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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as condições das viagens solo realizadas 

por mulheres dentro de um contexto pós-moderno, estabelecendo uma relação entre 

o turismo, feminismo e direitos da mulher, e assim buscando compreender o impacto 

causado no comportamento dessa mulher itinerante do século XXI. São analisados 

os possíveis fatores e situações que levaram à formação desse novo perfil de 

viajante e consequentemente uma transformação na motivação turística, passando 

pela discussão acerca da sociedade patriarcal e o movimento feminista. A pesquisa 

de natureza quali-quantitativa, do tipo descritiva, foi desenvolvida, por meio de 

questionário online, com o público feminino que já experienciou esse tipo de viagem. 

Os dados coletados permitem afirmar que apesar dos obstáculos enfrentados, essas 

mulheres, em sua maioria, recomendariam as viagens desacompanhadas, e têm 

como preocupação básica a questão de segurança nos destinos visitados. 

 

Palavras chave: Viagem Solo. Turismo. Mulheres. Gênero. Feminismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the conditions of solo travel by women within a 

postmodern context, establishing a relationship between tourism, feminism, women's 

rights, and thus seeking to understand the impact on the behavior of this traveling 

woman. The possible factors and situations that led to the formation of this new 

traveler profile are analyzed and, consequently, a transformation in the tourist 

motivation, passing through the discussion about the patriarchal society and the 

feminist movement. The qualitative and quantitative descriptive research uses an 

online questionnaire with the female audience who have already experienced this 

type of travel. The data collected allow us to affirm that despite the obstacles faced, 

most of these women would recommend unaccompanied travel, and their primary 

concern is the safety issue in the visited destinations. 

 

Key words: Solo Travel. Tourism. Women. Gender. Feminism. 
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INTRODUÇÃO 

 

No século XXI, as mulheres sabem que possuem qualidades que lhes 

asseguram assumir papeis que até então lhes eram vedados. No entanto, nem tudo 

se torna fácil e se conquista sem esforço. Ainda há muitas barreiras sociais e 

culturais a serem ultrapassadas: viajar desacompanhada é uma delas.  Hannon 

(2002 apud CHIANG; JOGARATNAM, 2006, p. 61 – tradução livre) apontou que 

enquanto as mulheres viajam sozinhas por muitas das mesmas razões que os 

homens, suas preocupações sociais, bem como suas necessidades de saúde e 

segurança, são muito diferentes. 

Mulheres viajam por inúmeras razões, tanto para descobrir novas fronteiras, ir 

atrás de oportunidades de carreira, ou simplesmente para descansar – não diferindo 

dos motivos masculinos. Mas, em se tratando de saúde e segurança, e como os 

viajantes são afetados por crenças culturais e religiosas dos lugares que visitam, há 

diferenças marcantes entre homens e mulheres. A verdade é que mulheres, 

geralmente, enfrentam muitos obstáculos quando viajam sozinhas (CANADA, 2013 – 

tradução livre). 

Obstáculos como o preconceito por parte da sociedade patriarcal, gerando 

impedimentos mais perigosos como assédios e até mesmo a violência contra a 

mulher, observada em diversas partes do mundo. Assim, a sociedade ainda é 

primariamente comandada por homens, embora as mulheres tenham se 

empoderado.  

Levando-se em conta a trajetória feminina, várias questões podem ser 

levantadas: As limitações para a mulher viajar sozinha diminuíram 

consideravelmente neste século? A mulher se sente segura em empreender uma 

viagem solo? Quais são os fatores que devem ser levados em consideração pela 

mulher que viaja sozinha? A partir dessas indagações constituímos a seguinte 

questão problema: Quais as limitações com as quais a mulher se depara ao viajar 

sozinha? 

Em virtude dos movimentos feministas, gerando empoderamento feminino na 

sociedade, com mais direitos concedidos, é possível hipotetizar que as mulheres 

que viajam sozinhas priorizam a segurança. 
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Em busca de resposta para o problema formulado e de informações para a 

verificação da hipótese, optamos pela realização de uma pesquisa de natureza 

quali-quantitiativa, do tipo descritiva, com levantamento bibliográfico sobre o tema, 

com a finalidade de estudar o empoderamento feminino ao longo do tempo, bem 

como coletar dados, com uso de questionário online, a fim de verificar como esse 

poder adquirido mudou a relação das mulheres brasileiras com as viagens a lazer, 

com uso de questionário online, com mulheres que viajam sozinhas. 

Assim, o objetivo geral deste estudo é analisar as condições das mulheres 

que viajam sozinhas dentro de um contexto pós-moderno. Como objetivos 

específicos destacam-se: discutir a base teórica sobre o papel da mulher na 

sociedade pós-moderna; delinear vantagens e limitações para a mulher que opta por 

viajar desacompanhada; analisar a intersecção entre turismo, feminismo e direitos 

da mulher; e registrar experiências vivenciadas por mulheres que viajam sozinhas. 

 O presente trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo 

abordamos a relação da mulher com o turismo, propiciando assim a 

contextualização temática, ao explorar o turismo na pós-modernidade e as 

adquiridas segmentações no mundo globalizado, sendo uma delas as viagens solo 

femininas. 

O segundo capítulo tem como foco o “empoderamento” e a relação de 

emancipação do gênero feminino e sua narrativa. Ainda neste capítulo, existe uma 

contextualização necessária, como endossada por diversos autores, acerca da 

sociedade patriarcal e a história do movimento feminista.  

A seguir, no terceiro capítulo, realizamos a pesquisa quali-quantitava, com 

questionários respondidos por 210 mulheres que já viajaram desacompanhadas, 

com exposição de relatos sobre a experiência vivida.  
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1. O TURISMO NA PÓS-MODERNIDADE 

 

Neste primeiro capítulo abordaremos o turismo em um mundo pós-moderno, 

em que o advento do capitalismo mudou as relações pessoais e de trabalho em um 

ambiente globalizado de respostas rápidas e consumo deliberado, afetando os 

serviços e a relação da sociedade com eles. 

Desse modo, a procura de novas experiências e criatividade se refletiu no 

turismo, originando novos segmentos peculiares também nesse ramo, como o 

turismo de experiência, turismo zen, turismo dark, entre outros. Um nicho específico 

do turismo nesse mundo pós-moderno é o chamado turismo solo, em que as 

pessoas realizam viagens sozinhas a lazer, e nesse estudo, as mulheres. 

 

1.1 A PÓS-MODERNIDADE 

 

Para falar do turismo na pós-modernidade, antes é preciso entender o que 

esse termo significa e sua distinção em relação ao modernismo. Pós-modernidade é 

um conceito que representa toda a estrutura sociocultural desde o fim dos anos 80 

até os dias atuais. Em suma, a pós-modernidade consiste no ambiente em que a 

sociedade pós-moderna está inserida, caracterizada pela globalização e domínio do 

sistema capitalista.  

Fredric Jameson, crítico literário e teorista político norte-americano, diferencia 

pós-modernidade, uma estrutura, e pós-modernismo, um estilo cultural. De acordo 

com Jameson (2011), é importante perceber essa diferença, para assim entender, 

que os estilos em relação à produção artística mudam rapidamente, podendo se 

dizer que a arte atual se diz mais como expressão da contemporaneidade e não da 

pós-modernidade. A pós-modernidade como estrutura social e econômica, também 

chamado globalização ou terceiro estágio de capitalismo, independentemente de 

terminologias, ainda permanecerá como tal por um bom tempo, uma vez que é um 

sistema estrutural que não se substitui rapidamente.  

A pós-modernidade, para Jameson (2011), não é um estilo, é um momento do 

capitalismo, ou um terceiro momento do capitalismo. Um capitalismo globalizado, 

que ele denomina pós-modernidade, que traz consigo vários tipos de mudanças, não 

se vai como um estilo, assim, vai se estará na pós-modernidade por muito tempo. 
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Além de Jameson, não se pode falar de pós-modernidade sem citar Zygmunt 

Bauman. Os estudos feitos por Bauman (1925 - 2017) sobre a pós-modernidade e 

suas consequências, são considerados um dos mais significativos do assunto, seja 

no campo sociológico ou filosófico. O pensador polonês cunhou a expressão 

"modernidade líquida" para se referir ao período conhecido como pós-modernidade. 

Para Bauman (2006), as relações sociais na pós-modernidade são muito 

efêmeras, ou seja, assim como se constroem facilmente, tendem a ser destruídas 

com a mesma facilidade. A instabilidade, fragmentação, descentralização e 

multipluralidade, que são algumas das características mais marcantes da sociedade 

pós-moderna, ajudam a entender a ideia do uso da palavra "líquida" para definir o 

estado da atual "modernidade". 

Bauman (2006 apud REVISTA GALILEU, 2017) observa que o século XX 

sofreu uma passagem da sociedade de produção para a sociedade de consumo. 

Com isso, também se passou pelo processo de fragmentação da vida humana e 

deixamos de pensar em termos de comunidade — a qual nação, grupos ou 

movimento político pertencemos. A identidade pessoal, após essa transformação, 

restringiu o significado e propósito da vida e da felicidade a tudo aquilo que acontece 

com cada pessoa individualmente.  

“A ideia de progresso foi transferida da ideia de melhoria partilhada para a de 

sobrevivência do indivíduo”, resumiu o sociólogo polonês em entrevista para a 

Revista Cult. “O progresso é pensado não mais a partir do contexto de um desejo de 

corrida para frente, mas em conexão com o esforço desesperado para se manter na 

corrida” (REVISTA CULT, 2009). 

O pensador David Harvey, em sua obra “A condição pós-moderna”, enumerou 

uma lista extensa de categoria que demarcam a fronteira entre modernidade e pós-

modernidade. Dentre as quais podemos destacar: 
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Figura 1 Características da pós-modernidade segundo Harvey 

Modernismo  Pós-Modernismo  

romanticismo / simbolismo  

forma (conjuntiva, fechada)  

propósito  

desenho  

hierarquia  

destreza / logos  

objeto de arte / obra  

terminada  

distância  

criação / totalização / síntese projeto  

presença  

centramento  

gênero / fronteira  

semântica  

paradigma  

metáfora     

seleção  

raiz / profundidade 

interpretação 

significado  

legível  

relato / grande história  

código mestre  

sintoma  

tipo  

genital / fálico  

paranoia  

origem/ causa  

Deus Pai  

metafísica  

determinação  

transcendência   

patafísica/dadaísmo  

antiforma (disjuntiva, aberta)  

jogo  

azar  

anarquia  

esgotamento / silêncio/ processo/                         

performance/  happening  

participação  

destruição / antítese  

significante  

ausência  

dispersão  

texto / intertexto  

retórica  

sintagma  

metonímia  

combinação  

rizoma / superfície  

não interpretação /equívoco  

significante  

gravável  

anti-relato / história pequena  

idioleto  

desejo  

mutante  

polimorfo / andrógeno  

esquizofrenia  

pegada diferença  

Espírito Santo  

ironia  

   indeterminação  

   imanência 

Fonte: Reproduzido de Harvey (2009, p. 60 – tradução livre). 

 

David Harvey (2009) aborda a questão do tempo e do espaço na pós-

modernidade, sendo que esse aspecto foi profundamente marcado pelas mudanças 

ocorridas pela sociedade dita por pós-industrial. Passadas as mudanças feitas pelos 

sistemas fordistas e toyotistas, quando o tempo começou a ter um novo significado, 

o tempo da fábrica começou a dar uma “cara” nova para a constituição do cotidiano 

das pessoas, chegando ao momento da pós-modernidade como uma grande 

“correria”, termo muito usado em megalópoles, visto que cada vez mais, o 

capitalismo com suas exigências e vontades de mercado deseja uma maior 



6 
 

 
  

produção e com isto a vida vai se tornando cada vez mais um correr contra o tempo, 

pois tudo tende a mudar de forma muito rápida. Nesse sentido: 

O "tempo de vida" desses serviços (uma visita a um museu, ir a um concerto de rock 
ou ao cinema, assistir a palestras ou frequentar clubes), embora difícil de estimar, é 
bem menor do que o de um automóvel ou de uma máquina de lavar. Como há 
limites para a acumulação e para o giro de bens físicos (mesmo levando em conta os 
famosos seiscentos pares de sapatos de Imelda Marcos), faz sentido que os 
capitalistas se voltem para o fornecimento de serviços bastante efêmeros em termos 
de consumo. Essa busca pode estar na raiz da rápida penetração capitalista, 
(HARVEY, 2009, p. 258). 

 

A mesma lógica pós-moderna se aplica aos serviços, como o turismo. Com o 

mundo globalizado, cada vez mais os consumidores se tornam “prossumidores”, 

termo cunhado por Alvin Toffler na década de 80. O autor identificou o surgimento 

de ações participativas do consumidor que contribuíam para a criação de conteúdo. 

Ou seja, falando de uma forma simplista, o “pro-sumidor” é produtor (pro) e 

consumidor (sumidor). 

No turismo como fenômeno pós-moderno, há o surgimento do setor de 

serviços, associado à pós-modernidade: 

Pós-modernização está associada ao crescimento do setor de serviços (e 
modernização, em contrapartida, ao crescimento do setor industrial, ao 
crescimento da ciência e da tecnologia, ao Estado moderno, ao mercado 
mundial capitalista e à urbanização) e às formações sociais pós-industriais. 
O moderno centro de produção industrial foi substituído por importantes 
centros de consumo – serviços financeiros e econômicos, grandes centros 
de comércio, áreas de entretenimento e parques temáticos. (Usher e 
Edwards, 1994 apud Trigo, 2001 p. 193). 

 

A pós-modernidade caminha por outro viés, em que ao contrário de uma 

prática massificada, tendo objetivos claros e senso de comunidade dá-se lugar a um 

individualismo exacerbado, em que cada componente quer formar sua própria 

opinião, assim como seu jeito de ser e de se sentir, de se escolher, sua 

personalidade é sempre transitória, seus desejos são momentâneos, líquidos, 

passageiros, enfim, um cidadão caracteristicamente visível na liquidez da 

modernidade. (RIBEIRO, 2017). 

 

1.2 REFLEXOS DA PÓS-MODERNIDADE NO TURISMO 

 

A título de melhor compreensão, e considerando a linha temporal, o turismo 

se expandiu na década de 1950, enquanto o surgimento da pós-modernidade é 
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geralmente associado à década de 1960. É possível, portanto, do ponto de vista 

temporal, concluir que coexistem, no turismo, características de ambos os 

paradigmas, já que os paradigmas não se substituem abruptamente, mas coexistem. 

Há, entretanto, que se considerar outros fatores como a evolução da tecnologia da 

informação, dos costumes, da ressignificação da cultura e o fator globalização, cuja 

ressignificação dos espaços influencia diretamente o turismo, em uma via que é de 

mão dupla (PIRES, 2009). 

A atividade e foco do turismo também passaram por drásticas mudanças na 

chamada pós-modernidade, em que sua expansão se deu de forma mais abrangente no 

século XX. Rioja (2002) considera que:  

Convém partir da especificação do turismo moderno para colocar a experiência 
turística da pós-modernidade em perspectiva. Aquela designação alude ao modelo 
de turismo que prevaleceu durante a trajetória de notável expansão desse setor 
desde o segundo pós-guerra, em contexto de massificação dos mercados de bens 
e serviços (RIOJA, 2002, p. 40). 

 

O turismo é uma pratica recente na história da humanidade, criada na modernidade, 

sendo que o principal objetivo do turismo de lazer é o ato voluntário de ir de um local a 

outro, não tendo um caráter profissional, sendo realizado em determinado momento, de 

usufruir do ócio, de vivenciar a fruição, ser prazeroso e tendo uma prática social. 

De acordo com Harvey (2009, p. 258): 

Dentre os muitos desenvolvimentos da arena do consumo, dois têm particular 
importância. A mobilização da moda em mercados de massa (em oposição a 
mercados de elite) forneceu um meio de acelerar o ritmo do consumo não somente 
em termos de roupas, ornamentos e decoração, mas também numa ampla gama de 
estilos de vida e atividades de recreação (hábitos de lazer e de esporte, estilos de 
música pop, vídeo cassetes e jogos infantis, etc.). Uma segunda tendência foi a 
passagem do consumo de bens para o consumo de serviços - não apenas serviços 
pessoais, comerciais, educacionais e de saúde, como também de diversão, de 
espetáculos, eventos e distrações. 
 

Segundo Pires (2009), a teoria pós-moderna do turismo se divide em duas. 

Para melhor compreensão, o presente trabalho irá se utilizar da primeira teoria que 

segundo a autora, seria o turista “pós-moderno” que procura resgatar os valores 

perdidos, valorizando as características que tornam os destinos “reais” do ponto de 

vista histórico, natural ou cultural; tem inclinação a um turismo educativo, que 

“preencha” as necessidades humanas de cultura, conhecimento, solidariedade (vide 

o turismo voluntário, crescente hoje), o envolvimento comunitário. Esse turismo está 

mais comumente relacionado a localidades singulares, em oposição a lugares 

“modernos” cujos patrimônios naturais e/ou culturais sejam absolutos, universais, 
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dissociados do contexto local em que se inserem – geralmente associados aos 

grandes centros urbanos. 

De acordo com Ribeiro (2017), falar em turismo pós-moderno significa 

sublinhar a prática turística não massificada ou padronizada. O objeto da 

denominação é o conjunto de numerosos modos de consumir lazer e 

entretenimento, por grupos ou tipos específicos de turistas, cuja existência força 

reconhecer a presença significativa de uma demanda fragmentada e individualizada. 

Esse fazer turístico representa uma novidade nesse setor, refletindo as importantes 

mudanças das últimas décadas. 

Assim sendo, a procura por novas experiências e criatividade no turismo, leva 

à segmentação de mercado. Originando tipos peculiares e até esdrúxulos, como o 

turismo dark, visitando cenas de tragédias, turismo de saúde, para a realização de 

cirurgias plásticas e afins.  

O turismo solo não pode ser entendido como uma segmentação turística, pois 

uma pessoa que procura os tipos de turismo citados pode realizá-los 

desacompanhada. No entanto, a busca por novas experiências originou sim um 

novo perfil de turista e nesse novo perfil de turista podemos encontrar o viajante 

solo. 

1.3 PERFIL DO TURISTA 

 

A constante e permanente adaptação das organizações turísticas aos 

mercados é uma questão crucial para que o setor do turismo sobreviva e prospere 

em um mundo em evolução e em um contexto econômico e social cada vez mais 

agressivo e competitivo.  

Os turistas não são todos iguais. O novo turista é um consumidor cada vez 

mais exigente, que ao partir em viagem, busca a vivência de experiências únicas e 

inesquecíveis. Os interesses e as motivações individuais geram interesses 

particulares por espaços ou atrações específicas. Nesse cenário, é adequado 

equacionar uma oferta de produtos turísticos diferenciados e desenhados de acordo 

com as aspirações específicas de cada grupo de turistas aqui tratados como 

mercados potencialmente autônomos (KOGAN, 2007, apud GUERREIRO; 

MENDES, 2015).  
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Para o Ministério do Turismo (2006), a segmentação é entendida como uma 

forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Os 

segmentos turísticos podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade 

da oferta e também das características e variáveis da demanda. 

Para aprofundarmos no conceito e aplicação das técnicas de segmentação 

turística, é preciso antes entender o que significa segmento. Segmento, do ponto de 

vista da demanda, é um grupo de clientes atuais e potenciais que compartilham as 

mesmas características, necessidades, comportamento de compra ou padrões de 

consumo (LOVELOCK; WRIGHT, 2001 apud MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).  

A segmentação de base comportamental assenta em critérios que dizem 

respeito a atitudes, comportamentos de uso ou de consumo. Dizem respeito a 

variáveis como ocasião de consumo/uso, benefícios procurados, estatuto do 

consumidor/utilizador, frequência, lealdade e atitude perante as marcas 

(ARMSTRONG; KOTLER, 2005; KOTLER; KELLER, 2009 apud GUERREIRO; 

MENDES, 2015). 

Vale lembrar que os profissionais que atuam no setor turístico, ou mesmo em 

qualquer outra atividade econômica, não criam os segmentos, apenas identificam e 

decidem para quais segmentos os esforços de criação e oferta dos produtos serão 

direcionados.  

Segmentar é dividir a demanda em grupos diferentes nos quais todos os 

clientes compartilham características relevantes que os distinguem de clientes de 

outros segmentos (LOVELOCK; WRIGHT, 2001 apud MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2010). A sociedade está constituída por um número substancial de pessoas com 

necessidades básicas já satisfeitas e que estão canalizando seu tempo, dinheiro e 

esforços para satisfazer outras necessidades e desejos, como o lazer, a viagem, o 

turismo (TRIGO, 2003 apud MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).  

Os consumidores podem ser categorizados de acordo com várias dimensões, 

como as questões geográficas, demografia (os aspectos objetivos de uma 

população, tais como idade e gênero), o uso que fazem do produto, e psicografia 

(características psicológicas e de estilo de vida).  

As viagens solo podem ser entendidas a partir da abordagem psicográfica. A 

análise psicográfica de um segmento de um público considera fatores como estilo de 

vida, personalidade e valores das pessoas. As análises geográficas, demográficas e 
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socioeconômicas são relacionadas aos moradores como parte de um grupo ou área, 

mas não os considera como indivíduos com preferências próprias e distintas do 

restante da população. 

 

1.3.1 Turismo solo 

 

A decisão de visitar determinado destino se dá a partir da motivação, um 

processo interno que pode ser disparado por meio de incentivos externos 

relacionados a pessoas ou ambientes. Considerando que o estudo da motivação é 

reconhecido como um dos mais difíceis e complexos, metodologicamente, na área 

do turismo (DANN, 1981; DANN, NASH, e PEARCE, 1988 apud MEHMETOGLU et 

al. 2010) teorizar sobre o turismo solo se torna igualmente complexo, uma vez que o 

ato de viajar sozinho se baseia nas motivações e desejos desse turista e esses 

provêm de inúmeras variáveis, nem sempre clarificadas. 

Uma classificação utilizada para entender o perfil dos turistas considera a 

existência de dois tipos básicos de turistas: aqueles com perfil aventureiro 

“alocêntricos”; e aqueles com perfil dependente “psicocêntricos”, se for considerada 

a forma como escolhem os destinos de suas viagens (PLOG, 2001 apud 

MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). Os dependentes são mais conservadores em 

relação à escolha do destino, procurando localidades mais populares onde se sintam 

mais seguros. Além disso, controlam mais os gastos, e preferem estar na companhia 

da família e de amigos. Já os aventureiros são curiosos e buscam sempre novos 

lugares, tomam decisões com maior facilidade e estão dispostos a despender um 

pouco mais. Além disso, gostam de atividades variadas e não se incomodam em 

estar, ou em viajar, sozinhos. 

Existem outras classificações de turistas e nem sempre uma pessoa que viaja 

sozinha caracteriza-se como alocêntricos. No entanto, uma pesquisa publicada em 

2010, pelo Jornal Escandinavo de Hospitalidade e Turismo, chamada “Solitary 

Travellers in the Norwegian Lofoten Islands: Why Do People Travel On Their Own?” 

(Viajantes solitários nas Ilhas Lofoten Norueguesas: Porque as pessoas viajam 

sozinhas? – tradução livre), tem como objetivo responder a pergunta: “Por que as 

pessoas viajam sozinhas?”, realizando um estudo com sete viajantes e os 

classificando como “solitary travellers by default” (pessoas que viajam sozinhas por 
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falta de opção – tradução livre) e “solitary travellers by choice” (pessoas que viajam 

sozinhas por escolha – tradução livre). 

Os pesquisadores do referido estudo identificaram 13 perfis sociopsicológicos 

das pessoas que viajam desacompanhadas, listados como: facilidade; experiência; 

flexibilidade; liberdade; exploração; ausência de um companheiro de viagem; 

prestígio; sexo; espontaneidade; considerações temporais; evasão de culpa; solidão; 

e contato seletivo. Os autores dessa investigação observam, no entanto, que:  

Um conjunto de 13 justificativas sociopsicológicas foi identificado. No 
entanto, nenhuma dessas justificativas por si só devem ser consideradas 
um único determinante do comportamento, uma vez que todos os 
informantes deram mais de uma justificativa para viajarem sozinhos 
(MEHMETOGLU et al., 2010, p. 34 – tradução livre). 

 

É interessante salientar que somente duas pessoas dos sete turistas 

entrevistados eram mulheres, com idades e estilos de vida semelhantes, estudantes 

universitárias, solteiras e na casa dos 20 anos. Se partirmos de uma visão 

estereotipada da condição feminina, podemos supor, considerando os achados da 

mencionada pesquisa, que as mulheres casadas e/ou mais velhas estariam 

ocupadas exercendo dupla jornada de trabalho, em casa com os serviços 

domésticos e com os filhos, além do trabalho fora de casa, propriamente dito. Ou de 

que o mundo machista as estaria afetando de algum modo ao inibir o desejo de 

viajarem sozinhas, seja por medo, insegurança, salários inferiores se comparados 

aos homens, a dupla jornada ou fatores relacionados ao domínio masculino ainda 

muito presente no mundo, nos dias atuais. Por outro lado, nada disso seria real, e 

então poderíamos explicar esses resultados como problemas de amostragem que 

não representaria uma dada população. 

É necessário ainda considerar que a investigação em foco foi realizada na 

Europa, podendo-se dizer que a população de tal continente é tida como mais 

progressista e libertária, em se tratando dos direitos femininos, apesar de não estar 

imune ao machismo. Se fosse uma pesquisa com amostra brasileira poderíamos 

inferir que o pequeno número de mulheres viajando sozinhas se deve à configuração 

feminina em nossa sociedade, que ainda é, como um todo, primariamente apegada 

a tradições religiosas e conservadoras. Até os anos 60, as mulheres brasileiras eram 

impedidas de viajarem sozinhas, sem a autorização do marido ou de algum parente 

do sexo masculino próximo. Esse é um passado recente, um período muito curto na 
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história do Brasil que insiste em vir à tona, nos dias atuais, por meio de 

comportamentos conservadores que atingem as instituições. 

Interpretação bastante difundida sobre os comportamentos políticos do 
cenário contemporâneo — no mundo, e também no Brasil — identifica uma 
onda conservadora que avança sobre as instituições políticas, cuja 
consequência mais imediata seria um retrocesso nas conquistas sociais. No 
caso brasileiro, a ideia de “onda” está associada à identificação de 
diferentes frentes por meio das quais posições conservadoras se 
manifestam: a mobilização política de movimentos de direita em 
contraposição ao tradicional monopólio das ruas pela esquerda; o 
crescimento da representação parlamentar de orientação pentecostal com 
preferências religiosas mais extremas, em contraposição ao monopólio 
secular e/ou católico de posições políticas mais moderadas; o crescimento 
da intolerância de gênero, em contraposição a um suposto respeito ao 
direito e à dignidade humana; manifestações explícitas de ódio de classe, 
em contraposição ao fato de que até então “cada um estava no seu lugar” 
(ARRETCHE; ARAÚJO, 2017, p. 15). 
 

Outra pesquisa, intitulada “Why do women travel solo for purposes of leisure?” 

(Por que mulheres viajam sozinhas para fins de lazer? – tradução livre), publicada 

no Journal of Vacation Marketing, explora mais a fundo a relação das mulheres com 

as viagens; tendo como objetivo investigar as motivações da viagem a lazer das 

mulheres que viajam sozinhas e examinar as características e os padrões de 

consumo de mulheres viajantes solo, se relacionando ao presente estudo. Desse 

modo, Rose (1993 apud CHIANG; JOGARATNAM, 2006, p. 60) relata que:  

Muitas das experiências de viagens das mulheres diferem acentuadamente 
das dos homens. Primeiro, as mulheres que viajam enfrentam e desafiam 
uma narrativa de domesticidade, dependência e confinamento que é um 
tema recorrente na vida das mulheres e que encontra expressão nos papéis 
e expectativas das mulheres como esposas, mães e cuidadoras (tradução 
livre). 

 
No capítulo seguinte será discutida a trajetória feminina, do privado ao público 

e como a sociedade patriarcal, ou seja, comandada por homens, tem 

preponderância nos desejos e motivações da mulher sobre sua atuação no mundo e 

de que modo ainda, no século XXI, isso afeta o turismo.  
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2. A QUESTÃO FEMININA E AS VIAGENS SOLO 

 

No primeiro capítulo foi observado o curso do mundo pós-moderno, em como a 

sociedade globalizada afetou o turismo e suas vertentes. Neste segundo capítulo, o 

objetivo é discutir a trajetória da mulher ao longo do tempo. É uma história de luta e 

de coragem com participações anônimas que se uniram às lideranças dos diversos 

movimentos de emancipação. Paulatinamente, as mulheres foram vencendo 

obstáculos e conquistando autonomias, deixando aos poucos o espaço privado e 

adentrando o espaço público, quer seja no campo político ou profissional. 

 

2.1 A SOCIEDADE PATRIARCAL 

 

Para compreensão do papel atual da mulher é necessário, primeiramente, ilustrar 

em um recorte histórico sua situação na sociedade e como os padrões sociais 

sempre enfatizaram a submissão feminina, ideal androcentrista1, ao longo do tempo. 

A dominação do patriarcado imperou, graças a sua configuração histórica 

que, de acordo com Reguant (2001, p.20): 

surgiu da tomada de poder histórico por parte dos homens que se 
apropriaram da sexualidade e reprodução das mulheres e seus produtos: os 
filhos, criando ao mesmo tempo uma ordem simbólica por meio dos mitos e 
da religião que o perpetuam como única estrutura possível. 

 

Como forma de organização social, política, econômica e religiosa solidificou-

se a preponderância do poder absoluto do homem sobre a mulher e os filhos, 

enfatizando que esse controle patriarcal se estendia às relações sexuais, 

trabalhistas e outras esferas, disseminando a ideia de Hanisch (1969) de que o 

“pessoal é político”. 

Ao longo da história, a imagem feminina, possui diferentes visões. Por um 

lado, meiga, bela, carinhosa e frágil; por outro, perigosa, dissimulada, pecadoras e 

mal-intencionada. A própria história do criacionismo coloca Eva, a mulher, como a 

traidora e pecadora, ao mesmo tempo em que também a visão cristã tem a virgem 

 

1  Androcentrismo é um termo criado pelo sociólogo americano Lester F. Ward em 1903. Está 
intimamente ligado à noção de patriarcado. Tendência para colocar o masculino como sendo o único 
paradigma de representação coletiva, estando o pensamento masculino acima de todos os outros. 
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Maria como a mulher pura e abnegada. Em geral, na cultura cristã, que é muito 

presente no Brasil, sempre se valorizou o recato e submissão. 

Um exemplo atual dessa valorização do recato e submissão femininos pode 

ser visto em uma matéria da revista Veja de 2016, com a manchete “Bela, recatada 

e do lar”, usada para caracterizar a primeira-dama da época, Marcela Temer, esposa 

do ex-presidente Michel Temer. A matéria elenca as qualidades de “esposa perfeita”, 

exemplo social a ser seguido, sempre na retaguarda do poder masculino.  

O patriarcado moderno, embora com diferente configuração, manteve 

inalteradas as premissas que o constituíram. O modelo da autoridade paterna 

vigente na Idade Média e até por volta de do século XVII parece ter servido de base 

para as demais relações de poder. O declínio desse modelo, no final do século XVII 

articula-se à nova ideia de que o direito de pai sobre as mulheres na sociedade civil 

transferiu-se para o direito natural do esposo sobre a esposa, instituindo-se assim 

um patriarcado moderno (NARVAZ; KOLLER, 2006). 

Assim sendo, com as eventuais mudanças socioculturais provocadas pela 

miscigenação dos povos, o surgimento de novos países, as guerras, o 

desenvolvimento tecnológico e a evolução organizacional como sociedade, o 

sistema patriarcal sobreviveu, alterando apenas alguns aspectos. Pode-se dizer que 

mudou, se concentrando em suas características de superioridade e subordinação. 

A origem é o que Machado (2000) chama de "patriarcado contemporâneo". Nesse 

contexto, a relação homem x mulher continua desigual, no entanto, estão atualmente 

em menor evidência, mas também de forma explícita nos âmbitos familiar, 

educacional, profissional e social, influenciando o “modelo ideal feminino 

contemporâneo”. 

 

2.2 A TRAJETÓRIA FEMININA DO PRIVADO AO PÚBLICO 

  

Até 1962, as mulheres só podiam viajar com uma autorização do marido, que 

poderia ser revogada a qualquer momento, de acordo com o Código Civil de 1916. O 

mesmo acontecia com a autorização para trabalhar, abrir uma conta no banco ou 

possuir um estabelecimento comercial. 

A promulgação do Estatuto das Mulheres Casadas, em 1962, ampliou os 

direitos das mulheres, ao abolir tais proibições. Porém, foi só com a Constituição de 
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1988 que ficou expressa a igualdade de direitos e deveres entre mulheres e homens 

(AOS FATOS, 2019). 

No mundo ocidental, a história da autonomia feminina se manifesta 

lentamente, sem que a condição social da mulher sofra significativa diferenciação 

entre os vários períodos. 

Na sociedade feudal, as mulheres, vítimas da exploração, enfrentavam 

condições precárias de trabalho, uma vez que aos homens eram reservadas as 

funções mais qualificadas, além disso, elas ainda eram tratadas com hostilidade, 

pois na visão masculina eram tidas como concorrentes, já que se poderia contratá-

las por baixa remuneração (BAUER, 2001). 

Com a crise econômica, durante a segunda metade do século XIV, conforme 

explica Bauer (2001), a mulher é mantida exclusivamente no âmbito doméstico, pois 

ao homem pertencia o mundo do trabalho. A condição de submissão a obrigava a 

manter-se sob a guarda da figura masculina, pai, irmão mais velho, esposo ou 

sogro. Na Alta Idade Média, com a consolidação dos feudos, a mulher da classe alta 

começa a aparecer como uma figura idealizada e de certa forma valorizada, pois por 

meio dos casamentos por interesses, ajudaria a valorizar a propriedade feudal. 

No Renascimento, o tão difundido “homem novo” somente dizia respeito 

literalmente ao gênero masculino, visto que a condição feminina se mantém na 

submissão, com o casamento resultando de um negócio visando aos bens 

patrimoniais, atribuindo à figura feminina às funções de mãe e esposa. As mulheres 

das camadas inferiores, além dos afazeres domésticos, dedicam-se também às 

atividades agrícolas, enquanto tecer e fiar, antagonicamente, de um lado como lazer 

e de outro como labor, faz parte do dia-a-dia de ricas e pobres. No entanto, o dever 

de ser obediente ao esposo é uma norma religiosa que requer o compromisso de 

todas, pois do contrário, tornam-se merecedoras de punição. 

Com o advento do capitalismo, a mulher é convocada a participar da vida 

econômica, inserindo-se no mercado de trabalho para atender à dinâmica do capital. 

Desse modo, ela deixa o reduto do lar e da família para entregar-se à tarefa 

cotidiana das fábricas e indústrias, sendo obrigada a se adaptar a uma nova 

condição, num mundo em rápida transformação.  

Se por um lado, ela começa a se libertar dos valores tradicionais, por outro, é 

aprisionada pelas “garras do capital”, com suas exigências de competência e de 
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produtividade. Inicia-se, assim, um processo de busca pela autonomia, uma vez que 

essa nova dinâmica lhe permite ganhar seu próprio salário e lhe dá a consciência do 

valor comercial de sua mão-de- obra para o avanço do capital. 

Essa saída do espaço privado inaugura a conquista do poder social, privilégio 

exclusivamente masculino, que é “concedido” de forma progressiva e parcial às 

mulheres que transpõem a esfera doméstica para se aventurarem num mundo de 

homens. No entanto, esse poder social ainda é extremamente limitado, uma vez que 

embora realize atividades remuneradas fora do lar, também lhe cabem todas as 

tarefas domésticas. Por outro lado, a condição subalterna, tanto no âmbito 

doméstico, como fora dele, denuncia o caráter da dominação masculina, com 

hierarquia de poder, seja conservando os laços de dependência ao esposo, irmão 

e/ou pai, seja recebendo salários menores que seus companheiros de trabalho e 

função. 

Quando se fala em mulher, não se aborda uma categoria única. Há um 

atrelamento entre o papel a ser desempenhado e a posição ocupada pela mulher e a 

classe social em que está inserida. Na sociedade capitalista, a mulher da classe 

operária é lançada no mercado de trabalho por necessidades econômicas enquanto 

a da classe privilegiada pode dedicar-se exclusivamente aos afazeres domésticos e 

familiares, pois ao homem cabia prover o sustento da esposa e da prole e cuidar dos 

negócios da família. 

Na figura 2 de autoria da Politize, é exibida uma linha do tempo acerca do 

desenvolvimento dos direitos das mulheres. Na ilustração, é mostrada uma linha de 

chegada, porém ainda existe um longo caminho a ser percorrido, buscando a 

igualdade de gênero e os direitos femininos. Políticas públicas devem ser 

elaboradas para atender às carências da população feminina, para estabelecer a 

igualdade de gênero, assegurar a vida da mulher, garantir sua participação em 

espaços onde não estão presentes ou sofrem preconceito, combater o assédio 

velado ou explícito, entre tantas outras questões (POLITIZE, 2018). 
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Figura 2 Linha do tempo direitos das mulheres 

 

Fonte: Politize, 2018. 

Além disso, foi abolida a restrição da viagem da 
mulher desacompanhada sob autorização do 

marido ou parente do sexo masculino. 
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2.3 O MOVIMENTO FEMINISTA 

 

O objetivo fundamental do movimento feminista é acabar com o patriarcado 

como forma de organização política (GARCIA, 2015). Para isso, precisou renovar 

conceitos, como o de gênero e de sexo, um vocábulo consolidado até então. No 

entendimento do movimento feminista, gênero é um atributo socialmente construído, 

ao passo que sexo é biologicamente determinado. Essa distinção solidificou-se e 

contemporaneamente não se discute mais a pertinência desses termos. 

O Movimento Feminista Brasileiro pode ser entendido a partir de três grandes 

ondas (PINTO, 2003). A chamada “primeira onda do feminismo” ocorreu no final do 

século XIX, com as sufragistas, primeiro na Inglaterra. O movimento lutava pelo 

direito ao voto feminino. No Brasil, as mulheres foram lideradas por Bertha Lutz, 

bióloga e estudiosa do tema devido ao período que passou fora do Brasil, acredita-

se que influenciada pela luta europeia, sendo assim, um movimento das classes 

média e alta. As feministas brasileiras tiveram enfim a sua conquista, no Novo 

Código Eleitoral brasileiro de 1932 incluía o direito ao voto feminino. 

Depois dessa conquista importante, o feminismo viveu uma fase de quietude 

por cerca de 30 anos. Somente em 1960 com o lançamento do título “O Segundo 

Sexo”, por Simone de Beauvoir, considerado por muitos pesquisadores como o 

primeiro volume que discutia abertamente as questões de gênero, com a máxima 

feminista de que “Não se nasce mulher, torna-se”, que o movimento feminista voltou 

à tona. No entanto, apesar de na parte ocidental do mundo haver um ambiente 

propício para o desenvolvimento do feminismo como movimento libertário, estando 

os Beatles em alta e o conceito de “paz e amor” em voga, no Brasil, o golpe militar 

estava eclodindo e com isso, ideologias como a feminista sofreram grande 

repressão por serem consideradas perigosas em razão de irem contra aos ideais de 

submissão, censura e obediência, perpetuados pelo sistema ditatorial vigente na 

época. Tendo os grupos políticos de oposição partido para guerrilha e exílio. 

Em 1980, com a redemocratização brasileira, grupos feministas em todo o 

país começaram a se organizar e discutir temas mais variados como: sexualidade, 

racismo, maternidade, violência, direitos ao trabalho, terra, saúde. Tendo o 

feminismo no Brasil se organizado em um contexto classe média e intelectualizado 

no passado, nos anos 1980, sua abrangência se estendeu as outras classes de 
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mulheres, gerando novas percepções e ações para o movimento. Assim sendo, a 

Constituição brasileira de 1988, é uma das constituições, em todo o mundo, que 

mais garantem direito às mulheres. 

Esses direitos, entretanto, não são permanentes como alerta Beauvoir em 

uma citação célebre, em tradução livre: Nunca se esqueça que basta uma crise 

política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam 

questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que se manter 

vigilante durante toda a sua vida2. 

A previsão de Beauvoir se concretizou com o atual presidente da República, 

Jair Bolsonaro, que anistiou 70 milhões em dívidas partidárias. É a primeira vez que 

o chefe do executivo perdoa uma dívida dessa magnitude, desde que a Lei dos 

Partidos foi criada em 1995. Isto indiretamente afeta a obrigatoriedade da presença 

de um quantitativo de mulheres candidatas nos partidos, pois o seu descumprimento 

geraria, até então, multa para eles. 

A nova lei sancionada por Bolsonaro altera a Lei dos Partidos e, entre outros 

pontos, estabelece que as siglas que não aplicaram o mínimo de 5% do Fundo 

Partidário para promover a participação política das mulheres entre 2010 e 2018, 

mas que tenham direcionado o dinheiro para candidaturas femininas, não poderão 

ter suas contas rejeitadas ou ser alvo de qualquer outra penalidade. (ESTADÃO, 

2019). Assim, a Lei que já não era cumprida na realidade, tornou-se inócua. 

Na atualidade, não se pode falar em feminismo como um movimento único. 

Existem muitas facetas e consequentemente muitos feminismos, assim como a 

categoria mulher não é universal, pois comporta a rica diversidade que caracteriza o 

feminino. 

 

 

 

 

2 “rien n’est définitivement acquis. Il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que 
les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilantes”  
MONTEIL, Claudine. Simone de Beauvoir et le mouvement féministe français et 
international.  Lendemains-Etudes comparées sur la France, 2008, p. 39. Disponível 
em:  periodicals.narr.de. Acesso em: 16 out. 2019. 

 

 



20 
 

 
  

2.4 EMPODERAMENTO SOCIAL E FEMININO 

 

A palavra “empoderamento”, um neologismo do educador Paulo Freire que 

tem origem no termo inglês empowerment, define um conceito fundamental para 

entender as aspirações de movimentos sociais, como o feminismo. A palavra é 

descrita em dicionários da língua portuguesa como Aurélio e Houaiss. O termo 

dicionarizado é definido como o ato ou efeito de promover conscientização e tomada 

de poder de influência de uma pessoa ou grupo social, geralmente para realizar 

mudanças de ordem social, política, econômica e cultural no contexto que lhe afeta. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o empoderamento 

feminino como uma dos objetivos de desenvolvimento sustentável na OSD5 

“Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas e 

meninas”. A vinculação entre o conceito de empoderamento e as estratégias de 

geração de renda, derivadas dessa determinação da ONU e das publicações do 

Banco Mundial, na última década, sobre o mesmo tema, parece haver fomentado 

projetos governamentais e não governamentais que trabalham nesse mesmo eixo, 

buscando o empoderamento das mulheres por meio de sua inclusão nos processos 

produtivos (GONÇALVES; MARINHO, 2016). 

Não se pode falar do termo empoderamento e não citar Paulo Freire, apesar 

do autor preterir as perspectivas de gênero. Na visão freireana, “[...] o 

empoderamento individual, fundado em uma percepção crítica sobre a realidade 

social, é fundamental, mas tal aprendizagem precisa ter relação com a 

transformação mais ampla da sociedade” (BAQUERO, 2012, p. 181 apud 

GONÇALVES; MARINHO, 2016). Assim, essa nova liberdade na aprendizagem 

deve ser usada a favor e a partir dos oprimidos, as minorias; e não dos opressores. 

Contudo, deve ser relacionada a outros esforços de transformação da sociedade. 

Paulo Freire (2011) coloca-se favorável ao processo de empoderamento de 

classe social e não de natureza individual, por acreditar na libertação como ato 

social em oposição à ideia de autolibertação. De fato, de acordo com Freire (2011, p. 

97 apud GONÇALVES; MARINHO, 2019), “ninguém liberta ninguém, ninguém se 

liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”. Esse libertar-se coletivo seria 

fruto das ações coletivas desenvolvidas e realizadas por todos aqueles participantes 

e engajados no processo libertador. 
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Uma das contradições no debate acerca do termo empoderamento se 

expressa entre o individual e o coletivo, isto porque, no sentido individual, o 

empoderamento se refere ao sentido que os indivíduos o conferem. Para as 

mulheres como um todo, o empoderamento feminino se entende como uma 

emancipação do sistema político patriarcal vigente. 

Para Magdalena León (1997 apud GONÇALVES; MARINHO, 2016), o 

empoderamento inclui a mudança individual e a ação coletiva para alterar os 

processos e estruturas que reproduzem a posição subordinada da mulher, deve ser 

priorizado como transformação de estruturas de subordinação, ou seja, como um 

processo de emancipação. Como primeira estratégia, devem-se responder às 

necessidades e demandas específicas das mulheres para sobreviver, para poder 

sair da pobreza. São demandas práticas como a luta pelo salário, pelo emprego, 

pela saúde, pela habitação, pelo colégio para os filhos. A segunda estratégia refere-

se àquelas necessidades e interesses que apontam para uma mudança fundamental 

nas relações desiguais de poder existentes entre os gêneros. Ao considerar a 

existência de relações desiguais de gênero, o empoderamento feminino pode ser 

definido, em termos bastante amplos, como um processo de superação da 

desigualdade de gênero (BATLIWALA, 1997; LEÓN, 1997 apud GONÇALVES; 

MARINHO, 2016). 

Na perspectiva foucaultiana, quanto mais escondido o poder estiver, mais 

eficaz o será, pois os dominados não perceberão a relação de dominação e assim 

não resistirão. Particularmente para as mulheres, o foco do poder pode ser mudado, 

possibilitando que as assimetrias e desvantagens historicamente produzidas sejam 

hierarquicamente modificadas pelo empoderamento. É importante desafiar a 

ideologia patriarcal e habilitar as mulheres, de modo que possam acender tanto aos 

recursos materiais como a informações e exercer controle sobre eles (CRUZ; 

NASCIMENTO; SANTANA, 2018). 

A questão do trabalho e da renda aparece com frequência na pesquisa de 

estratégias para o empoderamento de mulheres, o que não é surpreendente. De 

acordo com Rowlands (1997), no campo feminista a noção de empoderamento ficou 

conhecida em torno da década de 1980 na América Latina porque compôs o 

discurso sobre gênero e desenvolvimento, especialmente para os planejadores de 

programas e projetos na área. Desde então, o termo vem sendo utilizado com 



22 
 

 
  

frequência para se referir a estratégias relacionadas a trabalho e renda como 

veículos do empoderamento feminino. 

Conceitos de grande importância para a sociologia e antropologia, cunhados 

e/ou trabalhados ao longo da obra do sociólogo francês Pierre Bourdieu, como 

violência simbólica, habitus e arbitrário cultural, são estendidos para análise da 

questão de gênero em um artigo, publicado originalmente em 1990, chamado A 

dominação masculina (1995), que pouco mais tarde se transforma em livro 

homônimo.  

Bourdieu, condizente com sua teoria, trata a questão da “dominação 

masculina” principalmente a partir de uma perspectiva simbólica. Para ele, a 

dominação masculina seria uma forma particular de violência simbólica. Por esse 

conceito, Bourdieu compreende o poder que impõe significações, impondo-as como 

legítimas, de forma a dissimular as relações de força que sustentam a própria força.  

O que o sociólogo quis dizer com isso é justamente a manutenção de um poder que 

se mascara nas relações, que se infiltra no nosso pensamento e na nossa 

concepção de mundo (GELEDÉS, 2013). 

Nas palavras de Bourdieu: 

Também sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 
vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, 
resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, 
insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente 
pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, 
mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última 
instância, do sentimento (2010, p. 7-8). 

  

O sexismo se define como o conjunto de todos e cada um dos métodos 

empregados no seio do patriarcado para manter em situação de inferioridade, 

subordinação e exploração o sexo dominado: o feminino. O sexismo abarca todos os 

âmbitos da vida e das relações humanas, ou seja, não se trata de costumes, piadas 

ou manifestações do poderio masculino em um momento determinado, mas de uma 

ideologia que defende a subordinação das mulheres e todos os métodos utilizados 

para que essa desigualdade se perpetue (GARCIA, 2015). 

Assim sendo, de acordo com os princípios da ONU sobre empoderamento, a 

liderança feminina promove igualdade de gênero, oportunidades iguais, garantia de 

saúde, segurança e liberdade em cenários de violência e pleno controle da vida. 

Garantir que o empoderamento feminino seja uma prática recorrente na sociedade é 
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uma forma de promover a equidade de gênero e evitar que as futuras gerações 

ainda vivam em um mundo de grandes disparidades. 

Em virtude de clarificação, as mulheres trabalham cerca de três horas a mais 

que os homens por semana, levando em conta trabalho remunerado, cuidado de 

pessoas e atividades domésticas. Ainda assim, e contando com um nível de 

educação mais alto, elas continuam ganhando, em média, 76,5% do rendimento dos 

homens. É o que mostra o estudo “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das 

mulheres no Brasil”, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2018). 

 

2.5 O FEMINISMO ECOLÓGICO 

 

Atualmente no Brasil, o tema ecologia e meio ambiente vem sendo resgatado 

e tratado devido às crescentes queimadas que assolam o território do país. Na figura 

2, elaborada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), se nota o 

significativo aumento das queimadas no Bioma Amazônico. E na figura 3, 

encontram-se os focos de queimada em todo território nacional brasileiro. 

Figura 3 Focos de incêndio no bioma Amazônia 

 

        Fonte: INPE, 2019           

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf
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Figura 4 Focos de queimada no território nacional/ set. 2019 

 

Foto: Reprodução/BD Queimadas/Inpe, 2019. 

 

Recentemente, uma série da plataforma de stream da Globo, chamada 

“Aruanas” trata de questões ambientais ao relatar o dia-a-dia de uma Organização 

Não Governamental - ONG na Amazônia. Protagonizada por mulheres e com uma 

equipe feminina de cerca de 50%. A série pode ser vista como importante exemplo 

do protagonismo feminino em questões ambientais na atualidade, pois trata da 

questão do desmatamento na Amazônia. 

Outra figura feminina significativa em assuntos relacionados ao meio 

ambiente e principalmente mudanças climáticas é a jovem Greta Thunberg, 

recentemente nomeada a “personalidade do ano” pela revista Time. A jovem é uma 

ativista ambiental sueca de apenas 16 anos que vem ganhando cada vez mais 

visibilidade, tendo discursado durante a Cúpula do Clima da ONU, diante de 

centenas de líderes globais, sendo até indicada ao prêmio Nobel da Paz desse ano. 

E tudo começou com um protesto solitário e silencioso em seu país natal, que hoje 

conseguiu abarcar pessoas do mundo inteiro, incitando a percepção e mobilidade 

acerca dos problemas climáticos globais. 

Outra famosa e jovem ambientalista precedente de Thunberg é Emma 

Watson, reconhecida pela franquia “Harry Potter”. Uma das causas defendidas por 

Watson é a sustentabilidade ambiental, particularmente na indústria da moda. Desta 

forma, um dos primeiros atos de ativismo que lhe são conhecidos foi a sua 

associação à People Tree, em 2009. A marca de comércio justo procura promover 

soluções sustentáveis que promovam desenvolvimento e justiça social em países 

em vias de desenvolvimento, assim como a proteção do ambiente.  Além disso, em 
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2014, foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres. Durante esse 

ano, Watson fez a primeira visita em representação das Nações Unidas, ao Uruguai, 

onde promoveu a participação política das mulheres. Entre as ações citadas, pode-

se perceber que mulheres vêm usando formas de visibilidade para promover causas 

humanitárias e ambientais. 

Tendo em vista a introdução do tema meio ambiente, o feminismo ecológico 

ou ecofeminismo se faz presente em sua visão de abrangência global aos 

problemas sociais. Warren (2000 apud ROSENDO, 2012, p.101) afirma que mesmo 

com o comprometimento inicial do feminismo em abolir o sexismo, outras pautas 

também foram incorporadas, especialmente por influência das feministas 

acadêmicas, passando a relacionar a libertação das mulheres com o fim de outras 

opressões, como o racismo, classismo, heterossexismo, geracionismo, 

etnocentrismo. 

 Assim como o feminismo não é uma voz uníssona, o mesmo ocorre com o 

ecofeminismo. Historicamente, o ecofeminismo surgiu a partir de ações políticas, de 

iniciativa das mulheres, e se expressou por meio das artes, da literatura e da 

linguagem, da ciência e tecnologia, da filosofia e religião, e de organizações não 

governamentais, ONGs (WARREN, 2000 apud ROSENDO, 2012, p.101). 

 Mary Jo Deegan e Christopher W. Podeschi (2001, p.19 apud ROSENDO, 

2012, p.101) afirmam que o ecofeminismo “enfatiza a interconexão entre vida, 

natureza e ambiente com a visão de mundo das mulheres e a capacidade 

reprodutiva”, além de “examinar a relação entre a opressão social das mulheres e a 

exploração da natureza como duas faces do controle machista.” O termo “feminismo 

ecológico” (ecological feminisme) foi cunhado por Françoise d’Eaubonne, na década 

de 1970, dando início a um movimento político com o intuito de chamar a atenção 

das mulheres para o seu potencial na promoção de uma revolução ecológica. 

Assim sendo, um exemplo prático do ecofeminismo pode ser notado na 

década de 1970, com as mulheres indianas no movimento Chipko. Essas mulheres 

iniciaram um movimento de resistência, em que abraçavam árvores, por exemplo, 

para salvá-las da exploração madeireira. Indo contra a lógica capitalista e até 

mesmo contra os seus maridos, que muitas vezes eram empregados das grandes 

empresas madeireiras, por entenderem que num contexto de aumento das serrarias 

e da exploração das florestas, o movimento Chipko se deu conta de que a 
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conservação das florestas era essencial para continuar mantendo as atividades 

econômicas das quais eles dependiam. 

No processo que antecipou as ações firmes das mulheres, elas se 

debruçaram e identificaram claramente as causas de desmatamento nos seus 

territórios: o desmatamento ininterrupto e o plantio da monocultura de pínus, ambas 

as atividades que visavam sobretudo ao lucro. Elas analisaram que essas atividades 

destrutivas levavam a inundações e erosão, afetando diretamente atividades 

econômicas tradicionais, como a agricultura e a criação de gado. No caso da região 

de Garhwal, analisaram que o desaparecimento de árvores nativas, em especial 

o banj, contribuía decisivamente para a deterioração ecológica da região. Substituir 

os banj pela monocultura de pínus piorava ainda mais a estabilidade ecológica da 

região. 

Tendo em vista esses movimentos de mulheres dedicadas à defesa de 

causas globais, poderíamos supor que o problema da subserviência da mulher é 

coisa do passado, que hoje ela desfruta dos mesmos direitos dos homens, que não 

há mais empecilhos ao seu desejo de ser e fazer o que bem entender, incluindo 

nesses desejos a autonomia para viajar sozinha para qualquer destino, sem 

barreiras, de forma segura e realmente independente. 

No próximo capítulo examinaremos mais de perto, por meio de uma pesquisa 

de campo, como se materializa essa independência ou então se a viagem solo 

feminina ainda é uma aventura arriscada. 

3. AS MULHERES E AS VIAGENS 

 

Viajar sozinho vem se consolidando como prática crescente entre os latino 

americanos, em especial o público feminino. Em virtude desse fenômeno, o 

booking.com, famoso site de reservas, elaborou uma pesquisa sobre o tema com 

mulheres brasileiras, mexicanas, argentinas e colombianas. Segundo esse estudo, 

62% das mulheres latino-americanas afirmam já ter viajado sozinhas para outro 

país. Aquelas que dizem não empreender viagens solo, o fazem por preferir viajar 

acompanhadas, por medo, e por nunca terem sequer pensado na possibilidade de 

se aventurarem nessa modalidade. 
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Essas razões fazem sentido quando se considera que segundo o Mapa da 

Violência 2015, a taxa de o homicídio de mulheres no Brasil, coloca o país dentre os 

cinco que mais matam mulheres do mundo, só atrás de El Salvador, Colômbia, 

Guatemala e Rússia. 

A pesquisa mais recente elaborada pelo IPEA sobre o assunto, no Atlas da 

Violência 2019, indica que houve um crescimento dos homicídios femininos no Brasil 

em 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram 

mortas, o maior número registrado desde 2007. Assim sendo, devido ao alto número 

de assassinatos de mulheres em virtude do gênero, foi aprovada a Lei 13.104, em 9 

de março de 2015, a chamada Lei do Feminicídio (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2019). 

Quando se procura o termo “viagem solo” em mecanismos de busca, 

encontramos algumas informações e não muitos dados concretos ou pesquisas 

acadêmicas. Considerando que a literatura acerca do tema das viagens solo é 

reduzida, ainda mais em se tratando da feminina, uma pesquisa se fez necessária 

para entender as mulheres que praticam este tipo de turismo, incluindo suas 

motivações e inseguranças. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa de natureza quali-quantitativa do tipo descritiva foi realizada com 

utilização de questionário disponibilizado online na plataforma Google Forms, no 

mês de outubro de 2019. O questionário compôs-se de 14 questões, sendo 11 com 

alternativas e 3 com produção de respostas.  

Obtiveram-se 220 respostas. Com a pergunta filtro era “Você se considera 

mulher? E já viajou a lazer sem nenhuma companhia?”, os respondentes se 

reduziram em 10 pessoas, totalizando 210 para as demais questões. 

Os resultados foram então tratados em termos percentuais a fim de interpretá-

los. 
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3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As mulheres que passaram pela pergunta filtro começam a responder a 

primeira seção que é a do perfil dessa turista exibido nas figuras de 5 a 10: faixa 

etária, estado de residência, escolaridade, ocupação, estado civil e faixa salarial.  

 

Figura 5 Faixa etária das respondentes 

 

Fonte: Google Forms, 2019 

 

Como se depreende da figura 5, a faixa etária predominante é entre 18 a 25 

anos (56,2%), seguida de 26 a 35 anos (26,2%). As demais faixas não representam 

percentuais significantes. Leeming e Tripp (1994 apud CHIANG; JOGARATNAM 

2006, p. 61) observaram que mulheres mais jovens têm maior probabilidade de 

procurar aventura por meio de viagens. O que justificaria o assinalado pela faixa 

etária mais jovem da presente investigação. Além disso, o resultado da pesquisa de 

Chiang e Jogaratnam (2005, p. 63) também corroboram à faixa etária jovem obtida, 

87,6% das 194 mulheres que viajam sozinhas pesquisadas (número aproximado 

também da presente pesquisa) está na faixa etária entre 18 e 35 anos. 
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Figura 6 Estado de residência 

 

 

Fonte: Google Forms, 2019 

 

Como esperado, a maioria das participantes reside no estado do Rio de 

Janeiro, com pequena parcela de moradores do estado de São Paulo (Figura 6),uma 

vez que o questionário, embora disponibilizado online, ou seja, acessível a todos, 

circulou pelas redes sociais da autora, logo, entre pessoas com proximidade 

geográfica, em sua maioria. 

 

Figura 7 Nível de Escolaridade 

 

Fonte: Google Forms, 2019 

 

O ensino superior mostrou ser o nível de escolaridade (Figura 7) 

predominante (60%) nas respostas, destancando-se ainda o percentual de 27,6 
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daquelas que afirmam possuir pós-graduação e em menor parcela as de nível médio 

(11,4%). 

 

Figura 8 Ocupação das respondentes 

 

Fonte: Google Forms, 2019 

  

 As ocupações (Figura 8) se distribuíram por várias profissões, mas não de 

maneira homogênea. Condizente com a predominância da faixa etária, muito jovem, 

32,5% se disseram estudantes, as demais ocupações se pulverizaram em um leque 

com baixa significância estatística. 

 

Figura 9 Estado civil 

 

Fonte: Google Forms, 2019 
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A variável estado civil  (Figura 9) foi pedida, partindo-se do pressuposto que 

mulheres casadas teriam mais dificuldades de empreenderem viagens solo, visto 

seus compromissos com cônjuges, companheiros e filhos e que as solteiras, 

divorciadas ou viúvas teriam mais liberdade para realiza-las. Em parte, essa 

pressuposição se confirmou, pois 79,5% se declararam solteiras. 

Surpreendentemente, a segunda posição ficou com as mulheres que afirmaram ser 

casadas (11,4%), seguidas das divorciadas (8,1%). 

 

Figura 10 Faixa salarial das respondentes 

 

Fonte: Google Forms, 2019 

 

Em relação à faixa salarial das respondentes (Figura 10), 63,8% situaram-se 

entre 1 a 5 salários mínimos e 19,8% abaixo de 1 salário mínimo. Podemos entender 

que o perfil dessas participantes ficou de certa forma comprometido, devido ao 

círculo social da autora e como a pesquisa foi compartilhada, em grupos 

universitários e afins, em redes sociais, gerando a participação de muitas pessoas 

jovens (de 18 a 25 anos) e solteiras, com residência no estado do Rio de Janeiro, 

cursando o ensino superior e não possuindo renda ou tendo renda relativamente 

baixa.  

A segunda seção do questionário versava sobre tipos de viagens. O objetivo 

era entender que tipo de turismo essa mulher que viaja desacompanhada realiza. Se 

existe algum destino de preferência, que é de certa forma “women friendly”, e se há 

consenso sobre locais mais seguros entre as mulheres que viajam sozinhas. 
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Figura 11 Destinos procurados 

  

Fonte: Google Forms, 2019 

 

Quanto aos destinos procurados (Figura 11) não houve diferença significativa 

entre ambos, internacionais e nacionais (40,2%), e os exclusivamente nacionais 

(42,1%). 

 

Figura 12 Destinos preferidos para viagens solo 

 

Fonte: Word Cloud, 2019 

 

Pela observação da figura 12, percebe-se que a Europa é o continente mais 

procurado, fato que é de fácil entendimento, seja pela tradição, patrimônio histórico-
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cultural e/ou pela facilidade de locomoção entre países. Quanto à escolha de países, 

os Estados Unidos assumem a liderança, enquanto em viagens nacionais, os 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são os preferidos. 

Figura 13 Tipo de turismo procurado em viagens solo 

 

Fonte: Google Forms, 2019 

 

 A figura 13 nos remete às figuras 7 e 8, que tratam de nível de escolaridade e 

ocupações, respectivamente, pois se há predomínio de respondentes com nível 

superior e pós-graduação e são estudantes, é previsível que o segmento do turismo 

cultura (52,4%) seja um dos mais procurados. A mesma interpretação pode ser 

aplicada ao turismo de aventura (12,9%), ao se tratar de respondentes jovens, em 

sua maioria. 

Um estudo qualitativo baseado em entrevistas com 35 mulheres 

contemporâneas que viajam sozinhas descobriu que “conhecer como as outras 

pessoas pensam”, “como vivem suas vidas” e “explorar outras culturas” eram fatores 

muito importantes quando viajavam sozinhos (MACARTHUR, 1999 apud CHIANG; 

JOGARATNAM, 2006, p. 61 – tradução livre). O estudo constatou que as mulheres 

fazem viagens individuais não apenas para conhecer lugares diferentes, mas 

também para explorar novas experiências, adquirir novos conhecimentos e entender 

diferentes formas de pensar e estar no mundo. Além disso, um número significativo 

de entrevistados relatou que viajar sozinho faz com que se sintam autônomos e 

independentes, e que eles prosperam na aventura. O pesquisador também 

descobriu que as mulheres que viajam sozinhas têm uma forte paixão por viajar. 
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Na terceira e última seção são investigados as motivações, cuidados e 

experiências de viagens. As perguntas que compunham essa parte exigiam a 

produção de respostas curtas acerca dos cuidados necessários e sobre possíveis 

situações difíceis que já enfrentaram nessas viagens desacompanhadas. 

Figura 14 Razões para escolher um destino ao viajar sozinha 

 

 Fonte: Google Forms, 2019 

 

 A principal razão para optar por um destino ao fazer uma viagem sozinha, é a 

questão de segurança que o destino oferece (36,2%), seguida da necessidade de se 

sentir livre (26,7%), e do desejo de se aventurar (18,1%). 

Figura 15 Fatores mais importantes em uma viagem sozinha. 

 

Fonte: Word Cloud, 2019 
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A questão da segurança foi corroborada ao se pedir para enumerar os três 

fatores mais importantes em uma viagem solo (Figura 15). Como não poderia deixar 

de ser “dinheiro”, transporte e liberdade foram também apontados como 

necessários. 

As perguntas: “Já enfrentou alguma situação difícil em uma de suas viagens? 

Se sim, qual?” e “Quais cuidados você julga necessários tomar ao realizar uma 

viagem sozinha?” resultaram em depoimentos das respondentes. 

Em relação à situação difícil, as participantes relataram frequentemente 

problemas com o assédio, sendo bem recorrentes, podendo destacar a fala de uma 

respondente: 

“Dono de uma agencia de turismo em Jaisalmer na India, ofereceu um 
upgrade de quarto no Deserto de Thar, em troca de sexo e nessa mesma 
viagem em Jodhpur, um handman disse que consertaria minha máquina 
fotográfica e ficou dando em cima de mim. Todos os homens que eu 
conheci nas viagens sozinha tentaram alguma coisa, como beijar a força, 
convidar para seu ap, etc” 

 
Outro relato pode ilustrar o machismo estrutural da sociedade, de certa forma, 

normalizando o problema do assédio como se fosse uma coisa corriqueira com as 

quais as mulheres precisam lidar “Já sofri assédios, nada muito grave.” Como visto, 

a sociedade patriarcal afeta a vida feminina em diversas questões e não seria nas 

viagens que seria diferente, entretanto, as mulheres estão cada vez mais se 

impondo e se fazendo ouvidas. 

Em relação aos cuidados necessários em uma viagem solo, o tema 

predominante foi a segurança, como também apontado na escolha de palavras 

(Figura 15). As mulheres citaram, sobretudo, estratégias para se manterem seguras 

e estarem sempre alertas, como no depoimento: 

“Estar preparada, cuidar dos pertences e saber que o cuidado com nós 

mesmas [sic.] são o dobro que um homem [tomaria], pra qualquer coisa que 
formos fazer. Se preparar para os dias, planejamento sobre o que fazer e 
grana extra, por precaução”.  
 

Recente pesquisa com mulheres a partir dos 16 anos de idade na cidade de 

São Paulo, da Rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope, encontrou que em 

cada dez mulheres, quatro (40%) avaliam o transporte público como o lugar onde 

elas mais correm risco de sofrer algum tipo de assédio. Outras 25% já sofreram 

assédio no transporte coletivo, e ainda para 23% das mulheres, a rua é um local de 
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risco, e 11% temem o assédio em bares e casas noturnas. (AGÊNCIA BRASIL, 

2019). 

 

Figura 16 Incentivo à amiga para realização de viagem solo 

 

Fonte: Google Forms, 2019 

 

O que podemos considerar positivo é que 69,5% dessas mulheres 

recomendariam a realização de uma viagem desacompanhada a uma amiga, sem 

ressalvas (Figura 16). Apesar de todos os transtornos, essa mulher do século XXI 

consegue se tornar resiliente e quer conquistar, ainda mais, os espaços. 

Com os resultados obtidos conheceu-se o perfil dessa mulher, preferências 

de tipo de turismo, por quais razões ela viaja, seus destinos de preferências, 

motivações, receios e cuidados. Esperamos que em um futuro não muito distante, as 

dificuldades enfrentadas sejam cada vez menores e que, como as mulheres que se 

organizaram em movimentos e na luta por seus direitos outrora, as da próxima 

geração, não precisem passar pelos desafios que nós, mulheres em 2019, ainda 

enfrentamos ao realizar viagens desacompanhadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como finalidade desenvolver um estudo sobre as 

condições apresentadas às viagens femininas. Nesse sentido, é válido destacar que 

a temática específica apresenta poucos referenciais teóricos, já que é um tema em 

construção no meio acadêmico, ainda mais ao considerarmos o nicho específico de 

mulheres que viajam desacompanhadas a lazer. 

Os capítulos teóricos desenvolvidos procuraram atender aos objetivos 

específicos delineados, a saber: no primeiro capítulo, discutimos a 

contemporaneidade, isto é, o mundo pós-moderno e globalizado e como o turismo 

se modificou e se adaptou a essas mudanças, gerando a necessidade, por parte do 

viajante, de procurar experiências únicas e personalizadas, originando as 

segmentações de mercado e assim as viagens solo femininas; em seguida, 

abordamos, no segundo capítulo, a trajetória da mulher – do privado ao público – e a 

conquistas adquiridas ao longo do tempo, como a prerrogativa de trabalhar fora de 

casa e os direitos em virtude das leis concedendo voz ativa em relação à política 

com o voto, violência contra a mulher, propriedades e até mesmo, as viagens; 

posteriormente, no terceiro capítulo, obtivemos informações sobre essa mulher 

viajante, por meio da pesquisa realizada.  

As respostas obtidas nesta investigação, permitiram a confirmação parcial da 

hipótese levantada “em virtude dos movimentos feministas, gerando 

empoderamento feminino na sociedade, com mais direitos concedidos, é possível 

para as mulheres viajarem sozinhas com pouco ou nenhum receio”. Esse aspecto de 

parcialidade se deve às dificuldades relatadas, em especial o assédio, muito 

frequentemente citado pelas respondentes. Este é, sem dúvida, um problema grave 

e uma limitação enfrentados pelas mulheres de diversas partes do mundo, e em 

síntese corresponde à resposta que buscávamos para a questão formulada para 

nortear este trabalho. Por outro lado, um aspecto positivo e encorajador encontrado 

é o fato que 69,5% das mulheres participantes da pesquisa, recomendariam, sem 

ressalvas, a realização do turismo solo para outra mulher, o que é um dado 

significativo. 

No entanto, um estudo publicado em 2008, chamado “A experiência da 

viagem solo feminina: explorando a ‘geografia do medo feminino – tradução livre” 
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contesta que o medo feminino é também imposição do patriarcado, assim 

restringindo os espaços que as mulheres ocupam ao inserir a perspectiva do medo. 

De acordo com a pesquisa, mulheres relatam sentir-se significativamente mais 

preocupadas sobre sua segurança pessoal do que os homens (PAIN, 1991 apud 

WILSON; LITTLE, 2008, p. 169) e mais "socialmente controlados" na participação do 

lazer em geral (WOODWARD; GREEN, 1988 apud WILSON; LITTLE, p. 169). 

Wilson e Little (2008, p. 170), ainda apontam que a ameaça potencial e o medo da 

violência ou assédio masculino, fundada na realidade das estatísticas ou não, é 

suficiente para criar uma sensação de medo e vulnerabilidade, restringindo assim as 

opções, atividades de lazer das mulheres e oportunidades. 

Desse modo, a pesquisa apresentada por Wilson e Little, em 2008, pode ser 

um interessante ponto de partida ao gerar um argumento de contestação ou 

pesquisa mais aprofundada da temática do presente estudo. 

Portanto, ao longo do estudo realizado, é possível perceber a trajetória da 

mulher conquistando o seu espaço em um mundo comandado por homens e em 

como a resiliência feminina se fez notória para ascender ainda mais, ocupando os 

espaços, dominados pelo sexo oposto. Desse modo, se torna apropriado fechar este 

estudo com outra célebre citação de Beauvoir: “Ninguém nasce mulher, torna-se 

mulher” (BEAUVOIR, 1967, p. 9) e, sem dúvida, estamos aprendendo a nos 

tornarmos mulheres. 
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