeito de ter mais prazeres, bem como a religião o impede, compactuam 

também de que as drogas são instrumentos que causam sensações de prazer – 

para La Mettrie o ópio, para Sade a cantárida. O Quadro 5 apresenta uma 

sintetização das diferenças do hedonismo entre estes dois pensadores. 

 

QUADRO 5 – DIFERENÇAS ENTRE O HEDONISMO LAMETTRIANO E SADISTA 

Julien Offray de La Mettrie Donatien Alphonse François de Sade 
25 de dez 1709 – 11 de nov 1751 02 de jun 1740 – 27 de jul 1814 

Materialista Libertino 
O prazer deveria ser buscado no presente, 

como meio para manter o corpo funcionando. 
O prazer é libertinagem. 

Para garantir sua vida, sua sobrevivência o 
sujeito deve agir moralmente 

Ignora a moral, todos princípios que obrigue a 
respeitar o interesse de outrem são ignorados, 

sendo concebido como antinatural. 
Os prazeres mais intensos, duráveis e 
deliciosos são os prazeres do amor. 

O prazer é o objeto de reflexão, não havendo 
espaço para sentimentos, mas sim para um 

cálculo quantitativo. 
A sabedoria é uma ferramenta que permite ao 

indivíduo prazeres diferentes. 
O prazer por meio do ato sexual. O prazer é um 

meio e não um fim. 
Concebe a superioridade do prazer do espírito 
em relação à vulgaridade dos demais prazeres. 

O prazer está relacionado à crueldade 
deliberada, sexo perverso e o clímax da 

excitação sexual. 
Todos os homens podem ter prazer e ser 

felizes. 
De um lado quem sente o prazer, do outro, 

quem fornece o prazer. 
A Imaginação age em favor do prazer, que deve 

ser polido no âmbito das faculdades da alma. 
A Imaginação está em função do prazer egoísta, 

independentemente das consequências. 
No cálculo lamettriano, a qualidades de 

prazeres diferentes para sujeitos diferentes. 
Na matemática sadeana, a quantidade é 

sempre superior à qualidade. 
Felicidade Individual Individualidade desejante 

Homens-máquinas que são alimentadas pelo 
prazer. 

Sujeitos entendidos como máquinas de prazer. 

O prazer é entendido de forma Anti-Sêneca O prazer é entendido de forma Anti-Epicurista 
O prazer só é permitido quando, embora 
violando regras fúteis (as regras sociais 

infundadas), não seja nocivo à sociedade. 
Moralidade. 

O prazer deve ser extremo; um prazer egoísta, 
sob uma paródia da ética, vigorando uma lógica 

da luxúria. Amoral. 

La Mettrie não prega, portanto, a violação da lei, 
prega apenas paz de espírito frente ao fato 

consumado. 

O libertino detém uma espécie de liberdade 
retratada na negação de qualquer conduta 

moral 

FONTE: O autor (2020). 

 

3.3 O HEDONISMO UTILITARISTA 

 

O fundador do utilitarismo, Jeremy Bentham apresenta-o como uma vertente 

do hedonismo ético altruísta e agregativo. Nesses princípios o hedonismo de 
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Bentham tem suas primeiras discussões em 1776, na obra Fragment on 

Government onde traz a expressão “a maior felicidade do maior número”. 

Bentham parece ter em mente, em essência, é o seguinte: quando sua ação 
apenas lhe afeta, aja de modo a promover seu próprio interesse, quando 
afeta outros, aja de modo a levar os interesses desses em consideração e, 
quando não for capaz de promovê-los integralmente, promova os de 
quantos puder e esteja preparado para sacrificar a si mesmo pelo bem 
maior (BRAGA, 2018, p. 45). 

Essa filosofia mais radicalizada de Bentham, é apresentada através do 

entendimento de que prazer e dor não são apenas princípios explicativos da conduta 

humana, mas são normativos por serem objetos de uma norma eficiente de conduta.  

A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores 
soberanos: a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que 
devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono 
desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma que distingue 
o que é reto do que é errado, e, por outra, a cadeia das causas e dos efeitos 
(BENTHAM, 1984, p. 3). 

Assim como os teóricos do hedonismo antigo, Bentham compreende que a 

finalidade da vida humana é a maximização do prazer, e por conseguinte a 

minimização da dor. De modo que ambos são reguladores do comportamento 

consciente ou inconsciente.  

O princípio utilitarista defendido por Jeremy Bentham, aplicado ao 

hedonismo, necessita de um cálculo empírico que atribua valores aos prazeres.  

Por princípio de utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou 
desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou 
diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a 
mesma coisa em outros termos, segundo a tendência a promover ou a 
comprometer a referida felicidade. (BENTHAM, 1984, p. 4) 

Desta forma, o que se tem é o felicific calculus (cálculo felicífico), também 

conhecido como cálculo utilitarista ou cálculo hedonista. Consiste, no entanto, em 

um método que considera apenas os aspectos quantitativos de prazeres e dores. 

Esse cálculo consiste nas circunstâncias do prazer ou da dor, sendo: intensidade, 

duração, certeza ou incerteza, proximidade ou afastamento, fecundidade, pureza e 

extensão (BRAGA, 2018). 
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Logo, há um hedonismo motivacional defendido por Bentham, vez que o 

filósofo adota um posicionamento psicológico. Ao adotar o felicific calculus como 

forma de mediar o valor dos prazeres, é positivo afirmar que o hedonismo 

benthaniano é regado por aspectos quantitativos do prazer e dor.  

Por não concordar com a quantificação dos prazeres, John Stuart Mill faz a 

defesa de que estes aspectos são qualitativos, o que passou a ser identificado como 

uma corrente filosófica. O hedonismo qualitativo é segundo Braga (2018, p. 21) “um 

dos tópicos mais estudados da história da ética. Trata-se de um assunto cuja 

bibliografia é simplesmente incomensurável. Ainda hoje o hedonismo proposto pelo 

filósofo britânico se mantém em alta”. 

O diferencial do hedonismo proposto por Stuart Mill consiste, segundo Braga 

(2018) no fato de defender a maior elevação intelectual, apresentando o hedonismo 

como algo menos delicado de se tratar. Essa defesa atrai adeptos da teoria, pois o 

pensamento alavanca os debates filosóficos atuais, consagrando Stuart Mill como 

um dos filósofos mais estudados em países de língua inglesa. 

As objeções do método quantitativo de Bentham levou a objeções de 

Thomas Carlyle, que por sua vez, fez Stuart Mill apresentar uma “tentativa de 

oferecer uma razão mais forte para justificar a superioridade absoluta dos prazeres 

intelectuais” (BRAGA, 2018, p. 18), com isso Stuart Mill acaba por introduzir no bojo 

filosófico o hedonismo qualitativo. 

A sustentação de Stuart Mill para o hedonismo consiste que a vida humana 

tem mais valor que a vida dos animais, afirmando desta arte, que os prazeres 

intelectuais são mais valiosos que aos prazeres do corpo em todas as 

circunstâncias. Assim, Stuart Mill elabora a possibilidade que ranquear os prazeres é 

possível através da observância da qualidade deles (BRAGA, 2018). 

De dois prazeres, se houver um ao qual todos, ou quase todos aqueles que 
tiveram a experiência de ambos derem uma preferência decidida, 
independentemente de sentirem qualquer obrigação moral para o preferir, 
então será esse o prazer mais desejável. Se um dos dois for colocado, por 
aqueles que estão competentemente familiarizados com ambos, tão acima 
do outro que eles o preferem mesmo sabendo que é acompanhado de um 
maior descontentamento, e se não abdicariam dele por qualquer quantidade 
do outro prazer acessível à sua natureza, então teremos razão para atribuir 
ao deleite preferido uma superioridade em qualidade que ultrapassa de tal 
modo a quantidade que esta se torna, por comparação, pouco importante. 
(MILL, 2005, p. 50) 
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A defesa hedônica feita por Stuart Mill, nada mais é do que uma forma de 

superar a objeção perfeccionista contra o hedonismo de Bentham, seu objetivo 

consiste em demonstrar que o método qualitativo é uma alternativa. Para tanto, 

Stuart Mill oferece respostas para a seguinte questão da obra de Braga (2018) por 

quais meios avaliamos o valor comparativo desses? Para o filósofo do século XIX, a 

resposta consiste simplesmente na avaliação de maneira qualitativa, ou seja, os 

prazeres e consequentemente a felicidade, pode ser encontrada na fruição de 

prazeres diferentes, atribuindo prazeres nobres aos amigos, à honestidade e ao 

amor.  

Pode-se analisar com maior facilidade no Quadro 6 as diferenças dos 

pensamentos entre os teóricos setecentista e oitocentista.  

 

QUADRO 6 – DIFERENÇAS ENTRE O HEDONISMO DE BENTHAM E STUART MILL 

Jeremy Bentham John Stuart Mill 
15 de fev 1748 - 06 de jun 1832 20 de mai 1806 - 08 de mai 1873 

Utilitarismo do ato. Utilitarismo da regra. 
Quantidade de prazer. Quantidade e a Qualidade do prazer. 

Que o prazer seja intenso, grande, seguro, 
rápido, frutífero e puro. 

Que o prazer seja da melhor qualidade. 

Não faz distinção entre os prazeres 
experimentados pelos animais e os 

experimentados pelos seres humanos. 

Distingue os prazeres mais elevados (mente) e 
prazeres mais baixos (corpo). 

A quantidade de prazer é igual. "Superioridade Intrínseca": Onde os prazeres 
mais altos são mais valiosos do que os prazeres 

mais baixos. 
Fácil cálculo, pois os prazeres são quantitativos. De difícil cálculo, pois adota-se as variáveis da 

qualidade e quantidade. 
Permite alguns atos abomináveis. Determina regras morais que governam a 

utilidade. 
Conceito de Moralidade. Conceito de Justiça. 

Defende uma ética pública, dirigida para a 
felicidade através da utilidade. 

Defende a maior felicidade para o maior número 
de pessoas. 

Defende a promoção do bem, do prazer e da 
felicidade, evitando a dor e a desgraça. 

Incita ao cálculo dos prazeres e das dores, 
devendo se optar pelos mais desejáveis e 

valiosos. 
Princípio da Utilidade ou Máxima felicidade. A busca pelo prazer máximo para o maior 

número de pessoas. 
Defende um Estado mínimo e útil que não 

controle aos indivíduos em questões morais e 
econômicas. 

Baseia-se no liberalismo revolucionário, no 
socialismo utópico e nas ideias de reforma 
social. Defende a cultura, a educação e a 

simpatia - pois a simpatia pelas pessoas produz 
felicidade coletiva. 

FONTE: O autor (2020). 

 

Na contemporaneidade o tema é abordado pelo filosofo francês Michel 

Onfray, principalmente na obra “L’art de jouir”, do que seria o hedonismo sendo a 
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alegria, a felicidade, o gozo, os prazeres momentâneos, o júbilo, satisfação, ou seja, 

a vida (ONFRAY, 1991). Onfray, defende o hedonismo como um valor moral, 

agregando-o uma filosofia, logo um modo de vida, o próprio filósofo vivencia-a como 

uma maneira de exercício prático, conforme poder-se-á ver no próximo tópico. 

 

3.4 O HEDONISMO PÓS-MODERNO EM MICHEL ONFRAY 

 

A trajetória epistemológica de Michel Onfray está relacionada a sua 

experiência vivida. Assim como apresentado La Mettrie e Marquês de Sade, a seguir 

apresenta-se uma cronologia da biografia do filósofo Michel Onfray, pois como 

atenta Oliveira (2015) e Lucheta (2010)106, reside no fato que a escrita deste filósofo 

surge a partir das dores vividas pelo mesmo filósofo, e tamanha descrição desta dor 

se faz para que os textos tenham nexos, principalmente para o autor, que sempre 

apresenta um relato autobiográfico em suas obras. 

Michel Onfray nasceu em 01 de janeiro de 1959, em Argentan (França) filho 

de agricultores, morou posteriormente em Chambois. Em “A Potência de Existir” 

(ONFRAY, 2010) relata que a infância de sua mãe é marcada por “logo depois do 

seu nascimento no domingo de todos os santos foi depositada no caixote à porta de 

uma igreja” (p. XIV), segue Onfray relatando que “o caso é que essa mulher, que 

criança foi batida, bateu em seu filho, compulsivamente” (p. XV) como método 

educacional, e posteriormente deixando-o, então com dez anos, em um orfanato de 

padres salesianos, fato este que era incompreendido pelo filósofo – mas que se 

esclareceu posteriormente. 

Neste orfanato denominado Giel, Michel Onfray ingressou em setembro de 

1969, sob o número 490 em suas peças de roupas, a numeração que inicialmente o 

deixou temeroso, tornar-se-ia uma lembrança prazerosa, visto que a identificação 

servia “para a lavanderia (que) oferece um oásis de limpeza, de aromas suaves - de 

infância preservada” neste ambiente recluso o filósofo relata os grupos existentes, 

na primeira classe encontrava-se o grupo Fratura cardeal, depois os sub-homens, 

“dos intelectuais, dos bobocas do curso clássico, dos menininhas, dos mulherzinhas 

recitando suas declinações latinas os célebres intelectuais de virilidade duvidosa” 

_______________  
 
106 O Trabalho de Conclusão de Curso de Lucheta (2010) contém uma abordagem biográfica de 

Onfray com base em Max Stirn.  
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(ONFRAY, 2010, p. XX), ao fazer parte dos intelectuais, era menosprezado pelos 

padres e, e também, pelos pais que “compartilham a ideia de que um intelectual não 

serve para grande coisa, para não dizer para nada” (p. XXI). 

Desde o orfanato de Giel, Onfray tem seus prazeres regulados, ele descreve 

a regulação do corpo limpo, do descanso, do sossego, da culinária, do 

conhecimento, todos de alguma forma regulados pelos padres salesianos; além 

disso, há agressões e carícias sexuais. 

Fragmentos de textos que identificam as categorias do prazer do corpo:  

Nem pensar em prazer do banho, na satisfação de limpar o corpo, logo a 
alma. Não há ocasião para experimentar a alegria de ficar um pouco a sós, 
sob a névoa quente, longe do mundo, totalmente entregue a si sob essa 
chuva purificadora pessoal. O prazer da limpeza? Um pecado (ONFRAY, 
2010, p. XXIV). 

Onde e quando resta um espaço para usufruir calmamente de um pouco de 
si? Depois de apagar as luzes, no dormitório. Mas lá também o espaço vital 
é restrito. Uma cama, um cobertor escocês vermelho ou verde alternando 
entre uma cama e outra num dormitório de cento e vinte pessoas, um 
pequeno armário com uma gaveta e uma porta. Eis toda a riqueza 
(ONFRAY, 2010, p. XXV). 

Único tesouro, os livros da biblioteca do dormitório. Literatura edificante, 
claro, ou romances de aventura ordinários, ou mesmo alguns clássicos. A 
professora laica de francês nos deu para ler um texto de Flaubert, um 
Salambô [...] O homem e o mar foi para mim um deflagrador da escrita 
(ONFRAY, 2010, p. XXVI). 

O barulho de um invólucro de bala ou de bombom atrai o salesiano, que 
pega a sua parte e acrescenta, sentencioso: ‘é melhor quando dividido’ 
(ONFRAY, 2010, p. XXVII). 

O refeitório não deve dar ensejo a regozijos. Come-se para ingerir a dose 
de calorias, não pelo prazer de comer. [...] Não há um segundo sem um 
cheiro de terro. Entrada no refeitório em silêncio; senta-se ao receber a 
ordem de sentar; não se fala enquanto não é dada autorização [...] um 
estalo de dedos, e os garotos colocam os talheres no recipiente de plástico 
branco, furado, riscado e engordurado posto na mesa (ONFRAY, 2010, p. 
XXXI). 

Uma palavra cochichada significa um tapa brutal na cabeça ou uma 
bofetada; [...] o padre é tomado então por uma cólera indestrutível, agarra o 
menino pelos cabelos, derruba-o, a cadeira cai, o padre berra desferindo 
uma saraivada de pontapés com seus sapatões (ONFRAY, 2010, p. XXXI). 
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Na época, ninguém dá crédito a quem leve ao conhecimento dos adultos, 
dos pais, por exemplo, que este ou aquele padre bolina os garotinhos. 
Ouve-se a resposta - como eu mesmo ouvi: ‘um homem que deu sua vida a 
Deus e faz voto de castidade nunca pode agir assim’. Pode sim... [...] A 
pretexto de ensinar o gesto exato, ele se instala atrás do menino, pede que 
ponha a mão sobre a mesa a fim de memorizar o movimento e aproveita a 
ocasião, que faz durar bastante, para se esfregar nas costas e na bunda do 
garoto imprensado contra a bancada. O ritmo dos seus gestos corresponde 
ao de uma masturbação (ONFRAY, 2010, p. XXXII). 

Onfray (2010) diz que encontrou nos fracassos existenciais dos padres do 

orfanato de Giel, a matéria que precisava para fortalecer seus juízos ateísticos, que 

já nutria na infância. É graças a essa experiência vivida junto aos padres salesianos 

que o filósofo encontrou filosofia e na arte, em especial nos livros e na música, sua 

“potência de existir”. 

Aos quatorze anos, Onfray foi para uma escola técnica onde imperava a 

mesma lógica salesiana, local onde presenciou novamente a pedofilia praticada por 

padres, o prédio parecia compactuar com o terror vivido por Onfray, uma vez que 

reproduzia um projeto carcerário, fazendo-o sentir-se numa prisão, num quartel; 

Onfray foi preparado para o trabalho manual/braçal, visto que os salesianos 

repudiavam o intelecto, assim como repudiavam o corpo limpo, o banho é um prazer 

inexistente, concebido como um pecado, bem como o prazer de comer, as refeições 

davam-se de forma disciplinadas, em um refeitório onde imperava o silêncio até 

segundas ordens (ONFRAY, 2010; 1999).  

Sobre ser um ser rebelde e insubmisso, revela na obra “A Política do 

Rebelde” o momento que se opôs às ordens do contramestre em seu primeiro 

emprego, aos 16 anos, local que não mais retornou (ONFRAY, 2002). Em 1979, 

então com 20 anos de idade, Michel Onfray inicia estágio como jornalista na equipe 

editorial do d'Argentan d'Ouest-France, mantendo este vínculo por 3 anos, que o 

possibilitou poupar dinheiro para financiar seus estudos. 

Aos 24 anos iniciou na carreira docente no Liceu privado na cidade de Caen. 

Na universidade foi aluno de Lucien Jerphagnon107 e Alexis Philonenko108, aos 27 

anos conclui o Doutorado em Filosofia na Sorbonne, sob orientação de Simone 

_______________  
 
107 Lucien Jerphagnon (7 de setembro de 1921 - 16 de setembro de 2011), nasceu em Nancy foi um 

estudioso, historiador e filósofo francês especializado em filosofia grega e romana. 
108 Alexis Philonenko (1 de maio de 1932 - 12 de setembro de 2018), nasceu e morreu em Paris, é um 

filósofo e historiador francês da filosofia, sua pesquisa se concentrou principalmente em Kant e 
Fichte, posteriormente realizou uma dissecação sistemática do raciocínio histórico-filosófico de 
autores variados tais como Platão, Jean-Jacques Rousseau, Tolstoi, Maquiavel e outros. 
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Goyard-Fabre, sua tese escrita em 336 páginas é intitulada “Les implications 

éthiques et politiques des pensées négatives de Schopenhauer à Spengler109”, a 

defesa ocorreu em 1986, no Centro de Filosofia Política e Jurídica da Universidade 

de Caen. 

Próximo dos 28 anos de idade Onfray teve um enfarte que, voltou a regra-lo, 

a filosofia hedonista que vivenciava no quesito alimentar passou a ser policiada por 

uma nutricionista, a quem logo o autor tratou de dar lições de hedonismo, para se 

auto beneficiar. O episódio do enfarte, aproximou Onfray da morte e da sua 

naturalidade. Onfray desejava a morte ao invés da dor que sentira, e presenciou no 

hospital cenas que o deixou convicto de que a morte é um mero acontecimento, 

além de simples (ONFRAY, 2010). 

Depois daquela lição de trevas, restava fazer do corpo um parceiro da 
consciência, reconciliar a carne e a inteligência. Toda existência é 
construída sobre areia, a morte é a única certeza que temos. Trata-se 
menos de dominá-la do que desprezá-la. O hedonismo é a arte desse 
desprezo (ONFRAY, 2010, p. 21). 

Em 1991, o filósofo ingressa no corpo editorial de La Règle du jeu, revista 

criada por Bernard-Henri Lévy; dois anos depois, Michel Onfray recebeu o prêmio 

Médicis, pelo ensaio La Sculpture de soi. Começa a fazer aparições na mídia 

francesa em 1995; após sete anos dedicados ao corpo editorial, exclui-se, frisando 

não ter orgulho deste período – e o que fez o próprio Lévy (2018, s.p) “je regrette 

d’être celui à qui il revient de le dire, car il fut un temps où, je le répète, je tendais la 

main à Michel Onfray110”.  

A partir disso, em 1998, ingressa na editora Grasset, onde coordena a 

coleção La Grande Raison, encarregando-se de traduzir jovens autores da filosofia 

europeia contemporânea, permanecendo até o ano de 2003 (CHEVASSUS-AU-

LOUIS, 2015). 

Lecionou de 1983 a 2002 em um Liceu na cidade de Caen, abandonando o 

serviço público por acreditar que a produção de um filósofo não compatibilizava com 

a de professor universitário, e assim fundou em 2002, junto a mais dois parceiros, 

_______________  
 
109 (Tradução do autor): As implicações éticas e políticas dos pensamentos negativos de 

Schopenhauer a Spengler 
110 (Tradução do autor): lamento ser quem disse isso, porque houve um tempo em que repito, estendi 

minha mão a Michel Onfray 
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Micheline Hervieu e François Doubin, a l’Université Populaire de Caen, com a 

intenção de fornecer ao povo uma educação filosófica com foco em analyser, 

penser, réfléchir (analisar, pensar, refletir). A filosofia hedonista está presente no 

projeto de ensino, como uma contra história da filosofia. 

O sucesso da l’Université Populaire de Caen faz com que sua aparição na 

mídia cresça, se anteriormente era de aproximadamente vinte por ano, passa a 

figurar semanalmente em programas de televisão e jornais; motivado o filósofo 

inaugura em 2006 a l'Université Populaire du Goût, na cidade de Argentan, um local 

dedicado a gastronomia, uma ode ao prazer hedonista, desentendimentos fazem 

encerrar as atividades em 2012 (CHEVASSUS-AU-LOUIS, 2015). 

De 2008 a 2010, Onfray passa a publicar na coluna satírica Siné Hebdo. 

Recebe em 2017 o prêmio François Morellet, em comemoração à Journées 

Nationales du Livre et du Vin (CHÂTEAU DE MONTSOREAU, 2020). Em 27 de 

janeiro de 2018, é acometido por um Acidente Vascular Cerebral, que afirma não ter 

afetado sua capacidade cognitiva (LE HUFFINGTON POST, 2018). Após se 

envolver em um imbróglio com o presidente francês, Emmanuel Macron, e não ter 

mais suas conferências transmitidas pela France Culture, o filósofo afirmar estar 

sofrendo censura e anuncia que se desvinculará da l’Université Populaire de Caen 

(FEERTCHAK, 2018). 

O ano de 2020 inicia-se com novas questões desconcertantes para o 

filósofo, aos doze dias de janeiro, ao participar do programa dominical de televisão 

Et en Même Temps, do canal BFM TV (2020), ele afirma que 

On ne peut pas dire qu’on aime la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité et le 
féminisme, ce qui constitue les fondations de la République, et ce que je 
défends, et puis, défendre des gens qui disent: ‘On n’en a rien à faire de la 
liberté, on n’en a rien à faire de l’égalité, on se moque de la fraternité, on se 
moque des homosexuels, des femmes’… Vous avez la possibilité 
aujourd’hui d’être raciste, d’être homophobe, d’être antisémite. Il vous suffit 
juste de dire que vous le faites au nom du Coran111 (ONFRAY, 2020, n.p) 

_______________  
 
111 (Tradução do autor): Não podemos dizer que amamos a liberdade, a igualdade, a fraternidade, o 

secularismo e o feminismo, que constituem os fundamentos da República, e o que eu defendo e 
depois defendo as pessoas que dizem: ' Não ligamos para a liberdade, não ligamos para a 
igualdade, zombamos da fraternidade, zombamos dos homossexuais, das mulheres ... Você tem a 
oportunidade hoje de ser racista, ser homofóbico, ser anti-semita. Você apenas tem que dizer que 
está fazendo isso em nome do Corão 
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A ocasião da participação do programa se dava pelo lançamento da recente 

obra, ocorrida aos oito de janeiro, Grandeur du petit peuple112, que aborda a 

revolução dos coletes amarelos franceses ocorrida neste século. 

Feito essa explanação sobre o filósofo, parte-se para a análise do prazer 

pela perspectiva onfrayreana, onde tomar-se-á como base duas obras em especial, 

“A arte de ter prazer – Por um materialismo hedonista” e “A potência de existir – 

Manifesto hedonista”, entretanto, incursões em outras produções serão realizadas 

com a finalidade de complementar o entendimento da filosofia materialista hedonista 

proposta por Michel Onfray. 

Desta infância pode-se afirmar que prazer, corpo e liberdade são temas 

centrais abordados nas produções de Onfray, a alimentação/culinária é retratada em 

diversos livros, considerando a comida um dos prazeres da vida, inclusive se 

reconhecendo nela (OLIVEIRA, 2015). Ao escrever suas experiências vividas, 

Onfray deixa-nos entender que era feliz quando vivia com sua família – fato que 

durou até seus dez anos de idade – mesmo com pouca comida, pois desde criança, 

conhecera a pobreza e a escassez conforme relata nas obras “O Ventre dos 

filósofos” (ONFRAY, 1990) e “A razão Gulosa” (ONFRAY, 1999b). Atualmente numa 

situação financeira muito melhor, Onfray vê na gastronomia uma festa, uma fonte de 

prazer, um motivo para celebrar, um triunfo do narcisismo (VALOR, 2012). 

Para Onfray (2010, p. 19) “nunca como hoje uma filosofia existencial do 

corpo teve tanta urgência”, e o filósofo ao afirmar essa necessidade, propõe seus 

ideais como alternativa, ou seja, “uma filosofia utilitarista e pragmática” (p. 25), seu 

conjunto de escritos e pensamentos “converge para um ponto focal: o hedonismo” 

(p. 27). 

Para Costa (2010) o materialismo ocupa importância preeminente no 

hedonismo onfrayreano, propondo o uso da razão como meio para entender as 

mazelas e privações causadas pela consciência de morte. Desta forma, entende 

Costa (2010), que o prazer como defendido por Onfray, é carregado de 

preconceitos, pré-conceitos e culpas, que impedem as pessoas na 

contemporaneidade de legitimar este direito que é proposto pelo filósofo. 

_______________  
 
112 ONFRAY, Michel. Grandeur du petit peuple: Heurs et malheurs des Gilets jaunes. Paris: Les 

éditions Albin Michel, 2020. 
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Onfray (1999) concebe o hedonismo como a arte do desprezo – assim o faz 

depois do episódio ocorrido aos 28 anos que o colocou entre a vida e a morte. O 

hedonismo é concebido pelo filósofo como “uma filosofia da matéria corporal”, que 

alude a “um real totalmente desprovido de sagrado” (p. 239). 

O hedonismo é uma gargalhada, um parti pris jovial, alegre em meio a 
austeridade geral: Aristipo contra Platão, ou cirenaicos contra os epicuristas, 
Simão o mago contra Agostinho o santo, gnósticos contra os Padres da 
Igreja (ONFRAY, 1999, p. 252) 

Desta forma, Onfray (1999) afirma que o hedonismo só ocorre para quem 

está vivo, para quem possui uma alma lúcida, e tomando como exemplo a própria 

experiência, mas também a de La Mettrie, entende que a proximidade com a morte 

fornece essa lição, aludindo que é preciso gozar enquanto vivo. Logo, “o hedonismo 

é, portanto, uma moral do interesse, a única suscetível de levar em conta o real tal 

como é e não tal como gostaríamos que fosse” (ONFRAY, 1999, p. 267) 

Quando Michel Onfray, apresenta na “Contra história da filosofia: as 

sabedorias antigas”, que é preciso entender holisticamente o pensamento filosófico, 

para que posteriormente se permita desmarginalizar a imanência, pois ocorre uma 

vangloriação dos ascéticos, que propagam um desprezo pelo corpo em favor da 

sabedoria (ONFRAY, 2008a; COSTA, 2010; OLIVEIRA, 2015).  

De um lado, Leucipo, Demócrito, Aristipo, Diógenes, Epicuro, Lucrécio, 
Horácio, etc – aquele que esta obra reúne pela primeira vez as grandes 
figuras –, do outro, como contemporâneos exatos Pitágoras, Parmênides, 
Cleanto, Crisipo, Platão, Marco Aurélio, Sêneca (ONFRAY, 2008a, p. 31). 

Segundo Lampe (2015, p. 2) “a origem do hedonismo filosófico - geralmente 

vem acompanhada de agendas explicativas e críticas trans-históricas”, tais críticas 

são apontadas por Onfray em decorrência do surgimento do cristianismo, houve um 

descarte das filosofias hedonistas antigas (pensadores abordados no subcapítulo 

3.1), fazendo prevalecer a dualidade religiosa: o corpo como vilão, a alma como 

salvação. 
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Sobre esse tema da dominação idealista na historiografia clássica a história 
e efetua numerosas variações. Assim, o cristianismo, que se tornou religião 
e filosofia ocidental, afasta o que incomoda sua linhagem – o materialismo 
abderita, o atomismo de Leucipo e Demócrtito, Epicuro e os epicurismo os 
gregos e romanos tardios, o nominalismo cínico, o hedonismo cirenaico, o 
perspectivismo e o relativismo sofista – e privilegia o que pode passar por 
propedêutica à nova religião: o dualismo, a alma imaterial, a reencarnação, 
a desconsideração do corpo, ou ódio a vida, o gosto pelo ideal ascético, a 
salvação ou a danação post-mortem dos pitagóricos e platônicos convém às 
mil maravilhas (ONFRAY, 2010, p. 07) 

Desta maneira, conforme apontam Mata (2007), Costa (2010) e Oliveira 

(2015), é preciso desvencilhar-se das amarras que o cristianismo propõe para que 

seja possível inclusive compreender a filosofia materialista de Onfray. O que por 

conseguinte, recomenda Onfray, romper com os dogmas religiosos para 

compreender o materialismo hedonista. 

A liberdade proposta por Onfray só é possível sem a existência da religião, 

pois segundo o filósofo o cristianismo, o judaísmo, o islã, são religiões que inibem a 

autonomia do homem, por isto o autor vive uma vida ateia, que o possibilita escolher 

o próprio destino, neste entendimento somente o ateu é livre. 

Para construir suas argumentações acerca do seu ateísmo, o autor recorreu 
a uma análise minuciosa dos livros sagrados cujas contradições foram 
exaltadas pelo mesmo, o que contribuiu para sua “fama”, e lhe rendeu 
muitas críticas (OLIVEIRA, 2015, p. 52) 

E assim, Onfray propõe que seja conhecida as obras dos autores que ele 

descreve como marginalizados, relegados ao esquecimento da filosofia, e na 

contribuição desta revisão Onfray traz La Mettrie e Marquês de Sade (abordados no 

subcapítulo 3.2), que contribuem para a formulação de seu materialismo 

onfrayreano.  

O hedonismo onfrayreano, propaga que a vontade dos prazeres não deve 

causar mal a nenhuma pessoa, uma moral deve persistir, nesta lógica, o desejo do 

prazer dos prazeres devem ser mútuos, compartilhados, com finalidade de atender 

as pessoas para algo bom; pois a filosofia hedonista para Onfray (2010, p. 55) 

presume a busca pelo prazer, evitando contudo, o desprazer: “o bem absoluto 

coincide com o prazer definido pela ausência de distúrbios, a serenidade adquirida, 

conquistada e mantida, a tranquilidade da alma e do espírito”. 

Assim como fez o Marquês de Sade e Jeremy Bentham ao propor um 

cálculo do prazer, uma fórmula hedonística, o filósofo francês também o fez: 
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O hedonismo supõe portanto um cálculo permanente a fim de abranger, 
numa situação dada, os prazeres esperados, mas também os desprazeres 
possíveis. Façamos a lista do que pode ocorrer de regozijante ou 
aborrecido, de prazenteiro ou desagradável, depois julguemos, pesemos, 
calculemos, antes de agir (ONFRAY, 2010, p. 54) 

A fórmula onfrayreana, é inspirada no que aponta no modelo epicurista, de 

que não se deve aderir aos prazeres no momento presente se futuramente o 

resultado do cálculo for um desprazer deve ser recusado. 

Na moral de Onfray onde há uma relação entre os indivíduos, uma 

sociedade de direito, o próprio prazer não pode interferir no desprazer do outro. Se o 

prazer do outro constitui o meu prazer, ele se justifica; se o meu prazer não constitui 

o prazer do próximo, não se justifica.  

Toda aritmética dos prazeres obriga a uma preocupação com o outro – a 
definição do núcleo duro de toda moral. Aos olhos dos seus adversários, o 
hedonismo passa por ser sintoma da indigência da nossa época: 
individualismo, dizem – confundindo porém com o egoísmo: o primeiro 
afirma que só existem indivíduos; o segundo, que só há ele –, autismo, 
defesa do consumidor, narcisismo, indiferença para com os males alheios e 
da humanidade inteira. Na verdade o hedonismo defende exatamente o 
inverso. O prazer nunca se justifica se custar o desprazer do outro 
(ONFRAY, 2010, p. 55) 

Para Onfray (2010, p. 56) há a necessidade de polidez no campo ético do 

hedonismo, pois “o cálculo hedonista supõe, como o cálculo mental, uma prática 

regular capaz de gerar a velocidade necessária. Quanto menos se pratica a polidez, 

mais ela se torna difícil de aplicar”. 

Por fazer uma defesa do prazer, Michel Onfray relata que teve de fato que 

defender-se, a si e ao hedonismo. Diz Onfray (2010, p. 28) “assim, tive muitas vezes 

de enfrentar discursos que assimilavam hedonismo e fascismo, hedonismo e 

nazismo, hedonismo e amoralismo”.  

Por se autoidentificar como um “libertino emblemático”, percebeu que o 

discurso que fazia acerca do prazer, suas práticas paralisavam ou causavam 

histeria. Porém o filósofo mantém suas convicções por mais de trinta de livros; sua 

causa filosófica é a do pensamento totalizante. O filósofo faz a defesa de um 

pensamento forte, sólido, estruturado, coerente e procura analisar holisticamente os 

saberes possíveis. Afirma Onfray (2010, p. 29) que “o hedonismo fornece o tema, 

minhas diferentes obras as variações”.  
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O corpo libertino onfrayreano consiste então em uma máquina material, e ao 

conceber o corpo como uma máquina de gozar e de sofrer, não se pode agir sobre 

suas funções. 

Na carne, distingue um sistema nervoso: é corpo; um influxo: ainda é corpo; 
pensamento: continua sendo corpo. O mundo é apenas uma coleção das 
miríades de modificações incorporadas pela matéria. Não há ideias, não há 
espírito, não há substâncias e materiais. Tudo o que existe obedece as leis 
naturais que regem a matéria (ONFRAY, 1999, p. 273). 

Como dito anteriormente, no hedonismo onfrayreano é preciso o uso da 

razão, posto que é ela quem produz ordem, enquanto o corpo produz matéria. 

Sendo tudo corpo, consequentemente tudo é matéria, tal como afirmava La Mettrie 

no L’Homme-Machine. Para Onfray (1999) a filosofia caracteriza-se como uma 

confissão corporal, onde a matéria quem usufrui dos prazeres, sendo a “alma” algo 

alheio aos prazeres. 

De acordo com o filósofo, é o corpo que vive os prazeres, é na carne que 

estes prazeres se engendram, dando à filosofia mais que um verossímil, confere a 

excepcional verdade, onde a intimidade, a experiência e o desejo tornam-se algo 

óbvio; desta maneira “la réflexion existentielle persiste à s'ancrer dans un corps, une 

chair capables d'émotions, de perceptions, de sensations113” (ONFRAY, 1999, p. 84). 

O hedonismo onfrayreano, sugere então que ocorra uma junção da 

inteligência e do corpo, da matéria e da razão. Para Lampe (2015, p. 195) “In other 

words, he advocates directing self-awareness toward bodily experience, which must 

become the touchstone for beliefs about what is good and bad. This too is labeled 

‘hedonism’114” 

O filósofo percorreu um longo caminho para compilar os estudos do prazer, 

em suas obras, apresenta citações a diversos teóricos que corroboram com a sua 

filosofia, alguns serviram como um contraste do pensamento que repudia, outros 

serviram como apoio para sua tese. Costa (2010) traz que dentre os teóricos 

encontram-se: Nietzsche, Sócrates, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, René 

Descartes, Gilles Deleuze, Henry Bergson, Mikail Bakunin, – e também aqueles que 
_______________  
 
113 (Tradução do autor): a reflexão existencial persiste em ancorar-se em um corpo, uma carne capaz 

de emoções, percepções, de sensações 
114 (Tradução do autor): Em outras palavras, ele defende o direcionamento da autoconsciência para a 

experiência corporal, que deve se tornar a pedra de toque das crenças sobre o que é bom e o que é 
ruim. Isso também é rotulado de ‘hedonismo’ 
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neste estudo foram elucidados - Aristipo de Cirene, Epicuro, La Mettrie e Marquês 

de Sade. 

Desta forma, ter contato com as obras de Michel Onfray possibilita uma 

perspectiva de diversos outros teóricos; como se nota há quem defenda o prazer e 

quem repudie, há quem sugere a prudência e quem sugere o excesso. Kurt Lampe, 

na obra “The Birth of Hedonism: The Cyrenaic Philosophers and Pleasure as a Way 

of Life” (2015), percebe Onfray como um filósofo que contribui para a propagação do 

pensamento hedonista, não apenas por resumir que o prazer é algo imprescindível; 

Onfray instrui a estilizar seu “’behavior, actions, and conduct’ through minute 

attention to the ‘flashes of brilliance’ and ‘vital potentialities of the body’115” (p. 196). 

Hedonismo é uma palavra que não funciona sozinha, ela precisa de um 
adjetivo, deve ser qualificada. Há hedonismos vulgares – consumistas, 
egoístas, liberais, comerciais, egocêntricos, triviais, simplistas – e há 
hedonismos filosóficos. Nem todo prazer é sistematicamente bom em sim. 
Por isso, o interesse dos livros em precisar de que tipo de hedonismo se 
trata, isto é, quando ele é bom, quando não é, como poder ser construído a 
dois etc. [...] Proponho o hedonismo libertário, baseado no contrato entre 
consciências iluminadas, desejosas de fazer emergir, nas suas relações, o 
máximo de prazer. Em outros termos, proponho o mínimo desprazer 
possível (ONFRAY, 2006 apud OLIVEIRA, 2015, p. 42) 

O corpo como algo ruim, pecaminoso, fonte de repúdios é abominado por 

Onfray, que prega justamente o inverso, na obra “A Arte de ter Prazer” (1991; 1999) 

ele aponta algumas delas, tai como: Rousseau ao dar preferência a sua 

“efervescência” à custa do corpo (p. 68) pois “quando o corpo está cansado, o 

coração não se excita”, essa intenção castradora já era vista antes; o corpo 

“andrógino é o corpo ideal” na concepção de Empédocles, um corpo que sofreu as 

amputações da carne sob o caráter impiedoso do desejo; Tomás de Aquino ao 

difundir o corpo como algo “um edifício monumental de erros e pecados” (p. 181), e 

ao afirmar ser o conjunto uma “dimensão desprezível” (p. 182);  

Onfray (1999; 2010) é enfático ao afirmar que o corpo é necessário para o 

prazer. Não deixa dúvidas quanto à necessidade de uma matéria que seja fonte de 

prazer, que armazene prazer, que produza prazeres. E desta forma faz inúmeros 

ponderamentos nas obras. A lógica onfrayreana por ser materialista não tem como 

_______________  
 
115 (Tradução do autor): comportamento, ações e conduta” através de uma atenção minuciosa aos 

“flashes de brilho” e “potencialidades vitais do corpo 
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fugir do corpo, Onfray apoia-se em outros hedonistas para difundir seu 

posicionamento.  

O corpo dito pelo filósofo é esta matéria que permeia a todos, é algo 

próximo, é você. Parece que o próprio filósofo responde seu questionamento feito 

em “Contra história da filosofia” (2008), quando inqueriu o que faz um corpo, então 

ele responder “o corpo real, o contrário do anjo, bebe, come, dorme, envelhece, 

sofre, digere, defeca, morre: longe do éter, ele se compõe de sangue e de nervos, 

de músculos e de linfa, de quilo e de ossos, de matéria” (ONFRAY, 1999, p. 102), 

esse é o corpo do indivíduo hedonista e também dos não-hedonistas.  

Deleuze escreve: "Eu devo ter um corpo, é uma necessidade moral, uma 
'exigência'. [...] Não há obscuridade em nós porque temos um corpo, mas 
devemos ter um corpo porque há obscuridade em nós"116. A carne como 
exigência da obscuridade, a matéria como tributo à parte maldita (ONFRAY, 
1999, p. 95) 

Para Michel Onfray, inspirado no homem-máquina, também compartilha que 

o prazer deve ser uma motivação para a vida, se antes o hedonismo era uma 

questão singular, e permitida a apenas parte das pessoas, Onfray não concorda com 

essa exclusividade e conclama a todos a viver uma vida hedônica. 

Se alguém dispõe de uma compleição adaptada ao gozo, de uma máquina 
de gozar especialmente eficaz, que faça seu corpo funcionar dentro dessa 
óptica e que nada o detenha. A vontade do gozo deve ser total e o princípio 
de prazer deve abrir o caminho, a despeito do princípio de realidade e 
contra ele (ONFRAY, 1999, p. 289) 

Assim, pode-se resumir Onfray como um filósofo que pregou o hedonismo 

saudável, onde a liberdades individuais não interfiram nas liberdades de outros 

sujeitos, o bom hedonista é aquele que satisfaz seus desejos atrelando às vontades 

do corpo e da mente.  

Para Onfray, a culinária tem um papel especial nos prazeres corporais, tal 

como tem os apetites sexuais, a contemplação da música, dos quadros, da 

natureza; para o filósofo o prazer está num bom prato de comida, numa cama 

confortável, no riso com os amigos, no relaxamento de um banho quente, o prazer é 

para ser vivido a sua maneira, cada sujeito tem suas necessidades de prazer. 

_______________  
 
116 DELEUZE, Gilles. Le pli Leibniz et le baroque. Paris: Editións de Minuit, 1988 (p. 113). 



156 
 

 

Acredita o filósofo que a liberdade para os prazeres deve ser uma máxima, 

pois desta forma todos teriam acesso à filosofia hedonista, e assim muitos poderiam 

gozar o que a vida oferece. Conforme se percebe nas obras e vida de Michel Onfray, 

ele compreendeu as diversas filosofias hedonistas conhecidas, no Quadro 7 pode-se 

perceber as diferenças e semelhanças de sua filosofia com as dos demais filósofos 

mencionados neste capítulo. 

 

QUADRO 7 – DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE O HEDONISMO DE ONFRAY E OUTROS 
FILÓSOFOS 

Michel Onfray Diferencia-se totalmente 
ou em partes de: 

Assemelha-se totalmente 
ou em partes à: 01 de jan 1959 

Materialismo Ateísta Aristipo, Epicuro La Mettrie, Sade 
O corpo fornece os instrumentos do 

hedonismo. Epicuro Aristipo, La Mettrie, Sade 

A sexualidade obedece ao princípio de 
prazer. Epicuro Aristipo, La Mettrie, Sade 

Contra o Estado, a pátria ou a religião. Epicuro, Bentham Aristipo, La Mettrie, Sade 
A devassidão liberta mais do que a 

ascese. Epicuro, Stuart Mill Cálicles, Aristipo, Sade, 
Bentham 

O caráter efêmero constitui o valor do 
hedonismo. Epicuro Aristipo, La Mettrie, Sade 

Em matéria de sexualidade, todas as 
fantasias são autorizadas e permitidas.  La Mettrie, Sade 

Todos os prazeres, desde que não sejam 
prejudiciais e desagradáveis para os 

outros, tem sua permissão social. 
Aristipo, Sade Epicuro, La Mettrie, 

Bentham, Stuart Mill 

Quer o prazer do outro tanto quanto quer 
o próprio. Sade La Mettrie, Bentham, Stuart 

Mill 
Todo cálculo dos prazeres obriga a uma 

preocupação com o outro. Aristipo, Sade Platão, Epicuro, La Mettrie, 
Bentham, Stuart Mill 

Há prazeres do amor e da amizade. Sade Platão, Epicuro, Aristóteles, 
La Mettrie, 

Há prazeres que são mais gratificantes 
que outros. Aristipo Epicuro, La Mettrie, Stuart 

Mill 
Há quantificação de prazer de forma 

irrestrita é prejudicial. Aristipo, Sade, Bentham Epicuro, La Mettrie, Stuart 
Mill 

Defende que a felicidade é sinômimo de 
uma vida prazerosa.  

Protágoras, Sócrates, 
Epicuro, La Mettrie, Stuart 

Mill 

FONTE: O autor (2020). 

 

3.5 ANÁLISE DAS FILOSOFIAS HEDONISTAS 

 

Conforme demonstrado neste capítulo a filosofia hedonista não foi 

negligenciada com o passar dos anos, se em 490 a.C. a discussão permeava o 

conceito de prazer e coisas boas, ele permaneceu até os dias atuais, fazendo com 
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que os pensadores mais atuais utilizassem dos escritos mais antigos aprimorando o 

conceito de hedônico.  

Quando Protágoras dialogava com Sócrates o que seria uma via prazerosa, 

conceituavam que seria aquela que fornecesse algo belo, bom e útil. O conceito de 

bem-estar mencionado naquela época serviu para que Jeremy Benthan e Stuart Mill, 

no século XIX aprofundassem a teoria de que buscava ofertar a maior felicidade ao 

maior número de pessoas. 

Os apontamentos de Sócrates de que o sujeito quanto mais tivesse mais 

desejaria, possibilita traçar relação com o consumismo criticado por Onfray, de modo 

igual a ideia de que a pessoa pode vir a se tornar escrava do prazer, como o que 

ocorreu no século XVIII com o Marquês de Sade, que tornou-se dependente da 

prática sexual. 

A temperança mencionada por Cálicles, que fora elogiada por Sócrates, 

ganha força na ética hedonista de La Mettrie, que apontava que o corpo apesar de 

ser uma máquina perfeita, não era mais perfeita que o cérebro, assim os primeiros 

pensamentos de Cálicles se assemelham ao de La Metrrie, pois ambos traçam os 

que há prazeres bons e ruins, mas que somente o bem e a virtude levariam a um 

prazer duradouro. Quando Cálicles radicaliza sua teoria no século IV a.C passa a se 

assemelhar ao Marquês de Sade. 

Como se pode perceber os escritos do período clássico, que não são 

considerados doutrinas hedonistas repercutem nos pensamentos modernos. Desta 

forma, os pensadores pós-socráticos têm maior peso entre os filósofos que adotam 

a teoria hedonista. 

Ainda que Aristipo de Cirene e Epicuro de Samos possuam pensamentos 

diferentes sobre o hedonismo, ambos pensadores colaboram para a reformulação 

desta filosofia, principalmente na obra de Michel Onfray, que ao defender o 

materialismo hedonista e posteriormente publicar um manifesto hedonista, faz um 

aprofundamento em diversas obras. É perceptível que Onfray não segue a ideia 

epicurista. 

Porém as ideias epicuristas vigoravam no período em que La Mettrie, 

escreve L’Homme-Machine, os franceses viviam as renúncias dos prazeres, como 

relatou La Mettrie e depois Sade. 

Sade representa um pensador que vai contra alguns dos ideais de seus 

antepassados hedonistas, pensador que teve ao seu dispor diversas obras, percebia 
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na dor uma categoria do hedonismo; enquanto muitos repudiavam a dor, Sade a 

incluía nas suas práticas, sua lógica da luxúria via no extremo o meio para alcançar 

o máximo de prazer. 

Certamente no felicific calculus de Bentham, as dores vangloriadas por Sade 

reduziriam a quantidade de prazer, uma vez que o cálculo hedonista tomava como 

base a quantidade de prazeres e de dores, devendo ser os prazeres sempre 

maiores. Stuart Mill, que sucede Bentham entende que a qualidade do prazer deve 

ser calculada. 

Para Stuart Mill, os prazeres intelectuais são maiores que os prazeres do 

corpo, de certa forma há semelhanças com o que afirmava Sêneca, que foi 

amplamente criticado pro La Mettrie. 

Onfray ocupa aqui um lugar privilegiado entre os pensadores do hedonismo, 

este filósofo vivencia seus pensamentos e escritos, prega um materialismo 

hedonista, tal como vislumbrava Bentham, que mais pessoas possam gozar de uma 

boa vida. Onfray por ter acesso às obras de todos os demais pensadores pode 

elaborar uma filosofia coletando o melhor de cada uma delas, e desta forma propor 

uma “filosofia utilitarista e pragmática”. 

Onfray, o mais contemporâneo dos filósofos aqui adotados, viveu o 

ascetismo, foi cerceado dos prazeres quando jovem, e tal como La Mettrie uma 

experiência de quase morte levou-o a modificar seus hábitos, e adotar o que 

afirmava Aristipo de Cirene, que o prazer é para ser vivido no presente, e assim o 

faz. 

Comum a todos os pensadores reside o fato de que o prazer é essencial 

para uma vida feliz.  
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4  O CONSUMIDOR GAY ENQUANTO TURISTA 
 

Trazer discussões acerca de consumo e hedonismo para a área do turismo 

é ressignificar essa temática. Estudos acerca do consumidor homossexual 

começaram a surgir na década de 1990, Fugate (1993) e Haslop, Hill e Schimdt 

(1998) buscaram dimensionar a extensão desse público no mercado norte-

americano, Kates (1998, 2002) realizou pesquisas etnográficas sobre o consumo 

gay no Canadá, enquanto que no Brasil destacam-se as pesquisas realizadas por 

Oliveira (2002), Nunan (2003) e por Pereira, Ayrosa e Ojima (2005). 

Para caracterizar o consumo gay em viagens de lazer como uma prática 

identificada como hedonista, utilizou-se as estatísticas disponíveis recentemente 

publicadas pela OMT (2017) que dão conta de que há uma relação entre o aumento 

do consumo de bens e serviços em viagens de lazer com o público gay. Segundo 

Neves, Faias e Brambatti (2018) o consumo relaciona-se com o sentido que a 

experiência proporciona, é uma forma de identificar-se com determinado grupo, 

desta forma, a posse de determinados bens, ou usufruição de determinados serviços 

auxilia os indivíduos na construção de uma identidade. 

Para Lipovetsky (2007, p. 61) “nada ilustra melhor a dimensão hedonística 

do consumo que o papel crescente dos lazeres em nossas sociedades”. Vê o 

filósofo francês que as despesas voltadas para o lazer e cultura tem ocupado 

espaço nas finanças de parte da população, para Lipovetsky o turismo caracteriza-

se por ter se tornado a primeira indústria mundial, o que fez com que analistas 

apontassem para um novo capitalismo, voltado para o divertimento e lazer, e, de 

produtos culturais. 

Pereira e Ayrosa (2007) buscam identificar a forma como homens gays 

enfrentam o estigma relacionado à identidade homossexual por meio do consumo. 

Kates (1998) apresenta que o consumo é uma forma de resistência à exclusão e a 

discriminação social, e que compreender essa visão interpretativa auxilia na 

ampliação do conhecimento sobre o fenômeno, que corrobora com a compreensão 

do mundo social. 

Para os autores (idem, 2007, p. 3) “as posses, assim, comunicam o que 

somos, a quais grupos pertencemos, e nossa relação com estes grupos e a 

sociedade”, os autores relacionam o modo como se constrói a identidade gay, bem 

como o que a influencia, utilizando da relação consumo-identidade-estigma. O 
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estigma é compreendido pelos autores como a inferioridade a um grupo dominante, 

sendo esta uma forma de marca social imposta, assim indivíduos que se identificam 

como gays acabam carregando consigo uma marca social, um estigma instituído 

que por sua vez influencia nas relações sociais, e por conseguinte nas relações de 

consumo. 

Para Bourdieu (1983) o consumo é uma forma de definir as diferenças, desta 

arte a escolha estética é uma maneira de distinção social. O anseio pelo consumo é 

uma forma de modificar o campo em que se vive, ou consumir para se manter neste. 

Desta forma Belk (1988) foi um dos pioneiros a relacionar a identidade ao 

comportamento do consumo, afirmando que os consumidores ao adquirirem e 

usarem seus bens, de forma racional ou não, constroem, reforçam e estendem seu 

senso de self, considera que por meio das posses os indivíduos se expressam e se 

comunicam na sociedade.  

É apontado por Baudrillard (1972), que o senso de posse pode ser 

maximizado, como exemplo o fato de definir a propriedade sobre algo (meu livro, 

minha roupa, nossa casa), porém pode-se utilizar esse senso para objetos, pessoas 

e grupos (meus amigos, nossa família, minha cidade). Belk (1988) ilustra que 

quando o sujeito acredita possuir um objeto, e é possuído pelo mesmo, o objeto 

torna-se parte dele, esta relação se configura como sujeito-objeto-sujeito. Desta 

forma, quando uma pessoa utiliza de pertences relacionados simbolicamente a 

determinado grupo social, este declara pertencer a este grupo, contrastando a 

outros grupos 

Assim, ressignificação é utilizar bens/objetos para a elaboração de uma nova 

identidade, a exemplo Kates (2002) apresenta a aceitação da marca Calvin Klein e 

Diesel, que após apoio as demandas do movimento gay, passaram a ser 

referenciadas dentro da comunidade gay, ocorrendo na estereotipação do uso da 

marca que remetia a uma pessoa com identidade gay. 

Enquanto a revolução industrial produziu a sociedade de consumo, criando 

uma corrida pelo consumidor, uma busca pelo consumidor, o mercado tornou-se 

pura sedução (Bauman, 1998, p. 55), considerando que a prosperidade deriva do 

consumo e da posse de bens. Para Bauman (1998, p. 56), o “consumo abundante é 

a marca do sucesso e a estrada que conduz diretamente ao aplauso público e à 

fama e passa a ser condição da felicidade, talvez até para a dignidade humana”. 
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Lasch (n.d. citado por Bauman 1998, p.113) afirma que a “determinação de 

viver um dia de cada vez, e de retratar a vida diária como uma sucessão de 

emergências menores, se tornaram os principais normativos de toda a estratégia de 

vida racional”. Neste sentido o lazer adquire importância, como se o tempo só fosse 

um “presente contínuo”, onde deve-se aproveitar ao máximo o momento presente.  

A mobilidade adquire outro sentido, faz parte da vida pós-moderna, da 

fluidez e das efemeridades contemporâneas, o turismo é um produto a ser posto na 

prateleira dos consumidores gays, que foram identificados pelos profissionais de 

marketing pela sigla DINK (Double Income, No Kids), e diversos pesquisadores 

compactuam com este pensamento de que gays possuem “dupla renda, sem filhos”, 

esse estereotipo por muito tempo caracterizou o perfil do consumidor gay e lésbico. 

Tanto é que inúmeros estudos fazem alusão desta sigla a este segmento, pode-se 

apontar, por exemplo: Fugate (1993), Nunan (2003), Carvalho, Auzier, Godoy e 

Salles (2012), Oliveira (2016), OMT (2017), e outros mais, em diversos outros 

periódicos, dissertações e teses. 

O próprio Second Global Report on LGBT Tourism (OMT, 2017, p. 14) 

aponta que: 

News articles are quick to embrace the idea of the "pink dollar," promoting 
the idea of LGBT travellers as a commodity with a high disposable income. 
This is reflected in the much-bandied-about acronym DINK - dual income, no 
kids which paints same-sex couples as the optimal consumers and often 
highlights gay men as bigger spenders than their lesbian counterparts117. 

O entendimento de que o público caracterizado como DINK é o consumidor 

ideal pode ser visto na reportagem a seguir veiculada pela revista Isto é Dinheiro 

(2003, s. p.) que propaga um estereótipo do gay ideal: 

DINK. Eis a sigla, em inglês, para “double income, no kids”. Em português: 
dois salários, sem filhos. São os homossexuais de poder aquisitivo elevado, 
membros de um novo conceito de família que, aos poucos, impõe seu modo 
de vida à sociedade. Eles são elegantes, vaidosos e cultos. Costumam dar 
festas todos os finais de semana. Consomem uma caixa de champanhe por 
mês. Formam a elite gay (ISTO É DINHEIRO, 2003, s. p.). 

_______________  
 
117 (Tradução do autor): Os artigos de notícias são rápidos em abraçar a ideia do "pink dollar", 

promovendo a ideia de viajantes LGBT como uma mercadoria com alta renda descartável. Isso se 
reflete na sigla DINK - dupla renda, sem filhos que pinta casais do mesmo sexo como os 
consumidores ideais e muitas vezes destaca os homens gays como gastadores maiores do que 
suas contrapartes lésbicas. 



162 
 

 

Em estudo que analisa os movimentos sociais e suas implicações nas 

relações homossociais e homoafetivas, Marsiaj (2003) aponta que:  

O surgimento desta “pink economy” e a visão que gays representam um 
importante nicho do mercado a ser explorado podem contribuir para a 
construção de uma imagem de gays como consumidores vorazes e casais 
homossexuais como um ideal mercadológico, como dizem os americanos, 
duas rendas e nenhuma criança (“DINKs”, ou “double income, no kids”) 
(MARSIAJ, 2003, p. 142). 

Em The Sexual Citizen: queer politics and beyond, Bell e Binnie (2000) 

discorrem que as estratégias de marketing direcionadas ao consumo de LGBTQI+ 

representam ameaças a estes consumidores nos Estados Unidos e no Reino Unido, 

uma vez que adotam os mitos que rondam o pink money. 

Badgett (2001) desmistificou quatro mitos que são propagados por esse “gay 

market moment” que abordam questões sob a ótica de longo prazo do interesse do 

mercado gay: O mito da invisibilidade protetora; O mito do consumidor conspícuo; O 

mito do privilégio; e, O mito da DINK. 

The DINK (double income no kids) myth: Gay people have no family 
responsibilities to hamper their job advancement or accumulation of wealth. 
With no children to support or to save for, gay couples have twice as much 
income to spend on themselves. Indeed, some marketing surveys of 
lesbians and gay men show household incomes that are much higher than 
the typical U.S. household. As a result of this financial freedom, gay couples 
can afford homes in chic neighborhoods and make large contributions to 
support their political groups118 (BADGETT, 2003, p. 1) 

A autora apresenta na obra que sua pesquisa conseguiu resultado que 

contradizem o mito da afinidade, bem como os dados sobre a renda familiar, de fato 

em algumas pesquisas, apenas homens gays são significativamente menos 

propensos do que pessoas heterossexuais a ter filhos em sua casa, sugerindo que 

casais gays podem se encaixar na imagem mítica DINK, porém há poucas 

evidências que comprovem a concepção do consumidor conspícuo gay (BADGETT, 

2003). 

_______________  
 
118 (Tradução do autor): O mito DINK (dupla renda sem filhos): Os gays não têm responsabilidades 

familiares para dificultar seu avanço no trabalho ou acúmulo de riqueza. Sem filhos para sustentar 
ou economizar, casais gays têm o dobro de renda para gastar em si mesmos. De fato, algumas 
pesquisas de marketing de lésbicas e gays mostram renda familiar muito maior do que a típica 
família dos EUA. Como resultado dessa liberdade financeira, casais gays podem pagar casas em 
bairros chiques e fazer grandes contribuições para apoiar seus grupos políticos. 
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On their face, these findings have important implications for the DINK 
stereotype. Many lesbian or gay couples do not conform to the stereotype. 
Gay male couples are much more likely to match the DINK model, with two 
incomes and fewer dependents. Lesbians' households might also be more 
likely to have two incomes than married heterosexual couples, but the 
lesbians' two incomes are likely to be lower, and lesbians are missing the 
"NK" half of the stereotype119 (BADGETT, 2003, p. 120) 

Desta forma percebe-se o quanto os profissionais de marketing foram 

fundamentais na elaboração de um público em potencial. Ao incutir que o perfil DINK 

é o ideal, que é esta a parcela dos consumidores gays que o mercado deve atingir, 

propagou também entre os consumidores o tipo de clientes que eles deveriam se 

tornar. 

 

4.1 CONSUMO DO TURISMO GAY 

 

Em junho de 1969, o Stonewall Inn, em Nova York deu início a um 

movimento global de direitos dos homossexuais que ao longo do tempo influenciou 

no turismo mundial, não resume-se ao orgulho exibido nas Paradas LGBTQ+ 

(Prides), mas, também nas inúmeras ofertas de produtos e serviços direcionados a 

este público.  

Quanto ao exemplo de receptividade e hospitalidade, Vieira Junior (2008) 

expõe a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, o maior evento do público LGBTQ+ 

mundial, tanto em público quanto em representatividade de turismo, entrando no 

Guinnes Book em 2006, ano em que registrou mais de 3,5 milhões de participantes. 

Outras cidades organizam as Paradas do Orgulho LGBT, das mais conhecidas e 

frequentadas, às pequenas e desconhecidas, a citar, Sligo na Irlanda, que conta 

com uma média de 100 participantes. 

Pode-se criar como ponto de partida para o turismo gay as publicações 

dirigidas a viajantes homossexuais masculinos, provavelmente o registro histórico 

deste segmento, pois envolve interesses e necessidades específicas. O primeiro foi 

o guia de viagem dos homens gays The Damron Address Book, publicado em 1964 

_______________  
 
119 (Tradução do autor): Em face deles, esses achados têm implicações importantes para o 

estereótipo DINK. Muitos casais de lésbicas ou gays não estão de acordo com o estereótipo. É 
muito mais provável que casais gays do sexo masculino correspondam ao modelo DINK, com duas 
rendas e menos dependentes. Também é mais provável que os agregados familiares das lésbicas 
tenham duas rendas do que os casais heterossexuais casados, mas as duas rendas das lésbicas 
provavelmente serão mais baixas e as lésbicas estão perdendo a metade "NK" do estereótipo. 
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pela Damron Company, com sede nos Estados Unidos da América, seguido da 

primeira edição do Spartacus International Gay Guide em 1970, sob edição de John 

D. Stamford. Hoje, os viajantes LGBTQ+ pode escolher entre uma variedade de 

guias on-line fornecidos por destinações, agentes de viagens, operadores turísticos, 

meios de comunicação e blogs de viagens (OMT, 2017) 

Ao longo das décadas, algumas empresas pioneiras criaram tours para 

ajudar as pessoas LGBTQ+ a se encontrar, socializar e viajar com segurança em 

torno de novos destinos (OMT, 2017). Em 1973, Hanns Ebensten, que é 

considerado o pai do turismo gay, realizou sua primeira turnê – uma viagem pelo rio 

Colorado, no Grand Canyon. Em 1976, o primeiro empreendimento hoteleiro 

exclusivo para hóspedes gays é inaugurado, a Island House Key West, na cidade 

homônima. Em 1977 e 1978, as cidades de Provincetown (MA) e Key West (FL), 

respectivamente, comercializam-se como destinos gays-friendly (IGLTA, 2019). 

Em 1983, um pequeno grupo de agentes de viagens e proprietários de 

meios de hospedagem criaram IGTA, a International Gay Travel Association, no sul 

da Flórida (a letra "L" foi incluída posteriormente em 1997). Hoje, a associação tem 

uma presença verdadeiramente global com empresas membros em mais de 70 

países que representam acomodações amigáveis para LGBTQ+, destinos, 

provedores de serviços, agências de viagens, operadores turísticos, mídia e 

eventos, bem como os consumidores de viagens LGBTQ+ que desejam servir 

(IGLTA, 2019). 

Durante a década de 1980, à medida que a comunidade gay e a 

comunidade lésbica começaram a se tornar mais visíveis nos principais destinos da 

cidade e da praia na América do Norte e Europa Ocidental, as autoridades em 

alguns desses destinos decidiram destacar por meio do marketing turístico, de modo 

a atrair o viajante LGBT. Nos Estados Unidos, normalmente isso começou com a 

formação de câmaras locais de comércio LGBT, que então realizariam atividades de 

marketing de turismo, enquanto que na Europa, as cidades e as agências regionais 

de turismo trabalhariam com os empresários LGBT. Gradualmente, o marketing de 

destino para os consumidores LGBT tornou-se mais difundido, com placas de 

turismo nacionais e locais em muitos países realizando campanhas de marketing no 

exterior, criando páginas de internet para consumidores LGBT e formando parcerias 

com a comunidade empresarial para desenvolver produtos específicos de interesse 

para o viajante LGBTQ+ (OMT, 2017; IGLTA, 2019). 
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À medida que os direitos e reconhecimento globais se expandiram, a 

visibilidade do turismo gay se notava (NEVES e BRAMBATTI, 2018c) Em 2010, um 

marco foi atingido quando a IGLTA se tornou a primeira organização LGBTQ+ a se 

tornar um membro afiliado da Organização Mundial do Turismo (OMT). Dois anos 

depois, a Fundação IGLTA sem fins lucrativos foi criada e oficialmente apresentada 

à sociedade na Convenção Global Anual em Florianópolis, a primeira convenção da 

IGLTA na América do Sul. A Fundação IGLTA apoia iniciativas para organizações 

industriais, empresas e comunidades para promover o turismo LGBTQ+ a nível 

mundial, com ênfase na educação, pesquisa e desenvolvimento da próxima geração 

de líderes de turismo LGBTQ+ (IGLTA, 2019). 

Empresas como Delta Air Lines, Hilton Hotels, Belmond, Hyatt, MGM 

Resorts, Marriott, Meliá, United Air Lines são as mais representativas no apoio desta 

segmentação turística. Estas e outras empresas associam-se a esta entidade com o 

intuito de favorecer o turismo para este público, apoiando os direitos civis de LGBT. 

Essa associação também é uma vitrine, pois presume-se que o turista opte por 

empresas que não o discriminem e tenham planos de combate a homofobia. Em 

números, a IGLTA (2020) possui associadas 846 organizações/empresas, sendo 57 

brasileiras (outras 18 operam para o Brasil – agências, companhia aérea ou 

aglomerado hoteleiro). 

O evento WorldPride torna-se um foco de ativismo e celebração mundial, 

tendo a penúltima edição sido realizadas em Madrid, em 2017, e a última cidade a 

sediar o WorldPride foi Nova York, no mês de junho de 2019 – a cidade sediou 

também a 36ª Convenção Anual da IGLTA; enquanto outros eventos como Gay 

Games (tendo a primeira edição ocorrida em 1982, na cidade de São Francisco, 

sediará a décima edição a cidade de Paris) e diversos festivais culturais são 

realizados em todo o mundo para promover a igualdade LGBT e aumentar a 

conscientização sobre os direitos LGBT. 

Segundo Neves e Brambatti (2018a), se países como Estados Unidos, 

Holanda, França, Alemanha são pioneiros em atender a demanda deste segmento, 

países como o México, Israel, Inglaterra e Espanha tomam para si parte deste know-

how e atualmente todos investem em estratégias para atrair esse público. No Brasil 

é preciso melhor adaptação dos destinos para receber o turismo LGBT de massa, 

como o que ocorre com a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, adaptando-se a 

um conceito de destino “gay and lesbian friendly”. 
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4.2 CONSUMO DOS DESTINOS TURÍSTICOS 

 

Destino turístico não é meramente o local final de uma viagem. É mais do 

que um reduto físico destinado para a prática do turismo, vai além da existência de 

serviços e atrativos, da união de pessoas e lugares. Compreender o conceito de 

destino turístico é imperativo como forma de demonstrar uma concepção do espaço 

na abordagem científica ou de intervenção. Algumas vezes o entendimento do 

destino turístico fica restrito a localidades para onde os turistas pretendem ir, 

reduzindo um caráter socioespacial. 

Pearce (2014, p. 149) conceitua o destino turístico, geograficamente, como 

“um modo de produção dinâmico que fornece produtos interdependentes e 

complementares para turistas e transforma os espaços e lugares em que esta 

produção ocorre”. Para Domareski-Ruiz (2015, p. 25) “o destino turístico, como 

espaço vivido apresenta-se, portanto, como o território onde o turismo se realiza e 

onde há a ocorrência de interações e inter-relações temporárias entre o anfitrião e o 

turista”. 

Em estudo clássico e perspectiva mais ampla, pois expressa interação e 

apropriação territorial num horizonte cronológico, Miossec (1977) considerou que a 

expansão de um destino turístico apresenta diferentes fases. Inicia de modo tímido a 

partir da instalação e um equipamento que passa a operar e ser pouco notado pela 

população da localidade. Ela apenas assiste com curiosidade e indiferença este 

movimento, pois a função turística no espaço é extremamente baixa e não estimula 

equipamentos notáveis ou significativos. No caso dos turistas, há apenas uma 

percepção resumida do espaço. A expansão ocorre na medida em que o 

empreendimento se mostra viável, então há uma multiplicação dos 

empreendimentos, o volume de turistas aumenta e ocorre um reconhecimento por 

parte dos turistas daquele espaço.  

A fase seguinte é identificada por Miossec (1977) como de especialização, 

onde cada ambiente se organiza numa fase chamada de segregação da clientela 

nos equipamentos. É quando o turismo amplia os níveis de apropriação do território. 

Surgem crises com a população local residente. O que atrai não é mais o espaço 

natural, mas os mitos criados em torno deste território, que expressa um novo 

dinamismo assentando em especialização e segregação.  
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Um dos grandes mitos representados pelo estilo de vida Gay reside no fato 

de que, tanto gays quanto lésbicas, mantêm um comportamento de encontros de 

sexo casual, como afirmam Ryan e Hall (2001) o que justificaria a multiplicação de 

espaços em que estes encontros fossem possíveis na cidade.  

A teoria de Victor Turner (1974) dos espaços liminares serve também para 

explicar que o turismo LGBTQ+ inicia nos guetos, que operam inicialmente como 

micro destinos, como uma espécie de “limbo social de ausência de status”, até 

encontrar o reconhecimento de outros grupos e categorias sociais, num ciclo de 

desenvolvimento da própria “comunitas” (TURNER, 1974, p. 120). 

Segundo Coulon (1995, p. 56) a presença de estrangeiros em uma 

comunidade os coloca inicialmente à margem do contexto social. Não apreende 

seus mecanismos íntimos e permanece exterior ao convívio. Na cidade moderna, tal 

como afirmou Simmel (2008), cada um torna-se estrangeiro no interior da própria 

sociedade. Neste contexto, quem está à margem, no gueto, é o grupo minoritário, 

cuja tendência é integrar-se ao grupo majoritário. Quando integra-se ao convívio 

social, adquire, segundo Park (citado por SIMÕES, 2015) o status de “emancipado”.  

Gomes, Gândara e Ivars-Baidal (2017, p. 508) buscam utilizar diversas 

lentes teóricas acerca dos conceitos de destinos turísticos, acompanhando a 

mudança dos conceitos ao longo do tempo, vez que a prática do turismo também se 

altera no tempo. Após reflexões de conceitos existentes e amplamente divulgados 

no meio acadêmico os autores elaboram uma definição que propõe abranger de 

forma mais complexa o que seria o destino turístico:  

[...] pode-se dizer que o destino turístico é uma localidade onde relações de 
produção/consumo ocorrem, considerando que os atores interagem com as 
facilidades (infraestrutura e atrativos) em um dado espaço físico e virtual, 
criando um lugar composto por três fases: antes da viagem (virtual), durante 
(consumo) e pós-viagem, materializando um destino turístico que varia de 
acordo com quem o produz e o consome em um dado espaço de tempo. 

O destino turístico figura como um amálgama de atributos de características 

sociais, econômicas, geográficas e psicológicas (PEARCE, 2014). O destino turístico 

concentra uma gama de ações e funções do turista e para o turista, sem descartar o 

residente, que também usufrui do local. 
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4.2.1 Os destinos de turista LGBTQ+ 

 

Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Recife, Fortaleza, estas são 

algumas das capitais brasileiras que pode-se considerar como os principais destinos 

turísticos do público LGBTQ+. Se utilizar exemplos de cidades espalhadas pelo 

mundo, é preciso citar Madri, Amsterdã, Toronto, Tel Aviv, Londres como as cinco 

cidades mais bem preparadas para receber o turista LGBTQ+ (NESTPICK, 2017). 

Ao citar tais destinos não se reduz a esta pequena dezena de cidades 

expostas, mas busca-se representar no imaginário geográfico e cultural os destinos 

mais frequentados por esta parcela da população que é estigmatizada e 

menosprezada diariamente. Estes destinos aparecem em diversas listas de sites e 

blogs de viagens, que divulgam locais onde LGBTQ+ possam vivenciar sua 

sexualidade de forma mais segura e igualitária, atrelado à vida noturna e opções de 

lazer, desfrutando desta forma de uma melhor qualidade de vida. 

Determinados locais ficaram marcados na história do movimento LGBTQ+, 

que hoje são atrações turísticas para esse público. Nova York desponta como um 

dos destinos mais procurados; é na megalópole que se encontra a Christopher 

Square, que juntamente com o Stonewall Inn, tornaram-se monumento histórico da 

luta LGBT. O Stonewall National Monument foi oficializado como tal pelo presidente 

Back Obama em 24 de junho de 2016 (NPS, 2019).  

Conforme pesquisa realizada pelo Nestpick, elencou-se os seguintes 

critérios para que as cidades figurem entre os melhores destinos LGBT: cena gay 

ativa, vida noturna movimentada, população com mentalidade aberta para as 

diversidades, baixo índice de LGBTfobia, além de analisar a legislação nacional que 

afetam diretamente a população LGBT. Com estes destinos elencados (numa lista 

que figuram 100 cidades) pode-se idealizar para onde o público LGBT direciona 

suas intenções de viajar para gozar de suas férias e momentos de lazer. 

Exemplificando as dez cidades listadas acima, percebe-se que três 

encontram-se no continente europeu, assim como apresenta maior incidência na 

lista das cem mais da Nestpick (2017), percebendo-o como um macro destino. 

Neves e Brambatti (2018a, 2018c) retratam que nas cidades brasileiras, a cena gay 

é mais ativa principalmente em cidades maiores, possibilitando a vivência das 

orientações sexuais, com maior expressividade nas capitais, esta representação da 

diversidade favorece o clima festivo e descontraído, um dos atrativos para o público 
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LGBT, desta forma São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, são reconhecidos 

mundialmente como destino LGBT, um pela maior parada gay do mundo, outro pelo 

destino de sol e praia num país tropical; outras capitais começam a criar estratégias 

para atrair este público, inserindo, por exemplo, em sua agenda paradas gays, desta 

arte, Florianópolis já figura como um destino gay-friendly. 

 

TABELA 1 – BEST LGBT CITIES 2017 
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1 Madrid Espanha 4.63 4.87 4.87 4.19 5.00 23.56 
2 Amsterdam Holanda 4.81 4.66 4.72 4.07 5.00 23.26 
3 Toronto Canada 4.60 4.57 4.78 3.74 5.00 22.69 
4 Tel Aviv Israel 4.72 4.81 4.81 4.23 4.00 22.57 
5 London Reino Unido 4.94 4.97 4.94 2.61 5.00 22.46 
6 Berlin Alemanha  4.97 5.00 4.97 3.95 3.00 21.89 
7 Brighton Reino Unido 4.15 4.45 4.66 3.54 5.00 21.80 
8 Barcelona Espanha 4.84 4.78 4.75 2.41 5.00 21.78 
9 New York City EUA 5.00 4.94 4.91 2.85 4.00 21.70 

10 San Francisco EUA 4.75 4.84 5.00 3.02 4.00 21.61 
11 Paris França 4.91 4.72 4.45 2.49 5.00 21.57 
12 Montreal Canada 4.42 4.39 4.60 3.10 5.00 21.51 
13 Manchester Reino Unido 4.54 4.60 4.54 2.65 5.00 21.33 
14 Melbourne Austrália 4.78 4.91 4.84 3.78 3.00 21.31 
15 Lisboa Portugal 4.51 3.94 3.78 3.99 5.00 21.22 

FONTE: O autor (2020) adaptado e traduzido de NESTPICK (2017). 

 

A Tabela 1 apresenta uma adaptação do estudo encomendado por Nestpick 

(2017) com amostra de 2500 pessoas LGBT por cidade, por meio de comunicação 

social e outras ferramentas de pesquisa, a percepção dos residentes sobre três 

fatores: a cena gay na cidade, a qualidade da vida noturna LGBT e a aceitação dos 

demais moradores. Com isso, a próxima etapa da pesquisa foi analisar a segurança 

tomando como base dados dos departamentos de polícia sobre o número oficial de 

crimes de ódio reportados em 2016. Por fim, ocorreu a análise dos direitos LGBT, 

por meio da legislação nacional e regional. Todos os itens receberam notas que 
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variam de entre 0 e 5 conforme mostra a Tabela 1. A lista completa contempla 100 

cidades em 80 países. 

O guia de viagem Spartacus, faz anualmente um ranking dos países que são 

LGBTQ+ Friendly. Toma como base quesitos da legislação local, a hospitalidade, a 

influência religiosa, o ingresso e/ou permanência de turistas soropositivos. Para 

cada item analisado é atribuído uma nota que positivamente chega até 3 e 

negativamente a -5, conforme se nota na Tabela 2. A lista completa contém 197 

países, abaixo apresenta-se os melhores e piores países ranqueados. 

 

TABELA 2 – SPARTACUS GAY TRAVEL INDEX 2019 - RANKING ORDER 
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1 Canada 10 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Portugal 10 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Suécia 10 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Áustria 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Bélgica 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Dinamarca 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Finlândia 9 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Islândia 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Luxemburgo 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Malta 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Holanda 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Nova Zelândia 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Noruega 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Ilha de Reunião 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Espanha 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Reino Unido 9 3 2 2 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
... ... ...               

190 Afeganistão -11 0 0 0 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 -1 
190 Líbia -11 0 0 0 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 -1 
190 Emirados 

Árabes Unidos -11 0 0 0 -1 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 
193 Iêmen -12 0 0 0 -1 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 -1 -2 -1 
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194 Irã -14 0 0 0 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 -5 
194 Arábia Saudita -14 0 0 0 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 -5 
196 Somália -15 0 0 0 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 -5 
197 Chechênia -16 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -5 

FONTE: O autor (2020) adaptado e traduzido de SPARTACUS (2019). 

 

Pode-se fazer a seguinte relação com base nas Tabelas 1 e 2, enquanto o 

Guia Spartacus indica países, a tabela da Nestpick é mais enfática ao indicar as 

cidades, ambas adotam a legislação do destino e a percepção de hospitalidade 

deles para com os turistas. Diferentemente da Tabela 1, adaptada de Nestpick 

(2017) que não atribui notas negativas ao destino, a Tabela 2 adaptada da 

Spartacus Gay Travel Index, o faz para evidenciar que há destinos com elevados 

graus de homofobia, e que não são recomendados para turistas gays, a exemplo 

pode-se notar na Tabela 2 os países inseridos entre as colocações 190 a 197. 

Como um fenômeno existente em grandes cidades, mas com maior 

destaque nos destinos friendly, é comum que o público LGBTQ+ considere as 

relações sexuais como parte da busca do prazer em suas viagens. 

Nestas experiências em lugares turísticos ocorrem relações sexuais entre 

LGBTs, em esferas diversas, casais que viajam juntos, turistas e turistas, turista e 

residente local. Essas relações sexuais podem ser mediadas por afeto, quando 

tornam-se repetidas ou por uma transação do tipo comercial, onde o sexo se 

transforma em mercadoria de compra e venda, com o pagamento do serviço sexual 

prestado. Nestas relações conforme retrata Mendonza (2015, p. 890) “o que se 

negocia é muito mais que dinheiro, já que se põe em circulação valores, ideias, 

estereótipos e expectativas entre trabalhador sexual e cliente”, expondo valores de 

natureza hedonista, da parte do cliente e utilitarista, da parte do prestador de 

serviço.  

Alguns impactos negativos são relatados, como consequência deste 

fenômeno, como a injustiça social, relações de poder, aumento do índice de 

doenças sexualmente transmissíveis, violência e até mortes decorrentes desta 

prática (NEVES e BRAMBATTI, 2018b, 2019). A partir do ano 2000 o tema do prazer 

sexual em viagens passa a ser objeto de estudos, como os hábitos de 

homossexuais e heterossexuais, que diferem como na forma de se associarem, o 

modo de consumo, sua ação na contemporaneidade. Este rol de situações acerca 

do turismo sexual começa a incluir a sexualidade como campo de estudo, vez que a 
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identidade do sujeito se faz pertinente para compreender de forma holística os 

impactos causados pelo turismo em determinados espaços (NEVES e BRAMBATTI, 

2018b, 2019). 

Diante disto, analisar o turismo sexual gay contempla saber que esta 

população busca experiências que englobam o prazer, o descanso, o consumo de 

bens e serviços, diversão em grandes centros urbanos ou em destinos de sol e praia 

(NEVES e BRAMBATTI, 2018a, 2018b, 2018c, 2019). 

 

4.2.2 Destinos de turismo sexual gay 

 

O turismo sexual conforme entendido por Ferreira (2007) configura um 

problema, a autora acredita que para a ocorrência do mesmo uma série de fatores 

socioculturais ocasionam a prática. Neste quesito se faz pertinente conhecer quem é 

o turista que pactua com esta prática, movimentando a cadeia turística em torno do 

sexo; mas, também se faz necessário saber onde o mesmo ocorre. 

O turismo sexual envolve práticas que por muitas vezes criminosas, a 

exemplo da pedofilia, da escravidão, do tráfico de mulheres, e outras tantas, tornam-

se portanto, impactos negativos derivados do fenômeno. 

O turismo sexual se mostra como uma prática comum no segmento turístico, 

mesmo que repudiada, no Brasil o combate ao turismo sexual se dá principalmente 

devido à exploração sexual infantil. O tema é abordado no meio acadêmico de uma 

forma às vezes preconceituosa, às vezes estigmatizada, por medo de ferir 

suscetibilidades ou infringir normas éticas, por tratar de vítimas de um sistema, que 

tiram desta prática o sustento próprio e de sua família.  

Para Bem (2005, p. 19) o turismo sexual “reflete, de fato, a preexistência de 

problemas bem mais profundos, os quais por sua vez, estão ancorados no coração 

das sociedades receptoras e emissoras de turistas”. 

Houellebecq (2018), ao retratar o turismo sexual na obra 

ficcional/experiencial Plataforma, aborda a prostituição de tailandesas com um fato. 

Ainda que o autor, retrate sob a ótica heterossexual – há apenas oito menções para 

sujeitos homossexuais – a obra polemizou o assunto do turismo sexual 

mundialmente. Houellebecq escreveu parte do livro em Pattaya, cidade localizada a 

165km da capital – Banckok; a cidade recebe mais de cinco milhões de turistas, 
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motivados principalmente pelo turismo sexual, que deu o apelido de cidade do 

pecado. 

Pattaya: é um lugar na costa leste [...] totalmente dedicado à luxúria e ao 
estupro. Primeiro foram os americanos que apareceram, na época da 
guerra do Vietnã; depois muitos ingleses e alemães; agora se veem 
poloneses e russos. Lá todo mundo é atendido, há de tudo, para todos os 
gostos: homossexuais, heterossexuais, travestis… Aquilo é Sodoma e 
Gomorra reunidas; até melhor, porque também há lésbicas. Na Tailândia 
[...] todo mundo pode ter o que deseja, e todo mundo pode ter alguma coisa 
boa. Você vai ouvir falar das brasileiras ou das meninas de Cuba. Eu viajei 
muito [...], viajei para o meu prazer (HOULLEBECQ, 2018, p. 58). 

A obra ficcional de Houellebecq (2018), apresenta relações com fatos da 

sociedade, como se percebe, além da Tailândia, local do enredo da obra, o autor 

cita o Brasil e Cuba como destinos para a prática sexual, em comum países com 

dificuldades socioeconômicas, além de ser também destinos para o turismo sexual 

masculino. 

Também no cinema o tema da prostituição masculina é abordado de forma 

recorrente, como no filme “La Partida” (The Last Match) o diretor Antonio Hens 

(2013), retrata o envolvimento do jovem cubano Reinier com Juan, um turista 

espanhol de meia idade. No filme o jovem procura por turistas/clientes em Havana 

(Cuba), juntamente com outros tantos jovens que se prostituem na avenida beira 

mar de Havana, conhecida como Malecón. Nele jovens cubanos que vivem com 

dificuldade financeira, se expõem a turistas europeus (caracterizados por espanhóis 

e italianos). Reinier tem seu ofício incentivado pela mãe e esposa, com o qual tem 

um filho. 

Corroborando com o filme citado, Carpio e Monserrat (2016) fazem uma 

análise da capital cubana, colocando inclusive que a prática é antiga, onde no início 

do século XX, já havia espetáculos de pornografia onde o personagem central eram 

homens, os quais cobravam para tal ação. Diante da crise econômica em Cuba, 

Carpio e Monserrat (2016) revelam que “a conjuntura proporcionou que certos 

núcleos familiares assumiram a prostituição como um meio de sustento”, e 

atualmente a prostituição em Cuba é um fenômeno latente, e que a prática da 

prostituição tem suas peculiaridades, que devem ser analisadas. Muito embora 

tenha ocorrido a revolução cubana, tal prática permaneceu, não obstante a 

repressão do regime Castrista. 
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Darias (2016) retrata que sites na internet dedicados a divulgar o turismo gay 

em Cuba divulgam mais que os atrativos naturais, oferecem serviços sexuais 

masculinos. O que para a autora “em muitos casos estas páginas terminam por 

serem classificados da prostituição gay”.  

Morgan (2016) retrata o Malecón, local caracterizado pela prostituição 

masculina em Havana, como “o sofá de Havana”. Esta comparação se dá pelo fato 

de que o uso de aplicativos para smartphones não pode ser difundido em Cuba 

como foi em outros países. A conexão de internet no país é precária. Noutros países 

os prestadores de serviços sexuais a utilizam para encontrar potenciais clientes, 

mas em Havana o contato se dá essencialmente nas ruas. 

Em 2006, em documento sobre a Cidade de Cartagena das Índias, na 

Colômbia, retrata o turismo sexual como um problema, conforme aponta Zuleta J e 

Jaramilo G (2006, p. 65): “outros problemas da cidade, para atender aos turistas, é a 

proliferação de ambulantes e mendigos e a prática do chamado ‘turismo sexual’, 

fenômenos que afetam a imagem turística da cidade”. 

Mendonza (2015) apresenta a cidade de Puerto Vallarta (México) como um 

destino para a prática do turismo sexual entre homens, o autor fez uma série de 

entrevistas com garotos de programa, todos mexicanos, que se prostituíam para 

americanos e europeus. O serviço sexual, conforme relata o autor era ofertado em 

diversos espaços, como na praia e em bares, e observa dois aspectos, onde: a 

existência de um jovem mexicano com senhores mais velhos de outra nacionalidade 

fica evidente, e que isto per se, caracteriza a relação comercial dos corpos; e é difícil 

distinguir quem na praia e nos bares é um profissional do sexo de quem trabalha nos 

estabelecimentos, pois estes jovens se misturam entre si, e que em alguns casos 

atuam nos dois setores. 

O México aparece em diversos documentos analisados tais como os escritos 

por Rábago e Aldama (2012), López López e Carmona Mares (2008), Arroyo e 

Amador (2015) que abordam a oferta de serviços sexuais por jovens nas cidades de 

Tijuana, Cidade do México e Cancun respectivamente.  

Cáceres, Nureña e Gomero (2015) ao fazer a análise do trabalho sexual 

masculino com foco no turista, traz uma gama de contribuições, delineando meios e 

características de como ocorrem nas cidades de Lima, Cuzco, Iquitos e Pucallpa 

(todas no Peru). No caso do Peru, pode-se constatar que há uma variedade de 

como a prostituição ocorre, fato é que os autores retratam a “normalidade” da 
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prostituição de travestis e transexuais nas duas últimas cidades listadas, e a forte 

presença de garotos na cidade de Lima e Cuzco. 

Pormenorizando as localidades Cáceres et al. (2015, p. 928) faz menção à 

prostituição de mulheres transexuais na Plaza de Armas de duas cidades peruanas, 

Iquitos e Pucallpa, onde ressaltam que o local se localiza próximo aos principais 

hotéis das cidades, caracterizados por hospedar os turistas nacionais mais 

afortunados e os turistas estrangeiros. Logo, constata-se que na região da amazônia 

peruana “es posible percibir en la sociedad una actitud de relativa tolerancia frente a 

las identidades y prácticas homosexuales y hacia las mujeres transgénero 

(denominadas “travestis” en el habla nativa)120”. 

Cáceres et al. (2015, p. 932) mencionam que na cidade de Cuzco, a 

prostituição masculina é conhecida como brichero (“derivado de bridge, que em 

inglês significa ponte, logo brichero seria fazer a ponte/ligação com alguém”), o 

jovem usa de roupas tradicionais/típicas para atrair a atenção das turistas (e também 

dos turistas), no qual o intuito final é garantir um convite para sair do país e ir à 

Europa ou ao Estados Unidos. Muitos atuam como guia de turistas, vendedores de 

artesanatos ou souvenires, músicos, ou, trabalham nos setores de restauração 

(A&B) ou entretenimento. Mesmo que alguns os qualifiquem como gigolôs ou 

“vividores”, estes, com certo orgulho se afirmam bricheros, devido ao prestígio que é 

estar em contato com as estrangeiras (os). 

Pouco se sabe sobre o vínculo da homossexualidade com o bricherismo, 

porém que diante do que define Cabada et. al. (2002; 2009) os bricheros são “jovens 

que tem contato sexual com viajantes”, e prolongando o estudo identificaram 

bricheros bissexuais e homossexuais (9% e 4% respectivamente, em levantamento 

de 2002, e em novo inquérito, no ano de 2009, as porcentagens são similares). 

Brichero então pode ser considerado como o Dom Juan dos Andes, que ao 

contar as histórias da ancestralidade de seu povo, suas vivências e sua identidade, 

oferece uma experiência mística (ou sexual), desta forma romantizando a 

prostituição, garantindo a esta prática uma nova perspectiva, a de um serviço 

turístico aquém do turismo sexual.  

_______________  
 
120 (Tradução do autor): “é possível perceber na sociedade uma atitude de relativa tolerância frente as 

identidades e práticas homossexuais e até às mulheres transgêneros (denominadas ‘travestis’ na 
língua nativa)”. 
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Em Lima os pontos de prostituição ficam próximos ao Hotel Bolívar, 

precisamente na Plaza San Martin, que desde 1924 atende a turistas estrangeiros, 

porém com a decadência deste empreendimento a prostituição neste local é voltado 

aos residentes, enquanto que no distrito de Miraflores, uma área totalmente voltada 

aos turistas, a oferta dos serviços sexuais é maior, principalmente entre jovens fletes 

e estrangeiros. Cáceres et al. (2015, p. 934) afirma que “a oferta de serviços sexuais 

comerciais dirigido a homens em Lima é muito mais variada que em qualquer parte 

do país”, inclusive trazem um rol de nominações sobre os tipos de prestadores, tais 

como: “acompañantes, mozos, escorts, bricheros, fletes, strippers, masseurs”. 

 

4.3 CONSUMO DO SEXO NO TURISMO GAY 

 

A revolução sexual de 1960-1970 proporcionou um novo paradigma 

dionisíaco, que segundo Lipovetsky (2007, p. 242), coloca em evidência uma “selva 

sexual”, fazendo com que ocorra uma entrega “ao culto dos prazeres carnais e da 

liberdade no amor”. Isso proporciona por conseguinte a dissociação da moral e da 

sexualidade, a quebra de tabus, a variedade de parceiros sexuais e suas práticas. 

Para Lipovetsky (2007) o advento da internet modificou a forma como se 

percebe o sexo, em partes, por conta da facilidade de acesso para o consumo de 

pornografia, uma indústria de mais de 40 bilhões de euros anuais. 

Depois do sexo oculto, o megassexo invasor, hiper-realista, exacerbado, 
espalhando-se em um registro cada vez mais extremo: gang bang fisting, 
sadomasoquismo com um dos parceiros amarrado, dupla e tripla 
penetração, mélangisme, orgias gays e lésbicas. A sociedade de 
hiperconsumo é a que conhece a inflação orgíaca, o hipersexo virtual, 
pesado e banalizado, consumível por todos e em qualquer idade, a toda 
hora, em casa e à distância (LIPOVETSKY, 2007, p. 243). 

O consumo do sexo nada mais é do que uma mercadoria colocada no 

mercado para um segmento social com capacidade de compra, com propensão a 

uma vida fluídica, onde no contexto do turismo LGBT, o viajante opta por consumi-lo 

ou não, da mesma forma que a moda e os caprichos passageiros, que se convertem 

em mostras de um alto nível social, como afirma Harvey (2003, p. 235).  

Investigações acerca do turismo sexual não é novidade, é tema corriqueiro 

como um dos problemas gerados pelo fenômeno que é o turismo, tanto que a OMT 

repudia publicamente esta prática, emitindo inclusive uma Declaração da OMT 
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Sobre a Prevenção do Turismo Sexual Organizado, datada de outubro de 1995, 

elaborada na 11ª Assembleia Geral da OMT. 

O turismo sexual, embora esteja disseminando como prática cada vez mais 
visível nas sociedades contemporâneas não pode ser considerado 
simplesmente um segmento a mais da atividade turística (por pressupor a 
existência de um mercado configurado), mas uma de suas perniciosas 
deformações (BEM, 2005, p. 19). 

Embora para a OMT e para o Ministério do Turismo, o turismo sexual não 

constitua um segmento turístico, Ferreira (2007, p. 40) considera “o turismo sexual 

um segmento de mercado, em especial num país empobrecido, que pode significar a 

aceitação desta tipologia, o reconhecimento e a legitimação de sua existência”. 

A precariedade e a pobreza são um facilitador do turismo sexual, vez que 

leva jovens à prostituição, pela falta de oportunidades de emprego e geração de 

renda, mesclado com a cultura de que é mais fácil ganhar dinheiro vendendo o 

corpo do que trabalhar. Para turistas que tem como origem países desenvolvidos, 

com câmbio de moedas mais fortes, os serviços sexuais contratados representam 

um gasto ínfimo se comparado a sua moeda de origem. 

Quando países empobrecidos não combatem este tipo de turismo, vê-se que 

a prática ocorre com tamanha naturalidade que inclusive faz parte de um rito de 

passagem, onde jovens não percebem estranheza alguma em ofertar seus corpos 

em troca de dinheiro ou presentes. 

Para Ferreira (2007, p. 40) “a ideia de prazer relacionado ao sexo permeou 

as mensagens da propaganda turística internacional até a década de 1980. Durante, 

aproximadamente 30 anos, as chamadas publicitárias tiveram, como ênfase, 

imagens de sensualidade”. Assim, muito do que se propagou anteriormente ainda 

permanece no imaginário popular. 

Esta ideia estereotipada enraizada no machismo, ganhou força também no 

ambiente LGBT quando este público descobriu que o serviço sexual não se atém a 

uma identidade sexual, mas onde o dinheiro prevalece, ou seja, prostitutos não 

precisam necessariamente ser gays, são denominados de HSH – Homens que 

fazem Sexo com outros Homens, sem necessariamente conservar esta prática 

durante longo período de tempo nem mesmo uma identidade. Fazer sexo com outro 

homem em troca de dinheiro ou por influência de álcool não caracteriza uma 

identidade, mas um comportamento decorrente de uma moral hedonista. 
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Diante das pesquisas realizadas por Neves e Brambatti (2018b, 2019), 

utilizando-se de artigos publicados em periódicos ou revistas, constatou-se que 

países empobrecidos tem maior oferta de serviço sexual masculino que os demais. 

Esta constatação reitera uma característica dos países da América Latina, onde a 

população pobre carece de necessidades básicas como saúde, educação e 

trabalho. 

Uma série de países é citada por Houellebecq (2018, p. 207) como possíveis 

para a prática do turismo sexual, no diálogo sobre a construção de resorts para tal 

finalidade: “só na América Latina temos Brasil, Venezuela e Costa Rica. Em outros 

pontos, podemos abrir resorts em Camarões, Moçambique, Madagascar, Ilhas 

Seychelles. Na Ásia também há possibilidades imediatas: China, Vietnã, Camboja”. 

No filme La Partida, sob direção de Hens (2013) retrata-se uma realidade: 

turistas buscam praias paradisíacas em países empobrecidos atrelando a esta 

experiência práticas sexuais. A população que vive à linha da pobreza, excluída 

muitas vezes dos atrativos turísticos, objetiva na prostituição uma forma de adquirir 

renda, a desigualdade leva meninos e meninas a tal prática, que além de render 

alguns trocados, garantem o alimento e o lazer em locais onde somente o turista tem 

acesso, como a praias e/ou resorts. É um exemplo do que retrata Bem (2005, p. 19) 

quando aponta uma possível causa, onde “sua existência [do turismo sexual] reflete, 

de fato, a preexistência de problemas bem mais profundos, os quais por sua vez, 

estão ancorados no coração das sociedades receptoras e emissoras de turistas”. 

Ao retratar a prostituição em Cartagena (Colômbia), Zuleta J e Jaramilo G 

(2006) apontam que não se busca repreender a prática, mas ofertar uma solução 

para o problema, capacitando “os pobres da cidade” para atuar em outras 

“ocupações alternativas a sua capacidade de trabalho”. 

Relatam Carpio e Monserrat (2016, n.p) que em Cuba ocorreu uma inversão 

da pirâmide social, onde “se desvalorizou o trabalho e o salário. Muitos profissionais 

ficaram desempregados, e alguns destes optaram por assumir essa prática como via 

de escape para o bolso”. 

Na afirmação de Anjos (2012) o turismo sexual cria “situações que as 

instituições contabilizam, preveem, mas são incapazes de controlar”. Giddens (2010, 

citado por Anjos, 2012, p. 16) afirma que “o Estado deve ser mais do que previdente, 

o Estado deve tornar-se assegurador”, ou seja, um tipo de intervenção estatal diante 

do risco prévio já sabido. 
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A prostituição ocorre em diversos níveis “Não necessariamente se paga com 

dinheiro, senão com comida, presentes ou com a esperança de sair do país” (Ward, 

2006 citado por Cáceres et al., 2015). O provedor de serviços sexuais fica então 

agrupado em dois grupos, onde: 

1 – Homens de pouco estudo, atendem nas ruas, clientela de médio-baixo 

poder aquisitivo ou populares/autóctones, a prática sexual se dá em hotéis de 

passagem, ficam expostos à violência; 

2 – Jovens de alto grau educativo, domínio básico da língua inglesa, utilizam 

da internet para atingir os clientes, atendem em apartamentos alugados ou na casa 

de clientes ou hotéis turísticos, a prostituição é um complemento da renda ou a 

principal e mais lucrativa. 

Darias (2016, paginação irregular) retrata os níveis de prostituição tal como 

visto acima, onde: 

En la primera están los que practican en exteriores (le llaman hacer la calle) 
y cobran 80 pesos en moneda nacional y casi siempre se da entre cubanos. 
La clase media incluye a quienes piden 5 o 10 CUC, quizás una muda de 
ropa, un par de zapatos, etc, y son más exigentes. Y por último, los de la 
clase alta que son los que consiguen a los extranjeros mediante internet y 
hacen citas online 

No que concerne ao uso de novas tecnologias, esta possibilitou ao turista 

programar as atividades sexuais no destino, bem como o fazem para as reservas de 

hotéis ou aquisição de ingressos para atrações turísticas, contratam o serviço 

anterior a sua chegada no destino ou no período de estada, em qualquer hora do dia 

ou da noite. 

É possível perceber nos artigos analisados que além das ruas, praças, e 

praia, a oferta dos serviços sexuais a turistas ocorrem também em bares, 

restaurantes, discotecas, vídeos pub, clubes gays de diversos tipos e em saunas. 

Retratam também o uso das tecnologias, como o uso de smartphones (e aplicativos, 

dentre os quais Grindr, Hornet, Scruff, Tinder, etc.), sites, redes sociais e agências 

especializadas. Para alcançar mais turistas alguns utilizam de estratégias de 

branding, onde adaptam seus perfis à demanda turística dos estrangeiros, editam 

suas fotografias, escolhendo nomes mais comuns dos países europeus ou norte-

americano, frequentam aulas de inglês onde o vocabulário é focado para as suas 

atividades laborais, etc. 
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4.3.1 O consumo da prostituição masculina  

 

As abordagens sobre o tema remetem ao imaginário de prostituição com 

mulheres desnudas em bordeis escuros, vivendo com enorme precariedade, vítimas 

do tráfico humano, exploradas, escravizadas; também faz lembrar de mulheres que 

se encaixam nos padrões de beleza atual, com pequenos biquínis, tomando banho 

de sol à beira mar, sorridentes, sensuais, alegres, dispostas a atender as vontades 

dos turistas, de mulheres que se prostituem nas ruas, a mercê da marginalidade, da 

violência, das drogas, submissas aos cafetões, donos das esquinas onde vendem 

seus corpos.  

O turismo sexual atrela no consciente das pessoas a imagem heterossexual 

do praticante, comumente, excluindo relações homossexuais, porém, também 

homens se prostituem, tal qual as mulheres descritas anteriormente. A prostituição 

masculina não é melhor ou pior que a feminina, apenas é menos abordada nas 

diversas análises, nas quais as interpretações são de uma visão romantizada de que 

é mais fácil ao homem vender seu corpo.  

Na prostituição masculina, há um leque de situações em que os contratantes 

podem ser homens ou mulheres, com ou sem identidade gay, porém, de acordo com 

o estudo de Baral et. al. (2014) esta identidade não é compartilhada com quem 

presta o serviço “os trabalhadores sexuais dificilmente se conhecem nesta prática, já 

que a consideram uma atividade informal e temporária para conseguir dinheiro 

imediato”. 

O ato do homem se prostituir é conhecido mundialmente pela expressão 

fazer michê, ou simplesmente michê, para aquele que se prostitui. Maffesoli (1985, 

p.120 apud Perlongher, 1987, p.17) afirma que o termo michê significa “o que paga o 

amor”, Silva (2015, p. 02) entende os michês sobre a seguinte ótica 

sujeitos cujas identidades se constroem na dispersão das diferentes 
posições por eles (não) assumidas: estudantes, filhos, pais, maridos, 
modelos, desempregados. Tratam-se, pois, de identidades desenhadas a 
partir de papéis, por vezes, contraditórios, (não) assumidos socialmente por 
esses sujeitos, e construídas discursivamente a partir da inserção desses 
sujeitos em práticas discursivas e das relações de poder que atravessam e 
constituem essas práticas. 
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No caso dos michês, costumam encarar sua prática como provisória, com o 

fim de suprir as necessidades de dinheiro num tempo determinado, durante a 

juventude, “descarregando o estigma social de ser identificado como homossexual 

ou gay no parceiro que o contrata” (PERLONGHER, 1987, p. 21). Para o autor, esta 

prática é exercida entre os 15 e os 25 anos, enquanto os clientes costumam ter mais 

de 35 anos.  

Tal relação idade-michê é possível ser vista nos estudos conduzidos por 

Santos (2007) que realizou pesquisa observação em saunas gays de São Paulo, 

apontando que os michês, sempre são os mais jovens, enquanto que os clientes, 

são mais envelhecidos; ao analisar os discursos de michês concedidos à 

quinquagésima quarta edição da revista A capa, Silva (2015, p. 08) pode afirmar que 

“a maioria deles é composta por jovens que possuem em torno de vinte anos de 

idade, o que é muito comum na profissão. Na verdade, em geral, a idade clássica 

para o exercício da profissão oscila entre os quinze e os vinte e cinco anos”. 

Padilla (2007) relata em estudo etnográfico que um de seus “informantes” 

iniciou na prostituição aos 12 anos de idade, e aos 32 anos já não era o perfil 

procurado pelos turistas, e que por este motivo exercia a função de “maipiolo”, termo 

dominicano para designar o cafetão.  

Continua Perlongher (1987), classificando o que define como prostituto viril, 

que pode ser tanto o michê-macho, ou um michê-bicha, quando este é efeminado. 

Outras nomenclaturas são usadas, como garoto de programa, entendidos, bofes, 

boy de programa, beach boy, dependendo de sua posição no coito, podendo ser 

passivo, ativo ou ambos, como é o caso do modelo gay/gay. 

Já os contratantes são denominados pelos michês como coroas, maricão ou 

maricona, bicha-velha, gays ou enrustidos, conforme afirma Perlongher (1987), perfil 

que não foge do exposto por Padilla (2007), porém com termos em espanhol, e o 

mais comum na língua inglesa, daddy. 

Quanto ao lugar, os “programas”, como assim são chamados, podem ocorrer 

em vários lugares, bares, boates, saunas, cinemas, praças, esquinas, banheiros de 

estações, banheiros de shoppings, casas de massagem, bordéis masculinos, serviço 

a domicilio e, mais recentemente por meio de sites de encontros, normalmente a 

noite. Em muitos casos, os homossexuais levam os prestadores de serviço aos seus 

apartamentos, o que nem sempre termina bem, com muitos roubos e até morte do 



182 
 

 

contratante. Os turistas que buscam este serviço, utilizam-se de saunas, motéis ou 

mesmo dos apartamentos de hotéis.  

Mitchell (2011) fez um estudo etnográfico com michês que atendiam turistas 

norte-americanos, onde apresenta que estes turistas visitam Salvador (BA) ou o 

estado do Amazonas, hospedando-se em resorts ou cruzeiros, porém os programas 

com michês tornam-se prática comum na atividade turística 

Gay tourists were attracted by “exotic” and “different” local models for same-
sex desire, but they simultaneously promoted the universality of “gay 
identity” to sex workers as a matter of modernity and gay rights, thereby 
attempting to delegitimize the very sexual difference that initially attracted 
them121 (MITCHELL, 2011, p. 666). 

O tema da prostituição masculina tem sido abordado por antropólogos, 

sociólogos e sexólogos, onde destacam-se Riess (1965), Raven (1965), Drew e 

Drake (1969), Schmidt-Relenberg, Kärner e Pieper (1975), Schérer e Hocquenghem 

(1977), Hennig (1978), Hoffman (1979), Weeks (1981). No Brasil destaca-se a tese 

de Almeida (1984), Michê, que descreve o comportamento de jovens prostitutos em 

saunas, ruas, bordeis e boates.  

 

4.4 O CONSUMO DO LUXO COMO PRÁTICA HEDONISTA 

 

Com a aparição do consumo de massa nos Estados Unidos nos anos 1920, 

que foi convertido para uma prática hedonista, que era um privilégio de apenas 

alguns intelectuais e artistas, ocasionou na revolução cultural da sociedade moderna 

(LIPOVETSKY, 2007) 

Si se mira la cultura bajo la óptica del modo de vida, será el propio 
capitalismo y no el modernismo artístico el artesano principal de la cultura 
hedonista. Con la difusión a gran escala de los objetos considerados hasta 
el momento como objetos de lujo, con la publicidad, la moda; los mass 
media y sobre todo el crédito cuya institución socava directamente el 
principio del ahorro, la moral puritana cede el paso a valores hedonistas que 
animan a gastar, a disfrutar de la vida, a ceder a los impulsos: desde los 
años cincuenta, la sociedad americana e incluso la europea se mueven 
alrededor del culto al consumo, al tiempo libre y al placer (LIPOVETSKY, 
2000, p. 84) 

_______________  
 
121 (Tradução do autor): Turistas gays foram atraídos por modelos locais "exóticos" e "diferentes" para 

o desejo do mesmo sexo, mas simultaneamente promoveram a universalidade da "identidade gay" 
para profissionais do sexo como uma questão de modernidade e direitos dos homossexuais, 
tentando assim deslegitimar a própria diferença sexual que inicialmente os atraiu. 
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Desta forma, concebe Lipovetsky (2000) que o consumo de itens de luxo e 

suas demonstrações, servem para a condição narcisística do próprio sujeito, de ser 

olhado, admirado e perpetuar uma lógica de superioridade que ele próprio criou, o 

filósofo entende que não há mais regras para o consumo de luxo, visto que essa 

prática se caracteriza como uma expressão do individualismo. 

Turistas que usufruem dos serviços de luxo, possuem um senso mais 

exigente sobre tais serviços, segundo Kotler (1993 apud Nunan, 2003). Os produtos 

de luxo pertencem a uma categoria de especialidade; que podem ser descritas 

segundo Alléres (2000) como de excelente qualidade e durabilidade, preços 

elevados, escassez de oferta, exclusividade na prestação do serviço ou do produto, 

tradição e histórico de excelência, boa reputação global e com apelo estético.  

Felini e Flores (2013) trazem que produtos de luxo são essenciais para a 

classe dominante, e que reforçam seu status social, não seguindo a razão no 

momento da aquisição, mas sim a emoção, que é movida pelo desejo. 

Na afirmação de Mangorrinha (2014) o luxo é algo além da necessidade 

humana, porém sua função existe, a de satisfazer a necessidade de consumidores 

em busca de prazer, imagem social, posse, prestígio e valorização pessoal. O 

consumo do luxo ainda que irracional, segue uma lógica emocional, por vezes 

instigada pela necessidade de afirmação social ou de melhoria da autoestima. 

O exibicionismo do luxo torna-se no imaginário interior de quem assim o faz 

uma forma de diferenciação social como também manifesta um prazer nesta 

diferenciação. Sentir-se um comum não acrescenta nada a estas pessoas, pelo 

contrário. 

O luxo, como objeto de qualidade, de requinte e de prazer causa cada vez 

mais euforia naqueles que não o podem adquirir, porém é objeto de status para 

aqueles que podem pagar por seus bens, e para alguns profissionais de marketing 

atrelados ao mercado de luxo, esse motivo é o que movimenta o setor. 

Apesar de certas dificuldades conjunturais, muitos estudos prospectivos 
prometem um belo futuro ao luxo; a emergência de novas classes 
abastadas, a globalização e a abertura da lista dos países relacionados com 
o consumo de luxo constituem tendências geradoras de um forte potencial 
de desenvolvimento do setor (LIPOVETSKY, 2005, p. 14) 

Reside nesta forma os conceitos e valores do luxo, onde determinadas 

marcas de prestigio, hotéis renomados, restaurantes estrelados, diferem daqueles 
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não conhecidos por possuírem os cinco valores e motivações apresentados por 

Vigneron e Johnson (1999), os valores para o consumo do luxo se pautam em 

conspicuidade, unicidade, sociabilidade, emoção e qualidade; e as motivações para 

o consumo do luxo são: Veblenianismo122, a esnobação/ostentação, o efeito adesão, 

o hedonismo e o perfeccionismo. 

O luxo como algo exclusivo das classes altas ditou por muito tempo modos 

de comportamento que influenciam toda a sociedade, comportar-se de forma 

elegante é forma de ascensão ao luxo. Hoje o luxo tende a ser mais intimista do que 

ostentação de bens materiais. Porém, permanece no imaginário popular que é 

preciso consumir itens ou serviços de luxo para que se tenha certo status entre os 

demais membros de um determinado grupo ou parte da sociedade. 

Em nossos dias, o setor constrói-se sistematicamente como um mercado 
hierarquizado, diferenciado, diversificado, em que o luxo de exceção 
coexiste com um luxo intermediário e acessível. Esfera daí em diante plural, 
o luxo "estilhaçou-se", não há mais um luxo, mas luxos, em vários graus, 
para públicos diversos. Por isso, ao menos ocasionalmente, o luxo aparece 
como um bem ao alcance de quase todos os bolsos [...]. De um lado, 
reproduz-se, em conformidade com o passado, um mercado extremamente 
elitista; do outro, o luxo enveredou pelo caminho inédito da democratização 
de massa (LIPOVETSKY, 2005, p. 15). 

Podemos ver novos itens de luxo contemporâneos, como: tempo, atenção, 

sossego, meio ambiente e a segurança (ENZENSBERGER, 1997). Desta forma o 

luxo influência principalmente na área psicológica, estando relacionada ao desejo, 

despesas, ostentações, sonhos e provocações (MARSEILLE, 2002). 

[...] o luxo se afirmava como algo além da necessidade, presentemente não 
é por isso menos fundamental, já que o consumidor procura prazer, imagem 
social, posse, prestígio, uma valorização pessoal. O seu consumo não é 
racional, mas emocional, muitas vezes movido pela necessidade de se 
afirmar socialmente ou melhorar a autoestima (MANGORRINHA, 2014, p. 
119). 

Comumente empresas utilizam de termos como Luxo, Prestige, VIP, 

Privilege para informar aos seus clientes que determinado produto garantirá um 

valor agregado, seja pela sofisticação ou como forma de exclusividade. As empresas 

aéreas ao fornecerem aos seus clientes classes, automaticamente os separam, 

_______________  
 
122 Entendido como o desejo de bens por terem preços muito elevados. 
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assim, sabemos que os serviços da classe econômica são inferiores aos da classe 

executiva, que por sua vez é inferior aos da primeira classe.  

Nota-se que neste modal os assentos na primeira classe são em poucas 

quantidades variam pouco mais de uma dezena, ao passo que a executiva oferece 

alguns assentos a mais, distanciando enormemente das centenas de assentos da 

classe econômica. Como forma de incentivar os passageiros a um status melhor, as 

empresas agora oferecem assentos com nomes que induzem ao passageiro às sutis 

diferenças, como “economy-plus”. 

As motivações de luxo e prestígio parecem, assim, depender mais da 
maneira de viajar do que do destino, pelo que a base do estudo em análise 
consubstanciou-se na hipótese de que as motivações de prestígio 
influenciam as intenções (MANGORRINHA, 2014, p. 127). 

O fator que limita os clientes do turismo de luxo é o preço alto, indicativo de 

qualidade e exclusividade. A International Luxury Travel Market (ILTM, 2018) aponta 

que 25% da receita do turismo mundial vem desse setor, onde se gasta 

aproximadamente 7 vezes mais que os demais turistas, porém a parcela do público 

de alto luxo é de apenas 3%. Entre os viajantes de luxo há uma categoria 

denominada de “viajantes super premium”, que busca algo a mais no segmento, 

dados apontam que o turismo de luxo deve ter gerado receita em torno de US$ 119 

bilhões em 2016. 

Ao analisar o consumo de um turista LGBTQ+, deve-se fazer uma 

observação à sua classe social, o que tem ligação direta com o padrão de consumo 

à ele ligado, este poder econômico possibilita um estilo de vida hedonista, onde o 

prazer, o status, o luxo, a sensação de bem-estar, exclusividade e supremacia se faz 

necessário para a sua existência enquanto indivíduo. 

Figuras importantes do cenário da moda como Versace, Calvin Klein, 

Clodovil Hernandez, Alexandre Hercovicz personificam a relação entre o público 

LGBTQ+ e o consumo de luxo, embora produzissem moda para ambos os sexos. 

Luxo não requer, necessariamente, um tal critério, uma vez que se refere 
aos benefícios hedónicos das marcas relacionadas a um estilo de vida 
refinada, que não precisa ser excecional. Além disso, tem sempre um valor 
de prestígio, sobre o qual há um julgamento avaliativo positivo, enquanto o 
luxo pode ser negativo se for muito ostensivo. (MANGORRINHA, 2014, p. 
121) 
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Voar em primeira classe vai além do status, é uma experiência de prazer, é 

ser conquistado pelos serviços oferecidos, e faz com que passageiros dispostos a 

arcar com os gastos desses mimos não temam ao adquiri-los, pois estão certos de 

que é algo exclusivo, sendo este um dos ideais dos turistas de luxo. 

Para Lipovetsky (2005, p. 57) a prática do turismo, “as viagens e o lazer, o 

ideal de bem-estar e da melhor aparência deixaram de ser normas elitistas”, assim o 

“consumidor-viajante”, maneira como Lipovetsky (2007) se refere aos turistas, é 

incentivado a consumir em diferentes espaços-tempos, como exemplo apresentas 

os aeroportos que se “tornam locais de hiperconsumo, com seu lote de lojas, dutty-

free, fitness-center, piscina, hotéis, restaurantes” (p. 106); em seguida adverte: “Os 

‘não-lugares’ estão em via de tornar-se zonas comerciais repletas de produtos 

básicos, mas também de marcas, de produtos culturais, de artigos de luxo” (p. 107). 

Nessa aposta do consumo de luxo, para Lipovetsky (2007, p. 108) 

enquadram-se também os “navios de cruzeiro [que] graças a uma infinidade de 

serviços multimídia centrados em torno do divertimento, dos jogos e da informação” 

tem atraído um público que anseia por esses prazeres, por essas experiências, por 

esse consumo. 

Para averiguar se os/as turistas LGBTs, em especial, os turistas gays e 

bissexuais masculino, consumem de atividades turísticas, prostituição, espaços gay-

friendly e espaços sexuais, quais destinos são visitados, se o consumo se dá no 

segmento de luxo, adotou-se uma análise documental e empírica com vista a obter 

respostas para os questionamentos iniciais. 
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5 OS PERFIS DOS TURISTAS GAYS 
 

A comprovação da relação entre consumo hedonista e o público gay 

conforme colocado na hipótese inicial foi obtida através de pesquisas sobre 

consumo gay nas destinações turísticas visitadas. Estas informações foram obtidas 

em revistas, guias para turistas gays, como também as estatísticas produzidas pelo 

Observatório de Turismo da cidade de São Paulo, pesquisas de mercado elaboradas 

pelo Community Marketing & Insights (CMI), Out Now, LGBT Capital, além da 

aplicação de dois questionários a turistas LGBTs brasileiros aplicados no ano de 

2018 e 2019. 

Para se traçar um perfil dos turistas gays foi escolhido para esta análise os 

estudos realizados pelo CMI, que são adotados pelo mercado LGBT, inclusive pela 

IGLTA, que foi parceira das pesquisas nos anos de 2016, 2017 e 2018, fazendo 

ampla divulgação e uso dos dados. Estas pesquisas são geralmente financiadas por 

Convention & Visitors Bureau, que possuem interesses neste segmento. 

A pesquisa aplicada aos participantes da 22ª Parada do Orgulho LGBTI+ de 

São Paulo, ocorrida em 3 de junho de 2018, teve como tema “Poder para LGBTI+, 

Nosso Voto, Nossa Voz”, a quantidade de participantes do evento não foi divulgada 

pela Polícia Militar, porém os organizadores estimam um público de 3 milhões de 

pessoas (GLOBO, 2018) que festaram ao redor de 18 trios elétricos. Na ocasião 

deste evento, 51 pessoas foram entrevistadas para compor a pesquisa inicial123, que 

após alterações foi reaplicada no ano seguinte.  

A pesquisa sob o título “Turistas LGBT e o Consumo em viagens de lazer” 

foi realizada no mês de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, obtendo 1730 

respostas, das quais 1403 respostas foram consideradas válidas para compor a 

amostra deste estudo (respondentes autoidentificados como gays, bissexuais 

masculinos e transexuais masculinos gays ou bissexuais). O questionário online, 

caracterizado como survey, foi disponibilizado na plataforma Google Forms, sendo o 

link enviado por e-mail para os inscritos no Congresso Internacional LGBTI+124, 

_______________  
 
123 O Pré-teste encontra-se publicado. Ver: NEVES, C. S. B.; BRAMBATTI, L. E. O comportamento do 

turista LGBT com relação ao consumo em viagens de lazer. Rosa dos Ventos – Turismo e 
Hospitalidade, 11(4), p. 832-846, out-dez, 2019. DOI: 
http://dx.doi.org/10.18226/21789061.v11i4p832. 

124 O evento se propôs a discutir questões específicas da academia, dos movimentos sociais e das 
empresas relativas à população LGBTI+, também estiveram presentes representantes de governos 
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ocorrido em Curitiba entre os 13 a 15 de novembro de 2019, além de divulgação nas 

redes sociais Facebook, Instagram e Whatsapp. 

 

5.1 PERFIL DE TURISTAS LGBTQ+ NORTE-AMERICANOS 

 

A Community Marketing & Insights (CMI), fundada em 1992 é uma empresa 

de pesquisa de mercado, focada em realizar estudos mais aprofundados de forma a 

ajudar os profissionais de diversas áreas, a compreender temas como a influência 

na economia, no marketing e em decisões de consumo da comunidade LGBTQ+. 

Essas pesquisas estão sendo efetuadas há 25 anos, por meio de plataformas online 

e entrevistas de grupos em 3 regiões do mundo: na Europa, América do Norte e na 

Ásia. Destaque para o uso das metodologias e experiências ao considerar as 

abordagens, as fontes dos respondentes da pesquisa e em última análise, a 

validade e a utilidade dos resultados procurados. 

A investigação sobre o perfil de turistas LGBTQ+ é realizada anualmente 

pelo CMI por meio de surveys. O CMI possui metodologias de pesquisas próprias, o 

que resulta que em alguns anos ocorre a elaboração de questionamentos diferentes, 

a fim de atender aos anseios do mercado, em especifico, dos patrocinadores. O que 

se expõe a seguir é a consolidação de dados para uma melhor compreensão. Para 

tanto, será utilizado diversos relatório que apresentam questionamentos iguais ou 

similares, possibilitando a comparação de dados entre si125. 

Inicialmente, pode-se perceber na Tabela 3 que a quantidade de pessoas 

que responderam os questionários ao longo dos anos, nota-se que entre os anos de 

2012 e 2019, o ano de 2012 teve maior número de respondentes, enquanto o ano de 

2013 o inverso. Se somados, há um total de 34.733 respostas válidas.  

 

TABELA 3 – TOTAL DE RESPONDENTES LGBTQ+ DOS RELATÓRIOS DO CMI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total de LGBTQ 5784 3184 3503 3772 3723 3703 5709 5355 

Gays e Bissexuais Masculinos 4059 2094 2132 2264 2308 2333 3567 3341 
Lésbicas e Bissexuais Femininas 1247 983 1179 1406 1191 1148 1708 1535 

                                                                                                                                        
e agências internacionais. Mais informações estão disponíveis em: 
https://congressolgbti.org/apresentacao/. 

125 É preciso notar que os dados quando separados por gênero apontam para turistas gays e 
bissexuais masculinos, tal como para lésbicas e bissexuais feminino, nesta subseção doravante 
denominados apenas de gays e lésbicas. 
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Travestis, Transexuais, 
Transgêneros, Queer e outros 478 107 192 102 224 222 434 479 

FONTE: O autor (2020) adaptado de CMI (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 

 

Além de fazer algumas divisões por orientação sexual ou de gênero, o CMI 

tanto faz divisões por faixa etária, o que possibilita analisar determinadas variáveis a 

partir da idade do participante, desta forma, os relatórios apontam para três 

gerações, os Millennials (a população mais jovem, nascidos entre 1981 e 1998), a 

Geração X (compreende os nascidos entre 1965 e 1980), e a geração Baby Boomer 

(aqueles nascidos entre a época de 1946 a 1964), essas divisões respeitam ás 

porcentagens iguais para cada geração, conforme se nota na Tabela 4, o CMI 

inquiriu sobre a idade dos respondentes em 2014, 2016 e 2017. 

 

TABELA 4 – IDADE DOS ENTREVISTADOS LGBTQ+ 

Faixa Etária 2014 2016 2017 
18 a 24 anos 4% 7% 5% 
25 a 29 anos 10% 9% 10% 
30 a 34 anos 10% 11% 12% 
35 a 39 anos 10% 9% 11% 
40 a 44 anos 10% 8% 10% 
45 a 49 anos 12% 10% 10% 
50 a 54 anos 13% 11% 11% 
55 a 59 anos 10% 10% 10% 
60 a 64 anos 10% 10% 10% 
65 a 69 anos 6% 9% 7% 

Acima de 70 anos 5% 6% 6% 

FONTE: O autor (2020) adaptado de CMI (2014, 2016, 2017). 

 

A pesquisa realizada no ano de 2018 traz 31,05% de Millenials, 28,74% da 

Geração X, e 40,20% da geração Baby Boomer; já o relatório de 2019, apresenta 

30,90% para Millenials, 30,75% para a Geração X, e 38,33% de respondentes da 

geração Baby Boomer.  

A prática do turismo é influenciada pelo estado civil do turista, uma vez que 

ele pode viajar a lazer acompanhado de diferentes pessoas, modificando a atividade 

e o consumo conforme o grupo que se insere, percebe-se que os últimos relatórios 

apresentados pelo CMI a porcentagem maior figurou entre 2014 e 2015 entre os 

solteiros, seguido pelo público casado, o ano de 2017 apresentou variação, 
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invertendo as posições, a maior porcentagem dos turistas daquele ano era casados, 

a Tabela 5, apresenta as porcentagem dos diversos estados civis. 

 

TABELA 5 – ESTADO CIVIL DOS ENTREVISTADOS 

 2014 2016 2017 
Solteiro 31% 41% 31% 
Casado 25% 32% 34% 

Em um relacionamento e morando junto 
com a pessoa 19% 17% 15% 

Em um relacionamento mas não 
morando junto com a pessoa 9% Não 

Informa 10% 

Noivo 3% 3% 3% 
União Civil 1% 2% 2% 
Divorciado 1% 2% 2% 
Viúvo/Viúva 2% 2% 2% 

Outro 1% 1% 1% 

FONTE: O autor (2020) adaptado de CMI (2014, 2016, 2017). 

 

A Tabela 6, assim como as anteriores, possibilita fazer comparações entre 

os anos de 2014, 2016 e 2017, nesta pode-se perceber que a maior porcentagem de 

respondentes possuía renda entre 50 mil e 99,9 mil dólares anuais, o que representa 

que a renda mensal destes turistas LGBTQ+ varia entre 4.166 a 8.325 dólares 

mensais. Os relatórios subsequentes não questionaram a renda dos turistas. 

 

TABELA 6 – RENDA ANUAL EM DÓLARES 

 2014 2016 2017 
Menos que 50 mil 30% 28% 25% 
50 mil a 99,9 mil 30% 29% 30% 

100 mil a 149,9 mil 17% 18% 18% 
Maior que 150 mil 17% 19% 21% 
Prefere não falar 7% 7% 7% 

FONTE: O autor (2020) adaptado de CMI (2014, 2016, 2017). 

 

O público LGBT é caracterizado por não possuir filhos, porém houve 

preocupação em identificar os turistas LGBTQ+ com filhos menores de 18 anos, 

vivendo ou não na mesma habitação, entre os anos de 2014 a 2018, questionando 

pais e mães sobre a prática do turismo com os filhos, inquirindo sobre a escolha de 

hotéis e destinos, idade dos filhos, quantidade de filhos e outras questões. A Tabela 
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7, mostra a quantidade e porcentagem de pais e mães em relação aos anos de 

publicação dos relatórios, ocorrendo maior incidência no ano de 2017, com 8,8%. 

 

TABELA 7 – LGBTQ+ COM FILHOS MENORES DE 18 ANOS 

Quantidade Porcentagem 
2014 264 7,48% 
2015 467 12,38% 
2016 220 5,9% 
2017 325 8,8% 
2018 317 5,6% 

FONTE: O autor (2020) adaptado de CMI (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 

 

O CMI questionou os participantes da pesquisa quanto à quantidade de 

viagens a lazer, a trabalho, bem como, a quantidade de voos e pernoites em hotéis a 

lazer. Conforme dito anteriormente, a organização adota metodologia própria, 

refletindo que nos anos de 2012 e 2013 apresentou os dados de gays e lésbicas 

separados, enquanto que de 2014, 2015 e 2016 não inquiriu os participantes. A 

Tabela 8, apresenta além dos dados de 2012 e 2013, as médias aglomeradas do 

público LGBTQ para os anos de 2017, 2018 e 2019, acrescido da média de viagens 

para visitar amigos e familiares. 

 

TABELA 8 – MÉDIAS DE VIAGEM, VOOS E PERNOITES A LAZER DE LGBTQ+ 

 
Gays Lésbicas LGBT 

2012 2012 2012 2013 2017 2018 2019 
Média de viagens a Lazer 4,7 4 4 4 3,2 3,1 3,1 
Média de viagens para visitar amigos e familiares N/I N/I N/I N/I 2,3 2,2 2,2 
Média de viagens a trabalho 3,2 3 2,7 2 1,4 1,5 1,5 
Média de números de voos (ida-volta) 3,7 3 2,7 2 3,7 4 4 
Média de noite em hospedagem a lazer N/I 9 N/I 7 10,5 11,6 11,2 

N/I = Não Informado. 

FONTE: O autor (2020) adaptado de CMI (2012, 2013, 2017, 2018, 2019). 

 

A Tabela 9 reflete o perfil do turista LGBTQ+, segundo o CMI, na referida 

tabela encontra-se os dados referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, podendo 

perceber que a porcentagem de turistas de luxo é consideravelmente menor se 

comparada aos demais tipos de viajantes, a média para toda a população LGBTQ+ 
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é de 4%, para todos os anos da pesquisa, enquanto que nos demais perfis há 

pequenas variações, o que representa uma estabilidade das respostas. 

 

TABELA 9 – TIPO DE VIAJANTE 

  
LGBTQ+ Gays Lésbicas Trans e Queers 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Luxo 4% 4% 4% 5% 5% 5% 3% 2% 3% N/I 0% 3% 

Moderado, com um 
pouco de luxo 32% 32% 33% 36% 36% 38% 30% 28% 29% N/I 21% 22% 

Moderado 26% 24% 22% 27% 25% 24% 25% 25% 25% N/I 16% 18% 

Econômico com um 
esbanjo ocasional 29% 29% 30% 25% 24% 26% 33% 34% 33% N/I 41% 34% 

Econômico (Budget) 8% 11% 10% 7% 10% 8% 8% 11% 10% N/I 21% 24% 

N/I = Não Informado. 

FONTE: O autor (2020) adaptado de CMI (2016, 2017, 2018). 

 

A pesquisa apresenta outras leituras de perfis dos turistas, o que é 

organizado e exposto na Tabela 10, que expõe os interesses em visitar um destino, 

bem como, os atributos que um destino deve ofertar ao turista LGBTQ+. Nos dados 

da Tabela 10, há variáveis que não foram inquiridas em determinados anos, o que 

impede uma análise comparativa mais aprofundada. Nota-se que todas as variáveis 

apresentam no mínimo dois dados, enquanto outras aparecem nos quatro anos de 

pesquisa. 

O interesse em destino de compras ou destino de luxo é o de menor 

incidência, enquanto destinos para relaxar foram os de maior interesse nos anos de 

2016 e 2019; que são seguidos por turismo em grandes centros urbanos (vide anos 

de 2016 e 2018). As atividades ao ar livre, que possibilita a prática de caminhada ou 

ciclismo, inseridas em meio a natureza é a que mantém menor variação ao longo 

dos últimos quatro anos. 

 

TABELA 10 – INTERESSES E ATRIBUTOS NOS/DOS DESTINOS PARA TURISTAS LGBTQ+ 

2015 2016 2017 2018 2019 
Clima quente em relação ao local de origem N/I 48% N/I 26% N/I 

Atividades urbanas; Turismo em grandes centros urbanos N/I 67% N/I 66% N/I 

Visita a Museus e/ou Espaços Culturais 31% 58% 27% N/I 27% 

Destino de Sol e Praia; Resorts N/I 52% N/I 37% N/I 
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Aventura ao ar livre, caminhadas e/ou ciclismo; Atividades na 
natureza N/I 38% 38% 37% 38% 

Entretenimento direcionado à LGBT N/I 36% 35% N/I 35% 

Entretenimento cultural, vida noturna, eventos não-LGBT 21% 35% 23% N/I 27% 

Visita a restaurantes; Festivais e/ou roteiro de Gastronomia/Vinho 58% 52% 37% N/I N/I 

Compras e/ou Turismo de Luxo N/I N/I 8% N/I 8% 

Destinos de Inverno e/ou Montanha; Prática de Esqui, N/I 14% N/I 22% 14% 
Turismo Familiar; Turismo com crianças; Visita a Parques 

Temáticos N/I 22% 23% 11% N/I 

Destinos populares entre LGBT N/I 42% 45% 36% 39% 

Atrativos turísticos únicos 28% N/I 63% N/I 63% 

Destino com atrações históricas N/I 56% 48% 48% 48% 

Destino oferece oportunidades para relaxamento 42% 69% 37% N/I 73% 

N/I = Não Informado. 

FONTE: O autor (2020) adaptado de CMI (2016, 2017, 2018 e 2019) 

 

A Tabela 11 é derivada do mesmo questionamento anterior exposto na 

Tabela 10, porém apresenta os dados separados por gênero, visto que há 

porcentagens que diferem significativamente entres os turistas gays e lésbicas. 

Pode-se perceber que na variável “atividades urbanas; turismo em grandes centros 

urbanos” os percentuais vistos em 2012, 2013 e 2016 são superiores em mais 10% 

se comparados gays sobre lésbicas; tal como a variável “aventura ao ar livre, 

caminhadas e/ou ciclismo; atividades na natureza” possui variações similares nos 

anos de 2017, 2018 e 2019, sendo de maior interesse para lésbicas. 

As atividades de entretenimento para o público LGBT é de 20% maior 

interesse para gays se comparado às lésbicas, no ano de 2017 e 2019, gays 

possuem 44% de interesse em destinos com oferta deste tipo de entretenimento, 

enquanto que as lésbicas possuem 24% de interesse. A procura por destinos 

consolidados para a prática do turismo LGBT é maior entre o público masculino, nos 

anos de 2016, 2017 e 2018, os gays afirmaram ter uma média de 14,66% maior de 

chances de visitar estes destinos do que as lésbicas. 

 

TABELA 11 – INTERESSES E ATRIBUTOS NOS/DOS DESTINOS POR GÊNERO 

 
Gays Lésbicas 

2012 2013 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2016 2017 2018 2019 
Clima quente em relação ao 

local de origem 67% 44% 48% N/I 31% N/I 66% 41% 43% N/I 22% N/I 

Atividades urbanas; Turismo 
em grandes centros urbanos 23% 35% 75% N/I 72% N/I 12% 18% 60% N/I 60% N/I 

Visita a Museus e/ou 
Espaços Culturais 32% 44% 58% 25% N/I 25% 27% 44% 58% 30% N/I 30% 
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Destino de Sol e Praia; 
Resorts 27% 34% 40% N/I 41% N/I 30% 36% 34% N/I 35% N/I 

Aventura ao ar livre, 
caminhadas e/ou ciclismo; 

Atividades na natureza 
19% 24% 38% 29% 32% 29% 28% 39% 46% 46% 42% 46% 

Entretenimento direcionado 
à LGBT 44% 48% 36% 44% N/I 44% 23% 28% 32% 24% N/I 24% 

Entretenimento cultural, vida 
noturna, eventos não-LGBT 26% 28% 35% 24% N/I 25% 15% 18% 34% 23% N/I 30% 

Visita a restaurantes; 
Festivais e/ou roteiro de 

Gastronomia/Vinho 
32% 35% 52% 36% N/I N/I 24% 32% 54% 37% N/I N/I 

Compras e/ou Turismo de 
Luxo 18% 18% N/I 10% N/I 10% 12% 9% N/I 7% N/I 7% 

Destinos de Inverno e/ou 
Montanha; Prática de Esqui, 12% 5% 15% N/I 20% 15% 9% 2% 13% N/I 24% 14% 

Turismo Familiar; Turismo 
com crianças; Visita a 
Parques Temáticos 

7% 4% 22% N/I 12% N/I 18% 12% 19% N/I 9% N/I 

Destinos populares entre 
LGBT 43% N/I 47% 50% 45% N/I 40% N/I 32% 38% 28% N/I 

Atrativos turísticos únicos N/I N/I N/I 62% N/I 62% N/I N/I N/I 65% N/I 65% 
Destino com atrações 

históricas N/I N/I 56% 49% 46% 49% N/I N/I 52% 47% 41% 47% 

Destino oferece 
oportunidades para 

relaxamento 
57% 61% 69% 31% N/I N/I 58% 65% 73% 42% N/I N/I 

N/I = Não Informado. 

FONTE: O autor (2020) adaptado de CMI (2012, 2013, 2016, 2017, 2018 e 2019).  

 

O interesse em “visitar museus e/ou espaço culturais” era igual para gays e 

lésbicas nos anos de 2013 e 2016, ao passo que nos anos de 2017 e 2019, as 

lésbicas apresentam 5% maior interesse nestas atividades. 

Referente à investigação sobre as destinações frequentadas para lazer por 

turistas LGBTQ+ a CMI apresenta anualmente rankings destas destinações. Para 

que se tenha melhor compreensão destes destinos pode-se observar na Tabela 12 

que apresenta os países visitados nos anos de 2012, 2013 e 2014, por pessoas 

LGBTQ+, sem distingui-las por gênero, com isso percebe-se que há pequenas 

flutuações das posições ranqueadas, como por exemplo a Espanha perdendo a 5ª 

colocação no ano de 2014. Nos anos seguintes o CMI passou a apresentar a tabela 

de destinos internacionais separada por gênero/identidade, pois identificou-se 

motivações de viagens diferentes entre o público LGBTQ+.  

 

TABELA 12 – VIAGENS AO EXTERIOR DE TURISTAS LGBTQ NORTE-AMERICANOS 

LGBTQ+ Gays Lésbicas 
2012 2013 2014 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Canada 13% 13% 12% 14% 14% 15% 12% 12% 12% 
México 8% 7% 6% 13% 12% 12% 8% 8% 8% 

Reino Unido 9% 7% 6% 9% 8% 9% 5% 6% 6% 
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França 8% 7% 5% 9% 7% 7% 5% 4% 5% 
Espanha 7% 6% 4% 7% 5% 6% N/I N/I N/I 

Alemanha 6% 5% 5% 7% 5% 6% 3% N/I N/I 
Itália 5% 5% 4% 6% 5% 6% 3% 4% 4% 

Holanda 4% 3% 3% 5% 4% 5% N/I 4% 3% 

N/I = Não Informado. 

FONTE: O autor (2020) com base nos Relatórios do CMI (2012, 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019). 

 

Os relatórios utilizados para elaborar a Tabela 12 ainda apresentam 

porcentagens para outros destinos: em 2012 e 2013, Tailândia figurou na lista dos 

turistas LGBTQ+, voltando a surgir apenas em 2018, com 3%; mesma porcentagem 

que Grécia no ano de 2017, e Austrália nos anos de 2018 e 2019.  

Dos países sem menção nos estudos de 2012, 2013 e 2014; Portugal 

aparece como visitados por 3% dos turistas gays que viajaram ao exterior nos anos 

de 2017 e 2018; caso similar ocorre com o Japão, que apareceu com mesma 

porcentagem nos anos de 2017, 2018 e 2019; das turistas lésbicas que viajaram ao 

exterior no ano de 2018, 3% informaram ter visitado a Irlanda. 

O 20º e 21º Relatório de Turismo LGBTQ+, respectivamente dos anos 2015 

e 2016, não inquere os turistas sobre os países visitados. 

 

5.1.1 Análise do perfil de turista LGBTQ+ norte-americanos (CMI) 

 

Os relatórios emitidos pelo CMI – patrocinados por Conventions & Visitors 

Bureau dos EUA e Canadá e em parceria com a IGLTA – permite traçar um perfil do 

turista norte-americano, que por falta de estudos parecidos, acaba incutindo estas 

características aos demais turistas mundiais. 

O turista gay que compõe a amostra dos estudos do CMI, majoritariamente 

se autoidentificam como turistas moderados com um pouco de luxo, enquanto as 

turistas lésbicas e de gênero expansivo, se percebem como turistas econômicas 

com algum esbanjo ocasional. Apenas 5% dos turistas gays se identificam como 

turistas de luxo, e turistas lésbicas, 3%. 

Ao se confrontar a percepção do turista quanto a seu perfil econômico, 

juntamente com as informações de renda, é possível ver que mais de 17% dos 

turistas LGBTQ+ informaram ter renda anual acima de 150 mil dólares, enquanto 
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que a renda anual que mais contempla os turistas se enquadra nos ganhos abaixo 

dos 100 mil dólares.  

Os relatórios de 2016, 2017 e 2018, tem como diferencial apresentar o tipo 

de viajante (descritos na Tabela 9) também pela faixa etária, o que mostra que os 

Turistas de Luxo pertencentes a geração Baby Boomer é de 6%, contra os mais 

jovens, que representam apenas 2%. Em comparação aos Turistas Econômicos 

(Budget) os Millenials, representam a maioria se comparado aos Baby Boomers 

(14% contra 9% no ano de 2018). 

Para além dos dados apresentados nas Tabelas 3 a 12, os relatórios 

possibilitam averiguar que da amostra que compõe o estudo de 2019, 79% 

afirmaram possuir passaportes válidos (CMI, 2019); 40% dos turistas LGBTQ 

possuem algum cartão de crédito atrelado ao programa de milhagem, enquanto 70% 

fazem parte de algum programa de fidelidade de alguma companhia aérea e 54% de 

programas da rede hoteleira (CMI, 2018); 13% dos turistas LGBTQ+ realizaram 

algum cruzeiro (CMI, 2017). 

Desta arte, pode-se afirmar que o interesse em viajar dos turistas LGBTQ+ é 

perceptível, uma vez que há interação dos viajantes com os prestadores de serviço 

turístico, como companhias aéreas, rede hoteleira e órgãos oficiais, o que é refletido 

na Tabela 12 sobre os países visitados. Os estudos do CMI, também inquerem 

sobre as cidades mais visitadas no país, Nova York (NY) figura em todas as 

categorias como principal, ou seja, é o destino mais visitados por turistas gays e 

lésbica para lazer, como também o destino mais visitado para negócios (CMI, 2012; 

2013; 2014; 2017; 2018; 2019). 

As cidades de Las Vegas, San Francisco, Los Angeles e Região 

Metropolitana figuram nas posições logo abaixo (entre 2º e 4º lugar) para ambos 

turistas, gays e lésbicas (CMI, idem). Neste ranking aparece em 5º lugar, que público 

lésbico visitou com mais intensidade Washington DC, enquanto o público gay 

Chicago.  

Os países mais próximos, Canadá e México, são os que recebem maior 

quantidade e turistas LGBTs, seguidos pelo Reino Unido que é favorecido pelo 

idioma, outros países do continente europeu, detentores de grande acervo cultural, 

como França e Itália vêm logo em seguida. O modal aeroviário entre EUA e Europa 

é o que tem maior quantidade de aeronave entre continentes, o que favorece a 
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locomoção destes turistas, bem como as economias destes países, o câmbio entre 

Euro e Dólar favorece o turismo entre estes públicos. 

Com o advento da tecnologia percebe-se que os turistas LGBTQ+ tem 

aderido aos aplicativos e plataformas, o levantamento aponta que 38% dos turistas 

utilizam a plataforma AirBnb no ano de 2018 (CMI, 2018) – o relatório de 2019 

aponta leve aumento, 39% (CMI, 2019). O uso de sites como Expedia, Booking.com 

e Priceline foi apontado por 48% dos respondentes (CMI, 2018), enquanto 69% dos 

turistas LGBTQ+ acessam diretamente o site da rede hoteleira preferida (CMI, 

2019). O uso de agências de viagem físicas é adotado por apenas 3% do público 

(CMI, 2018; 2019). 

Ao levar em consideração que os turistas norte-americanos possuem um 

poder de compra126 maior que os brasileiros, pode-se afirmar que a prática do 

turismo é favorecida para o público estadunidense, que atrelado a uma maior e 

melhor malha rodoviária, ferroviária e aérea possibilita deslocamentos mais rápidos, 

longínquos e confortáveis. Assim, o turista LGBTQ+ (e também o heterossexual), 

pode deslocar-se com maior facilidade, já que o custo real das atividades de lazer é 

factível com a renda média anual informada. 

As atividades de lazer entre o público LGBTQ+, isso é, em bairros, bares, 

eventos, resorts e hotéis direcionados para o segmento é bem aceito por este 

público, porém não representa o interesse maior. A interação de gays e lésbicas não 

se restringe há apenas estes locais, o que faz com que este público procure áreas e 

empreendimentos que respeitem a diversidade sexual. O 24th Annual LGBTQ 

Tourism & Hospitality Survey, informa que para 74% dos LGBTQ é importante que o 

destino seja seguro, com baixos índices de LGBTfobia, 80% acreditam ser 

importante o destino ser LGBTQ-Friendly, em contraste, 30% afirmam ser valorável 

que o “destination is an LGBT hot spot” (CMI, 2019). A contemplação da natureza é 

mais importante para o público LGBTQ – 75% dos gays, 86% das lésbicas, e, 81% 

das pessoas Trans e queer (CMI, 2019). 

Acompanhar a demanda dos turistas LGBTQ+ é essencial para que o 

mercado se adeque ás necessidades deste segmento, o CMI vem fazendo isso há 
_______________  
 
126 Os resultados do “The Big Mac index”, índice criado pela revista The Economist em 1986 para 

medir poder de compra em diferentes nações, aponta que em 2019. “O Big Mac custa R$ 17,50 no 
Brasil e US$ 5,74 nos Estados Unidos. A taxa de câmbio implícita é de 3,05. A diferença entre isso 
e a taxa de câmbio real, de 3,81, sugere que o real brasileiro é de 19,9% desvalorizado” (THE 
ECONOMIST, 2020). 
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25 anos, trabalho que tem seu valor para o mercado, e para a academia, uma vez 

que estes dados são utilizados em pesquisas, como visto anteriormente em Neves e 

Brambatti (2018b; 2019) e Weeden, Lester e Jarvis (2016). Contudo, a metodologia 

adotada em não realizar determinadas perguntas ano após ano, impede uma 

comparação temporal do desenvolvimento das demandas deste público. 

Percebe-se que nos primeiros relatórios, (CMI, 2012; 2013; 2014) não há 

uma separação por gênero com maior ênfase, como ocorre nos estudos posteriores. 

O CMI ao perceber que gays e lésbicas tinham interesses diferentes readequou sua 

metodologia, fornecendo dados mais fiéis à demanda LGBTQ+. 

O interesse deste estudo em traçar um perfil exclusivamente do turista gay e 

bissexual masculino, é em parte prejudicado se adotar exclusivamente os relatórios 

emitidos pelo CMI, primeiramente que o turista gay norte-americano não reflete a 

realidade do turista gay brasileiro, e, pelo fato de que em alguns relatórios os dados 

são apresentados como sendo de todo o público LGBTQ+. 

Este estudo não adotou apenas o relatório mais recente (CMI, 2019), devido 

ao fato de que o teste inicial aplicado na cidade de São Paulo, em 2018 adotou 

como exemplo o 21th Annual LGBT Tourism & Hospitality Survey (CMI, 2016) e o 

22nd Annual LGBTQ Tourism & Hospitality Survey (CMI, 2016), onde se pode 

perceber a inclusão da sigla Q, refletindo as mudanças ocorridas na sociedade. 

Com o intuito de traçar um perfil do público brasileiro, os relatórios do CMI 

nortearam o teste inicial aplicado em 2018, bem como, o questionário aplicado no 

ano de 2019, que com uma amostra maior, e de abrangência nacional, alcança o 

objetivo proposto. 

 

5.2 O PERFIL DE TURISTAS LGBTS BRASILEIROS (2018) 

 

Para efetivar o estudo de campo, a técnica metodológica utilizada foi a 

realização de um questionário durante a 22ª Parada do Orgulho LGBTI127 de São 

Paulo, em 2018, realizada no dia 3 de junho. As perguntas do questionário estavam 

inseridas na plataforma Google Forms e as respostas foram transmitidas 

instantaneamente através de um smartphone conectado à internet. 

_______________  
 
127 A inclusão da sigla I, para representar os Intersexuais representa uma novidade para o evento, 

que anteriormente fora denominado apenas pela sigla GLS e posteriormente LGBT. 
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Diferentemente do que ocorreu nos anos de 2016, 2017 e 2019, o 

Observatório do Turismo de São Paulo, não realizou levantamento de dados nesta 

edição do evento, assim não é possível fazer uma comparação das informações 

constantes nessa seção com os dados do SPTuris. 

Não há consenso sobre o número de participantes da Parada do Orgulho 

LGBTI, uma vez que a Polícia Militar não forneceu números oficiais. Considera o 

Instituto Data Folha que na Avenida Paulista e arredores caberiam cerca de 1,5 

milhão de pessoas, para efeito de cálculo de amostragem, considerou-se estes 

dados para compor a população da pesquisa. Os dados do Observatório de Turismo 

da cidade de São Paulo, que realizou pesquisa semelhante na 21ª Parada do 

Orgulho LGBT de São Paulo, indica que perfil dos participantes foi de 80,7% de 

público LGBT e 19,3% de heterossexuais (SPTURIS, 2017). Pelo método de cálculo 

da plataforma SurveyMonkey (2018a, 2018b), para se obter um grau de 

confiabilidade de 80% e margem de erro de 9%, foi necessário se obter uma 

amostra de 51 questionários. 
Como possíveis hipóteses para a pesquisa, estão: (1) o turista LGBT, 

quando jovem, viaja sozinho, como mochileiro, hospeda-se em hostels, frequenta 

destinos friendly, gasta em baladas, boates e entretenimento; (2) na meia idade ou 

em união estável, viaja acompanhado, hospeda-se em hotéis em destinos friendly; 

gasta em bons restaurantes, ambientes culturais, baladas e entretenimento, locação 

de carro; (3) acima dos 50 anos, viaja acompanhado, se em união estável, com ou 

sem filhos, hospeda-se em bons hotéis ou locação de imóveis, frequenta bons 

restaurantes, ambientes culturais, gasta com aluguel de carro, adquire segunda 

residência, de preferência em praia. 

Foram entrevistadas 51 pessoas participantes do evento, dos quais 4 

afirmaram serem heterossexuais. Considera-se público LGBT as pessoas que se 

identificam como Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais. No início da Parada, 

não houve interesse dos participantes em responder à pesquisa, em função do ruído 

dos trios elétricos e do alto movimento.  

A forma encontrada de realizar a pesquisa, foi encontrar respondentes em 

um ambiente afastado do som alto, a estratégia foi aproximar-se da área onde 

estavam os banheiros químicos, local em que se formavam grandes filas, enquanto 

aguardavam para usar os sanitários os participantes aceitaram o convite para 
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responder as perguntas. Os dados foram tabulados nos programas Excel e Jasp, 

fornecendo dados indicativos, na forma de pré-teste para uma pesquisa a maior. 

Dos entrevistados, se disseram gays 54,90%, lésbicas somam 11,76%; 

bissexuais representaram 25,49%, totalizando 47 respondentes, os 7,84% que se 

identificaram heterossexuais não foram utilizados nos cálculos seguintes.  

Dos respondentes considerados não-heterossexuais, 63,82% são solteiros, 

23,40% estão namorando, 10,63% encontravam-se em um relacionamento estável 

e, 2,12% eram casados/das. 

A faixa etária dos gays, lésbicas e bissexuais respondentes é inferior a 42 

anos, sendo até 19 anos, 21,27%; respondentes de 20 a 24 anos, representam 

38,29%; aqueles com idade entre 25 e 29 anos, somam 34,04%; e acima de 30 

anos, 6,37%.  

Sobre a situação financeira, 27,66% afirmaram não possuir renda 

atualmente; 25,53% até R$ 1.254,00; 27,66% entre R$ 1.255,00 e R$ 2.004,00; 

14,89% entre R$ 2.005,00 até R$ 8.640,00; 2,12% de R$ 8.641,00 a R$ 11.261,00; 

2,12% acima de R$ 11.262,00. Com relação ao grau de formação, 46,80% 

declararam possuir ou cursar o ensino superior; 38,29% o ensino médio e 14,89 % 

Pós-Graduação.  

Dos participantes que se identificaram como LGBTs no questionário, 51,06% 

residem na região sudeste do Brasil; 21,27% reside na região sul do país; 17,14% 

são provenientes do nordeste brasileiro; enquanto 4,25% vieram da região norte e 

2,12% da região centro-oeste. Apenas 2,12% reside em outro país, não identificado 

na pesquisa. A Tabela 13, reúne todas as informações anteriores, ou seja, 

identidade, estado civil, idade, renda, escolaridade e local de residência. 

 

TABELA 13 – TURISTAS LGBT DA 22ª PARADA DO ORGULHO LGBTI DE SÃO PAULO  
Identidade  n=51 100% 
Gays 28 54,90% 
Lésbicas 6 11,76% 
Bissexuais 13 25,49% 
Heterossexuais 4 7,84% 

n=47 100% 
Solteiro/a 30 63,82% 
Namorando 11 23,40% 
Relacionamento(s) Estável(eis) 5 10,63% 
Casado/Casada 1 2,12% 

n=47 100% 
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Não tem renda atualmente 13 27,66% 
Até R$ 1.254 12 25,53% 
De R$ 1.255 a R$ 2.004 13 27,66% 
De R$ 2.005 a R$ 8.640 7 14,89% 
De R$ 8.641 a R$ 11.261 1 2,12% 
Acima de R$11.262 1 2,12% 

n=47 100% 
Sudeste 24 51,06% 
Sul 10 21,27% 
Nordeste 9 17,14% 
Norte 2 4,25% 
Centro-Oeste 1 2,12% 
Exterior 1 2,12% 

n=47 100% 
Ensino Médio 18 38,29% 
Ensino Superior 22 46,80% 
Pós-Graduação 7 14,89% 

n=47 100% 
Até 19 anos 10 21,27% 
De 20 a 24 anos 18 38,29% 
De 25 a 29 anos 16 34,04% 
De 30 a 35 anos 2 4,25% 
De 35 a 39 anos 0 0,00% 
De 40 a 45 anos 1 2,12% 

FONTE: O autor (2018) 

 

Das informações de dados pessoais, conclui-se que, dos participantes da 

22ª Parada do Orgulho LGBTI de São Paulo em 2018, a grande maioria é jovem até 

25 anos, solteiros ou namorando, não possui renda ou possui até R$ 1.254,00. 

No bloco de perguntas relativas ao consumo de viagens e lazer, identifica-se 

que 34% utiliza de agências de viagens físicas ou virtuais, enquanto 66% não 

utilizam agências. Quanto aos meios de hospedagem, a pergunta possibilitava 

múltiplas respostas, sendo que 61% utiliza casas de amigos ou familiares; 51% 

pousadas ou hotéis; 38,3% utiliza hostels; 29,8% AirBnB; 6,4 % hotel de luxo ou 

resort e apenas 4,3% faz locação de algum imóvel, conforme representado no 

Gráfico 1. 

Quando inqueridos sobre o local onde fazem suas refeições durante as 

viagens, 68,1% optam por lanchonetes, bares, cafés, pubs; 51,1% se alimentam em 

redes de fast food; 48,9% se alimentam no próprio hotel ou residências dos amigos 

e/ou familiares; 46,8% em restaurantes com culinária local; e 6,4% buscam 

restaurantes renomados ou estrelados. Sobre os serviços turísticos contratados, 
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53,2% não contrata serviços turísticos, utilizando os serviços existentes na própria 

localidade. 

 

GRÁFICO 1 – MEIO DE HOSPEDAGEM UTILIZADO PELOS TURISTAS LGBT 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Inquiridos sobre os serviços que os turistas LGBT participantes do evento 

comumente contratam e/ou utilizam quando em viagens de lazer, o Gráfico 2 

apresenta que 34% contrata seguro de viagens, 12,8 % faz locação de carros; 8,8% 

contrata transfers; 8,5% utiliza dos serviços do guia de turismo; 8,5% utiliza BusTur 

para conhecer os pontos turísticos do destino visitado e 2,1% utiliza o sistema 

público de transporte, como metrô e ônibus. 

 

GRÁFICO 2 – SERVIÇOS UTILIZADOS PELOS TURISTAS LGBT 

 

FONTE: O autor (2018). 
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Quanto aos atrativos visitados, o Gráfico 3 apresenta que 87,2% visitam os 

pontos turísticos gratuitos; 46,8 % visitam os pontos turísticos pagos; 78,7% 

frequentam ambientes culturais; 61,7 frequentam shows e espetáculos. Sobre a 

frequência a ambientes LGBT durante as viagens, 63,3% frequentam ambientes de 

vida noturna, como baladas boates e lounges; 61,7% frequentam bares, pubs e 

cafés; 59,6% frequentam locais públicos de encontros LGBTs; 8,5 % frequentam 

saunas. 

 

GRÁFICO 3 – LOCAIS VISITADOS PELOS TURISTAS LGBT 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Com relação à frequência de viagens, o Gráfico 4 expõe que os 

respondentes da 22ª Parada do orgulho LGBTI de São Paulo, quando se refere a 

viagens nacionais 36,2 % viajam uma vez por ano; 31,9% fazem até 3 viagens por 

ano; 7,5% entre 4 e 6 vezes por ano; 4,3% entre 7 e 10 vezes e 8,5% mais de 10 

viagens por ano. Sobre viagens ao exterior, as respostas condizem com a faixa 

etária e condição econômica dos respondentes, sendo que 53,2% nunca viajaram ao 

exterior; 36,2% viaja ao menos uma vez por ano; 8,5 % até 3 viagens ao ano e 2,1% 

mais de 3 vezes ao ano.  

Os destinos mais frequentados no Brasil são Rio de Janeiro e São Paulo e 

no exterior New York, Miami e Telaviv. 
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GRÁFICO 4 – FREQUÊNCIA DAS VIAGENS ANUAIS DE TURISTAS LGBT 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Conforme ilustra o Gráfico 5, referente a companhia de viagem, 46,8% 

responderam que viajam com amigos; 44,7% preferem viajar sozinhos; 38,3% viajam 

acompanhados de namorados ou esposa/marido e 34 % com os familiares. 

 

GRÁFICO 5 – ACOMPANHANTE DE VIAGEM DO TURISTA LGBT 

 

FONTE: O autor (2018). 
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5.2.1 Análises referentes aos turistas LGBTs brasileiros (2018) 
 

A partir dos dados obtidos, pode-se discutir a hipótese (1) colocada de que o 

turista LGBT, quando jovem, viaja sozinho, frequenta destinos friendly, hospeda-se 

em hostels, gasta em baladas, boates e entretenimento. A hipótese confirma-se, 

uma vez que 66% dos entrevistados tem até 25 anos; viajam com amigos, familiares 

ou sozinho; hospedam-se em casas de amigos, familiares, hostels e AirBnB. 

Possuem renda reduzida, frequentando redes de fast food e lanchonetes locais. 

Locomovem-se de ônibus e/ou metrô, fazem poucas viagens por ano, 

majoritariamente em destinos nacionais, sem a contratação de serviços turísticos. 

Dos que viajam, 66% não utilizam de agência de viagens. Os gastos com 

entretenimento são em boates, bares e lounges. Visitam atrativos turísticos gratuitos 

e preferem shows e espetáculos musicais. 

Com relação à hipótese (2), na meia idade ou em união estável, o turista 

LGBT viaja acompanhado, hospeda-se em bons hotéis e restaurantes, frequenta 

ambientes culturais, baladas e faz locação de carros. Esta hipótese se confirma nos 

respondentes de 26 a 41 anos dos investigados, com formação de ensino superior e 

pós-graduação; hospedam-se em casas de amigos, hotéis de luxo e resort, 

pousadas e também fazem uso de AirBnB. Quanto à alimentação, preferem utilizar 

restaurantes de culinária local e uso de restaurantes renomados. A renda deste 

grupo situa-se entre R$2.005,00 a R$11.000,00. Quanto aos serviços, contratam 

seguros de viagem, locação de carros, guias de turismo e utilizam o BusTur. 

Frequentam ambientes culturais e shows e espetáculos. Costumam visitar pontos 

turísticos pagos. 

Este grupo frequenta bares, pubs, baladas, boates, lounges e locais 

públicos. Viaja a lazer entre 3 e 10 vezes por ano no Brasil e para o exterior, viajam 

no mínimo uma vez por ano. As viagens são feitas em casal, acompanhados de 

namorado/da, esposa ou marido, poucos viajam sozinhos. Com relação à segunda 

residência, 20% já possui uma segunda casa. Os destinos mais visitados no Brasil 

são Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador e o Nordeste. No exterior os 

destinos mais citados foram Barcelona, New York, San Francisco, Buenos Aires e 

Amsterdam. 
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Com relação à hipótese (3), não se confirmou, uma vez que não houve 

meios de se confirmar, já que não se obteve respondentes com idade superior a 50 

anos. 
De acordo com o objeto proposto nesta pesquisa, das leituras realizadas, 

dos dados da pesquisa empírica e das análises dos relatórios de pink money, nos 

quais afirmam que o público LGBT movimenta cerca de 3 trilhões de dólares por 

ano, possui um gasto maior em artigos supérfluos, desde que possuam uma 

estabilidade financeira, na forma de um consumo conspícuo e um estilo de vida que 

se aproxime das classes mais altas da sociedade. 
No caso do mercado brasileiro, marcado por forte concentração de renda, 

esse consumo assemelha-se ao segmento social que utiliza de parte dos seus 

rendimentos para uso com o lazer, com o gozo, com ócio, de maneira hedonista, 

conforme afirma Onfray. Comumente, ao analisar esse público, faz-se uma 

observação quanto ao seu padrão de consumo, ao poder econômico que detém, e 

como dito por Trigo (2009) o turismo é umas das opções para o público LGBT, 

fenômeno que vivenciam da forma como descreve Onfray (1999), onde buscam o 

prazer momentâneo, no presente. Prazer esse que confere uma sensação de bem-

estar, um bem supremo, necessário para sua existência. 

Com base nos resultados da pesquisa efetuada na 22ª Parada Gay de São 

Paulo, pode-se confirmar que o materialismo hedonista como dito por Onfray (1999), 

se firma diante da constatação do consumo de bens, da alegria dos participantes, da 

sensualidade executada, na sexualidade vivida, pelos participantes que viajaram 

para São Paulo, exclusivamente pelo prazer em participar do evento. A pesquisa 

realizada corrobora para quantificar tais experiências em viagens de lazer, 

possibilitando saber que idade, renda e relacionamento afetam no comportamento 

de viagem, modificando a forma de viajar, afetando na escolha de destinos, meios 

de hospedagem, serviços de alimentação, serviços turísticos e locais frequentados. 

O público LGBT vive o prazer de forma que não aceita depreciação, 

repressão e/ou proibição, essa parcela da população tem conquistado espaço na 

sociedade pós-industrial, tem evidenciado o seu estilo de vida, que exalta o gozo, o 

corpo, a sensualidade, o consumo, a felicidade, o status, o sucesso. Por estas 

práticas a identidade LGBT se distancia da ética cristã, e se aproxima do 

materialismo hedonista, uma vez que o valor supremo é o prazer profano, conforme 

afirma Onfray. 
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5.3 O PERFIL DOS TURISTAS GAYS E BISSEXUAIS MASCULINOS 

BRASILEIROS (2019-2020) 

 

A pesquisa survey realizada entre os meses de dezembro de 2019 e janeiro 

de 2020, foi hospedada na plataforma Google Forms; a divulgação e convite para 

participação da pesquisa ocorreu por meio das redes sociais, tais como Facebook, 

Instagram e Whatsapp, de outra forma também foi enviado e-mail aos inscritos no 

Congresso Internacional LGBTI. 

A plataforma Google Forms recebeu 1730 respostas, que foram 

armazenadas no software Excel, produzido pela Microsoft Office, versão 2016 

(16.0.6769.2017), que proporciona a elaboração de planilhas, tabelas, quadros e 

gráficos a partir das respostas obtidas. As interpretações das informações obtidas 

garantiram o anonimato dos participantes, pois as respostas foram tratadas de forma 

isoladas, relacionando-as exclusivamente com a pergunta que a originou. 

O survey foi dividido em quatro seções: na primeira seção buscou traçar um 

perfil socioeconômico dos turistas LGBTs, inquirindo-os sobre sua identificação 

sexual, idade, local de residência, grau de instrução, renda, idade, estado civil e se 

estes se enquadram no quesito paternidade ou maternidade. A segunda seção 

buscou identificar o consumo em viagens de lazer atrelados ao turismo. A terceira 

seção tem maior enfoque sobre a prática turística, inquirindo sobre quem e com 

quem o turista normalmente viaja, a frequência de viagem e sua percepção sobre o 

turismo LGBT. Por fim, a quarta seção investiga as motivações de viagens deste 

público. 

De todos os respondentes do survey, 9 respostas foram consideradas 

inválidas para o uso, pois 7 questionários foram respondidos por pessoas menores 

de 18 anos, e outros 2 foram repetidos com outro questionário, modificando em 

segundos a inserção no Google Forms, o que sugere uma falha na conexão com a 

internet da respondente, o que leva a optar apenas por uma resposta. Assim um 

total de 1721 respostas foram consideradas, para todo o espectro LGBT, conforme 

expõe o Gráfico 06. 
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GRÁFICO 6 – IDENTIDADES SEXUAIS E DE GÊNERO DA AMOSTRA 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Pessoas travestis e transexuais (1,21%; n=21) foram aglomeradas à direita 

do Gráfico 06 para melhor visualização, sendo que mulheres transexuais somam 

0,40%, homens transexuais somam 0,64%, e pessoas que se autoidentificam como 

travestis somam 0,17%. 

As respostas são oriundas de todos os estados brasileiros e de algumas 

cidades do exterior. Como o questionário foi realizado apenas em língua portuguesa, 

presume-se que os respondentes sejam brasileiros que residem em outros países, 

até porque perguntas realizadas ao longo da survey levam a este entendimento.  

Nesta pesquisa somente os dados de pessoas que se autoidentificaram 

como gays ou bissexuais masculinos serão utilizados, sejam eles cisgêneros ou 

transgêneros. Assim a amostra adotada nesta pesquisa é composta por 1320 gays, 

75 bissexuais masculinos e 8 homens transexuais gays ou bissexuais, totalizando 

1406 pessoas, representadas pelas porcentagens visíveis no Gráfico 07. 
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GRÁFICO 7 – RESPONDENTES CONSIDERADOS VÁLIDOS: GAYS E BISSEXUAIS MASCULINOS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

A idade dos respondentes varia de 18 a 64 anos; a média de idade de todos 

os turistas é de 30 anos. A faixa de idade compreendida ente os 20 e 39 anos é a 

que apresenta maior quantidade de respondentes, totalizando 84,96%, os turistas 

com mais de 60 anos são os que menor aparecem no estudo, apenas 0,50%, o 

Gráfico 08 traz uma pirâmide etária dos respondentes. 

Esta porcentagem pode refletir o acesso à internet, bem como às redes 

sociais no qual o link para participar da pesquisa foi divulgado. Tomando-se como 

base o relatório da International Telecommunication Union (ITU, 2019), apenas 

53,6% da população mundial teve acesso a internet no ano de 2019, o que 

representa 4,1 bilhões de pessoas. A OutNow (2017) apontou que no Brasil 5,7 

milhões de LGBTs possuem conexão com a internet. 
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GRÁFICO 8 – IDADES DOS RESPONDENTES GAYS E BISSEXUAIS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Os respondentes residentes no território nacional compreendem 96,08% 

(n=1348), residindo em todos os 26 Estados e no Distrito Federal, completam a 

amostra 3,92% (n=55) de brasileiros que residem em outros países, ao todo 21 

países foram citados como atual local de moradia, Estados Unidos e Portugal, são 

respectivamente, o que apresentam maior quantidade de emigrantes brasileiros. 

A região sudeste é a que apresenta a maior quantidade de turistas gays/bi 

que responderam ao survey, totalizam 634 pessoas (45,19%), seguidos pela região 

sul com 372 respondentes (26,51%), a região nordeste engloba 184 turistas gays e 

bissexuais (13,11%), centro-oeste e norte são, respectivamente, representados por 

108 e 50 respostas (7,70% e 3,56%). O Gráfico 09 evidencia ao lado esquerdo os 

respondentes que residem no exterior e o total de residentes no Brasil, ao lado 

direito do gráfico estão aglomerados por regiões. 

Analisando apenas as cidades brasileiras mencionadas, ou seja, 1348 

respostas (96,08%), São Paulo, a cidade mais populosa do país, é a que concentra 

a maior quantidade de respondentes, num total de 14,17% (n=191); Curitiba (8,68%; 

n=117) e Rio de Janeiro (7,64%; n=103), são as outras duas cidades mais bem 
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representadas no survey; estas três cidades juntas concentram 30,49% dos turistas 

analisados neste estudo. 

 

GRÁFICO 9 – LOCAL DE RESIDÊNCIA 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Pode-se perceber a maior incidência de respondentes concentra-se em 

cidade com mais de 1 milhão de habitantes, segundo o IBGE (2020), 

majoritariamente capitais de estados (em ordem de aparição: São Paulo, Curitiba, 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza, 

Belém, Recife e Salvador) e depois cidades com mais de 500 mil habitantes. 

Ainda sobre o local de residência dos respondentes, se somadas cidades 

longe dos grandes centros urbanos somam mais de ¼ do total, ou seja, 146 cidades 

(10,83%) foram citadas apenas uma vez, o que significa que apenas um morador 

respondeu ao survey; cidades com duas citações (n=44) correspondem a 6,53%, o 

que significa 88 respondentes, o Apêndice 2 traz todas as cidades citas do survey. 

A Figura 2 geolocaliza os respondentes, residindo no Brasil e no exterior a 

partir da plataforma Google Maps, no Apêndice 3 as imagens encontram-se 

ampliadas e separadas por região. Foram citadas 35 cidades espalhadas por 21 

países, e, 262 cidades brasileiras como local de residência, não houve respondentes 

que residissem no continente africano.  
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FIGURA 2 – GEOLOCALIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES GAYS E BISSEXUAIS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

A separação por localidade foi realizada apenas nesta etapa da pesquisa, 

com a finalidade de comparar se os turistas gays e bissexuais residiam em centros 

urbanos, com a aparição de cidades localizadas fora do Brasil, percebeu-se a 

necessidade de apresentá-las. 

Os respondentes informaram também no survey seu estado civil, sendo 

possível constatar que: aqueles que estão solteiros representam 45,76% (n=642) 

dos turistas gays e bissexuais; quem se encontra namorando representa 28,37% 

(n=398); a porcentagem de gays e bissexuais que moram na residência 25,87%, 

sendo que, 16,96% (n=238) estão em um relacionamento e morando junto com outro 

com quem tem vínculos afetivo-sexuais, denominando de união estável, e 8,91% 

(n=125) são legalmente casados, conforme possibilita a Resolução 175/2013 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Dos entrevistados, constatou-se que 2,71% (n=38) têm filhos, não 

identificando a idade e nem a quantidade; dos que possuem filhos 60,53% (n=23) 

coabitam com seus parceiros afetivos/sexuais; 65,79% (n=25) tem mais de 40 anos; 

89,47% (n=34) se identificaram como gays; e, 42,11% (n=16) possui renda mensal 

acima de R$ 8.641,00. 
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O questionamento sobre renda está representado no Gráfico 10, tomou-se 

como base os valores utilizados pelo Centro Políticas Sociais da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV, 2018), o que possibilita identificar que 6,84% (n=96) não possuem 

renda alguma; 10,62% (n=149) tem renda mensal de até R$1.254; com renda 

mensal entre R$1.255 e R$2.004 situa-se 16,39% (n=230) dos respondentes, a 

maioria dos entrevistados (45,97%; n=645) possuem renda entre R$2.005 e R$8.640 

reais; 9,05% (n=127) dos entrevistados assinalam a opção de renda que se 

enquadra entre R$8.641 e R$11.261; o restante do entrevistados afirmaram ter 

rendimentos superiores a R$11.262 reais (11,12%; n=392). 

 

GRÁFICO 10 – RENDA MENSAL DOS TURISTAS GAYS E BISSEXUAIS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

O último questionamento da primeira seção refere-se ao nível de 

escolaridade dos turistas gays e bissexuais: 0,07% (n=1) assinalou ter o ensino 

fundamental; 8,20% (n=115) assinalaram ter o ensino médio; a maioria absoluta, 

91,73% (n=1287) afirmou ter ensino superior, conforme retrata o Gráfico 11. Pelo 

fato de o ensino superior possuir diferentes níveis, a pesquisa oportunizou aos 

entrevistados apontar com maior precisão o nível ao qual se enquadra. Desta forma, 

50,25% (n=705) possui graduação; 13,54% (n=190) possui especialização latu-
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sensu ou MBA; enquanto que, 27,94% (n=392) afirma possuir título de mestrado ou 

doutorado – especialização strictu-sensu. 

 

GRÁFICO 11 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS TURISTAS GAYS E BISSEXUAIS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Estas sete questões que integram a primeira seção do survey, possibilita 

levantar um panorama geral, onde: o turista gay/bissexual brasileiro possui ensino 

superior, renda média entre R$2.005 e R$8.640, com idade entre 20 e 39 anos, 

reside em centros urbanos, é solteiro ou está namorando e não tem filhos. 

A segunda seção do survey, também composta por sete questões, 

investigou o consumo de turistas gays e bissexuais em relação a viagens de lazer 

nos últimos 12 meses, ou seja, de dezembro de 2018 a janeiro de 2020. 

Especificamente, as questões relacionam-se à aquisição de pacotes, 

hospedagem, transporte, alimentação, serviços e entretenimento. Todos os 

questionamentos dessa seção possibilitavam assinalar mais de uma resposta, por 

este motivo as porcentagens apresentadas a seguir ultrapassam o valor 100%. 

Inicialmente levantou-se dados acerca do uso de agências de turismo físicas 

– aquelas situadas em ruas, shoppings, galerias e demais espaços comerciais – e 

virtuais – aquelas existentes na internet, tais como Decolar, Kayak, Submarino, 

Booking, Trivago e outros buscadores.  
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Se analisarmos de maneira geral os dados percentuais de qual meio os 

participantes da pesquisa utiliza/utilizou para adquirir serviços relacionados ao 

turismo, perceber-se-á que 52,46% (n=736) dos turistas informaram realizar a 

compra diretamente no site das companhias aéreas ou rede hoteleira, por telefone 

ou pessoalmente nos prestadores (reservas balcão); 42,55% (n=597) fazem uso de 

agências virtuais e 12,26% (n=172) fazem uso de agências físicas, sendo atendido 

por agentes ou consultores de viagens; estes valores estão representados no 

Gráfico 12. 

Dentre as possíveis combinações entre si, o turista pode consumir nas 

agências físicas e virtuais concomitantemente (3,85%; n=54); ou utilizar das três 

opções (0,78%; n=11); a combinação agência virtual e aquisição direta resulta em 

1,35% (n=19); e, agência física e compra direta em 0,50% (n=7). 

 

GRÁFICO 12 – USO DE AGÊNCIAS DE TURISMO  

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Se analisar os dados como opções isoladas, tem-se que 7,13% (n=100) 

utilizam exclusivamente agências físicas, não optando por outros meios; 513 

respondentes, ou seja, 36,56% utilizam apenas agências virtuais, excluindo-se 

outras opções; e 49,82% (n=699) não optam por nenhuma agência, seja ela física ou 

virtual, realizando suas compras diretamente nos sites das companhias aéreas ou 
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das redes hoteleiras da qual podem ou não serem consumidores fidelizados, estas 

porcentagens podem ser vislumbradas no Gráfico 13. 

Estes dados apontam para a redução de clientes em agências físicas, 

enquanto a utilização de agências virtuais representa o triplo de clientes, e a não 

utilização de nenhuma agência é quatro vezes maior, o que nos leva a entender que 

o turista vem tendo maior autonomia no gerenciamento de suas viagens, 

comparando preços pela internet ou utilizando de prestadores de serviços que ele se 

fidelizou. Outra possibilidade a se interpretar é de que os buscadores online de 

passagens aéreas e de meios de hospedagem apontam ao consumidor os valores 

cobrados em diferentes empresas, e este opta por efetuar o pagamento diretamente 

no site do hotel ou da transportadora. 

 

GRÁFICO 13 – USO DE AGÊNCIA DE TURISMO EXCLUSIVAMENTE 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

No que se refere aos meios de hospedagem os turistas gays e bissexuais 

tem optado por pousadas e hotéis (60,87%; n=418), porém hospedar-se na casa de 

amigos ou familiares aparece como a segunda opção mais utilizada (47,97%; 

n=673); dividir acomodação com outras pessoas já se configura como algo comum 

na contemporaneidade, reflexo disto está que 29,79% (n=418) dos turistas utilizaram 

de hostels ou albergues; e, 24,73% (n=347) utilizaram de hospedagem 
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compartilhada como AirBnB, Couchsurfing ou MisterBnB128; outras formas de 

hospedagem são utilizadas em menor quantidade, hotéis de luxo e resort 

hospedaram 13,68% (n=192) dos entrevistados; outros 9,12% (n=128) locaram um 

imóvel diretamente com o proprietário ou por intermédio de uma imobiliária, 

enquanto 7,56% (n=106) dos turistas gays e bissexuais, utilizaram da segunda 

residência – própria ou da família – para as viagens de lazer. 

 

GRÁFICO 14 – MEIOS DE HOSPEDAGENS UTILIZADOS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Os meios de transporte utilizados pelos entrevistados para viagens a lazer 

foram diversos, as viagens aéreas representam a escolha de 1169 turistas (83,32%); 

seguido por deslocamentos rodoviários, onde 60,87% (n=854) optaram por utilizar 

ônibus; carro próprio, de amigos ou familiares significam 48,40% (n=679) e carros 

alugados 18,25% (n=256), motocicletas foram utilizadas por 2,21% (n=31).  

Caronas conquistam espaço com o público gay e bissexual, caronas não 

remuneradas foram adotadas como meio para viajar por 5,56% (n=78) dos turistas, e 
_______________  
 
128 “A plataforma MisterB&B (https://www.misterbandb.com) surgiu da experiência ruim de seu 

fundador, Matthieu Jost, que foi hostilizado por um anfitrião ao se hospedar via AirBnB. A 
plataforma MisterB&B é um clone do AirBnb, que utiliza do slogan “ficar com um gay local”, sendo 
compreendido como um exemplo de oferta funcional e de experiências” (NEVES, CARVALHO, 
FILIPPIM, KUSHANO, 2018, p. 226). 
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18,75% (n=263) utilizaram de algum aplicativo para transporte compartilhado, 

denominados no estudo de carona remunerada. Neves, Carvalho, Filippim e 

Kushano (2018, p. 233-234) apontaram aplicativos que possibilitam o deslocamento 

de turistas gays na Europa, citando BoysRide, GayCar Sharing e GayRoad, este 

último “Como ‘diferencial’ esta plataforma possibilita agregar serviços sexuais na 

carona [...] A opção “Hot”, símbolo para atividades sexuais pode ser uma forma de 

motivar a escolha pela carona”. 

No questionamento sobre os meios de transporte, a opção “outros” coletou 

respostas especificas informadas pelos participantes da pesquisa; foram 

mencionados o uso de trens (2,21%; n=31), embarcações (0,50%; n=7) e bicicleta 

(0,14%; n=2); estas porcentagens não aparecem no Gráfico 15, pois não estava 

disponível para todos os participantes, podendo crer que se disponível no survey 

apresentaria uma porcentagem diferente. 

 

GRÁFICO 15 – MEIOS DE TRANSPORTE UTLIZADOS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Há destinos que oferecem uma grande variedade gastronômica aos 

residentes e aos turistas; há iguarias que somente são encontradas em 

determinadas localidades e/ou épocas do ano; há destinos conhecidos por seus 

restaurantes, pratos típicos, eventos, entre outros atrativos. 
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Foi questionado aos turistas participantes da pesquisa o local onde 

normalmente realizam suas refeições quando visitam uma determinada localidade, 

optam por fazê-las em Bares, Cafés, Pubs e Lanchonetes locais 83,32% (n=1169); a 

opção de se alimentar nos Restaurantes com oferta de culinária local é registrada 

por 73,13% (n=1026); realizar as refeições no próprio hotel ou no imóvel em que se 

hospeda é apontado por 60,23% (n=845) dos turistas; 54,88% (n=770) frequentam 

redes de fast-food; e 19,74% (n=277) visitam restaurantes renomados e/ou 

estrelados, indicados por guias ou revistas especializadas, dois participantes não 

assinalam nenhuma das opções, o que representa 0,14%, os dados referente a este 

questionamento encontram-se no Gráfico 16. 

 

GRÁFICO 16 – LOCAIS UTILIZADOS PARA REFEIÇÕES 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

A contratação de serviços traz maior agilidade e facilidade ao turista, 

podendo melhorar a sua experiência, diante desta afirmação se investigou se o 

turista gay e bissexual fez uso de alguns destes serviços no destino visitado, ou no 

período anterior à viagem ainda no processo de planejamento, como na alternativa 

de contratação de seguro viagem, onde 31,43% (n=441) dos turistas o fizeram; 

20,88% (n=293) fizeram locação de carros; 16,96% (n=238) solicitaram transporte 

aeroporto-hotel-aeroporto (transfer). Para melhor conhecer o destino que visitara, 
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16,61% (n=219) utilizaram de ônibus destinado aos turistas, conhecidos como Linha 

Turismo, Hop-On Hop-Off ou BusTour; porcentagem similar contratou serviços de 

Guia de turismo (15,11%; n=212). 

De todos os respondentes gays e bissexuais que compõe esta pesquisa, 

344 deles afirmaram não ter contratado nenhum dos serviços mencionados 

anteriormente, o que representa 24,52%; um participante não respondeu a esta 

questão (0,07%). 

 

GRÁFICO 17 – SERVIÇOS DO TURISMO CONSUMIDOS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

As últimas duas perguntas da segunda seção inquiriu sobre os locais 

frequentados pelos turistas gays e bissexuais, num primeiro momento tomou como 

análise os locais tradicionalmente turísticos, culturais, heteronormativos, ditos 

tradicionais. 

No Gráfico 18, está representado os dados sobre os locais a seguir: a 

visitação a locais turísticos gratuitos, como praia, parques, praças e monumentos em 

geral foi relatado por 94,37% (n=1324) do público; enquanto que os pontos turísticos 

onde o acesso se dá mediante a compra de ingresso, como mirantes, parques, 

jardins, monumentos e entre outros, tem redução do público, sendo visitado por 

67,36% (n=945). 
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Atrativos culturais como museus, galerias de arte, teatros, bibliotecas ou 

livrarias são visitadas por 77,76% (n=1091) dos respondentes; eventos como shows 

e demais espetáculos musicais ou teatrais, tal como festivais étnicos de modo geral, 

tem atraído a visitação de 53,31% (n=748) dos turistas. 

Os dados reforçam a concepção de que este público é motivado por 

espetáculos culturais, visto que ¾ dos participantes da pesquisa frequentam tais 

ambientes culturais. 

 

GRÁFICO 18 – LOCAIS DE VISITAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

O último questionamento da segunda seção é especificamente à interação 

homossocial. Questionados, os turistas gays e bissexuais informaram sobre a 

frequência e visitação de locais que possibilitam a interação entre outros sujeitos 

LGBTs. Para tanto foi solicitado que informassem quais dos espaços elencados na 

questão eles visitaram quando no destino de suas viagens a lazer. 

Os dados referentes aos ambientes gay-friendly ou gay-only visitados pelos 

turistas gays e bissexuais estão representados no Gráfico 19. 

Desta forma, 15,61% (n=219) turistas disseram não frequentar ambientes 

exclusivamente LGBTs; 71,20% (n=999) dos turistas visitam bares, pubs e cafés que 

sejam gay-friendly ou gay-only; a porcentagem de visitação aos estabelecimentos de 
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vida noturna é próxima à opção anterior, ou seja, 65,72% dos turistas frequentam 

baladas, boates ou lounges. Os locais públicos, como ruas, praças, redutos, parques 

são visitados por 47,83% (n=671) dos turistas; e, 17,82% (n=250) frequentam 

saunas, clubes ou locais para flertes e cruising, espaços onde a prática conhecida 

como pegação, ou propriamente atividades sexuais é comum. 

 

GRÁFICO 19 – LOCAIS LGBT-FRIENDLY VISITADOS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

O panorama geral da segunda seção do survey indica que os turistas gays e 

bissexuais são propensos a utilizar de agências de viagens virtuais ou realizar 

compras diretamente com companhias aéreas ou rede hoteleira; quanto ao local de 

hospedagem o menos frequente para este público é o uso de imóveis locados ou de 

segunda residência, bem como é pouco procurado acomodações em hotéis de luxo 

ou resorts; as viagens aéreas representam o modal mais procurado por estes 

turistas para se deslocarem entre seu local de origem e destino, dado as 

circunstâncias territoriais e de infraestrutura brasileiras o uso de ônibus aparece 

como segunda opção; é um público que tem preferência pela gastronomia local, 

frequentando estabelecimentos mais intimistas como restaurantes e bares locais; 

dos serviços contratados o seguro viagem e a locação de carros é o que tem maior 

aceitação. 
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Quando se encontram nos destinos, os turistas gays e bissexuais procuram 

atividades em espaço culturais, tal como a visitação de pontos turísticas gratuitos, 

não eliminando a visitação em locais que ocorrem mediante a aquisição de um 

ingresso pago, eventos musicais e étnicos também são locais que atraem parte do 

público gay e bissexual. Ambientes de socialização LGBT são procurados pelo 

público, majoritariamente bares e café; em contrapartida espaços que oportunizem 

relações sexuais tem pouco apreço. 

A terceira seção possui maior enfoque na prática turística, esse bloco possui 

9 questões, sendo que duas delas são de livre resposta, que foram refinadas no 

software Excel, possibilitando fazer comparações e relações entre o estudo. 

 

GRÁFICO 20 – ACOMPANHANTE DOS TURISTAS GAYS E BISSEXUAIS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

A primeira questão desta seção possibilitava marcar múltiplas opções, desta 

forma as porcentagens excederam 100%, conforme se percebe no Gráfico 20 que 

perguntou sobre quem acompanha o turista nas viagens a lazer, identificou-se que 

as amizades configuram a principal escolha, sendo assinaladas em 54,17% (n=771) 

dos casos; são seguidas pelas pessoas com quem o participante possui algum 

vínculo afetivo ou sexual, caracterizados aqui os ficantes, namorados ou maridos, 

essa companhia do viajante aparece em 50,82% (n=713) das vezes; a opção de 
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viajar sozinho foi escolhida em 48,75% (n=684); viajar com os familiares aparece 

como algo ocorrido em 30,22% (n=424) das viagens; como visto na primeira seção – 

em que a porcentagem de paternidade é registrada em apenas 2,71% dos turistas – 

pais gays ou bissexuais que viajam com os filhos foram assinalados em 1,21% 

(n=17) dos casos. 

Questionados sobre o tipo de turista que os participantes se 

autoidentifcavam, possibilitando marcar apenas uma das alternativas, que resultam 

num total de 100, que pode ser visualizado no Gráfico 21. A alternativa Turistas de 

luxo representa a autopercepção de 0,57% (n=8) dos respondentes, do tipo 

moderado que em algumas ocasiões tem um pouco de luxo foi assinalado por 

17,11% (n=240) dos respondentes; 26,80% (n=376) se identificam como turistas 

moderados, ficando no meio termo entre luxo e econômico; turistas econômicos com 

algum esbanjo ocasional foram representados no survey em 45,83% (n=643); 

turistas econômicos, com características budget ou super econômicos significam 

9,69% (n=136) dos entrevistados.  

 

GRÁFICO 21 – AUTOPERCEPÇÃO DE TIPO DE TURISTA 

 

FONTE: O autor (2020). 
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Estas percepções de como o turista se identifica, tem relação com a renda 

que os mesmos possuem, conforme pode ser visto na primeira seção do survey. 

Sobre a frequência de viagens nacionais, 7,27% (n=102) dos respondentes 

disseram não ter feito uma viagem a lazer nos doze meses anterior à data em que 

respondeu ao survey; 54,95% (n=771) viajaram pelo Brasil até três vezes no mesmo 

ínterim; realizaram entre quatro e sete viagens nacionais 27,58% (n=387); os turistas 

que viajaram entre oito e dez vezes pelo Brasil, somam 4,63% (n=65); e, os que 

realizaram mais de dez viagens figuram 5,56% (n=78). 

Sobre a frequência de viagens ao exterior, utilizou-se das mesmas 

quantidades que as brasileiras, assim tem-se que dos turistas brasileiros gays e 

bissexuais participantes do survey 58,66% (n=823) não deixaram o país para 

alguma viagem á lazer nos últimos 12 meses, ou seja, não realizou nenhuma viagem 

internacional; 36,71% (n=507) realizou até três viagens ao exterior; 3,71% (n=52) 

fizeram de quatro a sete viagens no período de doze meses; 1,50% (n=21) 

realizaram mais de oito viagens - divididos da seguinte maneira, de oito a dez 

viagens 0,71% (n=10) e acima de dez viagens 0,78% (n=11). 

 

GRÁFICO 22 – FREQUÊNCIA DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

 

FONTE: O autor (2020). 
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O Gráfico 22 mostra um comparativo entre a quantidade de viagens realizas 

e o destino, no caso o território brasileiro e demais destinos estrangeiros. Turistas 

que realizaram até três viagens anuais, tanto no Brasil, quanto para o exterior são a 

maioria em relação a demais quantidade de viagens – desconsiderando não-

viagens. Os valores de cada questão somam 100%. 

O questionamento seguinte apresenta os atributos que o turista gay ou 

bissexual participante da pesquisa procura num destino a ser visitado, nos períodos 

de férias ou feriados prolongados. Destinos conhecidos por possuir belezas naturais 

ou cênicas, são os que mais atraem o público em análise (65,2%; n=915); destinos 

que tenham grande diversidade de pessoas e culturas figuram em segunda 

colocação (54,45%; n=764), na sequência figuram destinos que ofertem variedade 

artísticas e culturais (46,12%; n=647) e que possuem uma imagem LGBT-Friendly 

atrelada (35,71%, n=501). Estes quatro atributos possuem as maiores porcentagens 

de interesse do turista gay ou bissexual. 

As seguintes alternativas foram assinaladas com porcentagem inferior a 

30%, o que possibilita coloca-las em segundo plano de motivação para o referido 

público, assim, 25,94% (n=364) colocam atributos relacionados à gastronomia como 

motivador para visitação; destinos que possuam características de serem locais de 

grande agitação apresentam 25,52% (n=358) das preferências; em contra partida, 

destinos com características de serem locais para relaxar é o atributo buscado por 

25,16% (n=353) dos turistas; 21,88% (n=307) afirmam que atributos arquitetônicos 

motivam sua escolha de destino. 

O Gráfico 23 apresenta os valores relativos às escolhas dos atributos pelos 

turistas. Cabe ressaltar que cada participante deveria assinalar três alternativas 

entre as opções disponibilizadas. Desta forma, turistas que assinalaram as seguintes 

opções de destino (a) possuir beleza natural ou cênica (b) destino conhecido por ter 

diversidade de pessoas e culturas, e (c) por possui grande oferta de variedade 

artística e cultura, representam 8,13% (n=114). 

Os participantes que assinalaram concomitantemente as opções (a) possuir 

beleza natural ou cênica (b) destino conhecido por ter diversidade de pessoas e 

culturas, somam 5,99% (n=84).  

Um terceiro grupo de turistas que assinalaram os atributos (b) destino 

conhecido por ter diversidade de pessoas e culturas, e (c) por possui grande oferta 
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de variedade artística e cultura; e (d) por ser conhecido como um destino LGBT-

Friendly, representa 5,20% (n=73). 

Estes três grupos de turistas compõe a maior quantidade de combinações 

possíveis respondidas de maneira iguais, o que representa um total de 19,32% 

(n=271) dos respondentes. 

 

GRÁFICO 23 – ATRIBUTOS DOS DESTINOS TURÍSTICOS  

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Nesta seção do survey foi questionado aos turistas sobre a relação 

sexualidade e destino turístico, por meio de quatro questões que buscou perceber a 

importância de o destino ser conhecido por ser Gay-Friendly ou não, e de ter 

grandes eventos LGBTs ou não. 

Quando questionados sobre terem viajado, em qualquer momento e para 

qualquer lugar, no intuito de participar de uma Parada do Orgulho LGBTQI, 71,77% 

dos turistas responderam de modo negativo, o que significa 1007 respondentes; e 

28,23% responderam de forma positiva, ou seja, viajaram para algum destino 

exclusivamente para participar de uma Parada do Orgulho LGBTQI, totalizando 396 

turistas, que estão representados no Gráfico 24. 
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GRÁFICO 24 – TURISTAS MOTIVADOS POR PARADA DO ORGULHO LGBTQI 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Perguntou-se aos participantes se o fato de o destino ter uma imagem 

LGBT-Friendly, que respeite a diversidade sexual, onde o marketing possui pessoas 

LGBTs, de modo geral, um destino que seja conhecido de tal modo e frequentado 

por esse público influencia na decisão de visita-lo? Responderam que sim 48,40% 

(n=679) dos participantes, para 33,50% (n=470) essa influência ocorre em partes, e 

para 18,10% (n=254) essa característica não influência na tomada de decisão. 

 

GRÁFICO 25 – INFLUÊNCIA DO DESTINO COM CARACTERISTICAS LGBT-FRIENDLY 

 

FONTE: O autor (2020). 
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Duas perguntas desta seção deixaram espaço para que os participantes 

citassem a sua escolha destinos nacionais e internacionais que acreditam ser um 

local receptivo ao público LGBT, no campo destinado aos destinos nacionais foram 

encontradas 1812 respostas, e no campo destinado a receber os destinos 

internacionais foram registradas 1931 respostas. 

Referente aos destinos brasileiros como potenciais ao turismo LGBT, foram 

citadas 66 cidades, bem como foi citado 8 estados, houve ainda uma citação 

referente à região Nordeste e ao país como um todo. Não souberam ou não 

informaram somam 4,19% (n=76). 

Para 4,53% (n=82) dos respondentes nenhum destino brasileiro é amigável 

com o turista LGBT, os entrevistados relataram que não é seguro viajar pelo Brasil 

dada as circunstâncias políticas que vigoram, apontam ainda que a região sul do 

país lhes causa mais temores, evitando viajar para tais estados, com a eleição do 

presidente Jair Bolsonaro, os turistas gays relatam não sentir-se confortável para 

viajar no país, optando por destino internacionais. 

Os respondentes que citaram estados como destinos amigáveis ao público 

LGBT somam 1,21% (n=22), os estados citados por classificação são: Bahia, Santa 

Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Ceará, Paraíba e 

Pernambuco; dos estados citados 5 encontram-se na Região Nordeste, que foi 

relatado como destino amigável ao público LGBT por 0,61% (n=11). Menção ao país 

como um todo somam 0,22% (n=4); mencionaram “centros urbanos” 0,28% (n=5). 

Desta forma as contribuições específicas para cidades somam 1617 

respostas, divididas em 66 cidades, sendo que 57 destas foram mencionadas menos 

de 18 vezes, apresentado desta forma valores inferiores a 1% cada, a soma de 

todas estas cidades-citações representa 8,66% (n=57) das respostas, todas as 

cidades mencionadas, bem como a quantidade de menção e suas respectivas 

porcentagens encontram-se disponíveis no Apêndice 2. 

Para descrever a seguir as cidades mencionadas pelos respondentes do 

survey, bem como sua porcentagem, o critério adotado foi de que estas tivessem 

mais 1% de aparição. Desta forma as cidades mencionadas acima de dezoito e 

menos de uma centena de vezes são, em ordem crescente, Brasília 1,05% (n=19), 

Fortaleza 1,43% (n=26), Belo Horizonte 2,37% (n=43), Recife 2,65% (n=48) e 

Curitiba 2,76% (n=50). 
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Na elaboração deste ranking de destinos LGBT-Friendly brasileiros, os 

participantes posicionam nas primeiras colocações as cidades de Salvador com 

5,63% (n=102) das respostas, seguida por Florianópolis com 9,16% (n=166), Rio de 

Janeiro com 17,88% (n=324) e São Paulo, com porcentagem de 37,64% (n=682) 

destoando das demais cidades com quase vinte pontos percentuais para mais. 

Pode-se perceber no Gráfico 26 as nove cidades mais citadas pelos 

respondentes, ou seja, aquelas que apresentam valores acima de 1%. 

 

GRÁFICO 26 – CIDADES BRASILEIRAS CONSIDERADAS LGBT-FRIENDLY 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

O Gráfico 27 mostra a soma das cidades de cada Estado e as citações aos 

Estados, pode-se notar que o Estado de São Paulo está em evidência em tom mais 

escuro, devido ao maior número de citações pelos participantes. 
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GRÁFICO 27 – ESTADOS BRASILEIROS CONSIDERADOS GAY-FRIENDLY 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Quando perguntados sobre localidades no exterior amigáveis ao público 

LGBT obteve-se 1913 menções, das quais 3,63% (n=70) não souberam ou não 

informaram alguma localidade, e 0,26% (n=5) informaram que nenhum destino é 

LGBT-Friendly. Contudo houve 68 cidades citadas espalhadas em 42 países, 32 

países foram mencionados de modo geral, 2 estados norte-americanos, uma região 

espanhola e outra portuguesa, além do Caribe, Reino Unido e Europa. 

Para interpretação das respostas desta questão será realizada duas 

análises, a primeira considerar-se-á apenas as cidades com mencionadas que 

somem mais de 2% das respostas, e a segunda análise será feita por países. 

Os participantes poderiam informar quantas cidades desejassem, desta 

maneira houve participante que respondeu apenas uma localidade, e outros que 

responderam mais de uma dezena de destinos. Todos os destinos citados foram 

catalogados e considerado válidos. Referente as cidades sugeridas aquelas que 

aparecem mencionadas com mais 2% são, de forma decrescente: San Francisco 

22,84% (n=441); New York 8,34% (n=161); Tel Aviv 7,61% (n=147); Londres 6,27% 
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(n=121); Barcelona 6,06% (n=117); Amsterdam 5,28% (n=102); Madri 4,04% (n=78); 

Berlim 3,83% (n=74); Paris 3,68% (n=71); Buenos Aires 2,23% (n=43) e Mikonos 

2,18% (n=42). 

 

GRÁFICO 28 – CIDADES INTERNACIONAIS CONSIDERADAS LGBT-FRIENDLY 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Percebe-se que o destino de San Francisco, localizado no oeste norte-

americano, precisamente no Estado da Califórnia, é o mais citado entre os 

respondentes do survey. A cidade tornou-se símbolo LGBT, em parte, pelo ativismo 

político de Harvey Milk (1930 - 1978), o primeiro político assumidamente gay a ser 

eleito para um cargo público nos Estados Unidos, em 1977. Nova York é a segunda 

cidade mais citada. Ambas cidades encontram-se nos Estados Unidos, e somadas 

representam 31,18% (n=602) das respostas. 

A Espanha também tem duas cidades entre as onze mais mencionadas, 

Barcelona e Madri, juntas somam 10,10% (n=195). A pesquisa encabeçada pela 

Nestpick (2017) apontou Madri como o melhor destino LGBT, porém para os turistas 

gays e bissexuais brasileiros, a cidade figura na sétima colocação. 

Buenos Aires, que figura na décima colocação, é capital da Argentina foi 

reconhecida pela Feira Internacional de Turismo (FITUR) de Madri como o Destino 

LGBT Internacional do ano de 2020, que levou em conta os trabalhos constantes 
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realizados para promoção do país como um destino seguro e prazeroso para os 

turistas LGBTs. Dentre as cidades mencionadas nesta análise, Buenos Aires é o 

destino mais próximo dos brasileiros. 

Os respondentes citaram além de cidades, países que de modo geral são 

segundo suas percepções, destinos LGBT-Friendly, o que contempla 198 citações, 

ou seja, 10,25% das respostas para a referida questão. Os países que tiveram mais 

de dez citações, em ordem decrescente são: Canadá 1,97% (n=38), EUA 1,24% 

(n=24), Espanha 1,09% (n=21), Holanda 0,78% (n=15), Grécia 0,67% (n=13), Israel 

0,62% (n=12), Portugal 0,62% (n=12),  

O Gráfico 29 é fruto da soma de todas as aparições dos países nesta 

questão, elaborado a partir da soma das cidades e países de modo geral, exemplo: 

quando citado Miami e/ou EUA, resgitra-se dois pontos para o mesmo país. 

A soma de todos as 68 cidades de 42 países diferentes, resultam nos 

seguintes dados: Estados Unidos 37,01 % (n=708), Espanha 12,96 % (n=248), Israel 

8,31 % (n=159), Inglaterra 6,43 % (n=123), Holanda 6,06 % (n=116), Alemanha 4,08 

% (n=78), França 3,76 % (n=72), Canadá 3,29 % (n=63), Grécia 2,88 % (n=55) e 

Argentina 2,40 % (n=46). Os demais países mencionados no survey podem ser 

vistos no Gráfico 30 e no Apêndice 2.  

 

GRÁFICO 29 – PAÍSES CONSIDERADOS MELHORES PARA O TURISMO LGBT 

 

FONTE: O autor (2020). 
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GRÁFICO 30 – PAÍSES CONSIDERADOS PARA O TURISMO LGBT 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Os resultados das questões que compõe a terceira seção do survey, aponta 

que os turistas gays e bissexuais brasileiros tem como hábito viajar sozinho ou em 

grupo de amigos, não descartando viagens em casal; eles se identificam como 

turistas econômicos com algum esbanjo ocasional; realizaram até três viagens 

nacionais e nenhuma internacional nos últimos doze meses; os atributos 

necessários de um destino para atrair a atenção deste público deve ter uma beleza 

natural ou cênica, além de uma variedade de pessoas e culturas, atrelado à arte e 

cultura.  

Estes turistas não sentem-se motivados a viajar para participar de uma 

Parada do Orgulho LGBTQI, porém acreditam que um destino que tenha um selo 

LGBT-Friendly possa influenciar na sua tomada de decisão, para eles o principal 

destino LGBT nacional é São Paulo, seguido de Rio de Janeiro e Florianópolis; 

enquanto que os destino LGBT internacional é ocupado principalmente por San 

Francisco, seguido por Nova York e Tel Aviv. 

A quarta seção da pesquisa realizada com turistas gays e bissexuais 

brasileiros, concentra-se em investigar as motivações de viagem a lazer e atrelar 

estas motivações com o prazer do turista. Para tanto foi realizado três questões 
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contendo uma série de motivações e/ou interesses que poderiam se relacionar com 

o participante. 

A primeira questão desta seção apresentou uma lista contendo 21 possíveis 

interesses da qual os participantes deveriam assinalar cinco alternativas. Estas 

opções refletem seus interesses e assemelham-se a alguns segmentos turísticos 

aplicados ao mercado. 

Desta maneira, para melhor compreensão dos dados foram agrupados em 

três blocos, sendo o primeiro o bloco com mais interesses, o segundo com 

interesses intermediários, e o terceiro bloco com os menores interesses, cada um 

contendo 7 interesses cada. 

O primeiro agrupamento de interesses, ou seja, aqueles que apresentam 

maior incidência, pode ser visualizado no Gráfico 31, evidenciando que o turismo de 

sol e praia, foi a opção mais assinalada pelos respondentes, contemplando 49,32% 

(n=692) deles; em seguida aparece o turismo de natureza, contemplando atividades 

no meio ambiente com ou sem aventura, atraindo o interesse de 46,76% (n=656) 

das pessoas; 43,19% (n=606) dos turistas tem interesse em conhecer as cidades 

e/ou os moradores dela, curiosidades sobre a dinâmica local de modo geral; 

descanso e relaxamento são de interesse de 40,34% (n=566) dos turistas; para 

34,78% (n=488) dos respondentes o interesse da viagem atrela-se às atividade 

urbanas; um terço dos participantes (33,00%; n=463) relata ter interesse na cena 

homossocial, ou seja, bares, clubes, cines e demais espaços de entretenimento para 

LGBTS; interesses que envolvam culturas e artes, patrimônios ou religião englobam 

27,58% (n=387) dos turistas. 

O segundo agrupamento, que contém os interesses intermediários dos 

turistas aponta que o turismo gastronômico e/ou o enoturismo tem adesão de 

25,94% (n=364) dos participantes; viagens românticas instigam o interesse de 

25,16% (n=353); viajar para visitar amigos ou parentes é de interesse de 23,95% 

(n=336) dos turistas respondentes; 23,66% (n=332) possui interesse voltado ao 

entretenimento, contendo vida noturna agitada, com ou sem jogos de azar 

encontrado em bingos e cassinos; para 21,31% (n=299) dos turistas o interesse está 

em eventos voltados para o público LGBT como paradas, feiras, festivais e demais 

eventos; um total de 20,74% (n=291) possui interesse no turismo de compras, e 

16,04% (n=225) participantes tem interesse em festivais, feiras e demais eventos 
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que não são ligados à comunidade LGBT, onde o público heterossexual predomina. 

O Gráfico 32 apresenta as porcentagens deste segundo agrupamento. 

 

GRÁFICO 31 – MAIORES INTERESSES DOS TURISTAS GAYS E BISSEXUAIS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

GRÁFICO 32 – INTERESSES INTERMEDIÁRIOS DOS TURISTAS GAYS E BISSEXUAIS 

 

FONTE: O autor (2020). 
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O terceiro agrupamento representando os menores interesses do público 

gay e bissexual (vide Gráfico 33) concentra as viagens de intercâmbio 14,75% 

(n=207); àquelas onde o turista viaja para conhecer um novo parceiro afetivo e/ou 

sexual 7,77% (n=109); cruzeiros são apontados como interesse de 7,27% (n=102) 

dos respondentes; profissionais que viajam a trabalho e buscam estender as viagens 

de negócios, dando características de viagens a lazer somam 6,63% (n=93); a busca 

por tratamentos de saúde, bem-estar, spas ou para embelezamento é de interesse 

de 4,28% (n=60) dos participantes; 3,28% (n=46) tem interesses em viagens que 

possibilitem a prática esportiva; e, 2,85% (n=40) tem interessem em viagens que 

possam ser acompanhados ou onde o principal viajante sejam seus filhos. 

 

GRÁFICO 33 – MENORES INTERESSES DOS TURISTAS GAYS E BISSEXUAIS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

A segunda questão abordada nesta seção possibilitou aos participantes 

ponderar suas atividades de interesse no destino visitado por meio de uma Escala 

Likert adaptada para essa pesquisa. Para cada item apresentado os participantes 

tinha cinco pontos da escala, sendo: (1) Nenhum Interesse; (2) Pouco Interesse; (3) 

Interesse Médio; (4) Bastante Interesse; e, (5) Totalmente Interessado, foi colocado 
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como nota informativa no ponto (5), que ele este item Likert se compararia ao motivo 

principal da viagem. 

Por meio da escala de interesse pode-se apresentar o que evidencia o 

Gráfico 34, e como principais informações a serem extraídas deste questionamento 

estão as observações a seguir: 

c) Os três maiores interesses dos turistas gays e bissexuais quando estão 

em viagens de lazer, ou seja, o principal motivo para realizar a viagem 

é “descansar, relaxar, fugir da rotina”, confirmado por 51,46% (n=722); 

seguido por “apreciar da paisagem”, registrado por 43,12% (n=605); e 

depois “frequentar espaços culturais”, sendo este o maior interesse de 

34,07% (n=478) dos turistas. 

d) As três atividades que despertam bastante interesse nos turistas gays 

e bissexuais caracterizam-se por “experimentar a culinária local” 

(54,24%; n=761), e são seguidas por duas das atividades já citadas 

anteriormente como de maior interesse – frequentar espaço culturais 

(40,48%; n=568) e apreciar a paisagem (37,63%; n=528). 

e) Seis atividades têm maior porcentagem de aparição no quesito (3) 

Interesse Médio, compreendendo as atividades de usufruição das 

instalações do Meio de Hospedagem (33,14%; n=465); fazer compras 

em lojas populares (32,93%; n=462); alimentar-se nos melhores 

restaurantes (32,57%; n=457); frequentar baladas (31,58%; 443); 

participar de uma Parada do Orgulho LGBTQI (30,15%; n=423); e, 

fazer pequenos cursos e oficinas (28,87%; n=405). 

f) As três atividades que geram pouco interesse nos turistas são realizar 

compras em shoppings ou lojas de luxo (29,79%; n=418); alimentar-se 

nos melhores restaurantes (29,72%; n=417) e participar de pequenos 

cursou ou oficinas (28,37%; n=398).  

g) O que não gera interesse nenhum para os turistas respondentes além 

da atividade já mencionada anteriormente, de realizar compras em 

shoppings e lojas de luxo – aqui mencionada em 48,47% (n=680) das 

vezes –, está aquelas relacionadas a frequentação de espaços para 

pegação, que não atrai o interesse de 38,35% (n=538) dos turistas, em 

seguida o que menos lhes interessam é ter relações sexuais, conforme 

apontam 29,72% dos respondentes (n=417). 
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GRÁFICO 34 – ATIVIDADE DESEJADAS PELOS TURISTAS GAYS E BISSEXUAIS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Das atividades de interesse apresentadas aos participantes da pesquisa 

cinco delas tiveram uma linearidade, sendo duas de ascensão e três de descensão. 

As atividades que envolviam apreciar a paisagem e descansar/relaxar tiveram menor 

índice no quesito nenhum interesse, com aumento gradativo para o quesito de total 

interesse, revelando-se as duas opções como as mais interessantes para os turistas 

conforme mostrado no primeiro tópico, e também no Gráfico 34 e no Apêndice 2. 

De modo contrário, as atividades que envolvem realizar compras em 

shoppings e lojas de luxo, frequentar locais de pegação e atividades espirituais tem 

grande recusa do público, onde os menores índices encontram-se no quesito de 
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total interesse em realizar tais atividades, tendo seu ápice no quesito nenhum 

interesse.  

As demais atividades têm leves flutuações com pontos percentuais para 

mais ou para menos envolvendo os quesitos (2) pouco interesse e (4) bastante 

interesse. O Gráfico 34 apresenta as respostas por ondem de interesse, sendo a 

primeira a que apresenta maior aparição no quesito (5) Total Interesse, sendo 

perceptível pela tonalidade azul, ademais incluiu-se rótulos que possibilitam saber a 

porcentagem exata para este quesito (para saber todas as porcentagens vide o 

Apêndice 2). 

A última questão do survey pediu para que os participantes revelassem seu 

grau de prazer quando viaja, também numa escala de cinco pontos, do tipo Likert, 

onde ao lado esquerdo continha o item com o sentimento mais negativo e a direita o 

sentimento mais positivo, sendo: (1) Não tenho prazer algum quando viajo, (2) 

Tenho raros momentos de prazer, (3) Tenho momentos razoáveis de prazer, (4) 

Tenho bastante momentos de prazer, e, (5) Todos os momentos são prazerosos. 

 

GRÁFICO 35 – SENSAÇÃO DE PRAZER EM VIAGENS DE LAZER 

 

FONTE: O autor (2020). 
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Os resultados desta questão apontaram que 78,69% dos respondentes 

sentem uma sensação prazerosa em todos os momentos de sua viagem a lazer, o 

que representa uma quantidade de 1.104 turistas; a sensação de ter bastante 

momentos de prazer é percebida por 17,89% (n=251) dos turistas; para 3,14% 

(n=44) a quantidade de prazer sentida quando viajando a lazer é razoável; a 

sensação de ter pouco ou nenhum prazer é sentida por 0,14% (n=2) em ambas 

alternativas (vide Gráfico 35). 

Esta questão revela que os turistas gays e bissexuais sentem-se satisfeitos 

com seus momentos de lazer quando o atrelam a alguma atividade turística.  

Isto posto, o que se pode apresentar sobre o público participante é que eles 

possuem maior interesse em Turismo de Sol e Praia ou Turismo de Natureza; 

buscam conhecer centros urbanos, preferencialmente que ofertem espaços para 

homossocialização e/ou atividades culturais. Entre as atividades que mais gostam 

de realizar está descansar e relaxar, e em segundo plano apreciar a paisagem e 

frequentar ambientes culturais. A extrema maioria dos turistas gays e bissexuais 

sente prazer em viajar a lazer. 

 

5.3.1 Análise do perfil dos turistas gays e bissexuais masculinos brasileiros 

 

Diferentemente do Teste Inicial realizado em 2018, que tinha como objetivo 

conhecer o turista LGBT brasileiro a partir de um evento em especifico, esta 

pesquisa survey, realizada entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, buscou traçar 

um perfil socioeconômico, e conhecer o consumo e o comportamento em viagens de 

lazer do sujeitos gays e bissexuais masculinos. 

Conforme mencionado as respostas de turistas lésbicas e bissexuais 

femininas, tal como de pessoas transexuais que se identificaram como 

heterossexuais, foram descartados, posto que poderiam modificar o resultado final 

do estudo. A descrição dos dados obtidos por meio da pesquisa apresentou 

peculiaridades que precisam ser analisados de modo particular, resultados que 

generalizados, poderiam comprometer sua confiabilidade. 

Além de que, a presente análise busca identificar os comportamentos de 

turistas gays e bissexuais masculinos e atrelá-los à filosofia do materialismo 

hedonista de Michel Onfray. 
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Fazendo um recorte dos participantes por rendimento salarial mensal, pode-

se notar que entre os 11,12% (n=156) que se enquadram (no que denomina a FGV 

de) na Classe A , ou seja, aqueles com rendimentos acima de R$11.260, a média de 

idade sobe para 31,16 anos, essa faixa salarial concentra 18,11% dos que possuem 

Pós-Graduação Strictu Sensu, deste grupo 17,31% não fizeram nenhuma viagem ao 

exterior, do total dos turistas que se autoidentificam como “de luxo”, 75% se 

encontram neste grupo, destes “turistas de luxo” não há unanimidade quanto ao 

interesse em comer nos melhores restaurantes e fazer compras em lojas de luxo, 

metade destes turistas possue “bastante interesse” nestas atividades. 

Com essas informações temos um perfil diferente dos apresentados no 

subcapítulo 5.5, que generalizou as informações com base em todos os 

participantes. Esse recorte por faixa de renda possibilita ter uma análise de um 

grupo específico. Esse recorte serve também como um indicativo de que 

homossexuais não são privilegiados quanto as rendas, um mito propagado, que 

induz a pensar que gays ganham rendimentos maiores que heterossexuais, isso 

pode derivar de uma interpretação errônea de outras pesquisas. 

Traçando um recorte acerca do interesse dos turistas em realizar compras, 

pode-se afirmar com base na pesquisa que as compras em lojas de luxo e em lojas 

populares é a motivação de viagem (total interesse) de apenas dois participantes 

(0,14%), outra minoria composta por 3,99% (n=56) tem bastante ou total interesse 

em viajar e fazer compras em lojas de luxo ou lojas populares.  

Michel Onfray faz precisamente uma crítica ao consumismo, ao modo como 

os sujeitos se deixam influenciar por um capitalismo que induz a consumir itens sem 

necessidade. Onfray (2010) aponta que há uma neurose coletiva que aliena as 

pessoas. 

O fetiche contemporâneo do bem de consumo desempenha hoje o papel 
que tinham outrora a estatueta das religiões primitivas, a pintura religiosa 
das igrejas, o retrato do soberano nos castelos: organiza-se com ele o culto 
dos ídolos que nos governam, venera-se o que nos torna a vida impossível, 
se agradece a nossos amos pela mão de ferro com que nos conduzem, 
corpo e alma confundidos (ONFRAY, 2010, p. 89). 

Para o filósofo há um “clero responsável por essa religião” (idem), que induz 

os sujeitos a consumir, a saciar esses desejos que são inculcados, uma tarefa de 
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um punhado de pessoas que se articulam para conservar o domínio, tornam-se 

autoridades no assunto. 

Se a análise compara os menores graus de interesse (nenhum ou pouco), 

percebe-se que para 78,26% (n=1098) enquanto aditividade nas viagens de lazer as 

compras em shoppings ou lojas de luxo são desinteressantes, em comparação as 

lojas populares apresentam 38,99% (n=547). Com base nisto, pode-se afirmar que 

itens de luxo não são produtos que atraem a atenção dos turistas, na proporção de 2 

para 1 em relação a compras em lojas populares. 

Turistas que não tem nenhum interesse em compras, seja em lojas de luxo 

ou populares, representam 9,12% (n=128). Turistas que estão nos polos extremos 

somam 2,00% (n=28), assinalando nenhum interesse em lojas de luxo e total 

interesse em lojas populares. 

Desta forma, o que os resultados da pesquisa survey apontam é que por 

mais que o “mercado” dite que o consumidor LGBT consome produtos de luxo em 

grande quantidade, percebe-se que o público brasileiro não reflete o que aponta a 

OMT (2017) ou a IGLTA. 

Por mais que o público com alta renda tenha condições de proporcionar 

estes luxos não o fazem, conforme relataram na pesquisa, o que leva a deduzir que 

se propaga uma ideia de que gays consomem itens luxuosos para que eles assim o 

façam, como é possível ver na estratégia apontada por Houellebecq (2018, p. 18): 

Acho que fui eu quem propôs uma política gay friendly, espalhando o boato 
de que a taxa de frequência de homossexuais nos resorts chegava a vinte 
por cento: geralmente esse tipo de informação bastava para atraí-los; já 
para criar um ambiente sexy num lugar, eles se viravam sozinhos. 

Onfray compartilha da mesma ideia de Houellebecq, seu conterrâneo 

francês, dizendo que os prazeres estão submetidos com o auxílio de técnicas de 

marketing, onde o capitalismo predomina.  

Trata-se de fazer desejar o que é útil ser desejado para o social – as 
mercadorias, os bens de consumo, por exemplo. Falsos ídolos são 
promovidos a ideais e convida-se a um hedonismo vulgar que se desvia do 
hedonismo autêntico/ gosta-se de ter, ao passo que se deveria ser, quer-se 
acumular, possuir, consumir, ao passo que de deveria ter júbilo, amar, gozar 
(ONFRAY, 1999, p. 300). 
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Ainda que o foco de Houellebecq, seja o uso dos resorts para atividades 

sexuais, a pesquisa realizada  inquiriu se os turistas gays e bissexuais masculinos 

aproveitavam as instalações do meio de hospedagem, sendo assinalado como uma 

atividade de total interesse de 6,13% dos respondentes (n=86), destes respondentes 

percebe-se 82 assinalaram também a atividade “descansar e relaxar” e 81 a 

atividade “apreciar a paisagem” como de total ou bastante interesse, integram nesse 

grupo 25 respondentes que hospedaram-se em hotéis de luxo ou em algum resort 

nos últimos doze meses. 

Masiero (2018) desenvolveu pesquisa relacionada à potencialidade de 

implementação de um hostel para o público LGBT em Curitiba, o autor identificou 

que estes estabelecimentos deveriam proporcionar acolhimento, segurança e apoio 

à causa LGBT. Masiero (2018) afirma que as interações humanas e a hospitalidade 

são bastante valorizadas por este público, para tanto sugere a implementação de 

espaço de convivência e de lazer nestes meios de hospedagem, que como visto na 

pesquisa survey foi utilizada por 29,79% dos respondentes (n=418). 

Aqui reside as evidências de que os turistas que procuram relaxar não o 

fazem em maior quantidade nos hotéis e resorts, podendo ter esses momentos de 

descanso em outros ambientes, como em parques ou praias, mas também em 

imóveis locados ou de segunda residência. 

Contemplar esses espaços criados para o relaxamento está no escopo do 

hedonismo de Michel Onfray, onde o filósofo a concebe como a arte de apreciar, 

afirmando que “o belo é o que agrada singularmente, ele supõe um prazer 

interessado, sua finalidade é o gozo singular” (ONFRAY, 1999, p. 310). 

Aproveitar desses momentos de descanso, é repetir o que fez René 

Descartes que segundo Onfray (1991, p. 46) teve “excellents moments propices à la 

paresse129”. Desta arte, fazer nada, ou o Nadismo – como concebido 

contemporaneamente por Marcelo Bohrer – é um privilégio, além disso é uma 

experiência hedônica, para Onfray (1999, p. 240) “o hedonista é um adorador da 

vida que não conhece fadiga e entusiasmado por sua tarefa. O relativismo ético é 

um princípio evidente para tal filosofia”.  

Para termos um ponto de comparação, 4,28% (n=60) dos respondentes, 

disseram sentir-se motivados para realizar viagens de lazer que oportunize 
_______________  
 
129 excelentes momentos propícios à preguiça. 
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tratamentos de saúde e/ou estético, viagens para spas, com oferta de bem-estar; 

neste agrupamento 52 participantes tinham também como interesse atividades que 

privilegiassem o descanso e o relaxamento, deste grupo de turistas 12 hospedaram-

se em hotéis de luxo ou resort, meios de hospedagem que comumente oferecem 

serviços de massagens e de spa. 

Cuidar da saúde é fazer do corpo uma máquina em plena produção e 

vivência de prazeres. Pois conforme afirmara Onfray e La Mettrie só é possível sentir 

prazeres em vida, e a experiência de quase morte de ambos os filósofos trouxe essa 

constatação.  

Onfray (1991, p. 23) relatou a sua experiência “mourir était donc si simple. 

Restait, après cette leçon de ténèbres, à faire du corps un partenaire de la 

conscience, à réconcilier la chair et l'intelligence130”, e também expõe a vida de seu 

precursor materialista, La Mettrie, onde “L'expérience de l'évanouissement, de la 

perte de connaissance, la syncope vécue dans son corps, sa chair, le conduisent à 

une conversion: il deviendra philosophe, matérialiste hédoniste131” (ONFRAY, 1991, 

p. 63). 

Assim, pode-se afirmar que na concepção de Onfray, cuidar do corpo, do 

bem-estar, é produzir prazeres a si mesmo, é possibilitar que a vida seja satisfatória, 

seja agraciada com prazeres, como o de se olhar no espelho e sentir-se bonito. Para 

isso Onfray parafraseia Baudelaire “o hedonista ‘deve aspirar a ser sublime 

initerruptamente; deve viver e dormir diante de um espelho. Ele é o único que pode 

julgar-se’” (ONFRAY, 1999, p. 310 apud BAUDELAIRE132, 1972, p. 119). 

A atividade sexual é o pilar do hedonismo de Sade, e uma das categorias do 

hedonismo onfrayreano, onde “o prazer sexual é associado com muita frequência a 

essas experiências de encontro com a parte dionisíaca em nós mesmos” (ONFRAY, 

1999, p. 186). 

A pesquisa realizada identificou que dos turistas que frequentam “saunas, 

clubes ou demais locais de pegação” em suas viagens (17,82%; n=250), identifica-

se que deste grupo 49 possui pouco ou nenhum interesse em ter relações sexuais, 

_______________  
 
130 (Tradução do autor): morrer era tão simples. Restou, após esta lição nas trevas, tornar o corpo um 

parceiro da consciência, reconciliar a carne e a inteligência 
131 Tradução do autor): A experiência de desmaio, perda de consciência, a síncope experimentada 

em seu corpo, sua carne, o levam a uma conversão: ele se tornará um filósofo, um materialista 
hedonista 

132 BAUDELAIRE, Charles. Mon cœur mis à un. Paris: Livre de poche, 1972. 
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69 deles possuem um interesse intermediário, enquanto que 132 deles são 

totalmente ou bastante interessados. Isso demonstra que nem todos os 

frequentadores de saunas têm como interesse principal ter relações sexuais, 

podendo usufruir do ambiente para entretenimento, descanso e relaxamento. 

Inculcando atividades além da sexual neste ambiente. 

[...] em matéria de sexualidade, todas as fantasias serão autorizadas, 
permitidas, ou melhor, dar a elas a possibilidade de se integrarem ao projeto 
coletivo e haverá a preocupação com aqueles que, habitualmente são os 
proscritos da sensualidade corporal (ONFRAY, 1999, p. 295) 

Dos 6,41% (n=90) respondentes que afirmaram ter total interesse em ter 

relações sexuais em suas viagens de lazer, a média de idade é de 30,33 anos, a 

menor idade 18 e o turista mais velho com este interesse possui 53 anos, permeiam 

as mais diversas classes sociais e níveis de escolaridade, 73 destes turistas 

(81,11%) apontam ter prazer em todos os momentos da viagem, o que possibilita 

apontar que mesmo a prática sexual sendo o maior interesse deste grupo, ela não 

garante na completa satisfação de prazer nas viagens a lazer. 

Encontrou-se uma quantidade de 41 respondentes, o que representa 2,92% 

do total dos turistas gays e bissexuais, que afirmaram ter concomitantemente total 

interesse nas atividades “Frequentar locais de pegação” e “ter relações sexuais”, 

deste grupo 58,54% (n=24) são solteiros, o que induz a uma liberdade maior para as 

atividades, do mesmo grupo 24,39% (n=10) realizam viagens com seus parceiros 

(namorados ou maridos). A falha do estudo está em não investigar se estas relações 

sexuais ocorrem entre os casais ou com parceiros sexuais externos. 

Do total de turistas que assinalaram ter total interesse em “frequentar locais 

de pegação”, composto por 4,13% (n=58) dos respondentes, 17 deles não integram 

o grupo acima (29,31%), e apenas dois deles viajam em casal, refletindo seus 

estados de relacionamento: namorando. 

Condizente a esse respeito Onfray (1999, p. 294) relata o seguinte:  

Se a fidelidade monogâmica é uma paixão livre, ela não é obrigatória e 
atenderá naturalmente a desaparecer no estado de Harmonia. Os 
sentimentos de propriedade que fundamentam o ciúme já não terão 
nenhuma razão de ser quando nada mais pertencer a ninguém, ou, antes, 
quando tudo pertencer a todo o mundo. Alimentação do prazer é uma 
imprecação das velhas morais. A contramoral fourierista quer a expansão 
dos desejos e de suas satisfações. 
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Onfray faz justamente uma crítica a dessexualização, que reduz a 

sexualidade aos genitais, que por conseguinte são submetidos aos imperativos 

sociais - a monogamia, a fidelidade, a procriação (ONFRAY, 1999, p. 301) 

Michel Onfray, em suas pesquisas traça explicações com base em Charles 

Fourier sobre a sexualidade, bem como os desejos e fetiches inscritos nessa prática. 

Assim, Onfray afirma que o corpo fornece os instrumentos para o hedonismo 

fourierista, Onfray vê nesta corrente hedonista que os apetites sexuais são 

destacados produzindo, em cada sujeito, jubilus particulares. 

Fourier prevê uma encenação para quem goza pelo espetáculo, o indivíduo 
que experimenta o essencial de suas satisfações de maneira visual. Para 
ele seria pensado, e depois realizado, um museu vivo. Seriam expostos 
corpos bonitos, corpos muito bonitos. Por outro lado, se este ou aquele se 
sentisse gratificado com uma bela parte de corpo, só esse fragmento seria 
exposto (ONFRAY, 1999, p. 297). 

Ora, o museu que relata Fourier, e que está exposto acima como afirmou 

Onfray, pode ser compreendido como as saunas gays, pois são também locais de 

exibição e contemplação de corpos, oportunizando além de prazeres visuais, outros 

palpáveis e/ou penetráveis.  

Na obra “A Arte de ter Prazer”, Michel Onfray apresenta em diversos 

momentos que o prazer advindo do sexo é extremamente válido quando respeitoso, 

em comum acordo, não importante se hétero ou homossexual, se em dupla ou trio 

ou mais pessoas.  

Para Onfray (1999, p. 176) “tudo o que poderia dar gosto à vida é 

condenado em virtude do princípio de que não devemos nos apegar ao que nos será 

tirado”; ora é visível que os desejos sexuais são imprescindíveis para a realização 

do prazer corporal. 

Em outra obra, “A Potência de Existir”, Onfray (2010, p. 65-66) tece uma 

crítica ao cristianismo, e obviamente à Igreja, para o filósofo sexualidade e religião 

são antagônicas. 

a sexualidade para o prazer sem o temor de uma geração vivida como 
punição. A livre disposição da sua libido por combinações lúdicas e não 
obrigatoriamente familiares. [...] Um segundo tempo igualmente radical 
deveria tornar possível a sexualidade sem o amor que a acompanha. 
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A liberdade sexual de gays e lésbicas foi conquistada diante de cenários 

sociais que possibilitaram que a prática sexual entre esses sujeitos fosse 

comumente dissociada do sentimento de amor. Não que a atividade sexual entre 

pessoas de sexos diferentes seja atrelada ao amor, mas sob a égide de um 

machismo, mulheres heterossexuais anseiam por um parceiro que as ame, e no qual 

idealizem seus parceiros amorosos.  

No caso dos gays, como visto anteriormente, a tecnologia possibilitou que o 

sexo seja uma prática hedonista, onde o corpo anseia por prazeres, e os sujeitos 

oportunizam-se entre si. Grindr, Hornet, Scruff entre outros aplicativos para 

smartphones, possibilizam o gozo em poucos passos, suas funcionalidades trazem a 

função sexual a ser desempenhada (ativo ou passivo), a localização (se algum dos 

envolvidos possui um local para a atividade), o tamanho do genital, e os fetiches 

previamente expostos. Sendo assim, essas plataformas de homossocialização 

tornam-se um museu virtual de corpos prontos para fazer gozar. 

Quanto à frequência de espaços de homossocialização, ou seja, aqueles 

característicos, ou majoritariamente frequentados por pessoas homossexuais (e 

bissexuais), a pesquisa survey apontou que 15,61% (n=219) não o frequentam, em 

contrapartida 84,39% (n=1184) frequentam espaços LGBT-Friendly. Aponta Pires 

(2018, p. 53) que os turistas LGBTs “sentem menos hostilidade, mais 

especificamente sentem que não precisam lidar com preconceito, medo, assédio, 

machismo, agressões e julgamentos” nestes espaços, a autora sugere que os 

órgãos municipais elaborem roteiros para que estes turistas frequentem esses 

espaços, e desenvolvam o comércio local. 

Ao analisar especificamente o interesse dos turistas em frequentar baladas, 

espaço de entretenimento noturno, com música em alto tom, com bares e espaço 

para dança, nota-se que há uma proximidade entre aqueles que possuem baixo 

interesse 30,86% (n=433) e aqueles que possuem interesse intermediário 31,58% 

(n=443); enquanto isso os turistas que tem bastante interesse, ou que viajam para 

frequentar estes espaços, que se identificaram com total interesse, representam 

37,56% (n=527). 

Analisando apenas os interesses de respondentes solteiros, que 

representam 45,76% (n=642) do total de turistas gays e bissexuais, percebe-se que 

o interesse em frequentar baladas, possui porcentagens destoantes entre os 

opostos baixo, médio e alto interesse, assim, 22,59% (n=145) não possuem 
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interesse algum ou pouco interesse, 34,11% (n=219) respondentes se enquadram 

com interesses intermediários, e 43,30% (n=278) afirmam ter bastante ou total 

interesse nesta atividade de entretenimento. 

Entre os turistas participantes da pesquisa, pode-se afirmar que estes 

espaços de entretenimento, é mais frequentado por solteiros, e posteriormente por 

turistas que namoram. 

A respeito de ser solteiro, Michel Onfray tem um posicionamento sobre o que 

ele denomina de “A máquina solteira”, um sujeito de duração indeterminada, porém 

determinado, com renovações da condição solteira em alguns momentos. 

Minha definição do solteiro não abrange a acepção habitual do estado civil. 
A meu ver, ou solteiro não vive necessariamente sozinho, sem companheiro 
ou companheira, sem marido ou mulher, sem parceiro oficial. Solteiro define 
muito mais aquele que, apesar de comprometido numa história que 
podemos chamar de amorosa, conserva as prerrogativas e uso da sua 
liberdade essa figura pesa muito sua independência e desfruta da sua 
autonomia soberana (ONFRAY, 2010, p. 67). 

Ainda na área de entretenimento, pode-se notar que os solteiros são os mais 

interessados em participar de uma Parada do Orgulho LGBTQI, ainda que a 

porcentagem de interessados nessa atividade seja baixa, se somarmos os turistas 

que possuem pouco ou nenhum interesse obtemos 49,54% (n=695), e a soma de 

interesses intermediários, bastante interesse e total interesse representa 50,46% 

(n=708), ou seja, quase metade dos participantes não se interessam pelo maior 

evento de representatividade da diversidade sexual. 

A análise do estado civil evidencia que conforme o estado civil o interesse 

modifica; a exemplo disso os casados, aqueles que residem juntos e sujeitos que 

namoram possuem três vezes mais desinteresse pela atividade. 

Se for traçado uma relação entre a política hedonista de Michel Onfray com 

as Paradas do Orgulho LGBTI, percebe-se que ambas possuem “uma crítica à 

historiografia dominante”, que o filósofo apresenta como “espaços liberados e de 

comunidades nômades” (ONFRAY, 2010, p. 143). Assim toma-se emprestado do 

filósofo o seguinte: 



250 
 

 

Nada de revolução nacional ou planetária, mas de momentos que escapam 
dos modelos dominantes. A revolução se efetua em torno de si, a partir de 
si, integrando indivíduos escolhidos para participar dessas experiências 
fraternas. Essas microssociedades eletivas ativam microrresistências 
eficazes para derrotar momentaneamente os microfascismos dominantes 
(ONFRAY, 2010, p. 143). 

No ano de 2010, Onfray elaborou um artigo em seu antigo blog onde fazia 

uma relação de Freud com a Gay Pride, nela o filósofo pouco aborda de fato a Gay 

Pride, o artigo na verdade serviu como um chamariz para a obra Le crépuscule d'un 

idole, l'affabulation freudienne133. 

Porém em 20 de junho de 2019, o filósofo respondeu à pergunta “Que 

pensez-vous de la Gay Pride?134”, o vídeo de 9 minutos e 14 segundos, foi 

hospedado inicialmente na plataforma YouTube (depois retirado da plataforma), e 

publicado em seu site oficial. Nele Onfray tece uma série de comentários, que 

posteriormente sofreu críticas do movimento LGBTQ francês pelo seu 

desconhecimento acerca da diversidade sexual, bem como, de uma possível 

homofobia expressada.  

effectivement les la gay pride c’est très urbain, c’est trè mondain, c’est très 
classieux, et c’est très bien que ça existe, mais comme toujours je suis 
plutôt d’écouter des petits du petit peuple et je songe aux homosexuels des 
campanges et je songe aux homosexuels qui se cachent songe aux 
homosexuels qui sont obligés de mener des double vie. Et dont il n’est pas 
question pour eux qu’il s’habille avec des tutus et qu il se déguise pour 
montrer qu’ils sont fiers de tout ça parce que oui dans les beaux quartiers à 
paris on peut effectivement défilé avec le maire de paris avait que Jack 
Lang, je ne sais quoi, en disant bon nous on est très fiers de notre 
homosexualité très bien, mais moi je pense à ceux qui n’ont pas le luxe de 
pouvoir135 (ONFRAY, 2019, s.p.) 

Para além do sexo, do entretenimento, da contemplação e do cuidado com o 

corpo, Onfray pondera a gastronomia como uma das fontes de prazer. Como 

mostrado anteriormente os turistas gays e bissexuais brasileiros tem maior 

_______________  
 
133 O crepúsculo de um ídolo, a fábula freudiana. Sem publicação no Brasil. 
134 (Tradução do autor): O que você acha do Orgulho Gay? 
135 (Tradução do autor): Na verdade o orgulho gay é muito urbano, é muito mundano, é muito 

elegante, e é muito bom que ele existe, mas como sempre eu prefiro ouvir pessoas pequenas e 
pensar nos homossexuais dos campanges e pensar nos homossexuais que estão se escondendo, 
nos homossexuais que são forçados a levar vidas duplas. E que não há dúvida de que ele se veste 
com tutus e se disfarça para mostrar que se orgulha de tudo isso, porque sim, nos belos bairros de 
Paris, podemos realmente desfilar com o prefeito de Paris tinha que Jack Lang, não sei o quê, 
dizendo bom, estamos muito orgulhosos de nossa homossexualidade muito bem, mas penso 
naqueles que não têm o luxo do poder. 
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preferência por realizar as refeições em “Bares, Cafés, Pubs e Lanchonetes locais”, 

não descartando as redes de fast food.  

Nesta análise devemos ponderar que mais de ¼ dos respondentes residem 

em cidades do interior, longe de grandes centros urbanos, locais onde não há redes 

de fast food, e que quando estes turistas visitam algum destino com tal oferta, 

movidos pela curiosidade (e pelas campanhas publicitárias) alimentam-se nestes 

locais. Aqui não descarta-se que mesmo moradores de centros urbanos apreciem 

estes estabelecimentos, pelos mais diversos critérios, mas há de se ressaltar que 

diferentemente de outros locais, cidades pequenas não dispõe destas franquias. 

Ademais, percebe-se na pesquisa que a Classe C, aqueles com rendimento 

mensais entre R$ 2.005 e R$ 8.640, representa 45,97% (n=645) dos entrevistados. 

Com essa informação pode-se relacionar que é um público que em determinadas 

situações pode arcar com os custos de um jantar em um restaurante mais elitizado, 

o público da Classe A e Classe B, juntos somam 20,17% (n=283). 

Mesmo nestas condições econômicas, os participantes apontam que não há 

grandes interesses em comer em restaurantes renomados ou naqueles estrelados, 

com chefs de cuisine famosos. Entretanto, os restaurantes com culinária local, que 

forneça uma experiência mais acolhedora são melhor vistos pelos turistas. 

Nenhum ou pouco interesse em frequentar os melhores restaurantes do 

destino visitado é apontado por 44,33% (n=622) dos turistas, outros 32,57% (n=457) 

relatam ter um interesse intermediário, ao passo, que bastante interesse ou total 

interesse é assinalado por 23,09% (n=324) dos turistas. 

A subjetividade de que seria os melhores restaurantes fica a cargo do 

participante da pesquisa, uma vez que não foi apontado um restaurante de exemplo, 

com a variedade da culinária, o participante da pesquisa poderia associar ao melhor 

restaurante francês ou à melhor pizzaria ou temakeria.  

Quando se refere à culinária local, nenhum interesse ou pouco interesse é 

relatado por 7,84% (n=110) dos participantes da pesquisa; interesse intermediário é 

dito por 21,74% (n=305); já a extrema maioria dos turistas tem bastante interesse ou 

total interesse em frequentar esses estabelecimentos (70,42%; n=988). 

Pratos típicos de determinadas regiões servem per se como atrativos para 

os turistas, o Brasil tem grande oferta gastronômica, sabores que induzem a 

determinadas localidades, comidas que se tornam símbolo da viagem. Por exemplo, 

visitar Salvador (BA) requer comer um acarajé, assim como visitar Belo Horizonte 
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(MG) carece de comer um pão-de-queijo, e estes alimentos não são 

necessariamente consumidos em restaurantes, são encontrados em barracas de 

ruas e praças e/ou lanchonetes locais. 

O próprio Michel Onfray (1990) aponta para as comidas simples e aquelas 

bem preparadas, elaboradas a partir de uma alquimia gastronômica.  

Le goût sain, c’est le goût simple – celui des femmes contre celui des 
hommes. Il s’oppose aux saveurs fortes et puissantes auxquelles on ne 
prend plaisir que contraint et forcé par l’habitude. Il s’oppose aussi aux mets 
composés, aux mixtes. L’aliment miracle et emblématique du pur, du sain, 
du vrai, du naturel, c’est le lait. Le reste est corruption136 (ONFRAY, 1990, p. 
39). 

Desta forma, é possível afirmar com base no hedonismo onfrayreano que a 

culinária é uma das principais fontes de prazer, haja vista a biografia do autor, que 

padeceu dos prazeres gastronômicos na infância. Assim, o filósofo aprecia a 

culinária, tal como fez Sade, La Metrrie, Fourier, Aristipo, todos induzidos pelo prazer 

gastronômico. 

Em diversos momentos da obra “A Arte de ter Prazer”, Onfray (1999) aborda 

a gastronomia, menciona que o corpo real carece de comer e beber. Cita o vinho 

como um prazer único, em outro momento o champanhe, menciona a morte de La 

Mettrie pelo excesso da gula; traz de Fourier as geleias, pudins, as guloseimas da 

feira, as charcutarias, os queijos, o biscoito ceroso, a fogaça de manteiga, o vinho de 

madeira da Índia. Em “A Potência de Existir”, Onfray (2010) inspira-se em Montaigne 

que apreciava as ostras e o vinho clarete. Na obra “O Ventre dos filósofos”, Onfray 

(1990) remete a cada filósofo um alimento137, a introdução é denominada de “Les 

Banquet des Omnivores” (banquetes onívoros” e a finda a obra com “Conclusion – 

Le Gai Savoir Alimentaire“ (Conclusão – O Alegre Conhecimento Alimentar) 

A gastronomia dispõe, segundo Onfray (1999) de um lugar privilegiado na 

ordem hedonista, para tanto cita Fourier, onde “A culinária é a mais reverenciada de 

todas as artes na harmonia”, a partir disso Onfray continua: 

_______________  
 
136 (Tradução do autor): Gosto saudável é o gosto simples - o das mulheres versus o dos homens. Ele 

se opõe a sabores fortes e poderosos que se leva ao prazer apenas forçado pelo hábito. Ele 
também se opõe a conjuntos compostos, alimentos mistos. A comida milagrosa e emblemática do 
puro, do saudável, do real, do natural, é o leite. O resto é corrupção. 

137 Diogène ou le goût de poulpe; Rousseau ou la voie lactée; Kant ou l’éthylisme éthique; Fourier ou 
Le petit pâté pivotal; Nietzche ou les Saucisses de L’antéchrist; Marinetti ou le porexcitè; Sartre ou 
la vengeance du crustacé 
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Cada harmoniano se consagra a ela com maior ou menor habilidade, talento 
para a invenção ou a composição, mas todos acabam se entregando a essa 
ciência hedonista. A gula assim sublimada permitirá uma dinâmica 
agonística de substituição: em vez de fazer a guerra de verdade, com armas 
e soldados, os comensais do falanstério praticarão a luta com ajuda de 
pratos preparados, de pequenos patês pivotais, de rolhas de champanhe e 
de salvas de líquidos (ONFRAY, 1999, p. 297). 

Para manter a mecânica hedonista, Onfray (1999) apresenta que até mesmo 

para o Marquês de Sade havia a necessidade dos prazeres gastronômicos, 

obviamente sempre em excesso, que era o fio condutor do hedonismo sadista. 

O corpo libertino também é uma carne que come e tem prazer com a 
atividade gastronômica. Os prazeres da boca são reivindicados por Sade 
como vindos imediatamente depois do prazer do sexo, os primeiros sendo, 
aliás, propedêuticos aos segundos, pois alimentar-se é pôr a máquina em 
condições de proporcionar prazer a si mesma (ONFRAY, 1999, p. 287). 

Os prazeres advindos das artes são apontados por Onfray como sublimes, 

sendo um dos poucos prazeres que lhe era possível no Orfanato de Giel, afirmando 

que “para não morrer por causa dos homens e da sua negatividade, houve para mim 

os livros, depois a música, enfim as artes e sobretudo a filosofia” (ONFRAY, 2010, p. 

XXXIX-XL). 

O apreço pela cultura, pelas artes, pelo conhecimento é visível no público 

gay, que na pesquisa apontou visitar ambientes culturais quando viajam (77,76%; 

n=1091), eles também relatam que o um dos atributos importantes para visitar um 

destino é que ele seja conhecido por suas artes e culturas (46,12%; n=647); dentre 

os respondentes 27,58% (n=387) se percebem como turistas culturais. 

Diante disso, a questão que solicitava que apresentasse graus de interesse 

nestas atividades aponta que frequentar espaços culturais é a principal motivação de 

viagem para 34,07% (n=478) dos turistas, ou seja, assinalaram a opção de total 

interesse nesta atividade; se agregar neste grupo os turistas com bastante interesse, 

tem-se 74,55% (n=1046) do total de respondentes. 

Frequentar ambientes culturais, representa então a terceira maior motivação 

de viagem do turista, perdendo apenas para o descanso e relaxamento, e para a 

contemplação das paisagens. Dentre os ambientes frequentados podem ser citados 

os museus, teatros, galerias, pinacotecas, bibliotecas e também espaços dedicados 

à poesia, à música, à arte de rua, como becos e espaços com predominância de 
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grafites – a exemplo do Beco do Batman (São Paulo), Shoreditch (Londres) ou 

Wynwood (Miami) que já são locais divulgados em guias gays. 

Diante da experiência no Orfanato de Giel se pôde compreende a arte como 

uma dádiva, assim Onfray (2010, p. XXXIII) diz: “A arte me provava que, se o mundo 

dos vivos é um inferno, também contém paraísos”. Inspirado por Nietzsche, 

especificamente em Gaia Ciência, Onfray afirma que “toda filosofia se reduz à 

confissão de um corpo, à autobiografia de um ser que sofre” (idem, p. 15). Depois 

inspirado em Jacques Derrida, afirma que “Filosofar é tornar viável e vivível sua 

própria existência quando nada é dado e tudo resta a construir” (p. 18). 

A filosofia é reflexo da inteligência humana, é dita por Onfray (2010) como 

uma substancia prometeica, assim a filosofia do bailarino é a dança, a filosofia do 

cantor é a música, as artes se propagam por diversos meios e de diferentes tempos. 

Claro, a arte provém desde sempre de um mundo exterior a ela: o dos 
xamãs pré-históricos, das forças políticas públicas (o faraó egípcio, o rei 
persa, os buleutas e prítanes gregos, o imperador romano, os papas do 
Ocidente cristão), também o mundo dos ricos proprietários privados (os 
capitalistas flamengos, os mercadores venezianos, os burgueses da 
Revolução Industrial, e hoje as fortunas oriundas da gestão das 
multinacionais). Cada um deles agiu para celebrar seus valores, os valores 
dominantes do momento. Não é de se espantar que uma parte não 
desprezível da arte contemporânea sirva de espelho para a nossa época 
desagregada (ONFRAY, 2010, p. 90). 

Para Onfray (2010) apreciar as artes, eleva o nível da condição natural, cria 

o ser humano, o filósofo defende uma superação do ser humano, um pós-humano, 

“O objetivo? Sua sublimação, sua realização, seu aperfeiçoamento. O velho corpo 

absolutamente submetido aos ditames da natureza permanece o mesmo, mas 

acrescenta-se a ele artifício, cultura, injeta-se nele inteligência humana” (p. 107). 

Novamente Onfray se sustenta em Charles Fourier, para argumentar que o 

indivíduo goza pelo espetáculo, que a encenação é um meio para proporcionar o 

prazer, ambos os filósofos são apreciadores da ópera, dita por Onfray (1999) como 

uma atividade sublime por conciliar as estéticas da arte numa mesma obra. 

A ópera é o lugar da magia e da fantasmagoria, do sonho e da realização 
estética. Assiste-se nela ao casamento bem-sucedido do canto com a voz, 
da música com os sons, da poesia com a cadência, da pantomima com os 
gestos, da dança com os movimentos, da ginástica com o exercício 
muscular, da pintura com os figurinos. É de fato a festa de todos os 
sentidos, a promoção de todas as sensações e de todas as faculdades da 
alma hedonista (ONFRAY, 1999, p. 298) 
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Onfray (1999) aponta que o hedonismo necessita da fusão dos gêneros 

éticos e estéticos, para o filósofo o modelo ético que anteriormente era a ciência, 

hoje é a arte, assim ele faz coro com Nietzsche138 ao afirmar que “A arte tem mais 

valor que a verdade”. 

Das atividades propostas aos turistas que são semelhantes à arte, está a 

participação em pequenos cursos ou oficinas, diferentemente da visita a espaços 

culturais que teve maior grau de interesse, esta atividade tem maior porcentagem de 

turistas desinteressados, 50,04% (n=702) dos respondentes. 

Não foi mencionado na pesquisa nenhum tipo de curso, deixando a critério 

do respondente idealizar um curso que poderia ou não fazer, e se esse despertaria 

seu interesse. Em uma viagem a lazer, o turista pode estudar uma nova língua em 

um outro país; aprender sobre vinhos em regiões viticultoras; aprender sobre a 

arquitetura de um determinado destino.  

Este questionamento apresenta que apenas 4,92% (n=69) tem total 

interesse em realizar essa atividade que atrela turismo e aprendizagem. Se 

concomitantemente à atividade cultural 45 respondentes apresentam total interesse 

em ambas atividades (frequentar espaços culturais e fazer pequenos cursos ou 

oficinas), o que representa módicos 3,21% dos turistas gays e bissexuais. 

Onfray (1999, p. 96) pondera que “pensar é aprender o que pode um corpo 

não pensante, sua capacidade, suas atitudes”, desta forma sugeriria Onfray que os 

turistas buscassem conhecimento para proporcionar melhores prazeres à máquina 

dionisíaca do hedonismo. 

A relação espiritual dos participantes com a atividade turística aponta por 

meio da pesquisa realizada que, 28,51% (n=400) não tem interesse algum em se 

conectar ou reconectar espiritualmente com algo, outros 24,02% (n=337) tem pouco 

interesse, somados esse grupo contém a maioria dos participantes, ou seja 52,53% 

(n=737). Turistas com interesse intermediário somam 23,16% (n=325), aqueles com 

bastante interesse representam 15,04% (n=211), e totalmente interessados nesta 

conexão espiritual esta 9,34% (n=131) dos turistas. 

O ateísmo é uma das características de Michel Onfray, o filósofo faz críticas 

sobre a interferência da Igreja nos prazeres, reduzindo-os, recriminando-os, 

_______________  
 
138 NIETZSCHE, Fréderic. La volonté de puissance. Tradução para o francês por G. Bianquis. Paris: 

Éditions Gallimard, p. 853. 
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difundindo a ideia de que viver os prazeres são formas de praticar os pecados. 

Porém reconhece o filósofo que há sujeitos que encontram êxtase nessa atividade. 

La chair accueille l'expérience mystique comme jouissance à défaut d'autres 
béatitudes plus païennes. Là encore, Dieu fournit le prétexte à des 
jubilations concrètes. L'extase au nom de Dieu produit les mêmes effets, et 
relève des mêmes symptômes que celle qui s'accomplit au nom du corps et 
de l'immanence139 (ONFRAY, 1991, p. 62). 

Onfray acredita que somente se poderá viver um hedonismo aquele que se 

livrar das amarras das religiões, que impedem os prazeres do corpo, que veem o 

desejo como um monstro a ser domado, o prazer como uma praga carecendo de ser 

eliminada. Em parte esse ideal ascético provém de Santo Tomás de Aquino. 

O imperativo categórico hedonista de Nicolas Chamfort, adotado por Onfray 

(2010, p. 28) que possibilita a ética do prazer onfrayreano, “frua e faça fruir, sem 

fazer mal nem a você nem a ninguém, eis toda a moral”. Ora, é possível a 

experiência com o divino de outros, desde que ela não interfira em mim, assim 

Onfray reconhece que há quem vivencie essas sensações. 

Certains, sans aucun doute, sont totalement fermés à l'expérience mystique, 
incapables d'en rien éprouver, d'en rien imaginer. Mais on rencontre 
également des gens pour lesquels la musique n'est qu'un bruit; et tel d'entre 
eux s'exprime avec la même colère, sur le même ton de rancune 
personnelle au sujet des musiciens140 (BERGSON, 1932, p. 150) 

Onfray (2010) deixa evidente que ao se tornar um “libertino emblemático” (p. 

29) passa a ser ele, seu corpo, e é deste corpo que a moral onfrayreana 

(literalmente) provém, o que lhe possibilita afirmar que “a ética é assunto de corpo, e 

não de alma. Primeiro ela provém da matéria de um cérebro, e não das brumas de 

uma consciência” (p. 46), desta forma, Onfray parafraseia Nietzsche, dizendo que “o 

corpo é, portanto, de fato, a grande razão” (p. 46). 

Contudo na escala de sensações de prazeres, os participantes da pesquisa 

enfatizam que a busca pelo prazer é o que os motiva a viajar, essa afirmação é 
_______________  
 
139 A carne acolhe a experiência mística como prazer pela falta de outras bem-aventuranças mais 

pagãs. Aqui, novamente, Deus fornece o pretexto para jubilações concretas. O êxtase em nome de 
Deus produz os mesmos efeitos e suscita os mesmos sintomas do que é realizado em nome do 
corpo e da imanência 

140 Alguns, sem dúvida, estão completamente fechados à experiência mística, incapazes de 
experimentar qualquer coisa, de imaginar qualquer coisa. Mas também conhecemos pessoas para 
quem a música é apenas ruído 
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possível, pois 96,58% (n=1355) relatam ter quase sempre ou sempre sensações 

prazerosas em suas viagens a lazer. É o que Onfray (2010, p. 54) registra nos 

cálculos dos prazeres, “o bem absoluto coincide com o prazer definido pela ausência 

de distúrbios, a serenidade adquirida, conquista e mantida, a tranquilidade da alma e 

do espírito”. 

Desta forma, é imperativo registrar que viajar é uma das formas que os 

sujeitos gays e bissexuais encontram de proporcionar prazeres hedonistas, 

atrelando diversas atividades à prática turística, o que intensifica seu gozo. Em 

suma, viajar a lazer proporciona prazer, viajar a lazer é uma prática hedonista. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo tem diversas considerações a serem feitas, pois foram analisadas 

variáveis que relacionam o turismo LGBT, com o comportamento hedonista e o 

comportamento de consumo. 

Dentre as primeiras constatações a serem feitas, reside o fato de que pouco 

estudo é realizado acerca do turismo LGBT, conforme demonstrou o capítulo 2, as 

produções acadêmicas sobre a temática são tímidas, e carece de maior incentivo e 

aprofundamento, para não incorrer em informações desconexas ou inverídicas, que 

tomam como base perfis de turistas não-brasileiros. 

Esta pesquisa debruçou-se sobre os dados da OMT (2017) que os turistas 

LGBTQ+ gastam 30% a mais que a média heterossexual, esta afirmação levou a 

questionar os motivos de gastaram tal porcentagem, e dentre estes os motivos 

pode-se elencar que LGBTQ+ poupam, são caracterizados por não possuem filhos, 

gostam de viajar, possuem disponibilidade de tempo livre e por possuir uma cultura 

de viagem. Os dados apresentados pelo CMI e tomados como universais tem a 

peculiaridade de atender à realidade dos turistas LGBTQ+ norte-americanos, visto 

que a realidade social e econômica não se assemelha ao público brasileiro.  

A adoção de uma pesquisa survey própria para este estudo serviu para 

ultrapassar esse abismo e apresentar um perfil próprio do público brasileiro. Os 

resultados da pesquisa, tal como deste estudo não atende apenas aos fins 

acadêmicos que ela se propõe, mas fornece uma análise que interessa aos gestores 

de turismo e aos profissionais envolvidos no trade.  

O objeto de análise deste estudo partiu inicialmente das publicações 

realizadas pela mídia (jornais, blogs e revistas do setor), dos dados de pesquisa 

documental (tanto do CMI, OutNow e LGBT Capital, quanto da OMT), além de 

períodos científicos, nos quais descrevem que o público LGBTQ+ movimenta cerca 

de 3 trilhões de dólares por ano, e possuem um gasto maior em artigos supérfluos 

desde que possuam uma estabilidade financeira, na forma de um consumo 

conspícuo e um estilo de vida que se aproxima das classes mais altas da sociedade. 

No caso do mercado brasileiro, não foi possível comprovar tais informações 

iniciais. A pesquisa survey evidenciou aspectos contrários do exposto anteriormente. 

Ou seja, o público brasileiro é marcado por forte disparidade de renda entre os 

respondentes, sendo que os consumidores da “Classe A” não refletem o segmento 
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social, o que significa dizer a frequência a restaurantes, lojas e hotéis luxuosos, tal 

como viagens ao exterior, não é prioridade para turistas gays e bissexuais 

pertencentes a essa classe social. Assim, desmistifica-se que esse seria o mercado 

dos sonhos, como incitado na década de 1990. 

Os turistas gays e bissexuais masculinos participantes da pesquisa 

manifestam em certo grau uma cultura hedonista, motivo inconsciente que os levam 

a viajar, buscam com isso o prazer na atividade turística. 

O que se pode afirmar é que apenas uma parcela dos turistas utiliza parte 

dos seus rendimentos em viagens para uso com o lazer, com o gozo, com ócio, de 

maneira hedonista, conforme aponta Onfray. Os participantes da pesquisa adotam 

experiências culturais como as que mais geram prazeres, bem como o descanso e o 

relaxamento, afinal, o corpo, enquanto uma máquina de prazeres carece de 

vivacidade para ofertar o máximo gozo (ONFRAY, 1999; 2010). 

Comumente ao analisar esse público, faz-se uma observação quanto ao seu 

padrão de consumo, ao poder econômico que detém, e como dito por Trigo (2009) o 

turismo é umas das opções para o público LGBTQ+, onde buscam o prazer 

momentâneo, no presente. Prazer esse que confere uma sensação de bem estar, 

como um valor incorporado à sua existência, afirmação essa que ficou comprovada 

pelos respondentes da pesquisa, pois há majoritariamente a sensação prazerosa 

com a prática turística. 

Pode-se confirmar que está presente elementos do hedonismo como dito por 

Onfray (1999), o gosto pela culinária, o apreço às artes e culturas, a contemplação e 

o descanso, a sensação de prazer vivenciada pelos turistas, possibilita uma melhor 

execução da sensualidade nos espaços de flerte, refletindo na sexualidade. 

As destinações apontadas pelos turistas participantes da pesquisa reflete as 

cidades com grande população, no caso das destinações nacionais capitais de 

estados, que ofertam entretenimento cultural e vida noturna, além de uma vasta 

quantidade de atividades urbanas, são cidades listadas em guias de turismo gay, 

como os elaborados pelos blogs Viaja Bi! e Viajay (nacional) e o GayCities 

(internacional). Quanto às destinações internacionais, nota-se que os turistas 

brasileiros indicam as mesmas cidades que são encontradas em guias e rankings 

internacionais, reflexo não apenas de campanhas publicitárias bem sucedidas, mas 

de uma realidade homossocial que possibilita aos turistas gays e bissexuais visitar 

tais destinos sem maiores preocupações atreladas à homofobia. 
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O prazer sexual é apontado como uma categoria do hedonismo por Onfray 

(1999, 2010), tal como é para Sade a principal expressão do prazer. O que se 

identifica na pesquisa é que os turistas gays não colocam as atividades sexuais 

como motivador para suas viagens, para mais da metade dos respondentes manter 

relações sexuais no período em que está viajando é pouco ou nulo.  

Desta forma, o que se pode afirmar é que o turista gay ou bissexual não é o 

público responsável pelo turismo sexual, ainda que destinos sejam caracterizados 

por esta oferta de serviço, conforme mencionado no subcapítulo 4.2.2, os 

respondentes procuram destinos com outros atributos, e que a existência de michês 

per se não é atração principal de uma localidade. O interesse em destinos com 

beleza natural e cultural, com oferta de destino de sol e praia e/ou natureza são 

motivadores maior do que a oferta de sexo e garotos de programa. 

O público LGBTQ+ vive o prazer de forma que não aceita depreciação, 

repressão e/ou proibição, essa parcela da população tem conquistado espaço na 

sociedade pós-industrial, tem evidenciado o seu estilo de vida, que exalta o gozo, o 

corpo, a sensualidade, a felicidade, o status, o sucesso, a rebeldia e a irreverência. 

Por estas práticas a identidade LGBTQ+ se distancia da ética cristã, e se aproxima 

do materialismo hedonista, uma vez que o valor supremo é o prazer profano.  

Desde que assumiu a presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, insere nos 

planos do governo federal um perseguição ao público LGBTQ+, entre os projetos 

encabeçado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, gerido por 

Damares Alves, reside uma política pública baseada em abstinência sexual, ferindo 

a liberdade individual dos cidadãos, interferindo na vida intima da população, este 

projeto que não dispõe de base cientifica, reflete aquilo que comenta Michel Onfray 

(1999, p. 104) acerca do ideal ascético, “o corpo sofrerá a amputação e conhecerá o 

caráter imperioso do desejo, a lei tirânica da incompletitude”. 

As intenções pedagógicas destas políticas bolsonaristas são castradoras. 

Refletem o controle dos prazeres, propagam ideais religiosos e doutrinadores, 

impedindo os sujeitos de sensações prazerosas, provém de uma moral epicurista 

baseado na renúncia: aversão ao sexo, a mesa bem guarnecida, ao lazer, à saúde, 

ao entretenimento, entre outros diretos básicos. 

Onfray (2010, p. 74) afirma que há uma diversidade na humanidade, 

podendo os sujeitos expressar características de “doçura, beleza, inteligência, 

disponibilidade, ternura, devolução, paciência, cumplicidade, erotismo, sexualidade, 
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um misto, uma série de configurações improváveis”, assim também é o público 

LGBT. Pessoas de diferentes estilos e culturas, que possuem identidades variadas, 

e interesses que podem se assemelhar entre si ou não. 

O que pode ser percebido com base nas pesquisas analisadas no capítulo 2, 

nos questionários aplicados na 22ª Parada do Orgulho LGBTI de São Paulo, na 

pesquisa survey é que a maior parte dos viajantes são gays ou bissexuais 

masculinos, motivados por campanhas de marketings que direcionam a prática do 

turismo como uma atividade favorável a este público. Ao contrário do que ocorre 

com turistas lésbicas e transexuais, que parece serem excluídas deste mercado. 

Desta forma, o que fica subentendido é que o turismo LGBT é sinônimo de 

turistas gays, brancos, que não sejam afeminados, de classe média ou alta, que 

residem em centros urbanos e que se hospedam em hotéis de luxo, um público 

selecionado, que é bem-vindo em diversos espaços; e à margem destes estão os 

que diferem. 

O presente estudo apontou que 27,01% (n=379) dos turistas gays e 

bissexuais masculinos pertencem às classes sociais D e E, e que 6,84% (n=96) não 

possuíam renda no momento da pesquisa. O que implica dizer que este público não 

se enquadraria no perfil desejado do mercado, o que reflete que o turismo LGBT é 

uma atividade excludente em diversos aspectos, primeiramente por excluir as 

lésbicas e bissexuais femininas, pessoas trans e de outras identidades, e também 

por fazer uma seleção do gay ideal. 

É preciso se pensar em meios de desenvolver o turismo para lésbicas e 

bissexuais femininas. É preciso pensar com mais afinco meios de desenvolver o 

turismo para pessoas transexuais, principalmente por ser o Brasil o país que mais 

assassina travesti e transexuais. Não se notou nos documentos e bibliografia 

analisada estratégias que privilegiem estas outras identidades. 

Tal como se faz necessário perceber que turistas de classes inferiores 

também exercem atividades turísticas, a adoção de diferentes meios de transporte 

e/ou acomodação, não os tornam menos importantes que aqueles com poder 

aquisitivo maior. O estudo revela que o turismo nacional ocorre com maior 

frequência, dadas as mais diversas facilidades (territoriais, econômicas, linguísticas, 

etc.), porém há uma valorização de destinos internacionais, que não reflete a 

realidade de 58,66% (n=823) dos respondentes, visto que não realizaram viagens 

para fora do país. 
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Uma nova era precisa se estabelecer, como dito por Onfray (1999) onde o 

gozo, seja visto como uma arte que precisa de distinção, de sutileza e refinamento. 

A defesa de uma moral hedonista feita por Onfray, tem base na defesa das 

liberdades, no respeito ao próprio corpo, no respeito aos outros; vangloria o tempo 

presente, estimulando a viver o agora, a gozar hoje, pois o prazer é efêmero.  

A contemporaneidade possibilita que diferentes personalidades existam, se 

expressem e vivencie seus anseios, sejam eles sociais, culturais, sexuais entre 

outros. O que se repudia é o cerceamento das individualidades, como ocorria 

anterior à Revolução de Stonewall, a repressão de pessoas LGBTs deve ficar 

restrita à história, juntamente com o nazismo e à escravidão. 

 

6.1 RECOMENDAÇÕES  

 

Afirmar que o turista gay ou bissexual é indutor do turismo sexual é errôneo, 

além de representar uma afirmação preconceituosa, tal como fez o atual presidente 

brasileiro, Jair Bolsonaro, que no dia 25 de abril de 2019, o presidente afirmou em 

um café da manhã com jornalistas que “O Brasil não pode ser um país do mundo 

gay, de turismo gay. Temos famílias [...] quem quiser vir aqui fazer sexo com uma 

mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como paraíso do mundo 

gay aqui dentro”; seu posicionamento repercutiu mundialmente (THE GUARDIAN, 

2019; BBC; 2019), e prejudicou o desenvolvimento de ações elaboradas pelo 

Embratur e Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. A fala do presidente 

parece estimular o turismo sexual para homens heterossexuais, o que é repudiado; 

mais do que isso, mostra a homofobia do chefe do poder executivo. 

Por conta desse posicionamento adotado o MTur extinguiu os incentivos ao 

turismo LGBT do Plano Nacional de Turismo de 2018 a 2022, que havia sido 

elaborado no governo anterior (Michel Temer); onde lia-se “sensibilizar o setor para 

a inclusão das pessoas idosas e do público LGBT no turismo” lê-se atualmente 

“sensibilizar o setor para a inclusão das pessoas idosas”. Isso reflete a homofobia 

pública e explicita adotada pela gestão bolsonarista nas mais diversas pastas 

ministeriais. 

Reflexo desse posicionamento está no fato de que os respondentes da 

pesquisa ranqueiam na quinta colocação, que o país não dispõe de um destino gay-

friendly, dentre os comentários dos participantes da pesquisa pode-se ver “qualquer 
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lugar que não foi índice de votos do Bolsonaro” e “No Brasil do Bolsonaro, nenhum”, 

outro ainda relata que “Certamente me afastaria do sul/sudeste” – locais com 

predominância de votos do presidente.  

Ainda persiste uma sensação de perigo para os turistas LGBTs, em partes 

devido ao comportamento homofóbico que se instala no país, sob um estímulo 

parcialmente velado do presidente. O STF enquadra-o como crime, punido pela Lei 

de Racismo (Lei 7.716 de 05 de janeiro de 1989), até que o congresso nacional edite 

uma lei sobre a matéria (STF, 2019). 

Para Ricardo Gomes, presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT 

do Brasil, a fala do presidente representa um grave ataque aos direitos universais, e 

que seu posicionamento pode impedir a entrada de 26,8 bilhões de dólares na 

economia nacional, provenientes do turismo LGBT, que também lamenta o não 

cumprimento do acordo estabelecido entre a instituição e o MTur e Embratur 

(GOMES, 2019). 

O Guia GayCities (2019a; 2019b) desde o início de 2019 recomenda aos 

turistas LGBTQ+ que optem por um destino não-brasileiro, em 28 de janeiro de 

2019, Dan Renzi, editor do guia listou quatro ocorridos que expressam a homofobia 

no país por parte do presidente, e em 27 de agosto do mesmo ano, classificou o 

Brasil como o principal destino a se evitar ao planejar um período de férias, 

recomendando aos turistas que optassem por Miami, como um destino similar. 

O que se pode esperar disto é a queda do número de visitantes LGBTs ao 

país. O Brasil que pouco figurava entre os destinos LGBTs mundiais, ingressa num 

grupo menosprezado de locais não recomendados, como os mencionados na 

Tabela 2. Segundo o Spartacus Gay Travel Index, no ano de 2015 o brasil figurava 

como o 18º país mais LGBT-Friendly, desde então perde posições, sempre queda, 

ocupou o 55º lugar no ano de 2018, com a ascensão de Bolsonaro à presidência, o 

país passou a figurar no 68º lugar.  

Desta forma, o que se pode concluir é que o turismo LGBT no Brasil, 

enfrentará mais barreiras para se desenvolver, visto que há preconceitos 

institucionais. Se o país já não figurava entre os destinos recomendados para este 

público, fica agora uma sensação de que é menos receptivo a gays e lésbicas 

provenientes de outras nações. 

Se faz necessário mais estudos acerca do turismo LGBT e é preeminente 

que exista grupos de estudos sobre este público enquanto turista, realizando 
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investigações além da Parada do Orgulho LGBTI de São Paulo; ainda que o 

levantamento realizado pelo SPTuris seja necessário e forneça dados sobre o 

impacto do evento para a metrópole é preciso investigar outras localidades e outros 

eventos. Para tanto, dentre as Instituições de Ensino Superior que ofertem cursos de 

turismo em nível de graduação ou pós-graduação, proceder ao estímulo e/ou não 

boicotar os interesses dos acadêmicos em pesquisar essa temática já representa um 

avanço. Recomenda-se a criação de grupos de estudos sobre esta temática. 

A IGLTA – International LGBTQ+ Travel Association, a Câmara de Comércio 

e Turismo LGBT do Brasil, e, a ABTLGBT – Associação Brasileira de Turismo LGBT 

unem esforços para promoção do país como um destino LGBT-Friendly. Todavia, o 

mercado interno não recebe atenção, haja vista que há poucas iniciativas para 

receber os turistas estrangeiros ou até mesmo os brasileiros. A cartilha “Dicas para 

atender bem o turista LGBT” elaborada pelo MTur em 2017, não contou com as 

contribuições destas organizações. O que pode se recomendar é que seja elaborada 

uma nova cartilha por estas organizações, para ser distribuídas entre os 

profissionais que atuam no turismo. 

O Fórum de Turismo LGBT do Brasil e a Conferência Internacional da 

Diversidade e Turismo LGBT, não dispõe de espaços para discussão de políticas, 

estes eventos congregam agentes de turismo e filiados as organizações supra 

citadas. Recomenda-se que providenciem espaços que promovam a discussão de 

gestão e implementação de uma agenda, convidando a academia e o terceiro setor, 

não reservando estes espaços apenas para o trade. 

A pesquisa survey elaborada para este estudo tomou como base as 

pesquisas realizadas anteriormente pelo CMI – Community Marketing & Insights, 

não houve custos para o pesquisador, que precisou dispor de tempo para elaborá-la, 

publicar nas redes sociais, responder os comentários e e-mails dos respondentes, e 

posteriormente refinar os dados e analisa-los. Desta forma, registra-se que é 

possível fazer um acompanhamento anual dos turistas LGBTs sem onerar pessoas 

físicas ou jurídicas, bem como instituições públicas. O que se sugere é que 

interessados deem prosseguimento ao estudo, traçando um perfil dos turistas 

LGBTs brasileiros. Universidades, observatório do turismo, ONG’s ou outras 

instituições podem colaborar neste processo, fazendo com que não se dependa de 

uma análise norte-americana para planejamento do mercado interno do turismo 

LGBT, visto que ela não reflete a realidade brasileira. 
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APÊNDICE 1 – PARA ENTENDER A SIGLA LGBTTTQQIA+ 
 

Lésbica Uma lésbica é uma mulher homossexual: uma mulher que experimenta amor 
romântico ou atração sexual por outras mulheres. 

Gay 

Gay é um termo que se refere principalmente a uma pessoa homossexual ou à 
característica de ser homossexual. Gay é frequentemente usado para descrever 
homossexuais masculinos, mas lésbicas também podem ser chamadas de 
homossexuais. 

Bissexual 

A bissexualidade é atração romântica, atração sexual ou comportamento sexual 
tanto para homens quanto para mulheres, ou atração romântica ou sexual por 
pessoas de qualquer sexo ou identidade de gênero; este último aspecto é às 
vezes denominado pansexualidade. 

Transgênero 
Transgênero é um termo genérico para pessoas cuja identidade de gênero difere 
do que é tipicamente associado ao sexo que lhes foi atribuído no nascimento. Às 
vezes é abreviado para trans. 

Transexual O transexual vivencia uma identidade de gênero inconsistente ou não 
culturalmente associada ao sexo que lhes foi atribuído no nascimento. 

Two-Spirit 
Dois espíritos 

O Two-Spirit é um termo guarda-chuva moderno usado por alguns norte-
americanos nativos para descrever indivíduos com variantes de gênero em suas 
comunidades, especificamente pessoas dentro de comunidades indígenas que 
são vistas como tendo espíritos masculinos e femininos dentro delas. 

Queer 

Queer é um termo abrangente para minorias sexuais e de gênero que não são 
heterossexuais ou cisgêneros. Queer foi originalmente usado pejorativamente 
contra pessoas com desejos do mesmo sexo, mas, a partir do final da década de 
1980, acadêmicos e ativistas queer começaram a reclamar a palavra. 

Questioning 
Questionando 

O questionamento de um gênero, identidade sexual, orientação sexual ou todos 
os três é um processo de exploração por pessoas que podem estar inseguras, 
ainda explorando e preocupadas em aplicar um rótulo social a si mesmas por 
vários motivos. 

Intersexo 
O intersexo é uma variação nas características sexuais, incluindo cromossomos, 
gônadas ou genitais que não permitem que um indivíduo seja distintamente 
identificado como masculino ou feminino. 

Assexual 

Assexualidade (ou não sexualidade) é a falta de atração sexual por qualquer um, 
ou interesse baixo ou ausente na atividade sexual. Pode-se considerar a falta de 
uma orientação sexual, ou uma das suas variações, ao lado da 
heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade. 

Ally 
Aliado 

Ally é uma pessoa que se considera uma amiga da comunidade LGBTQ+. No 
Brasil comumente se utilizou a sigla S, de simpatizante (GLS). 

Pansexual 

Pansexualidade, ou omnisexualidade, é atração sexual, amor romântico ou 
atração emocional por pessoas de qualquer sexo ou identidade de gênero. 
Pessoas pansexuais podem se referir a si mesmas como sem perspectivas de 
gênero, afirmando que gênero e sexo são insignificantes ou irrelevantes para 
determinar se serão sexualmente atraídos por outros. 

Agender 
Sem gênero  

Agender, também chamadas de pessoas sem gênero, livres de gênero, sem 
gênero, são aquelas que se identificam como não sem identidade de gênero. 
Essa categoria inclui uma gama muito ampla de identidades que não estão em 
conformidade com as normas tradicionais de gênero. 

Gender-Queer 
Gênero Queer 

Gênero Queer é um termo abrangente para identidades de gênero que não são 
exclusivamente masculinas ou femininas - identidades que estão, portanto, fora 
do binômio e da cisnormatividade de gênero. 
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Bigender 
 
Bigênero 

Bigênero é uma identidade de gênero em que a pessoa se move entre 
identidades e comportamentos de gênero feminino e masculino, possivelmente 
dependendo do contexto. Alguns indivíduos expressam duas personalidades 
distintas “femininas” e “masculinas”, outras femininas e masculinas 
respectivamente; um gênero pode se sobressair perante o outro, ou não. 

Gender Variant 
 
Variante de 
Gênero 

A variação de gênero, ou não-conformidade de gênero, é um comportamento ou 
expressão de gênero por um indivíduo que não combina com as normas de 
gênero masculino e feminino. As pessoas que exibem variação de gênero podem 
ser chamadas de variante de gênero, não-conformes de gênero, gênero 
diversificado ou gênero atípico, e podem ser transgêneras ou, de outra forma, 
variantes em sua expressão de gênero. Algumas pessoas intersexo também 
podem exibir variação de gênero. 

Pangender 
Pangênero 

Pessoas pangênero são aquelas que se sentem identificadas como todos os 
gêneros. O termo tem muita sobreposição com o gênero queer. Por causa de sua 
natureza abrangente, o uso de apresentações e pronomes varia entre diferentes 
pessoas que se identificam como pangênero. 

Fonte: O autor (2020). 
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APÊNDICE 2 – RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES GAYS E BISSEXUAIS 
MASCULINOS NA PESQUISA SURVEY (2019-2020) 

 
Seção 1 – Perfil Socioeconômico % 
Identificação n=1396 100% 
Gay 1320 94,08% 
Bissexual Masculino 75 5,35% 
Homem Trans (Gay ou Bi) 8 0,57% 
Idade n=1396 100% 
Até 19 anos 38 2,71% 
20 a 24 anos 327 23,31% 
25 a 29 anos 419 29,86% 
30 a 34 anos 296 21,10% 
35 a 39 anos 150 10,69% 
40 a 44 anos 81 5,77% 
45 a 49 anos 33 2,35% 
50 a 54 anos 33 2,35% 
55 a 59 anos 19 1,35% 
Acima de 60 anos 7 0,50% 
Local de Residência (por país) n=1403 100% 
Brasil 1348 96,08% 
Exterior 55 3,92% 
Local de Residência (por Região Brasileira) n=1348 100,00% 
Região Norte 50 3,71% 
Região Nordeste 184 13,65% 
Região Sul 372 27,60% 
Região Sudeste 634 47,03% 
Região Centro-Oeste 108 8,01% 
Local de Residências (Cidades Brasileiras) n=1348 100% 
São Paulo 191 14,17% 
Curitiba 117 8,68% 
Rio de Janeiro 103 7,64% 
Belo Horizonte 66 4,90% 
Brasília  54 4,01% 
Porto Alegre 33 2,45% 
Florianópolis 27 2,00% 
Fortaleza 26 1,93% 
Belém 25 1,85% 
Recife 25 1,85% 
Salvador 24 1,78% 
Campinas 20 1,48% 
Niterói 19 1,41% 
Paranaguá 17 1,26% 
Goiânia 17 1,26% 
Uberlândia 15 1,11% 
Londrina 15 1,11% 



289 
 

 

Matinhos 14 1,04% 
Natal 14 1,04% 
Ribeirão Preto 13 0,96% 
Vitória 13 0,96% 
Juiz de Fora 13 0,96% 
Aracaju 12 0,89% 
Campo Grande 11 0,82% 
Rio Grande 10 0,74% 
Cuiabá 9 0,67% 
João Pessoa 9 0,67% 
Joinville 8 0,59% 
Caxias do Sul 8 0,59% 
Manaus 8 0,59% 
Maringá 8 0,59% 
Pelotas 8 0,59% 
São Carlos 7 0,52% 
Santa Maria 7 0,52% 
Criciúma 6 0,45% 
São Gonçalo 6 0,45% 
Campina Grande 6 0,45% 
Piracicaba 6 0,45% 
Guaratuba 5 0,37% 
Maceió 5 0,37% 
Mossoró 5 0,37% 
Ponta Grossa 5 0,37% 
São José do Rio Preto 5 0,37% 
Vila Velha 5 0,37% 
Bauru 4 0,30% 
Canoas 4 0,30% 
Cascavel 4 0,30% 
Guarulhos 4 0,30% 
Montes Claros 4 0,30% 
Nova Friburgo 4 0,30% 
Santo André 4 0,30% 
São José dos Campos 4 0,30% 
Uberaba 4 0,30% 
Vitoria da Conquista 4 0,30% 
Alfenas 3 0,22% 
Balneário Camboriú 3 0,22% 
Caruaru 3 0,22% 
Guanambi 3 0,22% 
Guarujá 3 0,22% 
Ipatinga 3 0,22% 
Palmas 3 0,22% 
Patos de Minas 3 0,22% 
Petrolina 3 0,22% 
Pinhais 3 0,22% 
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Porto Velho 3 0,22% 
Santa Cruz do Sul 3 0,22% 
São Bernardo do Campo 3 0,22% 
São Caetano do Sul 3 0,22% 
São José dos Pinhais 3 0,22% 
São Luís 3 0,22% 
Sorocaba 3 0,22% 
Teresina 3 0,22% 
Alegrete 2 0,15% 
Anápolis 2 0,15% 
Araçatuba 2 0,15% 
Araranguá 2 0,15% 
Araraquara 2 0,15% 
Araxá 2 0,15% 
Assis 2 0,15% 
Barueri 2 0,15% 
Blumenau 2 0,15% 
Boa Vista 2 0,15% 
Cambé 2 0,15% 
Chapecó 2 0,15% 
Colatina 2 0,15% 
Colombo 2 0,15% 
Crato 2 0,15% 
Dourados 2 0,15% 
Foz do Iguaçu 2 0,15% 
Imperatriz 2 0,15% 
Irati 2 0,15% 
Itajaí 2 0,15% 
Jequié 2 0,15% 
Juazeiro do Norte 2 0,15% 
Lauro de Freitas 2 0,15% 
Lavras 2 0,15% 
Macaé 2 0,15% 
Marabá 2 0,15% 
Nova Iguaçu 2 0,15% 
Nova Odessa 2 0,15% 
Nova Xavantina 2 0,15% 
Novo Hamburgo 2 0,15% 
Olinda 2 0,15% 
Paulínia 2 0,15% 
Pontal do Paraná 2 0,15% 
Porto Seguro 2 0,15% 
Presidente Prudente 2 0,15% 
Rio Claro 2 0,15% 
Rosana 2 0,15% 
São José 2 0,15% 
São Raimundo Nonato 2 0,15% 
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Saquarema 2 0,15% 
Sertãozinho 2 0,15% 
Tres Lagoas 2 0,15% 
Umuarama 2 0,15% 
Volta Redonda 2 0,15% 
Abreu e Lima 1 0,07% 
Águas Lindas de Goias 1 0,07% 
Aimorés 1 0,07% 
Alexandria 1 0,07% 
Almirante Tamandaré  1 0,07% 
Alvorada 1 0,07% 
Americana 1 0,07% 
Ananindeua 1 0,07% 
Antonina 1 0,07% 
Arapiraca 1 0,07% 
Arapongas 1 0,07% 
Araras 1 0,07% 
Arujá  1 0,07% 
Assai 1 0,07% 
Bagé 1 0,07% 
Bananeiras 1 0,07% 
Baraúna 1 0,07% 
Barra do Piraí 1 0,07% 
Bento Gonçalves 1 0,07% 
Boa Esperança 1 0,07% 
Bragança Paulista  1 0,07% 
Buritis 1 0,07% 
Cabo Frio 1 0,07% 
Cáceres 1 0,07% 
Cachoeira 1 0,07% 
Cachoeirinha 1 0,07% 
Caetité 1 0,07% 
Caieiras 1 0,07% 
Carangola 1 0,07% 
Cariacica 1 0,07% 
Catanduva 1 0,07% 
Caucaia 1 0,07% 
Cedro 1 0,07% 
Conceição da Aparecida 1 0,07% 
Congonhas 1 0,07% 
Contagem 1 0,07% 
Coremas 1 0,07% 
Cornélio Procópio 1 0,07% 
Cotia 1 0,07% 
Delmiro Gouveia 1 0,07% 
Divinolândia 1 0,07% 
Duque de Caxias 1 0,07% 
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Embu das Artes 1 0,07% 
Entre Rios de Minas 1 0,07% 
Espera Feliz 1 0,07% 
Espirito Santo do Pinhal 1 0,07% 
Eunápolis 1 0,07% 
Feira de Santana 1 0,07% 
Franca 1 0,07% 
Gaspar 1 0,07% 
Governador Valadares 1 0,07% 
Gramado 1 0,07% 
Guarapari 1 0,07% 
Guarapuava 1 0,07% 
Guaraqueçaba 1 0,07% 
Guararapes 1 0,07% 
Ijuí 1 0,07% 
Ilha Solteira 1 0,07% 
Ilhéus 1 0,07% 
Indaial 1 0,07% 
Itaboraí 1 0,07% 
Itabuna 1 0,07% 
Itaituba 1 0,07% 
Itapema 1 0,07% 
Itapetinga 1 0,07% 
Itapetininga 1 0,07% 
Itapeva 1 0,07% 
Itapoá 1 0,07% 
Itápolis 1 0,07% 
Iúna 1 0,07% 
Jaboatão dos Guararapes 1 0,07% 
Jaguariúna 1 0,07% 
Janaúba 1 0,07% 
Jaraguá do Sul 1 0,07% 
Jaú 1 0,07% 
Joaçaba 1 0,07% 
João Neiva 1 0,07% 
Jundiaí 1 0,07% 
Ladainha 1 0,07% 
Lages 1 0,07% 
Laguna 1 0,07% 
Lajedo 1 0,07% 
Laranjeiras do Sul 1 0,07% 
Limeira 1 0,07% 
Lorena 1 0,07% 
Macapá 1 0,07% 
Mairiporã 1 0,07% 
Maracaju 1 0,07% 
Marília 1 0,07% 
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Mogi das Cruzes 1 0,07% 
Mogi Guaçu 1 0,07% 
Nova Andradina 1 0,07% 
Nova Lima 1 0,07% 
Novo Gama 1 0,07% 
Palestina 1 0,07% 
Palhano 1 0,07% 
Palhoça 1 0,07% 
Paranaíba 1 0,07% 
Paripiranga 1 0,07% 
Pato Branco 1 0,07% 
Paulista 1 0,07% 
Paulo Afonso 1 0,07% 
Petrópolis 1 0,07% 
Piraquara 1 0,07% 
Poços de Caldas 1 0,07% 
Porto de Galinhas 1 0,07% 
Porto Nacional 1 0,07% 
Pouso Alegre 1 0,07% 
Praia Grande 1 0,07% 
Primavera 1 0,07% 
Ribeirão Pires 1 0,07% 
Rio Acima 1 0,07% 
Rio Branco 1 0,07% 
Rio do Campo 1 0,07% 
Rio Verde 1 0,07% 
Rondonópolis 1 0,07% 
Santa Fé do Sul 1 0,07% 
Santa Gertrudes 1 0,07% 
Santos 1 0,07% 
São Borja 1 0,07% 
São Francisco do Sul 1 0,07% 
São João da Boa Vista 1 0,07% 
São João de Meriti 1 0,07% 
São João del Rei 1 0,07% 
São Vicente 1 0,07% 
São Vicente Férrer 1 0,07% 
Sapucaia do Sul 1 0,07% 
Senador Canedo 1 0,07% 
Serra 1 0,07% 
Sete Lagoas 1 0,07% 
Suzano 1 0,07% 
Taboão da Serra 1 0,07% 
Tailândia 1 0,07% 
Teodoro Sampaio 1 0,07% 
Tibagi 1 0,07% 
Tijucas 1 0,07% 
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Timbó 1 0,07% 
Toledo 1 0,07% 
Tracuateua 1 0,07% 
Três Rios 1 0,07% 
Tubarão 1 0,07% 
Vacaria 1 0,07% 
Valinhos 1 0,07% 
Vespasiano 1 0,07% 
Viçosa 1 0,07% 
Videira 1 0,07% 
Local de Residências (Cidades Estrangeiras) n=55 100,00% 
Londres, Inglaterra 4 7,27% 
Lisboa, Portugal 3 5,45% 
Atlanta (GA), Estados Unidos 2 3,64% 
Buenos Aires, Argentina 2 3,64% 
Dublin, Irlanda 2 3,64% 
Frankfurt, Alemanha 2 3,64% 
Roma, Itália 2 3,64% 
San José, Costa Rica 2 3,64% 
Toronto, Canadá 2 3,64% 
Alamosa (CO), Estados Unidos 1 1,82% 
Alcobaça, Portugal 1 1,82% 
Asunción, Paraguai 1 1,82% 
Aveiro, Portugal 1 1,82% 
Barcelona, Espanha 1 1,82% 
Bethel (CT), Estados Unidos 1 1,82% 
Boston (MA), Estados Unidos 1 1,82% 
Brooklyn (NY), Estados Unidos 1 1,82% 
Budapeste, Hungria 1 1,82% 
Canadá, Canadá 1 1,82% 
Chicago (IL), Estados Unidos 1 1,82% 
Cidade do Panamá, Panamá 1 1,82% 
Dubai, Emirados Árabes Unidos 1 1,82% 
Edimburgo, Escócia 1 1,82% 
Espanha, Espanha 1 1,82% 
Faro, Algarve, Portugal 1 1,82% 
Genebra, Suíça 1 1,82% 
Gent, Bélgica 1 1,82% 
Los Angeles (CA), Estados Unidos 1 1,82% 
Lübeck, Alemanha 1 1,82% 
Madri, Espanha 1 1,82% 
Melbourne, Austrália 1 1,82% 
Miami, FL, Estados Unidos 1 1,82% 
Milão, Itália 1 1,82% 
Phitsanulok, Tailândia 1 1,82% 
Porto, Portugal 1 1,82% 
Redding (CT), Estados Unidos 1 1,82% 
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Santa Fe, Argentina 1 1,82% 
San Francisco (CA), Estados Unidos 1 1,82% 
Sintra, Portugal 1 1,82% 
Sydney, Austrália 1 1,82% 
Tallinn, Estônia 1 1,82% 
Tulum, México 1 1,82% 
Turim, Itália 1 1,82% 
Estado Civil n=1403 100% 
Solteiro/a (Fico com uma ou mais pessoa(s) sem nada sério) 642 45,76% 
Namorando (Possuo um namorado ou mais) 398 28,37% 
Em um relacionamento e morando junto com a pessoa 238 16,96% 
Casado/Casada (Legalmente, registrado em cartório) 125 8,91% 
Filhos n=1403 100% 
Sim 38 2,71% 
Não 1365 97,29% 
Rendimentos Salariais Mensais n=1403 100% 
Não possuo renda alguma 96 6,84% 
Até R$ 1.254 149 10,62% 
De R$ 1.255 a R$ 2.004 230 16,39% 
De R$ 2.005 a R$ 8.640 645 45,97% 
De R$ 8.641 a R$ 11.261 127 9,05% 
Acima de R$11.262 156 11,12% 
Nível de Escolaridade n=1403 100% 
Ensino Fundamental 1 0,07% 
Ensino Médio 115 8,20% 
Ensino Superior 705 50,25% 
Especialização Latu Sensu 190 13,54% 
Pós-Graduação Strictu Sensu 392 27,94% 
Seção 2 - Consumo em Viagens de Lazer % 

Nos últimos 12 meses, você fez uso de alguma agência de viagens? n=1403 Múltiplas 
Respostas 

Sim, lojas físicas, sou atendido por um profissional. 172 12,26% 
Sim, virtuais, eu mesmo escolho hotel ou passagem. 597 42,55% 
Não, nenhuma, faço compras e reservas diretamente no site da companhia 
ou hotel. 736 52,46% 

Nos últimos 12 meses, você fez uso de alguma agência de viagens? n=1403 100% 
Sim, lojas físicas, sou atendido por um profissional. (Exclusivamente) 100 7,13% 
Sim, virtuais, eu mesmo escolho hotel ou passagem. (Exclusivamente) 513 36,56% 
Não, nenhuma, faço compras e reservas diretamente no site da companhia 
ou hotel. (Exclusivamente) 699 49,82% 

Ambas agências (físicas e virtuais) 54 3,85% 
Ambas agências (físicas e virtuais) e compras diretas 11 0,78% 
Agência física e compra direta 7 0,50% 
Agência virtual e compra direta 19 1,35% 
Nos últimos 12 meses, quais os meios de hospedagem que você utilizou 
quando viajou a lazer? n=1403 Múltiplas 

Respostas 
Casa de amigos ou familiares 673 47,97% 
Hostel ou Albergues 418 29,79% 
Pousada e/ou Hotéis 854 60,87% 
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Hotéis de Luxo ou Resort 192 13,68% 
Imóvel Locado (diretamente com o proprietário ou por imobiliária) 128 9,12% 
Segunda Residência (Própria ou da Família, casa de praia, campo, sítio) 106 7,56% 
AirBnB, Couchsurfing, MisterBnB 347 24,73% 
Nos últimos 12 meses, quais os meios de transporte que você utilizou 
para viajar a lazer? n=1403 Múltiplas 

Respostas 
Avião 1032 73,56% 
Ônibus 854 60,87% 
Carro Alugado 256 18,25% 
Carro Próprio, de amigos ou familiares 679 48,40% 
Motocicleta 31 2,21% 
Carona não remunerada 78 5,56% 
Carona remunerada (Bla Bla Car ou similares) 263 18,75% 
Trem 31 2,21% 
Embarcações (Navios, Cruzeiros, Barcos e/ou ferry) 7 0,50% 
Bicicleta 2 0,14% 
Nos últimos 12 meses, quando estava viajando onde você realizou suas 
refeições? n=1403 Múltiplas 

Respostas 
Bares, Cafés, Pubs e Lanchonetes locais 1169 83,32% 
Redes de Fast Food (McDonalds, Subway, Burger King, etc) 770 54,88% 
Restaurantes com culinária local 1026 73,13% 
Restaurantes renomados/estrelados 277 19,74% 
No próprio hotel ou na residência 845 60,23% 
Não Informou 2 0,14% 
Quais dos serviços turísticos abaixo você contratou nos últimos 12 
meses? n=1403 Múltiplas 

Respostas 
Seguro Viagens 441 31,43% 
Locação de Carro 293 20,88% 
Transfers Aeroporto-Hotel 238 16,96% 
Guias de Turismo (Profissional que acompanha e explica os atrativos) 212 15,11% 
Ônibus de Turismo (Linha Turismo, Hop-On Hop-Off, BusTour, etc) 219 15,61% 
Não contratei nenhum serviço 344 24,52% 
Não Informou 1 0,07% 
Quando esta em algum Destino Turístico de sua escolha, qual atrativo 
você frequenta? n=1403 Múltiplas 

Respostas 
Ambientes Culturais: Museus, Galerias, Teatros, Bibliotecas 1091 77,76% 
Shows e Espetáculos: Festivais Musicais e/ou Teatrais, Grandes Eventos, 
Festividades em geral 748 53,31% 

Pontos Turísticos Gratuitos: Praia, Parques, Praças, Monumentos em geral 1324 94,37% 
Pontos Turísticos Pagos: Mirantes, Parques, Jardins, Monumentos e outros 945 67,36% 
Quanto aos ambientes LGBT-Friendly quais são frequentados por você 
quando está viajando? n=1403 Múltiplas 

Respostas 
Bares, Pubs e Cafés 999 71,20% 
Baladas, Boates, Lounges 922 65,72% 
Locais Públicos (Ruas, praças, parques) 671 47,83% 
Saunas, clubes ou demais "locais de pegação" 250 17,82% 
Não frequento ambientes específicos para LGBTs 219 15,61% 
Seção 3 - Sobre quem acompanha, a frequência e os destinos das 
viagens de lazer  % 

Nos últimos 12 meses, você viajou acompanhado de n=1403 Múltiplas 
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Respostas 
Sozinho 684 48,75% 
Grupo de amigos 760 54,17% 
Em Casal (Ficante, Namorado/a, Esposa/Marido) 713 50,82% 
Familiares (Mãe, pai, irmãos, avós, etc.) 424 30,22% 
Com filhos/as 17 1,21% 
Que tipo de viajante você se considera? n=1403 100% 
Turista de Luxo 8 0,57% 
Moderado, com um pouco de luxo 240 17,11% 
Moderado 376 26,80% 
Econômico com um esbanjo ocasional 643 45,83% 
Econômico (Budget) 136 9,69% 

Nos últimos 12 meses, quantas vezes você viajou pelo Brasil? n=1403 Múltiplas 
Respostas 

Não viajei nenhuma vez 102 7,27% 
Fiz até 3 viagens 771 54,95% 
Entre 4 e 7 viagens 387 27,58% 
De 8 a 10 viagens 65 4,63% 
Mais de 10 viagens 78 5,56% 

Nos últimos 12 meses, quantas vezes você viajou para o exterior? n=1403 Múltiplas 
Respostas 

Eu não saí do país 823 58,66% 
Eu fui até 3 vezes ao exterior 507 36,14% 
Fiz entre 4 e 7 viagens internacionais 52 3,71% 
De 8 a 10 viagens internacionais 10 0,71% 
Fui mais de 10 viagens ao exterior 11 0,78% 
Dos listados, quais são os três principais atributos que você procura ao 
escolher um destino para as férias? n=1403 Múltiplas 

Respostas 
Conhecido por sua arquitetura 307 21,88% 
Conhecido como um local relaxante 353 25,16% 
Conhecido como um lugar excitante 358 25,52% 
Conhecido por sua culinária e restaurantes 364 25,94% 
Conhecido por ser LGBTQ-friendly 501 35,71% 
Conhecido por suas artes e culturas 647 46,12% 
Tem diversidade de pessoas e culturas 764 54,45% 
Conhecido por sua beleza natural ou cênica 915 65,22% 
Você já viajou para algum destino motivado por uma Parada do Orgulho 
LGBTQI? n=1403 100% 

Sim 396 28,23% 
Não 1007 71,77% 
Um destino conhecido por ser visitado por LGBTs ou que possui 
marketing direcionado aos LGBTs, influencia na sua decisão? n=1403 100% 

Sim 679 48,40% 
Não 254 18,10% 
Em Partes 470 33,50% 
Qual destino você considera ser amigável ao turista LGBT no Brasil? n=1812 100% 
São Paulo  682 37,64% 
Rio de Janeiro 324 17,88% 
Florianópolis 166 9,16% 
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Salvador 102 5,63% 
Nenhum 82 4,53% 
Não informou 76 4,19% 
Curitiba 50 2,76% 
Recife 48 2,65% 
Belo Horizonte 43 2,37% 
Fortaleza 26 1,43% 
Brasília 19 1,05% 
Porto Alegre 17 0,94% 
João Pessoa  14 0,77% 
Balneário Camboriú  12 0,66% 
Nordeste (Região) 11 0,61% 
Bahia (Estado) 8 0,44% 
Fernando de Noronha 8 0,44% 
Belém 7 0,39% 
Joinville 6 0,33% 
Porto Seguro 6 0,33% 
Campinas 5 0,28% 
Santa Catarina (Estado) 5 0,28% 
Centros Urbanos 5 0,28% 
Brasil (País) 4 0,22% 
Búzios 4 0,22% 
Santos  4 0,22% 
Juiz de Fora 4 0,22% 
Goiânia 3 0,17% 
Minas Gerais (Estado) 3 0,17% 
Jericoacoara 3 0,17% 
Paraty 3 0,17% 
Pipa 3 0,17% 
São Vicente 3 0,17% 
Foz do Iguaçu 2 0,11% 
Guarujá 2 0,11% 
Maringá 2 0,11% 
Mato Grosso do Sul (Estado) 2 0,11% 
Natal 2 0,11% 
Ouro Preto 2 0,11% 
Poços de Caldas 2 0,11% 
Porto de Galinhas  2 0,11% 
Ribeirão Preto 2 0,11% 
Trancoso 2 0,11% 
Vitória 2 0,11% 
Alagoas (Estado) 1 0,06% 
Alto Paraíso 1 0,06% 
Aracaju 1 0,06% 
Arraial d'Ajuda 1 0,06% 
Blumenau 1 0,06% 
Bonito 1 0,06% 
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Campina Grande 1 0,06% 
Canoa Quebrada 1 0,06% 
Cascavel 1 0,06% 
Ceará (Estado) 1 0,06% 
Chapada Diamantina 1 0,06% 
Chapada dos Veadeiros  1 0,06% 
Chapecó 1 0,06% 
Diamantina 1 0,06% 
Gramado 1 0,06% 
Guarulhos 1 0,06% 
Lavras Novas 1 0,06% 
Londrina 1 0,06% 
Macapá  1 0,06% 
Manaus 1 0,06% 
Maragogi  1 0,06% 
Maraú 1 0,06% 
Matinhos 1 0,06% 
Morro de São Paulo  1 0,06% 
Olinda 1 0,06% 
Paraíba (Estado) 1 0,06% 
Parnaíba 1 0,06% 
Pernambuco (Estado) 1 0,06% 
Petrópolis 1 0,06% 
Pontal do Peba 1 0,06% 
Presidente Prudente 1 0,06% 
Santa Fé do Sul 1 0,06% 
São Luis  1 0,06% 
Uberlândia 1 0,06% 
Qual destino internacional lhe vem à mente quando se fala em Turismo 
LGBT? n=1931 100% 

San Francisco 441 22,84% 
Nova York 161 8,34% 
Tel Aviv 147 7,61% 
Londres 121 6,27% 
Barcelona 117 6,06% 
Amsterdam 102 5,28% 
Madri 78 4,04% 
Berlim 74 3,83% 
Paris 71 3,68% 
Não informou 70 3,63% 
Buenos Aires 43 2,23% 
Mikonos 42 2,18% 
Canadá (País) 38 1,97% 
Miami 36 1,86% 
Ibiza 28 1,45% 
EUA (País) 24 1,24% 
Espanha (País) 21 1,09% 
Los Angeles 15 0,78% 
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Holanda (País) 15 0,78% 
Grécia (País) 13 0,67% 
Israel (País) 12 0,62% 
Portugal (País) 12 0,62% 
Europa 12 0,62% 
Califórnia (Estado) 11 0,57% 
Toronto 10 0,52% 
Orlando 9 0,47% 
Lisboa 9 0,47% 
Dublin 9 0,47% 
Vancouver 8 0,41% 
Montevideo 8 0,41% 
Uruguai (País) 8 0,41% 
Montreal 7 0,36% 
Sidney 7 0,36% 
Itália (País) 7 0,36% 
Cancún 6 0,31% 
Cidade do Cabo 6 0,31% 
Curaçao (País) 6 0,31% 
Sitges 5 0,26% 
Nenhum 5 0,26% 
Suécia (País) 4 0,21% 
Bangkok 4 0,21% 
Noruega (País) 4 0,21% 
Tóquio 4 0,21% 
Fort Lauderdale 3 0,16% 
Las Vegas 3 0,16% 
Alemanha (País) 3 0,16% 
Argentina (País) 3 0,16% 
Cidade do México 3 0,16% 
Austrália (País) 3 0,16% 
Estocolmo 3 0,16% 
Bogotá 3 0,16% 
Praga 3 0,16% 
Reino Unido (País) 3 0,16% 
Suíça (País) 3 0,16% 
Flórida (Estado) 2 0,10% 
Inglaterra (País) 2 0,10% 
Colônia 2 0,10% 
México (País) 2 0,10% 
Puerto Vallarta 2 0,10% 
Irlanda (País) 2 0,10% 
Cartagena 2 0,10% 
Tailândia (País) 2 0,10% 
Copenhague 2 0,10% 
Dinamarca (País) 2 0,10% 
Bruxelas 2 0,10% 
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Cuba (País) 2 0,10% 
Nova Zelândia (País) 2 0,10% 
Santiago 2 0,10% 
Boston 1 0,05% 
Chicago 1 0,05% 
Fire Island 1 0,05% 
Key West 1 0,05% 
Provincetown 1 0,05% 
Rehoboth Beach 1 0,05% 
Sandiego 1 0,05% 
Gran Canaria (Região) 1 0,05% 
Las Palomas 1 0,05% 
Birmingham 1 0,05% 
Brighton 1 0,05% 
Kolle 1 0,05% 
França (País) 1 0,05% 
Quebec 1 0,05% 
Lesbos 1 0,05% 
Algarve (Região) 1 0,05% 
Guadalajara 1 0,05% 
Tijuana 1 0,05% 
Melbourne 1 0,05% 
Milão 1 0,05% 
Medellin 1 0,05% 
Osaka 1 0,05% 
Oslo 1 0,05% 
Bélgica (País) 1 0,05% 
Havana 1 0,05% 
Auckland 1 0,05% 
Budapeste 1 0,05% 
Caribe (Região) 1 0,05% 
Costa Rica (País) 1 0,05% 
Edimburgo 1 0,05% 
Finlândia (País) 1 0,05% 
Islândia (País) 1 0,05% 
Luxemburgo 1 0,05% 
Maldivas (País) 1 0,05% 
Peru (País) 1 0,05% 
Porto Rico (País) 1 0,05% 
Seul 1 0,05% 
Taipei 1 0,05% 
Viena 1 0,05% 
Zurique 1 0,05% 
Seção 4 - Sobre as motivações nas viagens de lazer % 

Dos interesses abaixo, quais os cinco que mais lhe representa n=1403 Múltiplas 
Respostas 

Sol e Praia 692 49,32% 
Natureza, meio ambiente, aventura, caminhadas, etc. 656 46,76% 
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Conhecer as cidades e/ou moradores 606 43,19% 
Descanso e Relaxamento 566 40,34% 
Atividades urbanas 488 34,78% 
Bares LGBT, clubes, etc. 463 33,00% 
Cultura, artes, patrimônio, religião 387 27,58% 
Culinária e/ou vinho 364 25,94% 
Romance com parceiro 353 25,16% 
Visita a amigos ou parentes 336 23,95% 
Entretenimento, vida noturna, jogos, jogos de azar, etc. 332 23,66% 
Festivais LGBT, feiras e outros eventos LGBT 299 21,31% 
Compras 291 20,74% 
Festivais, feiras e outros eventos não relacionados a LGBT 225 16,04% 
Fazer intercâmbio 207 14,75% 
Relacionados a conhecer um novo romance/namoro 109 7,77% 
Cruzeiros 102 7,27% 
Estender uma viagem de negócios 93 6,63% 
Bem-estar, spa, tratamentos de saúde 60 4,28% 
Esportes 46 3,28% 
Familiar (com crianças) 40 2,85% 

Especificamente quanto às seguintes atividades qual seu interesse quando está viajando? 
(n=1403) 
Nenhum 
interesse 

Pouco 
interesse 

Interesse 
médio 

Bastante 
interesse 

Total 
Interesse 

Descansar, relaxar, fugir da rotina 13 40 215 413 722 
Apreciar a paisagem 18 33 219 528 605 
Frequentar espaços culturais 14 69 274 568 478 
Experimentar a culinária local 17 93 305 761 227 
Frequentar baladas 154 279 443 377 150 
Espiritual, (re)conectar com algo 400 336 325 211 131 
Participar de uma Parada LGBTQI 335 360 423 192 94 
Ter relações sexuais 417 315 349 232 90 
Usufruir das instalações do Meio de 
Hospedagem 184 360 465 308 86 

Fazer pequenos cursos ou oficinas 304 398 405 227 69 
Fazer compras em lojas populares 152 392 462 333 65 
Frequentar os locais de pegação 538 384 264 159 58 
Comer nos melhores restaurantes 205 417 457 290 34 
Realizar compras em shoppings ou lojas 
de luxo 680 418 214 83 8 

Especificamente quanto às seguintes atividades qual seu interesse quando está viajando? 
(100%) 

 
Nenhum 
interesse 

Pouco 
interesse 

Interesse 
médio 

Bastante 
interesse 

Total 
Interesse 

Descansar, relaxar, fugir da rotina 0,93% 2,85% 15,32% 29,44% 51,46% 
Apreciar a paisagem 1,28% 2,35% 15,61% 37,63% 43,12% 
Frequentar espaços culturais 1,00% 4,92% 19,53% 40,48% 34,07% 
Experimentar a culinária local 1,21% 6,63% 21,74% 54,24% 16,18% 
Frequentar baladas 10,98% 19,89% 31,58% 26,87% 10,69% 
Espiritual, (re)conectar com algo 28,51% 23,95% 23,16% 15,04% 9,34% 
Participar de uma Parada LGBTQI 23,88% 25,66% 30,15% 13,68% 6,70% 
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Ter relações sexuais 29,72% 22,45% 24,88% 16,54% 6,41% 
Usufruir das instalações do Meio de 
Hospedagem 13,11% 25,66% 33,14% 21,95% 6,13% 

Fazer pequenos cursos ou oficinas 21,67% 28,37% 28,87% 16,18% 4,92% 
Fazer compras em lojas populares 10,83% 27,94% 32,93% 23,73% 4,63% 
Frequentar os locais de pegação 38,35% 27,37% 18,82% 11,33% 4,13% 
Comer nos melhores restaurantes 14,61% 29,72% 32,57% 20,67% 2,42% 
Realizar compras em shoppings ou lojas 
de luxo 48,47% 29,79% 15,25% 5,92% 0,57% 

Você encontra prazer por meio da atividade turística? n=1403 100% 
Todos os momentos são prazerosos 2 0,14% 
Tenho bastante momentos prazerosos 2 0,14% 
Tenho momentos razoáveis de prazer 44 3,14% 
Tenho raros momentos de prazer 251 17,89% 
Não tenho prazer algum 1104 78,69% 

Fonte: O autor (2020). 
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 APÊNDICE 3 – GEOLOCALIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 
SURVEY GAYS E BISSEXUAIS MASCULINOS 

 

FIGURA 3 – LOCAL DE RESIDÊNCIA DOS RESPONDENTES DA PESQUISA SURVEY NA 
AMÉRICA DO SUL 

 
FONTE: O autor (2020).  
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FIGURA 7 – ENCERRAMENTO DA DISSERTAÇÃO – KISS 31 

 
FONTE: Boris Schmitz (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Posso resistir a tudo, menos à tentação. 
(WILDE, Oscar) 


