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 Theodore Roosevelt 
  

  



7 

 

RESUMO 

Mesmo recente, o perfil de mulheres que viajam só ou acompanhadas de outras 

mulheres vem se destacando e despertando o interesse do mercado que passa a 

oferecer produtos específicos para o público feminino. As mulheres perceberam o 

turismo como uma ferramenta para expor seus direitos e liberdade na sociedade. 

Porém, alguns assuntos ainda restringem essa prática, como a segurança. A 

segurança turística é um fator necessário para a escolha de um destino, 

principalmente para as mulheres que viajam sozinhas. Nesse contexto, o presente 

trabalho tem como objetivo geral analisar a percepção de mulheres que viajam só ou 

acompanhada de outras mulheres com a finalidade de conhecer suas inseguranças 

e medos relacionados a viagens. Os resultados dessa pesquisa indicam que as 

mulheres brasileiras se sentem mais inseguras ao viajarem sozinhas ou mesmo com 

amigas, diferentemente das estrangeiras. Fator esse que pode ser influenciado pelo 

contexto de insegurança real ou gerado pela mídia. 

Palavras-chave: Mulheres. Turismo. Segurança. Medo. Percepções. 
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ABSTRACT 

Even recently, the profile of women traveling alone or accompanied by other women 

stand out and arouse interest in the market of specific products for the female 

audience. Women perceived tourism as a tool to expose their rights and freedom in 

society. However, there are no comments on this topic yet. Tourist safety is a 

necessary factor in choosing a destination, especially for women traveling alone. In 

this context, the present study has the general objective of analyzing a perception of 

women traveling alone or accompanied by other women with the purpose of knowing 

their insecurities and fears related to traveling. The results of the research indicate 

that Brazilian women feel more insecure when traveling alone or even with friends, 

different from foreign ones, a factor that can be influenced by the context of real 

insecurity or generated by the media. 

Keywords: Women. Tourism. Security. Fear. Perceptions.   
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1 INTRODUÇÃO 

O turismo é uma prática que vem se consolidando ao longo do tempo. Hoje, 

percebem-se mudanças de hábitos, valores e comportamentos no mercado turístico. 

As mulheres marcam um novo perfil de viajantes, principalmente, porque elas têm 

vivido mais, têm menos filhos, têm ganhado independência financeira e liberdade 

para fazer o que querem e gostam. No histórico social feminino, muitas mulheres 

foram condicionadas a se comportar conforme os posicionamentos dos homens. A 

liberdade da mulher ainda gera reações negativas na sociedade, como os tipos de 

violência. As constantes violências contra a mulher afetam seu dia a dia, o medo e a 

insegurança passaram a impregnar seus subconscientes. Os ataques contra a 

mulher, em vários países, refletem um estado geral de perigo para as viajantes. 

A pesquisa tem como assunto norteador mulheres e viagens e as suas 

inseguranças e medos, relacionando os riscos que elas estão propensas devido as 

suas vulnerabilidades. Alguns destinos representam aumento de riscos para 

viajantes no geral. Porém, quando relacionado às mulheres, os riscos são 

ampliados, especialmente, em regiões que são suscetíveis a riscos.  

O tema presente foi escolhido devido ao aumento de mulheres viajando 

sozinhas e relatando abusos e violências em suas viagens. Não só violências 

físicas, como também psicológicas que afetam constantemente a mulher. Mulheres 

ainda são alvos fáceis e são propensas ao risco por causa de suas vulnerabilidades. 

A atração pelo estudo se deu, principalmente, após a notícia da morte de duas 

jovens que estavam viajando juntas, no ano de 2016 no Equador.    

A justificativa do presente trabalho tem como intuito abordar um assunto que 

é pouco discutido teoricamente, que ainda é difícil de encontrar em livros e há 

poucos artigos científicos. O objetivo geral desta pesquisa é analisar a percepção de 

mulheres que viajam só ou acompanhadas de outras mulheres com a finalidade de 

conhecer suas inseguranças e medos relacionados a viagens. 

Os objetivos específicos são: a) Relatar o contexto histórico e cultural da 

mulher proveniente do patriarcado e das lutas feministas até o século XXI; b) 

Identificar as percepções de segurança, medo, risco e vulnerabilidade das mulheres 
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e suas implicações no turismo; c) Discutir os principais fatores que influenciam a 

insegurança e o medo em mulheres que viajam só ou acompanhadas de outras 

mulheres. 

Visto que a temática do presente trabalho ainda é pouco explorada, levantou-

se o seguinte questionamento: quais os fatores que influenciam a percepção de 

mulheres que viajam só ou acompanhadas de outras mulheres em relação a 

insegurança e medo?. Parte-se do pressuposto de que as diferenças culturais 

podem afetar a idealização de algumas sensações. Mesmo que na história cultural e 

social das mulheres, principalmente no ocidente, não haja grandes diferenciações. 

Para o desenvolvimento dos capítulos teóricos, foram realizadas pesquisas 

acerca dos temas mencionados nos objetivos específicos, principalmente em 

artigos, livros, relatórios e sites. Sites de órgãos oficiais contribuíram para relatar 

pesquisas sobre os assuntos que evolvem mulheres e viagens. Após levantar os 

referenciais teóricos, a construção do trabalho foi estruturada em quatro capítulos, 

incluindo esta introdução.  

O segundo capítulo traz algumas considerações sobre o posicionamento da 

mulher durante os séculos XIX, XX e XXI. Fatores esses que contribuíram para 

entender a mulher atual e seus desejos. O turismo para as mulheres veio como 

forma libertadora e de expressões, que acompanhou longos anos de lutas e 

reivindicações a fim de garantirem seus direitos e vontades. 

 O terceiro capítulo apresenta os temas de segurança, medo, risco e 

vulnerabilidade como conceito e seus efeitos em viagens para as mulheres. Foi 

discutida também a questão da violência contra a mulher, tanto no local que reside 

quanto no turismo. Esses assuntos implicam em uma idealização da segurança 

turística por parte das mulheres. Levaram-se em consideração alguns projetos 

governamentais de países que passam a contribuir para a segurança da mulher em 

viagens, principalmente sem estarem acompanhadas.  

O quarto capítulo trata da metodologia do trabalho e da pesquisa empírica 

realizada. São apresentados todos os processos metodológicos adotados, a coleta 

de dados, a pesquisa e a análise dos dados. As abordagens metodológicas 

utilizadas na pesquisa foram qualitativa e exploratória. O questionário foi 
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disponibilizado em grupos de mulheres que viajam e no grupo da faculdade de 

turismo da UFF no Facebook, na versão em português e inglês.  

Sendo assim, o trabalho apresenta mulheres e viagens com a amostragem 

por conveniência, principalmente, pela sua importância para o turismo. Por fim, são 

apresentadas as considerações finais do trabalho, sintetizando todos os capítulos 

abordados, dando ideias para possíveis pesquisas futuras sobre mulheres e 

viagens. 
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2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL SOCIAL DA 

MULHER 

Neste capítulo será analisado o papel da mulher desde o patriarcado até o 

terceiro movimento feminista. Serão ressaltadas as influências da cultura machista 

provida do patriarcalismo, as opressões e as discriminações baseadas no gênero.  

Em vários momentos da história recente da sociedade, houve inúmeras 

tentativas para quebrar os padrões opressores em relação as mulheres. O primeiro 

movimento feminista refere-se ao período histórico que vai do século XIX até o XX 

Neste período as mulheres lutavam por direitos iguais, também conhecidas como 

direito ao sufrágio. O segundo movimento procurou transformações sociais através 

da crítica ao patriarcado, nos anos de 1960 e 1970, no século XX. O movimento 

estava centrado em reivindicar as desigualdades de gênero e direitos políticos. E o 

terceiro movimento, ficou caracterizado por questões sexuais, de raça e da violência 

contra a mulher.   

Esses movimentos foram importantes para compreender a mulher atual. As 

lutas feministas transformaram a sociedade e, com isso, as mudanças sociais e os  

papéis da mulher foram se moldando. A mulher do século XXI passou a ter maior 

liberdade e decisão de escolha. O direito de fazer escolhas por si só interferiu em 

assuntos que incluem trabalho, prazer e viagens. Viagens sozinhas ou com amigas 

têm se tornado cada vez mais recorrente, desprendendo de tudo e todos que antes 

a restringiam.  

2.1 A CULTURA E O PATRIARCADO: NOTAS INTRODUTÓRIAS 

Atualmente a cultura apropriou-se de novos contextos levando a ter seus 

conceitos intercambiáveis. Ela pode ser observada frente a nossa compreensão de 

sociedade atual, estando interligada a três princípios básicos de definição. Primeiro, 

pode ser definido como espaço geográfico, em que região, raça e a predominância 

de várias culturas são conceitos fundamentais. Segundo, pode ser definido a partir 

da perspectiva de que países industrializados desfrutam de condições que diferem 

tanto de países em transição quanto os em desenvolvimento. Em terceiro, estão os 
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aspectos psicológicos que podem ser definidos como cultura a partir do ponto de 

vista dos habitantes locais e suas atitudes (PERRY, 2000). 

As preocupações com o entendimento de cultura nas sociedades modernas e 

antigas fizeram com que surgissem inúmeras definições do que é cultura. A cultura, 

entre muitos outros conceitos, expressa os diferentes modos de organização das 

sociedades, ela é a crença, comportamento, práticas sociais, ideias que passam por 

gerações formando identidades e características de uma região. Os valores 

percebidos são identificados em diferentes períodos históricos, a cultura se adapta 

às mudanças sociais, incorporando ideais antigas e novas a fim de melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos. A cultura é o modo de vida que as pessoas levam 

e é nela que se compreende a conduta de cada um dentro de uma sociedade 

(SANTOS, 1994). 

Na Europa, no século XVIII, surgiu o movimento do romantismo que estava 

ligado diretamente à política e também à cultura. Essa cultura era direcionada para 

homens com um bom poder aquisitivo, pois era confundida com uma educação que 

só poderia ser adquirida através da leitura. Para conseguir entender e saber o 

significado de cultura era preciso comprar jornais, revistas e livros, pois só assim 

conseguiriam adquirir uma educação intelectual. Já no século XIX, a cultura foi se 

expandindo e levando conhecimento para diferentes áreas, passando a ser 

considerada de senso comum (MARTIN-BARBERO, 1997). A classe trabalhadora 

passou a ter maior acesso à educação intelectual, que tanto era necessária para 

construir o entendimento de cultura e, 

[...] uma das formas de compreender as mudanças culturais 
subsequentes é entender que, na sociedade patriarcal, gerada no 
período colonial, o homem tinha o direito de controlar a vida da 
mulher como se ela fosse sua propriedade, determinando os papéis a 
serem desempenhados por ela, com rígidas diferenças em relação ao 
gênero masculino (BORIS; CESÍDIO, 2007, p. 456). 

 

A mulher desempenhava o papel de dona de casa, sendo limitada e exclusiva 

para o agrado do patriarca. O patriarcalismo tem como característica o poder do 

homem sobre a mulher no ambiente familiar, que também ganhou força no ambiente 
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externo, tornando-se perceptível o valor da mulher nas organizações políticas e 

sociais.  

A imagem de um ser fraco, submisso, insignificante, sem poder para 

expressar suas opiniões e sem conhecimento para participação pública definia as 

mulheres do Brasil Colônia. Muitos estereótipos foram criados para diminuir a 

importância da mulher na sociedade. As mulheres brancas, no período do Brasil 

Colônia, tinham obrigação de só irem da igreja para casa, tudo era proibido, serviam 

somente para procriar e cuidar da casa, além de aguentar um casamento forçado e 

as traições do marido (MERGÁR, 2006). 

Durante o processo da colonização brasileira, a miscigenação esteve 

presente nas relações de gênero. Após a chegada dos imigrantes europeus, estes, 

por sua vez, passaram a manter relações sexuais com indígenas e escravas 

africanas. Elas eram tratadas como objetos sexuais, eram vistas como retrógadas 

que não tinham um conhecimento intelectual que se obtinha através da leitura, algo 

sem valor, estando ali somente para servi-los. 

A vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808, ensejou 
mudanças no campo econômico, urbanístico, social, político, cultural, 
trazendo também novas perspectivas para a situação da mulher e 
provocando reflexos não apenas nos núcleos urbanos, mas atingindo 
também o modo de vida do patriarcado rural, que ao se transferir da 
casa-grande para os sobrados, começou a perder o esplendor dos 
tempos coloniais (SILVA, 2014, p. 35). 

 

Essas reorganizações sazonais não fizeram com que a mulher tivesse maior 

liberdade na sociedade, o homem, patriarca, ainda tinha todo o direito de proibir a 

mulher de sair. Em contrapartida, as mulheres que não tinham poder aquisitivo não 

entravam nesse âmbito social que o homem achava ser o melhor para sua esposa. 

Estas, por sua vez, precisavam trabalhar para sobreviver, e dessa forma ganhavam 

espaços na sociedade. Aquelas que podiam, foram muitas vezes desencorajadas de 

serem assalariadas pela crença de que “não era normal” mulher ganhar salário. E 

mesmo com a liberdade de trabalhar, elas não podiam sair sozinhas e só eram bem 

vistas quando faziam atividades ligadas à igreja. No geral, as mulheres eram 

forçadas, por varias razões, a serem dependentes de seus maridos para apoio 

financeiro (SILVA, 2014). 
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O senhor patriarcal tinha total dominação do corpo de sua mulher e filhas. Era 

importante resguardar suas filhas para o casamento, para que estas não se 

desvinculassem ou perdessem a virgindade. As filhas dos senhores casavam-se 

cedo, reforçando assim a hierarquização entre os sexos. Seus futuros maridos 

precisavam garantir ao pai que seriam capazes de dar sustento para sua respectiva 

família. Após o casamento, os homens tinham que manter as mulheres na “rédea”, a 

fim de garantir fidelidade e legitimação, pois estes também tinham um nome a zelar. 

A elite rural brasileira foi se apropriando, aos poucos, dos costumes europeus 

trazidos pela Corte. O comércio começava a se expandir, muitos comerciantes 

criaram ambientes inovadores, como os de lazer. Esses ambientes, muitas vezes, 

serviam para homens se reunirem e discutirem sobre posses, status e até mesmo 

casamentos, visto que estes eram cobiçados por interesses financeiros. A mulher, 

aos poucos, foi ganhando maior visibilidade com expansão do comércio, foi abrindo 

brechas para a inserção da mulher, da necessidade de mão de obra para o mercado 

(SILVA, 2014). 

Essas pequenas aberturas fizeram com que as mulheres pudessem 

frequentar aulas para serem educadora de seus filhos. O começo dessa educação 

feminina possibilitou à mulher a profissionalização, mesmo que gradualmente. Com 

o aprendizado e escolarização, muitas mulheres passaram a se questionar sobre o 

poder do homem em suas decisões, opiniões, desejos e vida. Já era um grande 

avanço, mesmo ainda sendo uma sociedade conservadora em que o homem tinha 

total poder sobre as decisões de ambos os gêneros (FOLLADOR, 2009). 

No final do século XIX, na Europa, a inserção da mulher no mercado de 

trabalho se tornava forte, se consolidava o capitalismo e começava a surgir uma 

nova dinâmica a partir das explorações que sofriam. Muitas mulheres começaram a 

trabalhar em fábricas devido ao crescimento industrial. A intensa jornada de trabalho 

e salários desiguais servia como desculpa de que era obrigação do homem 

sustentar sua família (PROBST, 2003). 

Mergár (2006) explica que desde o período colonial foi se concretizando a 

ideia de inferioridade feminina que se tornou legítima através da hierarquização e 

poder. O comércio deu maior liberdade para a mulher, abrindo portas para infinitas 
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opções de trabalho, podendo demonstrar o quão igualitário, eficiente e eficaz pode 

ser seu trabalho. Porém, a moral do homem na sociedade faz com que tenham 

recompensas melhores, não só salariais, como a sua intensificação de poder. 

O homem acreditava existir uma superioridade masculina que tinha 

capacidade de dominar tanto mulheres como outros homens. A imagem de 

superioridade passada durante séculos instalou-se no inconsciente do homem 

fazendo com que isso se mantenha firme. Qualquer falha na representação de sua 

masculinidade, uma traição, por exemplo, representa perda de poder e respeito, 

desencadeando comportamentos violentos e riscos para todas as pessoas do seu 

ciclo social, sendo mulheres alvos fáceis (NADER, 2002). 

2.2 OS MOVIMENTOS FEMINISTAS DA EUROPA E DOS ESTADOS 

UNIDOS 

O primeiro movimento feminista deu-se no final do século XIX e início do 

século XX, quando as mulheres perceberam que deveriam obter poder político, 

incluindo o direito ao voto.   

Foi através dos acontecimentos da I e II Guerra Mundial no século XX, que o 

segundo movimento feminista focou na luta pela sexualidade, família e direitos 

reprodutivos. As mulheres desse período se preocupavam com questões civis que 

deram origens e vozes na luta pela igualdade de gênero. O terceiro e último 

movimento, também no século XX, ficou marcado por questões de sexualidade, 

além da luta contra a violência, direito ao aborto e o preconceito de gênero.  

2.2.1 Século XIX ao XX 

O mundo ocidental começou a sofrer transformações significativas em 

meados do século XVIII que perdurou até o século XIX. A Europa ficou marcada por 

acontecimentos que mudaram os padrões de conduta social, política e econômica, 

como a revolução francesa, burguesa e primeira guerra mundial. A questão do lugar 

das mulheres na sociedade e política surgiu da forma mais acentuada em tempos de 

guerras e revoluções. A revolução industrial foi um marco importante para a 
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Inglaterra, pois foi através dela que surgiram novas fontes de energia, máquinas, a 

mão de obra têxtil e agricultura (FAUSTO, 2012).   

No âmbito político, o Estado absolutista cedeu espaço à República e 
ao Estado constitucional, com a transferência do poder político da 
aristocracia para a burguesia. No âmbito econômico, a Revolução 
Industrial alterou as relações de produção, substituindo a servidão 
medieval pelo trabalho assalariado, afetando sensivelmente as 
relações escravistas existentes em vários países, com a consequente 
abolição da escravidão (SOUZA, 2010, p. 112). 

O crescimento do poder da classe média foi um desenvolvimento importante 

para a história econômica e social. Com o advento da revolução industrial, a classe 

média preocupou-se com a ética trabalhista, além de novas formas de produção que 

possibilitaram melhores investimentos. Nesse âmbito, a classe média propunha a 

revitalização do comércio e o desenvolvimento de estruturas sociais. Algumas 

dessas características que formaram princípios da sociedade atual são de origem 

europeia (JONES, 1997). 

Táboas (2011) exemplifica que na Europa, a França ficou marcada por uma 

série de acontecimentos pós-revolução. Foi a partir dela que muitos discursos 

feministas foram expostos. Pode-se assim dizer que o feminismo nasceu a partir da 

revolução francesa. As francesas levantaram a necessidade de organizar a 

sociedade de forma igualitária, e nesse momento criaram um grupo que tivesse forte 

impacto na sociedade. Tendo características substanciais para que “através de uma 

prática de ação política organizada, com um corpo coerente de reivindicações e um 

projeto político capaz de construir um sujeito revolucionário coletivo” (TÁBOAS, 

2011, p. 265-266). 

Esses acontecimentos levaram a uma grande movimentação das mulheres na 

rua em meados do século XIX até o século XX que agitou a Europa e os Estados 

Unidos. As mulheres passaram a reivindicar e questionar seus direitos civis, 

políticos, acesso à formação superior e direito ao voto de forma igualitária. O 

primeiro movimento era constituído por mulheres de classe alta, pois as de menor 

poder aquisitivo desconheciam o movimento e/ou não o viam como algo favorável 

para protestar. Em seu lar elas se viam resguardadas e protegidas por seus 

maridos, tendo em vista a imagem de dona de casa como no sistema patriarcal. A 
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mídia contribuía para a propagação de regras ditas, morais e sociais, influenciando 

as mulheres a não lutarem por seus direitos (MESTRE, 2004). 

As lutas sufragistas nascem a partir desse paradigma. De acordo com Gurgel 

(2010, p. 3) “as mulheres defendiam que o sufrágio universal possibilitaria o acesso 

das mulheres ao parlamento e, por conseguinte abriria a possibilidade de mudança 

no conjunto das leis e instituições”. A reivindicação pelo sufrágio instalou-se em 

diferentes regiões do mundo. Na Grã-Bretanha as ideias sufragistas surgiram a partir 

do iluminismo, que era a filosofia, política e teoria liberal do século XIX.  

Outros ideais femininos foram sendo construídos nos movimentos em que as 

mulheres passaram a observar a necessidade de engajamento por outras causas 

libertárias, como nos Estados Unidos, onde muitas mulheres foram contras o regime 

escravista. A configuração do capitalismo no século XIX foi uma das causas para o 

primeiro movimento feminista. Foi com o capitalismo que se implementou a instrução 

escolar para as mulheres, tanto as de classe proletária como as de classes mais 

altas. As mulheres de baixa renda precisavam da escolarização para ter um 

desempenho melhor nos seus trabalhos, já as mulheres de classe alta deveriam ter 

conhecimento de leitura e escrita para ser uma considerada boa mãe e esposa. É 

possível dizer que um número grande de mulheres sabiam ler e escrever nos 

Estados Unidos e na Europa, mesmo havendo diferenças de escolarização entre as 

classes (MÉNDEZ, 2005). 

A presença das mulheres na classe operária gerou, mesmo que 

disfarçadamente, mudanças nas relações de gênero. As mulheres passaram a ter 

maior acesso a informação, presença em sindicatos e em prol de ajustes para o 

sistema operário, mesmo com a resistência de homens que estavam insatisfeitos 

com a movimentação e o poder que se abria para as mulheres no mercado. Isso 

intensificou o quanto elas sofriam discriminação em seu lar e em âmbito público 

(MÉNDEZ, 2005). 

As operárias passaram a fazer reuniões e reivindicações a fim de ter 

reconhecimento profissional e ajustes nos horários de trabalho. Foi-se notando aos 

poucos duas movimentações: as das mulheres proletárias que lutavam para ter 

reconhecimento e o fim da exploração nas fábricas, e das mulheres intelectualizadas 
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lutando por seus direitos civis e emancipatórios. Mesmo com discursos diferentes, 

essas lutas levavam a sociedade a repensar sobre a relação homem e mulher. O 

conhecimento sobre essas causas foram se espalhando pela sociedade, fazendo 

com que o Estado tomasse consciência e reconhecesse o novo papel feminino na 

sociedade (MÉNDEZ, 2005). 

O dia internacional da mulher, que é celebrado no dia 08 de março, foi 

marcante na vida de muitas mulheres que lutavam por reivindicações. Muitas 

mulheres morreram devido a um acidente em uma fábrica. Em 1910, “Clara Zetkin 

(1857-1933), alemã, membro do Partido Comunista Alemão, deputada em 1920, 

militava junto ao movimento operário e se dedicava à conscientização feminina” 

(BLAY, 2001, p. 602). 

Com um discurso radical e bastante comprometido com as bandeiras 
dos próprios movimentos operários, a socialista Zetkin foi uma das 
pioneiras no movimento feminista internacional, editando, inclusive, 
uma revista que defendia abertamente os direitos de igualdade e 
emancipação das mulheres, a Die Gleichheit (A Igualdade). [...] Em 
seus panfletos e conferências, estampava a causa feminista sob a 
perspectiva comunista e analisava a relação entre classes sociais e a 
situação contraditória vivenciada por mulheres da burguesia e do 
proletariado (CAVALCANTI, 2005, p. 248). 

Sua intenção era reunir mulheres com discursos engajados para conseguir o 

direito ao voto. A partir disso, Zetkin e suas companheiras sugeriram o dia 

internacional da mulher como prática política para que a classe proletária pudesse 

fazer campanha, com intuito de representar toda a luta por seus direitos e ajudar na 

realização do sufrágio feminino. O dia internacional da mulher só veio a ser 

reconhecido em 1975 pela ONU (NEUNSINGER, 2010). 

2.2.2 Século XX ao XXI 

O segundo movimento feminista desenvolveu-se em meados do século XX. 

Nos anos de 1960, em países da Europa e Estados Unidos, mulheres – de 

estudantes à intelectuais - juntaram-se para questionar a conjuntura sócio-política e 

a reprimir o autoritarismo, totalitarismo e colonialismo (GURGEL, 2010). Essa 

repercussão se deu pela influência da publicação do livro ‘O Segundo Sexo’ de 
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Simone de Beauvoir, cujo trabalho revolucionário pode ser considerado como a 

maior contribuição para a filosofia de gênero e para a literatura feminista. Através da 

leitura se refletia o contexto histórico de suas antepassadas, suas posições perante 

a sociedade e o quão injusta, opressora e alienada eram suas vidas. Beauvoir 

adotou uma metodologia existencialista em considerar a condição das mulheres, 

com a esperança de que esse cenário mudasse posteriormente (UNAH; DENNIS, 

2011). 

Nos anos de 1960 e 1970 ocorreram grandes movimentações por parte das 

mulheres estadunidenses. É considerado o maior movimento social dos Estados 

Unidos que refletiu por toda a sociedade, desde suas casas, escolas, trabalhos e, 

principalmente, em todos os aspectos de suas vidas pessoais e públicas. As 

mulheres passaram a ter direitos legais, refizeram os papéis de gênero e 

conseguiram adentrar na política. A segunda onda feminista, nos EUA, surgiu no 

final dos anos 60, devido o poder que as ativistas conseguiram durante o ‘novo 

acordo’1 e a segunda guerra mundial (BAXANDALL; GORDON, 2002). 

Na política, especificamente dentro do partido comunista, que foi um 

movimento social em vigor na década de 1930 a 1940, as mulheres ativas eram 

minorias no sistema e buscavam ter direitos iguais, melhor moradia, creches, direitos 

do consumidor e representação sindical. Na época, o comunismo foi uma ferramenta 

política para articulação de igualdades entre os gêneros, desmascarando o 

conhecido machismo (BAXANDALL; GORDON, 2002). 

As mulheres também estavam conectadas politicamente dentro do partido 

democrata.  Em 1961 o partido convenceu o presidente Kennedy, com um retorno 

de que iriam apoia-lo nas próximas eleições, a estabelecer uma comissão 

presidencial sobre o status da mulher. A comissão deu continuidade no processo. 

Foi emitido um relatório, em 1963, chamado de salário igual para ‘trabalho 

comparável’, serviços de acolhimento, e muitas outras medidas que ainda não 

tinham sido alcançadas. A comissão ainda impulsionou a mensagem para que ela 

tomasse conhecimento de todos, não só da elite. Criou uma rede de organizações 

                                                           
1 O New Deal (Novo Acordo) foi um conjunto de medidas sociais e econômicas tomadas pelo governo 
americano com o objetivo de recuperar a economia dos Estados Unidos após a crise de 29. 
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através das mulheres, incluindo negras, e convenceu Kennedy a estabelecer dois 

comitês federais. Consequentemente, essa situação proporcionou e estimulou a 

criação de comissões representadas por mulheres, surgindo assim, em 1966, a 

criação da Organização Nacional para Mulheres - NOW (BAXANDALL; GORDON, 

2002).  

A criação do NOW foi um avanço na inserção da mulher na política 

americana. Para Hooks (2000), dos anos de 1970 a 1980, houve uma grande 

evolução nos direitos civis das mulheres. As ativistas pensavam no coletivo, no bem 

estar de todas as mulheres. Esse companheirismo vai além das experiências em 

comum, ela está enraizada no compromisso de lutar contra a injustiça patriarcal, e 

isso nunca seria possível se não abrissem espaços para diferentes classes e raças. 

Nesse período, as mulheres que faziam os movimentos ficaram conhecidas 

como feministas radicais. Os EUA são os pioneiros a utilizarem o termo ‘feminismo 

radical, que estava vinculado também em movimentos para o fim do racismo. Os 

grupos de mulheres viam a opressão atravessando as fronteiras de raça, cultura e 

classe econômica. O feminismo radical tenta delimitar linhas entre o comportamento 

biológico e o cultural, a fim de libertar tanto homens quanto mulheres dos papéis de 

gênero anteriores. O feminismo radical argumenta que o patriarcado é muito difícil 

de erradicar porque a crença que as mulheres são inferiores está enraizada na 

consciência da maioria dos homens. O feminismo radical também expõe o potencial 

que os homens usam para a violência física, incluindo estupro e assassinato. A 

mídia também contribui para a propagação da imagem da mulher como um objeto 

sexual, como pedaços de carne em pornografias e na exploração das mulheres na 

prostituição. As ameaças que as mulheres sofrem em relação pró-estupro e 

violência embasam que ainda existe o patriarcado para controlar a mulher 

(LORBER, 1997). 

A defesa da autonomia como um princípio organizativo do feminismo 
não implicava uma prática defensiva ou isolacionista que impedisse a 
articulação com outros movimentos sociais que compartilhassem 
identidades, apenas a definição de um espaço autônomo para 
articulação, troca, reflexão, definição de estratégias (TIMOTEO, 2013, 
p. 98). 
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Consequentemente, a insatisfação das mulheres com suas posições sociais e 

econômicas, bem como as atitudes das políticas sexualmente discriminatórias, 

influenciou esse movimento feminista de conscientização e protestos. Ao contrário 

do primeiro movimento, temas como a política da família, reprodução e liberdade 

sexual tornaram-se preocupantes durante o segundo movimento feminista. Foi a 

partir da década de 1980 que as mulheres perceberam o ganho frente à sua posição 

no trabalho e na sua própria casa (SANTOS, 2010). 

O terceiro movimento feminista surgiu em meados dos anos 1980, 

envolvendo debates acerca do feminismo, racismo e violência contra as mulheres. A 

temática da violência é fortemente incorporada no terceiro movimento, que passa 

abordar diferentes tipos de violência, como a doméstica, a racial e a sexual. Quando 

os relatos sobre os assédios e violência tornaram âmbitos maiores, as mulheres 

começaram a fazer protestos para que houvesse justiça no tribunal e estes não 

absolvessem os criminosos. Não havia imparcialidade, os homens eram favorecidos 

nos julgamentos (SANTOS, 2010). Além disso,  

[...] abrange as tentativas de desconstrução da categoria “mulher” 
como um sujeito coletivo unificado que partilha as mesmas 
opressões, os mesmos problemas e a mesma história. Trata-se de 
reivindicar a diferença dentro da diferença. As mulheres não são 
iguais aos homens, na esteira das ideias do feminismo de segunda 
onda, mas elas tampouco são todas iguais entre si, pois sofrem as 
consequências da diferença de outros elementos, tais como raça, 
classe, localidade ou religião (SIQUEIRA, 2015, p. 337-338). 

 Em meados da década de 1970, nos Estados Unidos, a suprema corte tomou 

decisões importantes acerca do aborto após caso de suposto estupro, dando 

autonomia da mulher em sua decisão. Foi declarado que o estado não tinha direito 

de intervir na decisão sobre o aborto em nenhum momento da gravidez. A 

construção da ideia do individualismo depois foi codificada em outras decisões. O 

individualismo liberal é um princípio da prática social nos Estados Unidos, dando 

ênfase na liberdade da mulher decidir por si só se o aborto é apropriado, mas ao 

mesmo tempo isenta o estado de não ter obrigação para pagar por abortos, salvo 

em algumas circunstâncias, como em uma situação de violação ou de risco para a 

mãe. O direito ao aborto alcançou maior autonomia para as mulheres 

estadunidenses (FERREE, 2003). 
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O terceiro movimento é confundido com pós-feminismo, e criticada por 

perpetuar o mito do pós-patriarcado de que as mulheres da década de 1990, até o 

presente, já tem igualdade alcançada e que não existe mais sexismo. O movimento 

pode ser visto como uma teoria contemporânea e cultural. Nascida em uma era pós-

moderna, as feministas têm abordagens diferentes em suas reivindicações, como 

sexualidade, gênero, raça e classe (PAGE, 2006). O novo feminismo também 

destacou a necessidade feminista de não só abordar as formas de opressões 

externas, mas também examinar as formas de opressão e discriminação 

internamente por parte das mulheres (MANN; HUFFMAN, 2005). 

Para muitos, o feminismo atual está em declínio. Sem o entusiasmo e o 

ativismo político dos anos anteriores, está se tornando apático e em constante 

defensiva. Os pressupostos fundamentais das feministas das décadas anteriores 

foram se perdendo na pós-modernidade, as ideias foram se afastando e 

desconstruindo a importância do movimento (BRYSON, 2003). Esses direitos foram 

conquistados nas sociedades ocidentais, porém muitas mulheres não vivem no 

ocidente e estas carecem de direitos básicos e proteção jurídica. A partir disso não 

se pode dizer que o feminismo atual não tem importância. Em países do oriente, 

principalmente, há constantes conflitos étnicos, religiosos e também econômicos que 

impedem mudar certas questões culturais relacionadas à mulher, enquanto no 

ocidente, as mulheres vêm ganhando cada vez mais sua independência.  

 No geral, as mulheres não fazem parte da maioria nos cargos políticos e nos 

órgãos públicos. Muitas trabalham mais que os homens, porém recebem um salário 

inferior. Sua sexualidade e escolhas reprodutivas são restringidas, muitas por medo 

de serem violentadas. As prioridades e perspectivas das mulheres ainda são 

marginalizadas como inferior (BRYSON, 2003). 

2.3 OS MOVIMENTOS FEMINISTAS NO BRASIL 

O primeiro movimento feminista brasileiro também foi caracterizado por ser 

sufragista, em que as mulheres reivindicavam participação na política e o direito ao 

voto que durou até os anos 1940. Do ponto de vista da lei, a mulher casada não 

tinha nenhum direito à propriedade e ao voto. Foi uma longa luta para que 
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pudessem desfrutar de seus direitos como cidadãs (REMY-HÉBERT, 2011). O 

direito ao sufrágio feminino brasileiro estava ligado também a Proclamação da 

República em 1889, que em seu contexto expressava ideias de igualdade e 

abolicionistas (SIQUEIRA, 2015). 

Nos anos 1960, o Brasil ainda era marcado como um país conservador, o 

estatuto já reconhecia o espaço feminino no mercado e a igualdade entre os 

gêneros. Mesmo com uma evolução do pensamento social, muitos assuntos ainda 

eram repudiados pela sociedade, como o prazer e liberdade sexual para as 

mulheres.  

O golpe militar de 1964 desequilibrou o movimento feminista. O Brasil passou 

por mudanças no cenário político, econômico e também nas questões religiosas. 

Nesse âmbito, mulheres de todas as classes sociais reuniram-se em prol de seus 

direitos na política brasileira. Durante a década de 70, as mulheres ganharam seus 

espaços em campanhas que tomaram conta do país inteiro, essas campanhas 

destinavam-se à anistia e ao direito de creches para mulheres de classes mais 

baixas. Uma medida tomada pelo governo, a fim de amenizar a natalidade e diminuir 

o custo das construções de creches, foi de distribuir anticoncepcionais para a 

população mais carente (BARRETO, 2004). 

O segundo movimento feminista foi marcado pela luta por igualdades, 

redemocratização e também pelas opressões militaristas. Foi a partir de crises 

democráticas e de novos modelos sociais que o movimento feminista da década de 

1970 tornou-se forte. As mulheres também passaram a contestar seus direitos ao 

prazer, a liberdade sexual vinculada somente ao homem, ao fim do estupro, sobre a 

limitação familiar e sua sexualidade (PEDRO; GUEDES, 2010).  

O aborto também era uma questão abordada nesse período, como 
referência ao direito de ser mãe se e quando fosse da vontade da 
mulher. Trata-se de um reflexo da defesa da liberdade sexual 
feminina por essa geração de feministas (SIQUEIRA, 2015, p. 336). 

 A legalização do aborto é muito presente também em lutas feministas atuais, 

o direito ao aborto é algo que perdura pela sociedade há anos sem que ganhe um 

avanço. Devido a isso, vem crescendo o índice de mortalidade em mulheres 

causadas por clínicas clandestinas. 
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Na década de 1980, no Brasil e também em alguns países da América Latina, 

os governos abriram espaços para as relações sociais de gênero e para a 

participação política. A partir disso, os movimentos sociais passaram a fazer parte 

das políticas públicas e de ONGS, que acabaram direcionando o feminismo para o 

tema da autonomia. A autonomia também se deu pela violência e opressões que as 

mulheres sofreram no decorrer dos anos. A independência, igualdade, inclusão, o 

auto respeito e a feminilidade formaram assuntos acerca do conceito de autonomia, 

a partir de todos os questionamentos que eram formulados através do cotidiano e 

vida social, confrontando todo o tipo de machismo e política que ridicularizava os 

interesses das mulheres (GURGEL, 2010). 

O terceiro movimento se destacou pelas reivindicações contra a pobreza e 

violência sexual. Em 1998, a marcha da mulher chegou ao Brasil com intuito de 

exigir ações de melhorias, conseguindo milhões de assinaturas de apoio que só 

foram entregues a ONU em 2000 (ZANETTI, 2009).   No Brasil, perdura-se uma 

lógica de dominação masculina, que de acordo com Seavone (2012, p. 110) “lógica, 

simbólica e culturalmente, alicerçada nas práticas do machismo, do racismo, da 

homofobia, nas quais se pré-definem lugares e papéis sociais com base no 

pertencimento de sexo e de raça, invariavelmente articulados à situação de classe”.   

Os movimentos feministas no Brasil pouco se diferem dos movimentos da 

Europa e Estados Unidos. O primeiro também foi caracterizado pelas reivindicações 

ao direito ao voto, educação, trabalho e divórcio. O segundo movimento deu-se pela 

libertação sexual, com a liberação e uso de anticoncepcionais. O terceiro movimento 

foi caracterizado pelas lutas sindicais, questões de raça e a cultura do estupro. 

Esses acontecimentos foram importantes para entender as mulheres do século XXI, 

principalmente seus desejos e seus medos perante a sociedade. 

2.4 A MULHER DO SÉCULO XXI 

Como observado na perspectiva histórica e social da mulher, durante todos os 

momentos a mulher foi objeto de total dominação do homem. Com a evolução da 

sociedade ocidental e a industrialização, muitas mulheres que antes se mantiam 

caladas em seus posicionamentos de inferioridade passaram a expressá-las. 
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Brechas ao longo da história foram importantes para que as mulheres fossem 

ouvidas, e foi a partir desse momento, que a vida delas mudou.  

A partir dos movimentos sociais as mulheres foram moldando sua história. O 

século XXI mostra essa nova realidade, em que ser mulher afeta escolhas 

individuais, como as preferências de lazer, desconstruindo os estereótipos 

enraizados na sociedade. Ser independente é dispensar uma relação de 

dependência com o homem, mas sem renunciar a ele. 

Atualmente, perduram-se muitos questionamentos acerca do feminismo e do 

quanto ele contribuiu e contribui para o posicionamento e direitos das mulheres. 

Com tantas mudanças sociais, as mulheres libertaram-se das amarras do passado, 

ganhando espaços na sociedade. A abertura sobre sexualidade, sobre as muitas 

mães solteiras que saem para trabalhar, mulheres que atuam profissionalmente em 

áreas que antes eram somente destinadas aos homens, e também sobre engravidar 

fora do casamento foram alguns dos direitos adquiridos ao longo dos anos. 

Porém, em pleno século XXI, a sociedade e a forma de se conduzir ainda 

restringem a libertação da mulher. Mesmo com a independência e as conquistas, 

ainda há desrespeito e desigualdades. A violência contra a mulher é uma forma 

explícita de mostrar para a sociedade padrões impregnados e machismo 

exacerbado de que quem ‘manda é o homem’. Isso gera inseguranças com tudo e 

todos, desde a roupa que usa para sair de casa até o próprio modo de agir. 

2.4.1 Mulheres e viagens 

A industrialização aumentou significantemente a mobilidade das pessoas, em 

meados do século XIX e XX, muitas mulheres europeias e americanas já relatavam 

suas viagens por conta de viagens feitas por trens e navios. A mudança de século 

gerou novas formas de se fazer o turismo, ampliando os perfis dos viajantes. 

Todavia, para as sociedades, mesmo mulheres casadas ou solteiras, a ideia de se 

viajar só ou acompanhada de amigas era praticamente impensável.  

Muitas mulheres relatavam suas experiências de viagens através de livros, como 

Mary Kingsley. Seus livros eram voltados para estudos sobre a África no século XIX, 
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e tinha como intuito pesquisar a cultura local e entender as diferenças que se 

colocavam entre as raças. Os livros foram importantes também como quebra de 

paradigmas e preconceitos. Mary Seacole, em 1857, escreveu uma autobiografia 

que descrevia seu amor por viagens. Suas viagens eram realizadas através do seu 

trabalho de enfermeira, muitas vezes para conter epidemias e cuidar de soldados. 

Outra autora se revelou no começo do século XX, Gertrude Bell explorava o mundo 

árabe. Suas observações influenciaram e moldaram os olhares para o Iraque. 

Gertrude Bell também viajava a trabalho a fim de analisar a arqueologia local.   

É perceptível que todas as autoras iam para novas regiões a trabalho. Era uma 

forma de camuflar seus desejos de conhecer o novo, de poder explorar o mundo 

sem permissão de ninguém e de interagir com outras culturas. Hoje, muitas 

mulheres se sentem aliviadas em viajar. Elas estão desprezas de todo e qualquer 

fator de restrição, seja familiar ou não. Viajar a trabalho também é uma forma de 

liberdade e passa como aceitável para a sociedade, pois não é vista como uma ação 

que corrompa a imagem da mulher e nem da família.    

As mulheres passaram a se preocupar mais com o seu bem estar e desejos. A 

busca pelo prazer, pelo novo e pela experiência passaram a fazer parte desse novo 

imaginário feminino. Muitas mulheres passaram a optar por buscar o prazer através 

de viagens. A busca pelo prazer em viagens vem sido registrada desde o século 

XVIII, por meio do fenômeno social chamado de Grand Tour, onde evidenciou que 

as pessoas estavam dispostas a gastar dinheiro e tempo para fazer viagens pelo 

puro prazer.   

As viagens feitas sozinhas são propensas a maiores níveis de satisfação, sendo 

assim, é comum um visitante permanecer mais tempo que o desejado, além de 

conhecer mais lugares. Esses grupos tornam-se atrativos para as regiões, 

demonstrando o potencial para gerar receita (MCNAMARA, 2010). As mulheres 

mostram através de suas viagens independência e autonomia financeira, 

principalmente em viagens desacompanhadas.  

Existe, atualmente, um número crescente de mulheres ocidentais que viajam 

sozinhas. A independência financeira e o processo de democratização contribuíram 

para que surgissem novas formas de se entender as relações de gênero e de 
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turismo. Para Wilson e Little (2005), existem quatro aspectos importantes que ainda 

restringem a decisão de escolha relacionada a viagens, que são de contexto 

sociocultural, pessoal, prático e espacial. 

Tanto em âmbito familiar como fora de suas casas, sempre houve uma influência 

dominante que restringe o direito da mulher que tem por escolha viajar sozinha. 

Essas restrições derivam de um contexto sociocultural, que se dão através de 

expectativas sociais, papéis e responsabilidade, percepções e atenções indesejadas 

provocadas pela imagem da mulher em sociedade (WILSON; LITTLE, 2005). 

O aspecto pessoal são provocadas pelas restrições que geram limitações 

pessoais por parte das mulheres e que estão relacionadas à auto percepção e as 

suas emoções. A percepção do medo e vulnerabilidade também surge como 

limitações, visto que violência contra a mulher existe em qualquer parte do mundo, 

principalmente a questão do assédio para viajantes. Nesses princípios, viajar 

sozinha requer interação social, e estar viajando sozinha e com medo, pode levar ao 

isolamento (WILSON; LITTLE, 2005). 

A falta de recursos financeiros e a falta de tempo podem atrasar e limitar o 

desejo de viajar. Mulheres com famílias tornam-se mais propensas a não viajarem 

sozinhas por questões financeiras. Falta de conhecimento sobre o local e língua 

falada também são aspectos restritivos do contexto da prática (WILSON; LITTLE, 

2005). 

E por último, a questão espacial é direcionada para a questão de segurança, 

através das limitações sobre a escolha do destino e o movimento restrito dentro do 

ambiente turístico. A exemplo o ‘não poder’ andar numa rua escura e em áreas 

isoladas, devido ao fato de ser mulher (WILSON; LITTLE, 2005). 

Tendo em vistas esses aspectos, e analisando em outra perspectiva, o fato de 

muitas mulheres viajarem sozinhas ou mesmo acompanhadas de amigas, pode se 

dar pela conveniência, independência e poder. A conveniência devido ao fato de 

nem sempre ter alguém disponível, seja por motivos financeiros ou pessoais, para 

se viajar. A independência, porque as mulheres passaram a querer explorar o 

mundo e ter novas experiência, elas passaram a não precisar de alguém para ter 
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apoio em suas viagens. E o poder pelo fato de que o gênero não diferencia seus 

direitos e desejos, tendo total independência de seu corpo e ações.    

Uma pesquisa realizada pela TripAdvisor revela dados sobre viagens feitas por 

mulheres do mundo inteiro. Responderam ao questionário 9.852 mulheres, sendo 

671 brasileiras, que revelaram que uma a cada quatro mulheres brasileiras viaja 

sozinha e planeja repetir a viagem de duas a quatro vezes nos próximos 12 meses. 

Os motivos pelos quais viajam sozinhas estão entre a liberdade de escolher o que 

querem fazer (65%) e a falta de tempo e/ou recursos financeiros de amigos e 

familiares (30%). O estudo ainda revelou que viajar sozinha dá mais independência 

(50%), mais confiança (52%) e experiência com a cultura (51%). No geral, as 

australianas e britânicas estão na lista das que mais viajam (81%) (TRIPADVISOR, 

2015). 

Muitas mulheres gostam de viajar com outras mulheres, 66% das brasileiras 

viajam apenas com amigas ou familiares do sexo feminino, seja por terem gostos 

semelhantes (57%), ou a se reaproximarem (51%). Preferindo explorar novos 

destinos (95%), viajar para o exterior e locais exóticos (67%). Gostam de 

experiências customizadas (42%), porém não estão em busca de luxo (84%) 

(TRIPADVISOR, 2015). 

A pesquisa analisou o perfil de mulheres que estão em constantes viagens, 

sejam sozinhas ou acompanhadas de outras mulheres. Viagens para esse perfil 

demandam estratégias, principalmente relacionados à segurança. As inseguranças 

relacionadas a viagens podem ser variadas e, estas, por muitas vezes, diminuem a 

procura de um destino afetado, a exemplo o Oriente Médio onde o terrorismo é 

contundente. Questões de saúde também afetam países com pouco saneamento 

básico, ou que possuam riscos de contrair doenças mais graves, como a Aids.  

As diferenças culturais afetam o modo como o indivíduo pensa e toma decisões 

perante diversas situações. Um turista viaja buscando serenidade, prazer e diversão, 

é pouco provável que ele escolha um destino que é afetado por ataques terroristas, 

guerras civis e instabilidades políticas. A segurança pode ser um fator determinante 

para a escolha de um destino. A percepção da segurança é gerada através dos 

eventos que acometem a região, esses acontecimentos podem ser vistos como algo 
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negativo e decisivo para a escolha de um destino (GARG, 2012). Em relação à 

segurança, 

 [...] preocupações com o nível percebido de segurança e seguridade podem 
afetar a escolha de destinos e de meios de transporte, além de poder 
influenciar a decisão sobre viajar ou não. Fatores de segurança incluem 
percepção de ameaças de crimes, terrorismo, instabilidade política e riscos à 
saúde do viajante (COOPER; HALL; TRIGO, 2011). 

Atualmente, a sociedade tem como visão o poder que as mulheres têm de ir e vir 

quando desejarem, mas na realidade, isso se torna muito mais complexo. Se as 

portas estão abertas para elas no turismo, é bem possível que existam perigos 

pouco explorados ou desconhecidos. Em nem todos os lugares, o perfil de mulheres 

viajantes é aceito. Não deixando de frisar que alguns riscos podem ser perigosos 

para todos os turistas, sendo mulheres ou não.    

 Culturas diferentes podem ter percepções variadas ao relacionar mulheres que 

viajam sozinhas, ou mesmo acompanhada de amigas. Dentro das sociedades, 

muitas vezes, entende-se que essas mulheres passam a ser vulneráveis e alvos 

para possíveis crimes. O tema relacionado à segurança para mulheres ainda é 

tratado como periférico. Crimes cometidos nessa perspectiva são relacionados ao 

fato de serem mulheres e estarem vulneráveis. 
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3 CONCEPÇÕES DE SEGURANÇA, RISCO, MEDO E 

VULNERABILIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES EM VIAGENS PARA 

MULHERES 

As mulheres são mais vulneráveis que os homens pela ordem patriarcal de 

gênero em todas as sociedades. São através de ameaças, violências psicológicas, 

violências físicas e assassinatos que o homem demonstra esse poder. É importante 

frisar que muitas sensações de insegurança se dão pelas constantes violências 

contra a mulher. As políticas de segurança são identificadas através de ameaças 

reais, enquanto, para muitas mulheres, essas ameaças vêm de dentro de suas 

relações e aflições. 

O turismo para mulheres necessita de entendimento acerca da segurança em 

viagens. É imprescindível que a mulher viaje se sentindo segura e confiante. Por 

isso, esse capítulo introduz as ideias e concepções dos termos de segurança, medo, 

risco e vulnerabilidade a fim de compreender os impactos no turismo, principalmente 

para esse público feminino.  

 

3.1 SEGURANÇA 

O indivíduo nem sempre foi o foco principal no que se concerne o 

entendimento de segurança. As relações internacionais e a política tratavam o 

assunto da segurança somente em questões de resguardar territórios e proteger 

estados. Após a 2ª Guerra Mundial, as mudanças no cenário político e econômico 

possibilitaram que o termo ‘segurança’ começasse a ser redefinido. Essas 

mudanças sociais afetaram o entendimento a quem seria destinado o termo de 

segurança, se seria somente aos estados, as sociedades ou aos indivíduos, e 

também aos meios, se seriam de caráter econômico, militar ou social. O 

desenvolvimento humano foi o meio encontrado a fim de proteger o cidadão das 

inseguranças na sociedade (OLIVEIRA, 2011). 

A segurança durante a Guerra Fria era indispensável, foi através dela que 

alianças de âmbito nacional, interno e internacional foram criadas. Os governos 

tinham o objetivo de prevenir, principalmente, seus países de uma guerra nuclear.  
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Foi a partir dela que o termo segurança passou a se direcionar as pessoas. 

Abriu-se um leque de entendimentos acerca da segurança. A segurança ambiental 

também evoluiu no pós Guerra Fria, pois ficou perceptível as alterações ambientais, 

a escassez de recursos e degradação (BRAUCH, 2005). 

Contudo, apesar dessas várias acepções, pode-se afirmar que há um núcleo 
de entendimento comum do que seja segurança, e esse núcleo é a proteção. 
Proteger Estados, patrimônios, territórios, meio-ambiente ou pessoas, seja 
qual for o referente, o sentido central da compreensão de segurança é a 
proteção (OLIVEIRA, 2011, p. 17) 

Para o PNUD (1994) o conceito de segurança foi sendo modificado com o 

passar do tempo, tornou-se perceptível que sem medidas de segurança, um país 

não conseguiria reduzir a probabilidade de ataques e doenças, por exemplo. Eles 

classificaram os tipos de segurança em sete tópicos, segurança:  

 Econômica;  

 Alimentar; 

 Sanitária;  

 Ambiental; 

 Pessoal; 

 Comunitária;  

 Política. 

A segurança econômica requer garantias de que um trabalhador ganhe 

remuneração por seu trabalho. O problema de se manter uma segurança 

econômica, é que com as crises financeiras dos países, muitos trabalhadores são 

mandados embora, havendo instabilidades financeiras. E as pessoas que são 

empregadas vivem com constante medo de serem mandadas embora, sentindo-se 

inseguras em seu ambiente de trabalho (PNUD, 1994). 

A segurança alimentar é caracterizada na perspectiva de que as pessoas têm 

que ter alimentação básica para seu crescimento e sobrevivência. A disponibilidade 

de alimentos não é um problema, visto que a produção de alimentos aumenta cada 

vez mais. Os governos tentam distribuir alimentos para comunidades carentes a fim 

de aumentar a segurança alimentar, porém esse fornecimento passa sempre a ser 

limitada e desigual (PNUD, 1994). 



36 

 

A segurança sanitária é caracterizada na perspectiva, principalmente, dos 

países em desenvolvimento. Os maiores índices de mortalidade em países em 

desenvolvimento se dão por conta de poucos recursos na saúde. As principais 

causas de morte são de doenças infecciosas e parasitas. Em países 

industrializados, as principais causas de mortes são caracterizadas por doenças no 

sistema circulatório e câncer, que não estão estritamente ligadas a precários 

recursos de saúde, mas sim ao estilo de vida (PNUD, 1994). 

A segurança ambiental é caracterizada sob a perspectiva de que o ambiente é 

indispensável para a sobrevivência do homem. A ideia de que os danos causados 

no ambiente uma hora retornarão, tem se tornado equivocado. A crescente 

industrialização e a população tornam o ambiente cada vez mais pesado e 

desmatado. A água potável é um problema em países em desenvolvimento, 

percebe-se cada vez mais a escassez de água. Ela não é um bem ilimitado. A 

poluição e a falta de saneamento básico contribuem para o percentual de diminuição 

da água (PNUD, 1994). 

A segurança pessoal é um dos tópicos mais discutidos no mundo, devido 

aos relatos constantes de violências físicas. Tanto em países em desenvolvimento 

quanto os desenvolvidos, a violência física é algo recorrente. A segurança pessoal é 

vista como física e psíquica. Essas ameaças assumem a segurança de várias 

formas, através de torturas físicas, guerras, tensão étnica, crimes, violência das 

ruas, violência doméstica, estupro e abuso infantil, suicídio e uso de drogas (PNUD, 

1994). 

As piores ameaças pessoais são dirigidas as mulheres, em nenhum país as 

mulheres são tratadas com igualdade. A insegurança persegue mulheres desde o 

seu nascimento, em seu ambiente familiar, escolar e até no trabalho. Da infância até 

a fase adulta as mulheres são abusadas por causa da diferença de gênero. Através 

de uma pesquisa foi possível estipular que um terço das mulheres em países em 

desenvolvimento são fisicamente agredidas (PNUD, 1994). 

A segurança comunitária é caracterizada na perspectiva de que a 

segurança de muitas pessoas deriva-se da participação de grupos e comunidades, 
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seja étnica ou racial, mas que estas promovam identidades culturais e valores 

(PNUD, 1994). 

E por último, o PNUD (1994) classifica a segurança política como sendo um 

dos aspectos mais importantes de segurança, é através da segurança política que o 

cidadão garante seu exercício e seus direitos humanos. O Brasil, atualmente, está 

evoluindo no quer se concerne a proteção dos direitos das mulheres, com todo 

aparato legislativo referente à igualdade de gênero (BARSTED, 2001). 

Na segurança turística, existem dois tipos de variáveis: as que estão 

relacionadas ao terrorismo e guerras e as que estão relacionadas às demandas 

turísticas, motivações, comportamento, oportunidade e localização (MANSFELD; 

PIZAM, 2011). A respeito dos desastres naturais, os riscos são maiores quando 

relacionados a lugares que constantemente são afetados. Catástrofes relacionadas 

ao meio de transporte e infraestrutura atingem a decisão de escolha de um turista 

(SCOTT; LAWS; PRIDEAUX, 2010). 

3.1.1 Medo 

O processo evolutivo do homem até a modernidade condicionou a percepção 

do homem a detectar e reagir a um perigo, sendo de natureza humana ou não. O 

medo está estritamente ligado com o psicológico, o cérebro é conectado por 

sistemas que reagem ao se sentir em perigo. O cérebro consegue detectar uma 

ameaça antes que o indivíduo a perceba, a resposta ao perigo é rápida, e consegue, 

muitas vezes, manter a pessoa em segurança (TANG, 2010). 

O medo é expresso através das emoções e sentimentos. As emoções são as 

percepções de um momento ou fator exterior que mexe com seu psicológico, ou 

seja, é uma reação emocional caracterizada por um sentimento de perigo ou 

ansiedade sobre possíveis danos físicos. O medo e a ansiedade estão conectados 

inconscientemente por estímulos, que se desenvolvem a partir da sensação, 

percepção e cognição. Em uma visão mais abrangente, o medo se diferencia da 

ansiedade por ser uma resposta imediata ao perigo e a ansiedade por ser uma 

resposta potencializada e/ou imaginada (HARRIMAN, 2015). 
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O termo medo pode ser considerado como definidor da sociedade 

contemporânea. As sociedades mais antigas viam o medo como uma ameaça real, 

como o medo de morrer, medo de algum inimigo, medo de passar fome. Eram 

sentimentos relacionados a doenças, mortes e fome, situações reais que muitos não 

tinham como escapar. Atualmente, a sociedade possui uma gama de medos 

cotidianos, e o mais recorrente é o medo relacionado ao crime (FUREDI, 2007). 

É perceptível que nos dias de hoje o medo é um fator constante no cotidiano 

das pessoas. O avanço de tecnologia contribuiu para criação de sistemas de 

segurança, muitas das quais utilizadas para a própria segurança, como câmeras, 

cadeados e armas, mesmo sendo ilegais as armas de fogo em alguns países. Além 

de vigilância no comércio e espaços públicos. A comunicação é um meio importante 

que contribui para a propagação de perigo e medo, as pessoas se sentem mais 

inseguras ao verem tantas notícias ruins. A sensação de insegurança aumenta cada 

vez mais devido as mudanças sociais, econômicas e politicas, que afetam o espaço 

público.  As mudanças temporais intensificaram o medo. As pessoas se sentem mais 

inseguras nas cidades e cada vez mais com medo do outro (ELLIN, 2003). 

No turismo, o medo pode aparecer em diversas situações e por várias razões. 

Kvrgic (2015) listou onze tipos de medo para os viajantes. O primeiro tipo de medo 

está ligado à zona de conforto, em que o indivíduo sente medo de deixar a família, 

casa, trabalho e acontecer algo enquanto estiver ausente. O segundo é o medo do 

desconhecido, em que, principalmente, ansiedade e dúvida impulsionam a tensão de 

ir viajar. O terceiro tipo está relacionado com a língua estrangeira, o medo de não 

ser entendido em outros países gera tensão e situações desagradáveis. O quarto é 

o de ter uma experiência ruim, muitas vezes ocasionada por inseguranças de 

ataques físicos. O quinto está relacionado ao medo de voar, que em muitos casos, 

torna-se uma questão de fobia. O sexto medo é o de viajar sozinho, para muitas 

pessoas, essa ideia é impensável. A falta de confiança no desconhecido gera esse 

tipo de medo. 

O medo de se machucar corresponde ao sétimo medo, principalmente em 

regiões mais exóticas e de aventura, que pode ser um fator decisivo para a escolha 

do destino. O oitavo medo é o de ser roubado, principalmente por ficar sem dinheiro, 

cartões e passaporte. O nono e décimo medo envolvem recursos financeiros, 
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primeiro por não conseguir pagar as despesas, segundo por não conseguir se 

manter no lugar. Imprevistos acontecem e muitas vezes carecem de recursos 

financeiros pra lidar com a situação. O décimo primeiro medo é o de ficar perdido em 

uma região que não conhece e sem ninguém, ou mesmo de ser sequestrado 

(KVRGIC, 2015). 

Todos esses medos podem ser diminuídos com devidas precauções. A ideia de 

que algo pode acontecer é presente para esses viajantes. Alguns desses medos 

conseguem ser anulados, outros nem tanto, principalmente porque são de 

interferência de terceiros. Os indivíduos têm capacidade de se envolver 

mentalmente e serem reféns dos próprios medos, incertezas e dúvidas. A sociedade 

impõe esses medos, as pessoas acabam preferindo estar confortáveis em suas 

casas a correrem certos riscos.   

O medo não é necessariamente algo ruim. Sentir medo em certas situações é 

completamente normal, e, melhor ainda, se for possível superá-los. Um viajante 

pode ter medo de altura e ao mesmo tempo pode querer escalar uma montanha, 

conseguir quebrar o medo é tornar-se mais seguro de si. A insegurança em si 

mesmo é um fator determinante para sentir medo de situações a que não estão 

acostumados. 

3.1.2 Riscos 

A palavra risco surge em meados do século XVI, através de diversas 

situações que não se encaixavam no contexto de palavras e termos já existentes, 

como perigo e medo. Era de consciência humana o fator do risco, mesmo sem haver 

contextualização da palavra. A palavra risco pode ser considerada como 

contemporânea, e com isso ela se molda em sociedade, através do estado moderno 

(SERRANO, 2009). 

Atualmente, o risco é algo presente na sociedade, podendo encontrá-lo em 

qualquer lugar. O risco pode ser compreendido através de fatores como o crime, a 

segurança nacional, sexualidade e emprego. O foco principal é entender as 
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experiências sociais que levam o fator do risco. O risco é moldável, ele se modifica 

conforme a cultura, sociedade e tempo (MYTHEN; WALKLATE, 2006). 

O risco é uma ameaça real para a humanidade, é através de suas 

experiências por confrontos que geram confusão e perda de fronteiras nacionais. No 

âmbito de que o risco é algo presente na sociedade, há três reações que o rodeia: a 

de negação, de apatia ou transformação. A modernidade tornou as sociedades 

atuais em uma sociedade de risco, que é produzida por ela mesma. Os inúmeros 

recursos científicos contribuíram para a diminuição de riscos ambientais, eles não 

são mais acontecimentos imprevisíveis. De modo geral, o risco é a idealização 

anterior ao acontecimento, até ele se tornar real (BECK, 2006). Entre as variadas 

interpretações, 

entende-se por risco “a probabilidade de consequências prejudiciais, 
ou danos esperados (morte, ferimentos a pessoas, prejuízos 
económicos, entre outros) resultantes da interação entre perigos 
naturais ou induzidos pela ação humana e as condições de 
vulnerabilidade”. A vulnerabilidade não é sobre a condição dos 
destituídos frente à capacidade de defender-se, mas sobre os 
mecanismos que a tornar-se vulneráveis, pessoas e organizações 
(MORAES; TRENTIN, 2015, p. 78) 

O tema risco vem abrindo caminhos para diferentes interpretações, porém 

desde a literatura antiga que o risco está diretamente ligado com a questão de 

insegurança e perigo (GIORGI, 1994). Ao pensar na sociedade e no cotidiano dos 

indivíduos, todas as decisões envolvem riscos, principalmente quando são 

direcionadas as mulheres (CROSON; GNEEZY, 2004). 

Para a UNISDR (2009) risco são as perdas potenciais de uma sociedade, tais 

como vidas, meios de subsistência e saúde, dadas às condições econômicas, 

politicas, sociais, culturais e ambientais. A ODPM (2013) exemplificou diferentes 

maneiras de se lidar com o risco, através da aceitação do risco, prevenção do risco, 

redução do risco e a transferência do risco. Respectivamente, a sociedade deve 

aceitar as possíveis consequências e probabilidades de um risco particular, ela 

também deve ser informada para evitar alguma situação que a ponha em risco, deve 

se sentir confortável através da aplicação de técnicas que o governo dispõe para 
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reduzir os riscos, e por último, poder transferir o risco para terceiros, como 

seguradoras, garantindo seus bens materiais e a própria vida.  

Os indivíduos são dependentes e passivos quando estão em uma situação de 

risco. Uma pessoa em risco está condicionada à vulnerabilidade, e isso implica na 

forma como as pessoas reagem às ameaças (FUREDI, 2007). Através dessas 

abordagens, cada vez mais têm aumentado, os estudos relacionados ao risco no 

turismo. Dolnicar (2005) analisa a percepção de riscos pelos australianos em cinco 

tópicos, classificados como riscos políticos, riscos ambientais, riscos de saúde, 

riscos de planejamento e riscos de propriedade. 

Os riscos políticos podem ser ocasionados por ataques terroristas, guerras 

civis, conflitos militares e instabilidade política, enquanto os riscos ambientais podem 

ser ocasionados por desastres naturais, como terremotos, tsunamis, furacões e 

também deslizamentos de terra. Os riscos relacionados à saúde acontecem pela 

falta de saneamento básico, por não ter pessoal capacitado e equipamentos, 

doenças e água potável, enquanto os riscos de planejamento acontecem por não 

terem estruturas de transportes confiáveis, como uma companhia aérea e 

operadora. E, por último, os riscos de propriedade que podem ser ocasionados por 

roubos, perdas, furtos e extravios de bagagens (DOLNICAR, 2005). 

Para os americanos, o ataque terrorista às Torres Gêmeas em 2001 abalou a 

confiança relacionada à segurança em viagens. Após a tragédia, a percepção do 

risco tornou-se importante para avaliar e diminuir esses fatores. Através de uma 

pesquisa realizada com americanos, os tipos mencionados de riscos turísticos foram 

os riscos de perda de dinheiro, riscos de adoecer, riscos de possíveis acidentes, 

riscos de se tornar vítima de um crime, riscos de estar envolvido em um ato 

terrorista, riscos de amigos e familiares desaprovarem viagens, riscos de decepção 

da experiência e riscos de desastres naturais (FLOYD; PENNINGTON-GRAY, 2004). 

De modo geral, esses riscos estão dentro dos riscos físicos, de saúde, psicológico, 

natural e financeiro. 

Novos riscos e riscos incomuns geralmente se associam a preocupações, 

enquanto riscos recorrentes nem tanto. Portanto, a frequência com que ocorre um 

risco é determinante para a percepção. O contato contínuo com o risco pode 
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aumentar os níveis de risco tolerados, afetando comportamentos e decisões. Se eles 

não forem contínuos, a percepção do risco irá diminuindo progressivamente com o 

tempo. São quatro cenários que englobam o risco real e a percepção do risco. O 

primeiro está relacionado com o alto risco real e de percepção, demonstrando que 

estratégias de recuperação não são eficazes. O segundo está relacionado com o 

alto risco real e a baixa percepção, demonstrando ser possível melhorar o progresso 

de redução do risco. O terceiro está relacionado com o baixo risco real e alta 

percepção, demonstrando que os esforços para diminuir o risco foram ineficientes na 

diminuição da percepção de risco. E o quarto e último está relacionado com o baixo 

risco real e baixa percepção, demonstrando uma estratégia eficaz para ambos 

(MOREIRA, 2010).   

3.1.3 Vulnerabilidade 

O conceito de vulnerabilidade remete a diversas conotações, dependendo da 

perspectiva. Não há um consenso preciso sobre o significado de vulnerabilidade, 

estando aberto a diversas interpretações. Atualmente, são duas perspectivas 

diferentes sobre as definições de vulnerabilidade, as que se enquadram no ponto de 

vista da ciência natural e engenharia, e as que se enquadram nas ciências sociais. 

No geral, ambas as perspectivas remetem a dois pontos principais: os danos 

potenciais que afetam um sistema por um perigo e/ou evento ocasionado e o estado 

do sistema antes de ocorrer alguma ameaça ou situação de risco (STERLACCHINI, 

2011). De modo geral, 

a vulnerabilidade, numa definição lata, é o potencial para a perda. A 
vulnerabilidade inclui quer elementos de exposição ao risco (as 
circunstâncias que colocam as pessoas e as localidades em risco 
perante um determinado perigo) quer de propensão (as 
circunstâncias que aumentam ou reduzem a capacidade da 
população, da infraestrutura ou dos sistemas físicos para responder a 
e recuperar de ameaças ambientais) (CUTTER, 2011, p. 60). 

Singh, Eghdami e Singh (2014) afirmam que a vulnerabilidade é a 

incapacidade de lidar, resistir, antecipar e recuperar-se de um perigo. A posição 

social e situações econômicas são características que tornam um indivíduo 

vulnerável. Kabeer (2014) expõe que toda e qualquer pessoa está propensa à 
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vulnerabilidade. A classe mais pobre integra o grupo dos mais vulneráveis, 

principalmente se esse grupo for composto de maioria mulheres, idosos, indígenas e 

imigrantes. Esses grupos são mais vulneráveis, muitas vezes, porque enfrentam 

situações maiores, não são adaptáveis e quase nunca recebem recompensas. 

A ODPM (2013) delimitou o conceito de vulnerabilidade como sendo 

característica de uma comunidade ou sistema que a torna suscetível ao perigo. A 

vulnerabilidade é decorrente de vários fatores, como os fatores sociais, físicos, 

econômicos e ambientais. A vulnerabilidade tem interferência e mudanças de acordo 

com o tempo, regiões ou comunidades. Existem quatro tipos de vulnerabilidade: a 

vulnerabilidade física, vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica e 

vulnerabilidade ambiental.  

A vulnerabilidade física inclui a dificuldade de acesso a recursos, como 

meios de comunicação, hospitais, delegacias, estradas, principalmente em casos de 

desastres. Ela pode ser entendida como qualquer ação que cause danos físicos ao 

indivíduo. A pobreza, marginalização e etnias são fatores que aumentam a 

desigualdade social. Esses indivíduos, muitas vezes, estão mais propensos aos 

riscos através da precariedade nos seus trabalhos, como em áreas físicas que são 

recorrentes a desastres. A vulnerabilidade social pode ser compreendida por 

qualquer fator físico, ambiental, social e econômico que gere perigo a um indivíduo 

ou comunidade. Recursos limitados de informação e tecnologia afetam também a 

vulnerabilidade social. Os indivíduos mais afetados pela vulnerabilidade social são 

mulheres, deficientes, bebês e idosos, pois sempre são os primeiros a perderem 

seus direitos básicos relacionados, principalmente, a alimentação e saúde (SINGH; 

EGHDAMI; SINGH, 2014). 

A vulnerabilidade tem como fator principal o risco de ser afetado, 

principalmente por algum imprevisto, como é o caso da economia. A 

vulnerabilidade econômica é ocasionada principalmente pelo choque. Os choques 

podem ser considerados como fatores naturais, através de catástrofes ambientais; 

fatores externos, através da instabilidade nos preços, juros e inflação e como fatores 

domiciliares, através da instabilidade ocasionada pelas mudanças políticas 

(GUILLAUMONT, 1999). E, por fim, a vulnerabilidade ambiental que inclui todos os 

riscos relacionados ao meio ambiente.   
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Kabeer (2014) dividiu três classes de grupos que tem maior índice de 

vulnerabilidade, primeiro o grupo dos pobres, trabalhadores informais e os 

socialmente excluídos que passam a ser vulneráveis devido suas capacidades 

limitadas, principalmente a choques econômicos e a nível de saúde. O segundo 

grupo é composto por mulheres, portadores de deficiência, migrantes, minorias, 

crianças, idosos e jovens que passam a ser vulneráveis devido a localização, 

posição na sociedade e períodos sensíveis no ciclo de vida, principalmente em 

catástrofes naturais, alterações climáticas e a perigos industriais. E o terceiro grupo 

composto por comunidades inteiras e regiões que passam a ser vulneráveis pela 

fraca coesão social, instituições sem capacidade de resposta e fraca governação, 

principalmente em conflitos e agitações civil. 

A vulnerabilidade transmite a ideia de que as pessoas carecem de recursos 

emocionais e psicológicos para lidar com mudanças sociais, decisão de escolhas e 

com a adversidade. A vulnerabilidade passou a não ser só vista como situação 

específica, como é o caso da pobreza, mas sim como uma condição do indivíduo 

(FUREDI, 2007). 

A vulnerabilidade não é só ocasionada pela condição do indivíduo ou por 

conta de desastres naturais, ela também se refere à capacidade e os meios que os 

indivíduos têm de antecipar e responder aos choques. A condição do indivíduo os 

torna mais vulneráveis porque não têm meios de prevenção de lidar com os 

acontecimentos (SHAKYA, 2009). 

Ao longo do tempo, as sociedades e estados passaram a reconhecer que eles 

estão expostos a riscos, seja através de desastres naturais, guerras e intervenções 

humanas. Isso acarretou na abertura de discursos políticos embasados na mudança 

sobre vulnerabilidades, e passaram a entender que risco é um fator inevitável. 

Nesse contexto, vulnerabilidades específicas e estruturais são experimentadas pelas 

mulheres em sociedade. Essas mudanças foram essenciais para entender o 

contexto social e institucional sobre a vulnerabilidade de gênero direcionada as 

mulheres (AOLAIN, 2011). 
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3.2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

A violência sempre existiu no mundo, ela apenas se diferenciou nas sociedades e 

em diferentes épocas devido aos contextos culturais e sociais. De acordo com 

Souza e Cassab (2010, p.38) “[...] entende-se, então, que a violência é condicionada 

de acordo com regras de um determinado lugar ou tempo, mas nem por isso, os 

atos não se caracterizam como agressões”. Nesse contexto, é perceptível que nas 

sociedades, mesmo com culturas diferentes, as mulheres são as que mais sofreram 

pelas condições de inferioridade e discriminação acometida pelos homens.  

Constata-se que as mulheres foram perseguidas e maltratadas pelo fato de 
serem mulheres, diferentemente do que ocorreu com os homens, que 
também foram reprimidos e subordinados, mas por razões externas e não 
simplesmente porque eram homens. Os jovens, enquanto jovens, eram 
reprimidos e subordinados, mas ao se transformarem em velhos, adquiriam 
status e passavam a ocupar postos importantes (TELES; MELO, 2002, p. 30). 

Ainda hoje, a mulher enfrenta problemas não só no trabalho, mas em seu 

âmbito familiar. A violência doméstica ainda é uma situação muito recorrente. Para 

Souza e Cassab (2010, p. 39) “pior, em pleno século XXI, a mulher sofre 

discriminação até mesmo por sofrer a violência, sendo vista como culpada em 

qualquer situação”. A mulher, muitas vezes, é hostilizada não só em âmbito público, 

como também no privado por exigir seus direitos de segurança. E pior, são culpadas 

por usarem roupas curtas, culpadas por estarem sozinhas, culpadas por estarem 

bebendo, culpadas por estarem trabalhando, culpadas por estarem na rua a noite, e 

por fim, culpadas por serem mulheres. 

A violência contra a mulher deve ser analisada cautelosamente a fim de 

compreender as reações, motivos e consequências. Certos tipos de violência levam 

a óbito e, muitas vezes, os envolvidos não conseguem entender o verdadeiro dano 

da violência. As violências físicas, sexuais e psicológicas ocorrem diariamente com 

mulheres de todo o mundo.  A violência ainda se distingue pelas casualidades 

distintas, além dos tipos e graus dos danos (KABEER, 2014). 

Inúmeras mulheres sentem-se ameaçadas em suas casas pelos seus 

parceiros, além de outros tipos de ameaças em domínio público, que vão desde 

palavras a agressões. Hoje, no Brasil, as mulheres contam com o apoio da Lei Maria 
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da Penha (Lei nº 11.340/2006) que é uma das principais leis que promove os direitos 

das mulheres contra os tipos de violência, principalmente a doméstica. As principais 

formas de violência classificada pela lei são de cunho patrimonial, psicológica, 

sexual, física e moral.   

A violência física é entendida como qualquer ação de agressão, como: bater 

ou jogar algum objeto que cause dano, empurrar, socar, chutar, arrastar, bater, 

asfixiar, queimar, ameaçar com armas brancas ou armas de fogo. A violência 

sexual é toda e qualquer ação que coaja um indivíduo, como: forçar fisicamente a 

ter relações sexuais, ter relações sexuais com medo ou ser forçado a fazer algo 

humilhante durante a relação sexual. A violência psicológica são ações que 

atingem o emocional, como: insultar, fazer a pessoa sentir-se mal consigo mesma, 

humilhar, menosprezar, intimidar, assustar (KABEER, 2014). 

A violência patrimonial é entendida como qualquer ação que retenha, 

subtraia e/ou destrua bens, documentos e objetos. A violência patrimonial é voltada 

para questões de bem material da mulher, que são danificados ou que tomam posse 

para coagir e chantagear uma mulher. Uma conduta que pode ser considerada 

também como violência patrimonial é a o não pagamento de pensão alimentícia 

(DELGADO, 2014). 

A violência moral é entendida como qualquer ação que não necessite de 

força bruta, são ocasionados principalmente através de injúrias e calúnias. A 

violência moral implica na desvalorização da mulher e, em muitos casos, ela passa a 

não suficiente. A violência moral pode ser vista como forma antecipatória da 

violência física (OLIVEIRA, 2008). 

A violência contra a mulher impõe custos à sociedade no que se refere à 

produtividade e renda, ela passa a minimizar o desenvolvimento de um país. A 

violência domiciliar e pública impede o desenvolvimento humano.  As agressões 

contra as mulheres foram reconhecidas como violação dos direitos humanos, que 

ameaça fundamentalmente suas capacidades. A história das mulheres é marcada 

pela invisibilidade e preconceito instituída pelo homem, e isso se intensificou nos 

direitos e na política. As articulações nos meios políticos e econômicos impediu que 
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a violência tomasse poder em manifestações das relações de gênero e patriarcado 

(KABEER, 2014). 

3.2.1   Violência no turismo 

Crime e violência impactam gravemente os turistas e os destinos. Um turista 

pode sofrer roubos, abusos, sequestros e até ser morto. A divulgação desses 

acontecimentos por meio da mídia pode afetar negativamente os negócios locais. 

Não importando se são pequenos delitos ou casos mais graves de violência, é 

sempre necessário tomar precauções de segurança para diminuir os incidentes 

(RYAN, 1993). “Ameaças reais, oriundas de sujeitos reais, são contrapostas a 

ameaças potenciais típicas do imaginário singular coletivo, produzido pelos índices 

perversos da violência em algumas cidades” (MACHADO, 2013, p. 226). Algumas 

regiões são alvos constantes de violências, o que aumenta o imaginário com relação 

a perpetuais riscos. A percepção do local é um fator determinante para construir 

uma imagem segura ou não.  

O Oriente Médio, por exemplo, tem uma imagem de extrema violência 

causada principalmente pelo terrorismo. A subordinação das mulheres em relação 

aos homens também é um fator prejudicial à imagem desses locais para a prática do 

turismo, principalmente para mulheres que viajam sozinhas ou em companhia de 

amigas. Mesmo nos países, que entendem como funciona o turismo e o quanto ele é 

importante economicamente para o local, as restrições femininas ainda são 

fortemente vistas em sociedade e estas são levadas em conta por mulheres do 

ocidente ao escolher um destino turístico.  

Quando o turismo para mulheres que viajam sozinhas começou a tomar 

amplitudes maiores e em lugares pouco explorados, causados principalmente pelas 

inseguranças culturais, em fevereiro de 2013, Sarai Serra, 33 anos, foi encontrada 

morta na cidade de Istambul na Turquia. Ela estava viajando sozinha e o homicídio 

aconteceu depois de um turco tentar beijá-la à força. Segundo a imprensa, Sarai não 

estava no “lugar errado e/ou hora errada”, muito menos em uma situação em que a 

colocaria em risco (WOLFE, 2014). 
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A tragédia só intensificou os riscos que mulheres ocidentais podem sofrer no 

oriente, principalmente por questões culturais. Não somente nos países que 

integram o Oriente Médio que a mulher está vulnerável ao risco, depois da morte de 

Sarai Serra, muitas mulheres relataram ataques em suas viagens. Uma turista 

italiana foi estuprada por policiais no México, também em fevereiro de 2013. Uma 

turista americana relatou que foi estuprada em uma loja em Israel em junho de 2013. 

Uma norueguesa foi estuprada em Dubai. Em 2014, uma dinamarquesa, de 51 anos, 

foi estuprada em Nova Deli. Em março de 2014, uma britânica foi estuprada pelo 

guarda de um hotel de luxo no Egito (WOLFE, 2014). 

Um caso mais recente que tomou conta da mídia foi à morte das jovens 

argentinas Maria José Coni, 22 anos, e Marina Menegazzo, 21 anos, assassinadas 

em Montañita, no Equador, em 2016. As jovens aceitaram dormir na casa dos 

assassinos, pois tinham sido assaltadas e estavam sem dinheiro. De acordo com a 

confissão dos dois, eles teriam as matado após tentarem ter relações sexuais com 

elas (G1, 2016). 

A violência no turismo não é só encontrada em ruas e esquinas, ela se 

encontra em principais infraestruturas turísticas de apoio, principalmente nos 

transportes públicos. Os meios de transporte são necessários para a mobilidade 

urbana e para viajantes. A mobilidade é necessária para a prática do turismo, sem 

ela o turismo não poderia existir. Atualmente, turistas e residentes reclamam da 

precariedade dos transportes e de falta de segurança para elas. Relatos de abusos 

em transportes públicos de vários países são noticiados diariamente, alguns sendo 

de amplitude menor, outros que recorrem a cada minuto. 

A Fundação Thomson Reuters, em colaboração com a YouGov, realizou uma 

pesquisa direcionada ao público feminino sobre a segurança nos transportes. A 

YouGov, por meio de uma pesquisa online que contou com a participação entre 380 

a 513 mulheres de 16 cidades. No total, 6.555 mulheres foram entrevistadas, e todas 

com idade maior ou igual a 18 anos. A pesquisa foi realizada, respectivamente, nos 

seguintes países e com maiores capitais: Japão, Tokyo; Índia, Delhi; México, Cidade 

do México; China, Pequim; Argentina, Buenos Aires; Filipinas, Manila; Rússia, 

Moscou; França, Paris; Reino Unido, Londres; Indonésia, Jakarta; Coréia do Sul, 

Seul; Peru, Lima; Colômbia, Bogotá; Tailândia, Bangkok e Malásia, Kuala Lumpur. 
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Nova York foi incluída na lista somente como comparação, pois a capital dos 

Estados Unidos, Washington DC, não está na lista das maiores capitais 

(FOUNDATION, 2014). 

A pesquisa não limitou os tipos de transporte, todo transporte público foi 

considerado, não diferindo se são operados por empresas estatais ou empresas 

privadas. Foram seis tópicos que levaram para a classificação geral, tais como: 

viajar sozinhas à noite, o risco de serem assediadas verbalmente por homens, o 

risco de serem tocadas ou submetidas a outras formas de assédio físico, confiança 

nos outros passageiros que ajudariam uma mulher em casos de abuso físico ou 

verbal, confiança nas autoridades para investigar relatos de assédio ou violência 

sexual e disponibilidade de um transporte público seguro (FOUNDATION, 2014). 

Após os dados tabulados, e através de uma planilha chegou-se aos seguintes 

resultados: 

 

Figura 1: Os sistemas de transportes mais perigosos para mulheres. 
   Fonte: Adaptado de The Thomson Reuters 2014 apud VAWG 2015, p. 2 

Com base nos resultados, foram levantadas três questões principais: O abuso 

verbal, o abuso físico e a segurança durante a noite, dentre os quais, as capitais 

mais perigosas nesses quesitos são: Cidade do México para os dois tipos de abusos 

e Bogotá. E as que apresentam menores riscos nesse requisito são: Tokyo, Paris e 

Tokyo, novamente.  
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As mulheres colombianas vêm enfrentando diariamente abusos verbais, 

físicos e até mesmo violência sexual nas entradas e saídas de ônibus em Bogotá. O 

tipo de agressão mais recorrente é o de “tocar” e “acariciar” que é exercida 

principalmente pelos congestionamentos na cidade (SEMANA, 2016). Através da 

pesquisa, notou-se que a maioria das capitais da América Latina têm os índices 

mais baixos de segurança pra mulheres.   

A mulher sofre violência turística em todos os âmbitos públicos, e por essas 

questões os governos locais devem promover segurança através de divulgação de 

informativos e políticas que minimizem os perigos, tanto para as mulheres residentes 

que necessitam do transporte público diariamente, como para as viajantes que 

querem se locomover com segurança.    

3.3 SEGURANÇA TURÍSTICA 

Ataques terroristas revelam que mesmo em localidades consideradas seguras 

e tradicionais as mulheres estão sujeitas a esses tipos de situações. É perceptível 

que não existe ambiente totalmente seguro. A exemplo do ataque de 11 de 

setembro de 2001, as torres gêmeas em Nova York e, também, aos recentes 

ataques terroristas à França, em 2015 e 2016.  Isso mostra que mesmo os destinos 

se precavendo com a segurança local, ele não deixa de estar vulnerável. O turismo 

é um campo amplo, que envolve uma gama de segmentos e pessoas, e isso dificulta 

a criação e manutenção de medidas de segurança, sem que afete diretamente os 

recursos das atividades turísticas (GOLLO, 2004). 

As imagens que os meios de comunicação transmitem promovendo destinos 

turísticos são importantes para a percepção do lugar. O marketing, quando bem 

utilizado, gera vantagens competitivas e interesses pela região. Alguns países têm o 

turismo como base econômica, investir na promoção e na segurança gera renda, 

tanto para os residentes como para os turistas. Por isso, 

[...] e cada vez mais, as entidades responsáveis pela gestão e 
comercialização dos destinos turísticos têm estar bem conscientes de 
que a segurança é algo que não pode ser encarado com 
superficialidade e dinamizar, em conjunto com os restantes 
stakeholders, nomeadamente com as forças de segurança, 
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estratégias que garantam a minimização dos riscos reais e potenciais 
de todos os atos de violência ou ameaça de violência (i.e., crime, 
terrorismo, guerra, agitação política ou civil) cometidos em locais 
turísticos, contra turistas ou residentes (GUERREIRO; BRÁS; 
MENDES, 2015, p. 172). 

Para as mulheres, a questão de segurança é ainda mais abrangente, a 

precaução de riscos pode diminuir a incidência de acontecimentos. E não é só de 

segurança pública que as mulheres precisam, pois isso é um dever dos Estados. 

Elas precisam de segurança psicológica, física e também patrimonial. A insegurança 

é algo que não só afeta as mulheres em viagens, mas também suas famílias e 

parceiros/as.  A desigualdade de gênero é mundial, a mulher é sempre vista como 

objeto sexual (SOUZA, 2015). 

Os meios de comunicação em massa, cada vez mais, distribuem folhetos e 

imagens relacionados à segurança turística. Ao compreender e entender que passou 

a existir um público somente destinado às mulheres em viagens, muitos países 

começaram a utilizar o marketing e os meios de comunicação, principalmente a 

internet, para escrever guias de viagens relacionados à segurança.  

O governo do Canadá disponibilizou uma cartilha intitulada de ‘Her Own Way’ 

(Por Conta Própria) online que dá dicas de viagens para mulheres que viajam 

sozinhas, especialmente porque elas enfrentam maiores obstáculos em relação aos 

homens. A intenção é preparar e informar essas mulheres sobre questões de 

segurança, culturais, sociais e de saúde.  

A primeira precaução é sobre conhecer os riscos, quanto mais essas 

mulheres sabem dos riscos, mais são as chances de minimizá-los. Deve-se optar 

por destinos que lhe causem segurança e conforto. A análise acerca dos potenciais 

riscos deve ser voltada para as questões culturais, sociais, políticas, leis locais, 

econômicas e costumes das mulheres que residem no respectivo local, para assim 

entender e compreender o posicionamento da mulher nessas regiões. Para uma 

análise completa dessas questões, deve-se planejar a viagem com antecedência a 

fim de evitar situações desagradáveis. Encontrar alojamentos seguros também é de 

extrema importância para mulheres que viajam sozinhas (CANADA, 2013). 
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A segunda precaução se dá ao entorno das relações interculturais, 

principalmente porque os direitos e privilégios se diferenciam entre os países. Em 

certas culturas, as mulheres podem enfrentar discriminação por parte de 

funcionários locais, falta de comunicação com outras mulheres, segregação nos 

transportes públicos e até mesmo hospitais específicos de gênero. As formas de 

assédio também se diferenciam entre as diferentes culturas, deve-se saber lidar com 

elas. Um assovio, por exemplo, pode ser considerado como forma de atenção 

masculina e não como um assédio sexual. As formas que podem minimizar os 

assédios são sempre se comportar com confiança, evitar contato visual, usar um 

anel de casamento falso (caso a mulher não seja casada), estar sempre atenta nos 

transportes públicos e ter atenção com a vestimenta, visto que a roupa pode 

maximizar os riscos (CANADA, 2013). 

A terceira precaução envolve assuntos médicos. É necessário sempre ter 

produtos de higiene feminina, remédios para infecções e dores e óculos ou lentes de 

contato extras, caso quebre ou perca. Ter um kit com gases, algodão e remédios 

para ferimentos expostos também é importante para acidentes mais leves como 

quedas. Além de viajar com contratação de seguro viagem, que resguarda possíveis 

acidentes mais graves que precisem de atendimento médico (CANADA, 2013). 

A quarta precaução é sobre ter relacionamentos no exterior, pois além de ser 

perigoso pode causar desapontamento. Se o objetivo principal da viagem é 

encontrar um parceiro que conheceu pela internet, são necessários entendimento 

dos direitos das mulheres no respectivo país, questões de sexo antes do casamento, 

divórcio, herança, pensão alimentícia e custódia de crianças. Em alguns países, o 

marido tem direito de interferir e impor restrições em viagens, esposas e filhos, 

podendo impedir o regresso ao país de origem. É de suma importância fazer 

encontros em locais públicos e deixar familiares cientes da pessoa e do local de 

encontro (CANADA, 2013). 

O entendimento sobre essas questões levam a mulher a compreender e 

entender que ela está suscetível a riscos, mas que ao mesmo tempo ela pode 

minimizá-los através de simples precauções. Viagens são incríveis para a 

experiência, liberdade e independência da mulher, mas elas não deixam de oferecer 

riscos. Mulheres que viajam desacompanhadas ou acompanhadas de amigas já são 
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mais vulneráveis por serem mulheres, principalmente se não conhecem as culturais 

locais. É muito importante não informar que estão viajando sozinhas, pois não ter 

uma figura masculina presente pode transmitir a ideia de que estão mais vulneráveis 

ao perigo. Viajar com conscientização, preparação e cautela ajuda a própria 

segurança, sendo possível viajar para qualquer lugar. 
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4  PESQUISA DE CAMPO 

Neste capítulo serão abordados os procedimentos metodológicos, a pesquisa 

e a análise dos dados com finalidade de responder a questão problema e 

demonstrar o conteúdo referente à parte empírica do trabalho. 

 Na primeira parte serão apresentados os procedimentos metodológicos do 

trabalho, da contribuição empírica até a formulação da pesquisa. Na segunda parte 

será detalhada a coleta dos dados, expondo todas as perguntas e dados estatísticos 

da pesquisa. E na terceira parte será apresentada a análise dos dados das 

pesquisas.   

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 A pesquisa adotada no presente trabalho teve como intuito demonstrar e 

utilizar os referenciais teóricos para sua construção. Sendo possível, na análise de 

dados, formular ideias e pressupostos dos capítulos anteriores e, também, formular 

ideias a partir da coleta dos dados.  

 A parte empírica do segundo capítulo foi construída a partir, principalmente, 

de artigos em periódicos e revistas. Foi-se necessário recorrer a artigos 

principalmente, porque o embasamento teórico sobre mulheres e viagens ainda é 

pouco estudado. O assunto ainda é pouco visto em livros, principalmente quando 

relacionado a questões de segurança.  

 O terceiro capítulo, por ser essencialmente formado por conceitos, buscou-se 

através de livoros e e-books melhores definições. Órgãos oficiais em sites serviram 

também como parte da construção das concepções e, principalmente, para analisar 

e expor pesquisas que contribuíram para o corpo de trabalho.  

A partir da finalização da parte teórica, adotou-se então como método de 

pesquisa uma abordagem quantitativa e de caráter exploratório. Tendo como 

objetivo principal analisar a percepção de mulheres que viajam só ou acompanhadas 

de outras mulheres com a finalidade de conhecer suas inseguranças e medos 

relacionados a viagens. Trata-se de uma pesquisa exploratória, pois de acordo com 
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Severino (2013, p. 123), “[...] busca apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto”. 

 A técnica de pesquisa utilizada foi criar questionário online, que por meio de 

perguntas abertas e fechadas, foi possível levantar informações necessárias para 

finalizar o conteúdo trabalhado. Antes de serem divulgados, foi realizado um pré-

teste com mulheres conhecidas, a fim de identificar algum erro, ambiguidade e/ou 

confusão. Um questionário pode ser definido como, 

Conjunto de questões sistematicamente articuladas, que se destinam 
a levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, 
com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em 
estudo. As questões devem ser pertinentes ao objeto e claramente 
formuladas, de modo a serem bem compreendidas pelos sujeitos 
(SEVERINO, 2013, p. 125) 

Os questionários foram disponibilizados apenas em uma rede social, o 

Facebook. O questionário foi feito em português e em inglês (Apêndice A). Em 

português foi disponibilizado na página do Facebook, além de grupos de viajantes e 

no grupo de Turismo da Universidade Federal Fluminense de Niterói. O questionário 

em inglês foi disponibilizado em grupos de viajantes de diversos países, tais como 

‘Solo Women Travel Tribe’, ‘Travelbff: Women Travel Together’, ‘Women Travellers 

Only! All Girl Escapades’ e ‘Women Who Travel’. A plataforma utilizada para a 

pesquisa foi o google docs, o URL dos sites foram disponibilizado nos grupos 

mencionados anteriormente.  

Observou-se algumas limitações pelo fato de ser um questionário 

disponibilizado na internet. Nem todas as mulheres responderam a todas as 

perguntas dos questionários, porém, mesmo com esse problema, foi possível chegar 

a uma conclusão.  

4.2 COLETA DE DADOS  
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 O questionário foi utilizado como meio para se obter os resultados 

necessários para finalizar o trabalho. A seguir serão detalhados todos os dados e 

questões da pesquisa.  

4.2.1 Sobre o instrumento 

 O questionário online obteve um total de 183 respostas, sendo 153 

respondidas no questionário em português e 33 em inglês, tanto para o perfil de 

mulheres que já viajaram e as que nunca tiveram a experiência de viajar sozinha ou 

com amigas. 

 As perguntas iniciais são de características sócio-demográficas que serviu 

como filtro para as próximas perguntas. Após o preenchimento dessa primeira etapa, 

as mulheres deviam responder duas perguntas chaves para prosseguir, se elas já 

viajaram sozinhas e/ou se já viajaram com amigas. Se a resposta de ambas as 

perguntas fosse ‘não’, elas deveriam seguir a partir do número 13, que era destinado 

para o público feminino que nunca viajou sozinha e/ou com amigas.  

 Dentro dessas perspectivas mencionadas, os perfis eram direcionados para 

questões principais, referentes à segurança e medo. Para melhor compreensão, 

foram feitas perguntas pessoais abertas e fechadas a fim de compreender suas 

vulnerabilidade e entender as percepções de riscos.  

 Para conseguir melhor precisão das respostas, foi feita uma divisão por 

blocos com as partes da pesquisa. O bloco A integra os perfis sócio-demográficos, o 

bloco B integra os perfis das viajantes e o bloco C integra os perfis das que não 

viajam, englobando e detalhando em cada bloco as respostas dos questionários em 

inglês e português.   

4.2.2  Bloco A 

A primeira pergunta foi direcionada para a questão da nacionalidade, visto 

que se viu necessário compreender o contexto cultural em que as respondentes se 

situam. Das 186 mulheres, a maior parcela de respondentes são brasileiras, 
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totalizando 152 mulheres. As 34 mulheres restantes são originárias de diferentes 

países, sendo eles: Argentina, Peru, Estados Unidos, França, Austrália, Áustria, 

Canadá, Nova Zelândia, Egito, Irlanda, Honduras, Inglaterra, Tunísia, Bélgica, 

Alemanha, África do Sul, Argélia, Marrocos e Hungria. A nacionalidade influencia as 

concepções e o modo de pensar, assim como a idade. 

 A segunda pergunta foi realizada com a finalidade de demonstrar o 

percentual de idade das mulheres respondentes. De acordo com a tabulação dos 

dados das idades da pesquisa em português, ficou perceptível que o público variou, 

principalmente, entre 18 a 30 anos, enquanto as idades na pesquisa em inglês 

obteve variação mais distribuída ao relacionar mulheres e viagens. Ao menos uma 

tem idade maior que 60 anos, totalizando as pesquisas em um total de 186 

respondentes.  

 

                                     Figura 2: Faixa etária 
Fonte: Elaboração própria, 2016 

A terceira pergunta foi direcionada ao estado civil das respondentes, a fim de 

entender questões como liberdade e envolvimento da família nas viagens. Em 

ambas as pesquisas, o maior percentual de mulheres viajantes são solteiras. De 186 

respostas, ao menos 160 mulheres são solteiras, como mostra a figura 3. 
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                                     Figura 3: Estado civil 
Fonte: Elaboração própria, 2016 

 A quarta pergunta foi relacionada ao tipo de ocupação profissional das 

mulheres. Tendo em vista que é comum algumas mulheres terem mais de um 

emprego, a pergunta publicada teve mais de uma opção. Num total de 186 

respondentes, a figura 4 revela que a maioria das mulheres (61,81%) são 

estudantes e/ou estão empregadas.     

 

Figura 4: Ocupação profissional 
              Fonte: Elaboração própria, 2016 

 A quinta pergunta foi relacionada à faixa salarial. Para adequar os dados das 

pesquisas a valores em reais, visto que no questionário em inglês foram utilizados 

os valores em dólar e anuais, foi feita uma conversão levando em conta os valores 

do salário mínimo atual de R$ 880,00. Além disso, foi utilizada a conversão do dólar 
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para reais considerando o valor de US$ 1 equivalente a R$ 3,44 (do dia 15/11/2016). 

Num total de 186 respondentes, ao menos 70 mulheres não possuem renda. 

 

                                  Figura 5: Faixa salarial 
                                                    Fonte: Elaboração própria, 2016. 

                      

4.2.3 Bloco B 

 O bloco B foi dividido para o perfil de mulheres que viajam desacompanhadas 

e/ou com amigas. A sexta pergunta do questionário teve como foco saber se essas 

mulheres já viajaram em companhia de amiga(s). Ela foi dividia em mais três 

perguntas (6a, 6b e 6c), pois todas eram dependentes e relacionadas à pergunta 

seis. Em um total de 186 respostas, ao menos 130 mulheres já viajaram com 

amiga(s).  

 

Figura 6: Mulheres que já viajaram com amigas 

                                                   Fonte: Elaboração própria, 2016 
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A pergunta ‘6a’ foi feita como uma pergunta aberta na pesquisa em português 

e fechada em inglês, na qual queria saber quantas vezes essas mulheres já viajaram 

com amigas. Após a tabulação dos dados, de 135 respondentes, a maioria (45,19%) 

já realizou viagens com amigas mais de três vezes. Porém, 7,41% não conseguiram 

se recordar da quantidade exata de viagens por terem realizado diversas vezes. 

 

Figura 7: Vezes em que as mulheres viajaram com amigas 
                                          Fonte: Elaboração própria, 2016 

A pergunta ‘6b’ foi apresentada como uma pergunta aberta com intuito de 

saber quais os locais que essas mulheres foram em suas viagens. Para detalhar 

essas informações, o método utilizado em ambas as pesquisas foi verificar a maioria 

de respostas iguais. Para as viagens feitas no Brasil, o método foi dividir por estados 

e para as viagens estrangeiras, foi dividir por países. No Brasil, o maior índice de 

mulheres viajantes se concentra nas regiões Sudeste e Nordeste, nos quais os 

estados mais visitados foram: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, 

Ceará, Alagoas e Pernambuco. Em viagens feitas para outros países, os continentes 

que mais tiveram visitação foram na Europa e na América do Sul, nos quais os 

países mais visitados foram: Espanha, Portugal, Londres, Alemanha, França, 

Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, Turquia, Tailândia, Nepal, Sri Lanka, 

Jordânia, Japão, Indonésia, Egito, Paquistão, Malásia, Grécia, Irlanda, Islândia, 

Quênia, Marrocos e Argélia.  

Em resposta aos perspectivos locais, a pergunta ‘6c’ foi referente aos anos 

das viagens. De acordo com o total da maioria das respondentes, as viagens 

aconteceram, principalmente, nos anos de 2015 e 2016. É importante ressaltar que 
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algumas mulheres realizaram suas viagens em outros anos, tendo respostas que 

variaram desde 1994 até 2016, porém, em menor porcentagem. 

 A sétima pergunta teve como intuito descobrir se essas mulheres também já 

viajaram sozinhas. A pergunta sete foi organizada da mesma maneira da pergunta 

seis, dividindo-se em ‘7a’, ‘7b’ e ‘7c’. Num total de 186 respostas, ao menos 100 

mulheres já viajaram sozinha (Figura 8). 

 

Figura 8: Mulheres que já viajaram sozinhas 
                                                      Fonte: Elaboração própria, 2016 

A pergunta ‘7a’ (Figura 9) foi aberta na pesquisa em português e fechada em 

inglês, tendo como intuito saber quantas vezes essas mulheres já viajaram 

desacompanhadas. Num total de 105 mulheres, 41,90% realizaram viagens 

sozinhas apenas uma vez.  

 

                     Figura 9: Vezes em que as mulheres já viajaram sozinhas 
                                      Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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A pergunta ‘7b’ referente a quais locais essas mulheres já viajaram, 

demonstra que para esse perfil de viajantes sozinhas mais de 80% viajaram para 

outros países. O continente europeu é o que mais recebeu viagens nesse perfil, 

principalmente na França, Alemanha, Holanda, Portugal, Espanha, Londres, Irlanda 

e Itália. A América do Sul também teve forte visitação, principalmente na Argentina, 

Bolívia, Chile, Peru e Colômbia. Alguns países como Austrália, Nova Zelândia, 

Estados Unidos, Turquia, Indonésia, Egito e Japão também apareceram na 

pesquisa, porém em menor âmbito. No Brasil, os estados mais visitados foram São 

Paulo, tendo a cidade de São Paulo como local mais visitado, o Rio de Janeiro, 

tendo Paraty como cidade mais visitada e Paraná, tendo Curitiba como cidade mais 

visitada.  

Em relação aos anos das viagens, a questão ‘7c’ aponta que a maioria das 

viagens foi realizada de 2012 a 2016. É importante salientar que parte desse perfil 

de mulheres viaja desde 1994, 1999 e 2000. 

  A questão oito foi feita como uma pergunta aberta com a intenção de saber 

os motivos para se viajar só ou em companhia de amiga(s). Para melhor avaliação 

do resultado, o método utilizado foi dividir em tópicos, as intenções das respostas. 

Após a leitura, chegou-se à conclusão de que são quatro os motivos principais 

dessas viagens: 

 Diversão; 

 Liberdade; 

 Disponibilidade; 

 Estudo; 

 Comodidade, e; 

 Exploração. 

A questão nove teve o intuito de saber se essas mulheres se sentem inseguras 

ao viajarem sozinhas. Num total de 135 respostas, as respostas foram próximas, 

porém divergentes nos questionários. A percepção de segurança é mais elevada 

para mulheres estrangeiras. 
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                        Figura 10: Mulheres que se sentem inseguras em viajar só 
                                         Fonte: Elaboração própria, 2016 

A décima pergunta também fez referência à questão de segurança, porém 

relacionada a viagens feitas com amigas. Num total de 134 respostas, ao menos 100 

mulheres não se sentem inseguras em viajarem com amigas, diferentemente da 

segurança relacionada a viagens sozinhas, principalmente para o público feminino 

brasileiro. As mulheres estrangeiras continuam tendo uma sensação de segurança, 

não diferindo de viagens sozinhas (Figura 11). 

 

Figura 11: Mulheres que se sentem inseguras em viajar com amigas 
                                  Fonte: Elaboração própria, 2016 

A décima primeira pergunta foi relacionada ao medo, principalmente se essas 

mulheres sentiram medo em suas viagens. Ela foi dividida em duas perguntas, pois 

há uma dependência de respostas. De acordo com as pesquisas, de 135 

respondentes, pelo menos 80 mulheres já sentiram medo em uma ou várias viagens 

(Figura 12). 
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Figura 12: Mulheres que já sentiram medo em viagens 
                                             Fonte: Elaboração própria, 2016 

A questão ’11a’ refere-se ao que essas mulheres sentiram medo em suas 

viagens. Foi utilizado como método observar as respostas e colocá-las em tópicos. 

No geral, de 85 respostas, chegou-se à conclusão de que o medo relacionado a 

viagens são de: 

 Homens; 

 Ruas escuras; 

 Transportes; 

 Violência; 

 Intenções, e; 

 Cultura e costumes. 

Assim como a questão onze, a pergunta doze foi ramificada em duas. A 

primeira pretendia saber se essas mulheres utilizam técnicas de segurança pessoal 

em suas viagens. Nas pesquisas, de 134 respondentes, ao menos 43 possuem 

técnicas de segurança que possam aplicar caso estejam em risco (Figura 13). 
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Figura 13: Mulheres que possuem técnicas de segurança em viagens 
                                 Fonte: Elaboração própria, 2016 

 A partir das respostas da pergunta anterior, a questão ’12a’ teve como intuito 

saber quais são as técnicas das mulheres que responderam sim. De acordo com a 

maioria, as técnicas de segurança mais utilizadas são: 

 Sempre manter alguém informado sobre as saídas; 

 Fingir estar acompanhada; 

 Não demonstrar ser turista; 

 Usar doleiras; 

 Estar sempre atenta; 

 Não revelar o nome verdadeiro; 

 Usar acessórios para trancar portas, como o door-stop (parador de porta); 

 Não andar sozinha à noite, e; 

 Não ficar bêbada. 

 

4.2.4 Bloco C 

 O último bloco revela o perfil de mulheres que não viajaram sozinhas e nem 

com amiga(s). A décima terceira pergunta foi referente se essas mulheres gostariam 

de viajar sozinhas. Nas pesquisas, de 81 respostas, ao menos 15 mulheres não 

gostariam de viajar desacompanhadas (Figura 14). 
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Figura 14: Mulheres que gostariam de viajar sozinhas 

                                              Fonte: Elaboração própria, 2016 

A questão quatorze tinha como objetivo saber se essas mulheres também 

gostariam de viajar com amigas. Considerando ambos os questionários, de 75 

respondentes no total, 100% das mulheres gostariam de realizar viagens em 

companhia de amigas. 

A próxima pergunta foi dividida em duas. A questão quinze teve como ponto 

principal saber se essas mulheres se sentiriam inseguras em viajarem sozinhas. De 

acordo com as pesquisas, de 78 respostas, ao menos 50 se sentiriam inseguras 

(Figura 15). 

 

Figura 15: Mulheres que se sentiriam inseguras em viajar só 
                                        Fonte: Elaboração própria, 2016 

 A questão ‘15a’ teve como intuito saber o porquê dessas mulheres se 

sentirem inseguras ou não. Ela foi realizada como uma pergunta aberta, na qual 
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após a observação dos dados, foi possível perceber que parte dessas mulheres não 

viajam sozinhas devido a: 

 Falta de segurança nos locais; 

 Medo; 

 Vulnerabilidade; 

 Violência. 

De acordo com algumas das respondentes, descobriu-se por meio das respostas 

que o motivo por não se sentirem inseguras em possíveis viagens são, 

principalmente, por terem confiança e escolherem locais somente em que se 

sentiriam seguras. 

A décima sexta pergunta teve as mesmas características da questão anterior, 

porém remetendo a viagens acompanhadas de amigas. Nas pesquisas, de 75 

respostas, ao menos 50 mulheres não se sentiriam inseguras em viajar com amigas 

(Figura 16). Diferente da questão anterior, em que as mulheres se sentiriam menos 

seguras em viagens desacompanhadas (Figura 15). 

 

Figura 16: Mulheres que se sentiriam inseguras em viajar com amigas 
                                 Fonte: Elaboração própria, 2016 

 A questão ‘16a’ foi publicada como uma questão aberta que tinha como intuito 

saber o porquê delas se sentirem inseguras ou não. Através dos dados, descobriu 

que a maioria (70,67%) não se sente insegura em viagens acompanhadas de 

amigas, principalmente por três razões:  
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 Pela confiança; 

 Pela companhia; 

 Por estar em grupo; 

 Pelo auxílio na proteção, e; 

 Pela intimidação. 

A questão dezessete (Figura 17) tinha como intuito observar os motivos que 

impedem essas respondentes de viajar só ou em companhia de amigas. Foi dada 

como uma questão fechada em que se podia marcar mais de uma opção. Nas 

pesquisas, de 78 respondentes, pelo menos 50 mulheres não viajam devido ao 

medo e insegurança. Grande parte das mulheres também é restringida pela falta de 

recursos financeiros e a falta de tempo. Comparando ambas as pesquisas, o medo 

prevalece mais do que a insegurança por parte das mulheres estrangeiras. 

 

Figura 17: Motivos pelos quais as mulheres não viajam 
                                             Fonte: Elaboração própria, 2016 

 E como última pergunta do questionário, a questão dezoito tinha como intuito 

saber, de acordo com a resposta da questão dezessete, do que essas mulheres têm 

medo. De 25 respostas no total, os medos que mais prevalecem são: 

 De ficar perdida; 

 Da violência; 

 De homens; 

 De não conseguir se comunicar, e; 
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 De estar em uma situação que não consiga sair. 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS  

O detalhamento da coleta de dados foi um meio importante para conseguir 

efetuar uma análise mais aprofundada de ambos os questionários. Os questionários 

são claramente desproporcionais nas respostas, em função da nacionalidade e da 

cultura de cada país. Para essas mulheres viajantes, o meio em que elas estão 

inseridas afeta diretamente na percepção de um lugar. Por exemplo, uma brasileira, 

que por presenciar constantemente anúncios de assaltos e assédios, se sentirá mais 

insegura ao viajar sozinha para regiões do Brasil, e até mesmo para fora do país. É 

algo que se tornou constante, que afeta direta e indiretamente o subconsciente da 

mulher. De algum modo, mesmo que não exista um risco real, ela vai sempre estar 

insegura e atenta nos locais. Isso mostra o quanto é importante saber o país de 

cidadania e suas crenças, normas, práticas e valores culturais para entender as 

percepções de viagens relacionadas ao medo e insegurança. 

Outro fator que interfere no pensamento e psicológico é a idade. A idade 

remete a maturidade e independência. Nos dois questionários, mulheres com idade 

inferior a 18 anos não possuem recursos financeiros para conseguirem viajar 

sozinhas, e, principalmente, não têm autorização dos pais para se fazer viagens 

desse tipo. Ao mesmo tempo, muitas conseguem realizar viagens com amigas, 

porque os pais se sentem mais seguros e confortáveis ao verem suas filhas 

acompanhadas. A idade é uma condição decisiva para a escolha de um destino, 

principalmente pela experiência vivida, seja através de tragédias, conversas e 

alegrias experimentadas, o que altera a percepção sobre certas regiões e o modo de 

se fazer viagens.   

  O estado civil pode ser considerado um fator restritivo para mulheres que 

querem viajar sozinhas ou com amigas. Mulheres solteiras possuem mais liberdade 

para viajar, enquanto mulheres casadas precisam ao menos conversar com seus 

parceiros/as sobre possíveis viagens. Podendo dificultar ainda mais se elas tiverem 

filhos. Filhos pequenos precisam de atenção e cuidado dos pais, quando possuem 
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idades mais avançadas, a independência se torna maior. A mulher pode perder 

temporariamente a liberdade por sua condição maternal e até mesmo pela condição 

do seu parceiro/a. Dependendo da cultura, principalmente se forem casadas, essas 

mulheres devem total satisfação a seus maridos, e algumas precisam de autorização 

dos mesmos para poder viajar. Lembrando que nem sempre a cultura é o fator 

restritivo nesse caso, independente da cultura, existem homens machistas e 

parceiros/as possessivos. Uma viagem nessas perspectivas pode ser algo 

impensável para algumas mulheres. 

 A ocupação profissional também pode ser considerada uma condição 

restritiva para mulheres. Estudantes que não trabalham dependem de recursos 

financeiros para poderem realizar viagens, assim como as que estão 

desempregadas. Porém, essas mulheres possuem mais tempo, pois seu tempo é 

apenas ocupado pelos estudos (considerando que são mulheres solteiras e que não 

têm filhos). Já mulheres que trabalham e estudam possuem recursos, porém o 

tempo disponível é mínimo para se realizar viagens. O que interfere ainda mais é a 

faixa salarial. Como muitas responderam no questionário em português, a faixa 

salarial mensal não passa de um salário mínimo (que atualmente, em 2016, é de 

880 reais), ou vai de um até três salários mínimos. Se essas mulheres forem 

totalmente dependentes de si, esse dinheiro é suficiente para pagar suas despesas, 

sobrando quase ou nada para conseguir realizar viagens. Assim como a pesquisa 

em inglês, a maioria recebe uma quantidade inferior a 10 mil dólares anuais, o que 

aproximadamente dá 833 dólares mensais, próximo a 2.865 reais2. Como dito 

anteriormente, esse dinheiro pode ser suficiente para contas e questões pessoais, 

dependendo ainda mais do estilo de vida e do meio em que vive.  

 As viagens realizadas por essas mulheres foram divididas com amigas e 

sozinhas para entender o quanto as percepções mudam quando estão em 

companhia ou não. De acordo com o perfil de brasileiras, mais da metade das 

respondentes já viajaram com amigas diversas vezes, principalmente em regiões do 

Brasil e em países da América do Sul. Para viagens realizadas no próprio 

continente, a mobilidade é feita de forma mais fácil e até mesmo mais barata. 

Existem diversos meios de transporte públicos que contribuem para que viagens 

                                                           
2 Valor adquirido a partir da cotação do dólar, onde 3,44 reais é referente a 1 dólar, em 15/11/2016. 



71 

 

sejam realizadas mais facilmente. Atualmente, existem ônibus que saem do Brasil 

para regiões do Peru, Argentina, Paraguai. Isso abre mais espaço e concorrência, 

principalmente quando relacionado a companhias áreas, que é o principal meio de 

transporte mundial para o turismo. As mulheres que praticam backpacks optam, 

muitas vezes, por transportes com preços mais baratos, e isso se dá principalmente 

pelos recursos limitados e porque têm como intuito conhecer diversos outros lugares 

na mesma viagem. 

 Viagens feitas no próprio país são mais cômodas e fáceis de serem 

programadas com amigas. Essa comodidade pode ser afetada pelas questões sócio 

demográficas mencionadas, como a idade, renda e tempo. Viagens para perto ao 

local de residência são práticas e fáceis de serem realizadas com amigas, podendo 

ser feita em um final de semana, por exemplo.  

 As mulheres que responderam ao questionário em inglês optam por viajarem 

principalmente em países da Europa, também pela praticidade. Os países europeus 

são muito próximos, o que possibilita as mulheres poderem se mobilizar facilmente, 

principalmente em trens. A Europa tem vantagens demográficas que ajudam no 

turismo, recebendo milhões de visitantes por ano. As mochileiras aproveitam esse 

espaço para conhecer diversos países em uma única viagem. 

 Ficou claro que o perfil de mulheres viajantes é algo presente, que expandiu 

principalmente no século XXI. As mulheres passaram a ter mais liberdade e 

independência econômica, o que contribuiu para essa prática do turismo. Na 

pesquisa, algumas mulheres demonstraram que viajar sozinha ou em companhia de 

amigas já era possível no século XX, porém em menor âmbito. E esse modo de 

fazer o turismo antigamente se dava pelas condições sociais que essas mulheres 

estavam envolvidas. 

 Viajar sozinha ainda não foi algo possível para muitas respondentes 

brasileiras, enquanto a maioria das respondentes estrangeiras já realizou viagens 

diversas vezes sozinhas. As poucas brasileiras que viajaram sozinhas optaram por 

sair do país. O nível de segurança em países da Europa, principalmente, é visto 

como mais elevado. As percepções sociais do dia a dia possibilitam à mulher criar 

uma insegurança real ou não em suas viagens.  
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 Para compreender melhor esse perfil de viajantes, observou-se que são 

vários os motivos para essas mulheres realizarem viagens. Dentro os tópicos 

gerados na coleta de dados, foram seis os principais motivos, tais como: 

comodidade, disponibilidade, liberdade, diversão, estudo e para explorar. A 

comodidade está relacionada ao fato de não ter ninguém interessado ou mesmo 

disponível para acompanhar. A pessoa se sente mais cômoda de viajar sozinha, de 

acordo com uma das respondentes “viajo sozinha porque não tenho companhia, os 

assuntos que envolvem a viagem não permitem que outra pessoa me acompanhe”. 

A disponibilidade está estritamente ligada com a indisponibilidade de outras 

mulheres para viajar, seja por motivos financeiros, falta de tempo ou problemas 

pessoais. Para uma das respondentes “os amigos não têm tempo ou orçamento, 

então eu percebi que era mais flexível ir por conta própria”.  

A liberdade se dá pelo fato de poder fazer o que quiser sem restrição de 

ninguém, mesmo que seja de uma amiga. Para uma das respondentes, “viajar 

sozinha é bom, pois você tem total liberdade para escolher o que fazer, quando 

fazer e como fazer. Dependendo da companhia essas escolhas não são fáceis”. A 

diversão está relacionada a viagens acompanhadas de amigas. Com outras 

mulheres, a diversão pode se tornar maior. Uma das respondentes exemplifica 

“acompanhada porque a experiência sempre se torna melhor e/ou mais divertida”.  

O estudo, por sua vez, está ligado a viagens realizadas com objetivo de 

aprendizado, desde o estudo da língua local até ingressar em uma escola ou 

universidade. De acordo com uma das respondentes “fui fazer um intercâmbio”. 

Explorar a região está mais direcionado para viagens sozinhas, pois a interação com 

os residentes e conhecimento da cultural local passa a ser maior, sem estar presa e 

voltada diretamente para uma possível acompanhante. De acordo com uma das 

mulheres “eu gosto de explorar no meu próprio ritmo, sem ter que me preocupar com 

o estilo de viagem de outra pessoa”. 

 O motivo para se realizar uma viagem é um ponto importante para a 

compreensão de cada indivíduo, assim como suas inseguranças e medos. A 

pesquisa focou, principalmente, para compreender as sensações de insegurança e 

medo. Muitas mulheres brasileiras se sentem mais inseguras quando viajam 

sozinhas e menos inseguras quando estão acompanhadas. Uma companhia, 
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mesmo sendo mulher, cria a ideia de ter mais segurança e força (seja psicológica ou 

física). Um agressor pode se sentir intimidado pelo fato de ter um grupo de 

mulheres. Porém, nem sempre a segurança está associada a números, o risco é 

algo presente na sociedade, mesmo que em diferentes formas e em menores 

âmbitos. Como já foi observado no capítulo anterior, mulheres estão sucintas aos 

riscos, e elas são mais vulneráveis a eles. A ideia de que quanto mais mulheres 

melhor, pode ser equivocada quando relacionada às questões de segurança. Por 

estarem em grupos, elas passam a estarem mais vulneráveis a olhares, mais 

expostas e menos atentas. 

 Ao se comparar as respostas do questionário em português com as respostas 

do questionário em inglês observa-se que o perfil de mulheres do segundo em 

relação ao primeiro, no geral, não sentem inseguranças em suas viagens. Essa 

diferença se dá sobretudo, pelo meio em que vive e a percepção que se tem do seu 

próprio país. As mulheres respondentes são de países que têm um índice de 

violência contra a mulher menor, se for comparado ao Brasil. O Brasil está na 5ª 

posição do ranking global de violência contra a mulher, incluindo assassinatos. 

Estando atrás somente de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia 

(FRANCHESCHINI, 2015). Para muitas mulheres estrangeiras, o risco está mais 

associado a questões ambientais e de guerras. 

 Por outro lado, a sensação de medo é maior que a insegurança para essas 

mulheres estrangeiras. Mesmo não se sentindo inseguras, elas têm medo de que 

algo possa acontecer, principalmente ao saberem de suas vulnerabilidades. Nas 

pesquisas, foram seis os medos em viagens, principalmente de homens, de ruas 

escuras, transportes, violência, intenções e cultura e costumes. 

 Muitos homens acham que a mulher deve ser submissa a eles. Eles 

acreditam que possuem dominação sobre o corpo da mulher, e quando são 

confrontados, existe a possibilidade de algum tipo de agressão. As agressões físicas 

e psicológicas são as mais temidas pelas mulheres em viagens, e por isso, elas 

evitam andar sozinhas à noite e em ruas escuras. Por ser mulher e vulnerável, em 

alguns lugares, andar em ruas escuras é estar perante a um risco ou violência. A 

violência pode ser caracterizada de diversas formas, porém, quando ela está 

associada a viagens o maior medo por parte das mulheres é de estupros e assaltos.  
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O transporte público é indispensável em suas viagens, e estes estão 

propensos a roubos e/ou abusos físicos. Para utilizar transportes públicos, é preciso 

ficar sempre atenta aos pertences, assentos e evitar dormir. O desconhecido pode 

gerar desconforto em algumas situações, não conhecer a cultura e costume local 

pode ser um choque ao se realizar uma viagem. É importante conhecer o ambiente 

antes de encará-lo de vez. De acordo com uma das respondentes,  

o fato de eu ser mulher e os inúmeros modos de violência na qual 
estamos sujeitas diariamente, e até mesmo estar com amigas não 
nos faz mais seguras numa sociedade misógina que odeia mulheres. 

Para outra respondente, o maior medo é de “não saber quais são as 

intenções das pessoas e não saber o que fazer ou para onde ir em uma situação de 

risco”. Algumas mulheres também relataram situações que causaram medo em suas 

viagens, principalmente pelas intenções dos homens. De acordo com uma delas,  

fui seguida por um homem quando fui ao banheiro de uma rodoviária 
na qual o ônibus fez uma parada. Um homem desconhecido sentou 
no assento vazio ao meu lado, mesmo não tendo comprado a 
passagem para aquele assento. Um homem ficou me observando 
dormir durante a viagem, dentre outras situações. 

Para conseguir de algum jeito burlar ou atrasar um possível risco, algumas 

mulheres, antes de viajar, preparam técnicas de segurança pessoal. Minimizar um 

risco é algo imprescindível para a segurança da mulher, tanto para o local que reside 

quanto para viagens. As técnicas mais utilizadas para essas mulheres em viagens 

são sempre manter pessoas informadas, fingir estar acompanhada, não aparentar 

ser turista, usar doleiras, estar sempre atenta, não dar o nome real, usar acessórios 

para trancar portas, não andar sozinhas à noite e não ficar bêbada. Uma das 

respondentes vê o conhecimento sobre o local como necessário para as técnicas de 

segurança. Para ela, 

planejar os roteiros anteriormente, sempre passando por ruas mais 
conhecidas e em horários comerciais. Buscar não levar consigo 
muitas coisas de valor e agir da forma mais natural possível (vulgo, 
não parecer turista). 
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 Algumas mulheres relataram levar objetos que possam ajudar em possíveis 

ataques, como fios, canetas, doleiras, cadeados, gás de pimenta e chaves. Até um 

simples cabelo preso pode ajudar a mulher a se desvencilhar de um puxão, por 

exemplo. Uma mulher relata que após um incidente de deixar a porta aberta e ver 

que suas coisas foram mexidas, ela passou a utilizar o door-stop (parador de porta). 

De acordo com ela,  

eu sempre tenho um door-stop comigo, além de nunca andar sozinha 
a noite em ruas escuras. Eu também não dou meu nome real, nem 
onde estou hospedada, caso seja abordada por um homem que não 
conheço. 

 O medo passa a ser um fator restritivo para muitas mulheres que querem 

viajar. Ficou claro que o perfil de não viajantes nessas perspectivas se dá, 

pincipalmente, pela insegurança de se viajar sozinha. As brasileiras preferem poder 

viajar com amigas a viajar sozinha, quando levam a segurança em consideração.  A 

falta de segurança em algumas regiões que são propensas a violência são 

descartadas por esse público. 

Medo da violência contra mulheres (tais como: estupro e outros meios 
de abusos). Esse medo, em geral, é causado pelas várias notícias 
que tenho acompanhado pelo mundo de casos de estupro e violência 
sexual contra mulheres que viajam sozinhas ou com uma amiga. 
Tomo como exemplo a Índia, um país que adoraria conhecer, mas 
que dentre outros fatores, não vou por conta do medo. 

 As estrangeiras não têm a mesma sensação de medo comparada as 

brasileiras. Se fossem viajar sozinhas ou com amigas, elas teriam confiança e 

escolheriam somente locais que considerassem seguro. Outras mulheres dariam 

suporte e uma falsa segurança de própria proteção. Como dito anteriormente, o 

medo de viajar por parte das mulheres brasileiras se dá pelo convívio social e a 

mídia. A mídia é um meio fundamental para idealização de um lugar. Se uma região 

sofre constantes ataques terroristas que são noticiados constantemente, vai haver 

um declínio do turismo no local. Assim como algum tipo de epidemia, por exemplo o 

Brasil em 2015, através do Zika Virus, que afetou o turismo em alguns estados. O 

surto era noticiado todos os dias nas mais diversas transmissoras. A percepção de 

um lugar também é afetada quando há muitos relatos de violência contra a mulher, 
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independentemente do tipo. As mulheres buscam ambientes em que elas se sintam 

seguras e confortáveis, sem ter preocupação a cada minuto. Se através da mídia 

elas criarem uma percepção de local, mesmo que seja errada, elas vão se restringir 

e provavelmente procurarão outros locais.  

 O medo para algumas dessas mulheres, pode ser pelo simples fato de não 

saber lidar com algum tipo de situação. Para uma delas, o maior medo é de 

“acidentalmente entrar em alguma situação que não conseguiria sair”. Para outras, o 

medo é algo constante em seus cotidianos, e eles não se diferem em relação a 

viagens.  

Estar sozinha de forma geral, se não for no lugar que eu estou 
acostumada, me dá medo. Medo de ser enganada, medo de não 
conseguir me comunicar, medo de acontecer um acidente, medo de 
ninguém da minha família saber de mim.  

 Ainda, para muitas, os principais motivos para não conseguir viajar se dá 

principalmente pela falta de recursos financeiros e tempo. Mesmo viagens mais 

baratas carecem de dinheiro para serem feitas e de tempo disponível. Trabalho e 

filhos são os fatores que impossibilitam a mulher de ter tempo sobrando para se 

fazer viagens.  
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo deste presente estudo foi analisar a percepção de mulheres que 

viajam só ou acompanhada de outras mulheres com a finalidade de conhecer suas 

inseguranças e medos relacionados as viagens, além de verificar quais os principais 

motivos que as fazem sentir essas sensações. Os resultados obtidos indicam que as 

brasileiras se sentem mais inseguras em relação às estrangeiras. Porém, ao mesmo 

tempo em que elas não se sentem inseguras, elas sentem medo. Um medo que é 

variável em diferentes países.  

O medo e a insegurança são sensações que acompanham as mulheres 

desde o patriarcado, como mencionado no primeiro capítulo. Mesmo que implícito, o 

risco era real devido suas inferioridades e obrigações. O patriarcado, o capitalismo e 

mudanças sociais levantaram muitos questionamentos, principalmente por parte das 

mulheres que não estavam mais satisfeitas com esse modelo social. Mesmo com o 

ganho da liberdade da mulher, os homens demonstram atitudes que ainda 

remontam ao patriarcado. O machismo foi proveniente do patriarcado e do 

capitalismo, e até hoje, existem fortes características dele na sociedade. O medo 

acompanha a mulher, porque elas sabem de suas limitações e vulnerabilidades. 

Mesmo não sendo real, ele foi construído no imaginário feminino. 

  Os tipos de violência contra a mulher vivenciada em seu dia a dia, através 

das mídias e em seu próprio cotidiano também contribuíram para a percepção sobre 

os medos e inseguranças. A violência é uma das formas de demonstrar que os 

homens ainda se sentem superiores em relação às mulheres, e que são feitas tanto 

de forma explícita como implícita. De pequenas até grandes atitudes que denigrem a 

imagem das mulheres e as fazem se sentir impotente.  

 Assassinatos, agressões físicas, estupro, abuso sexual, chantagem 

emocional, linguagem e publicidade sexista por parte das mídias são alguns dos 

tipos de violência que mais as mulheres temem, em qualquer parte do mundo. É um 

fator real que acomete todos os países do mundo, em regiões desenvolvidas e 

subdesenvolvidas, do oriente ao ocidente. As culturas são essenciais para entender 

esse contexto, principalmente porque em muitos países a mulher é restringida de 

várias formas. Uma mulher ocidental pode ser mal vista em alguns países do 
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ocidente, principalmente pelas roupas. A indumentária pode atrair olhares e abusos 

verbais nesses países, pois elas passam a chamar mais atenção. O homem, mesmo 

entendendo que existem diferenças culturais e que essas devem ser respeitadas, 

não as cumpre.  

 Essas questões afetam a prática do turismo em alguns destinos. O destino 

pode ser mal interpretado por questões culturais e pelos constantes relatos de 

violência contra mulher. Uma mulher que viaja desacompanhada prefere destinos 

que a fazem se sentir mais segura e com menos medo, e ainda assim, ela está 

sempre atenta. Uma viajante sozinha busca se resguardar em seu modo de impor, 

de vestimenta, de não aparentar ser turista, principalmente porque elas sabem que 

existe um risco. Essas mulheres não levam em consideração apenas o risco 

psicológico e físico por parte dos homens ao viajar, elas buscam se sentirem 

seguras em todos os tipos de riscos que elas estão vulneráveis.  

 Ao estarem sozinhas em viagens, todos os riscos são levados em conta. Se 

um destino tem constantes desastres naturais, a preocupação se torna maior com os 

riscos ambientais. Em certas situações, elas têm medo de não conseguirem se 

comunicar com familiares ou mesmo com alguém que possa ajudar. Riscos 

associados a guerras também restringem a escolha de um destino, principalmente 

para esse público feminino. 

 Ao mesmo tempo que elas estão vulneráveis a vários tipos de riscos, elas 

também conseguem diminuir a probabilidade de sofrer algum acidente. Nos riscos 

associados a guerras e causas naturais, um destino que é afetado constantemente 

se torna menos procurado. É uma situação real que está acontecendo, que alguns 

povos estão vivenciando, como é o caso da Síria atualmente. A mulher pode querer 

ir para essas regiões, mas, ao mesmo tempo, ela tem total consciência desses 

acontecimentos. Porém, riscos físicos e psicológicos associados à violência contra a 

mulher por homens não se intitula como um acontecimento certeiro. Pode vir a 

acontecer ou não, independente da região.  

 O risco, nesses aspectos, podem ser reais ou apenas imaginários. Como 

destacado no capítulo 4, o ambiente em que a mulher vive cria múltiplas ideias e 

pensamentos sobre a sociedade como um todo. Se ela se sente segura, não 
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vivencia muitos casos de violência, não tem conflitos políticos constantes em seu 

país de origem, ela naturalmente não se sentirá insegura em suas viagens. Mulheres 

que viajam com intuito de praticar atividades de risco também se sentem mais 

seguras de si, pois passam a estar cara a cara com o perigo.  

 A predisposição de algumas mulheres para viajar para determinado local é 

mais influenciada pelas questões de segurança do respectivo ambiente do que pelos 

seus medos e inseguranças pessoais. Assim como, algumas mulheres enaltecem 

seus medos e inseguranças sem ao menos conhecer a segurança do destino 

turístico.  

Em ambos os casos, ainda se necessita de estudos aprofundados sobre os 

impactos que essas mulheres viajantes geram em um destino turístico, assim como 

as questões de segurança para elas. É indispensável analisar e estudar esse novo 

perfil de mulheres viajantes, principalmente porque é um gerador de renda para os 

locais. Ainda são muito escassos os conteúdos teóricos acerca desses temas, 

entender esse perfil é necessário para ajudar na promoção de um destino e colocar 

em prática estratégias de segurança nas localidades.  

Se os governos usufruírem de políticas públicas que tendem a melhorar a 

percepção do lugar em relação à segurança e diminuir incidentes, eles criarão uma 

base para maior acesso desse perfil de mulheres viajantes. A partir do que foi 

analisado na pesquisa, recomenda-se que os estudos sejam desenvolvidos para 

esse perfil de viajante. É necessário buscar através do marketing e políticas públicas 

uma melhora na gestão dos destinos turísticos para essas mulheres, principalmente 

na área da segurança. Esse perfil de viajantes é considerado recente para o turismo, 

porém promissor, que necessita de entendimento e pesquisas acerca do assunto. 

  



80 

 

REFERÊNCIAS  

AOLAIN, F. N. Women, vulnerability and humanitarian emergencies. Michigan 

Journal of gender and law, 2011. 

BARRETO, M. D. P. S. L. Patriarcalismo e o feminismo: uma retrospectiva histórica, 

Dezembro 2004. 

BARSTED, L. L. Os direitos humanos na perspectiva de gênero, 2001. 

BAXANDALL, R.; GORDON, L. Second-wave feminism. In: HEWITT, N. A. A 

companion to american women's history. 2002. 

BECK, U. Living in the world risk society. Economy and society, 2006. 

BLAY, E. A. 8 de março: conquistas e controvérsias. Estudos feministas, 

Florianópolis, 2001. 

BORIS, G. D. J. B.; CESÍDIO, M. D. H. Mulher, corpo e subjetividade: uma análise 

desde o patriarcado à contemporaneidade. Revista Mal Estar e Subjetividade, 

Fortaleza, v. 7, Setembro 2007. 

BRAUCH, H. G. Threats, challenges, vulnerabilities and risks in environmental and 

human security, 2005. 

BRYSON, V. Femnist Political Theory. 2ª. ed. 2003. 

CANADA, G. A. Her Own Way: a woman's safe-travel guide. travel.gc.ca, 2013. 

Disponivel em: <https://travel.gc.ca/docs/publications/her_own_way-en.pdf>. Acesso 

em: 27 out. 2016. 

CAVALCANTI, V. R. S. Mulheres em ação: revoluções, protagonismo e práxis dos 

séculos XIX e XX. Projeto história, São Paulo, p. 243-264, junho 2005. 

COOPER, C.; HALL, C. M.; TRIGO, L. G. G. Turismo contemporâneo. 2011. 

CROSON, R.; GNEEZY, U. Gender differences in preferences. 2004. 

CUTTER, S. L. A ciência da vulnerabilidade: modelos, métodos e indicadores. 

Revista crítica de ciêncis sociais, 2011. 

DELGADO, M. L. Violência patrimonial contra a mulher. Migalhas, 2014. Disponivel 

em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI206716,91041-

Violencia+patrimonial+contra+a+mulher>. Acesso em: 08 nov. 2016. 

DOLNICAR, S. Understanding barriers to leisure travel-tourist fears as a marketing 

basis, 2005. 



81 

 

ELLIN, N. Fear and city building. The Hedgehog Review, 2003. 

FAUSTO, B. História do Brasil. 14ª. ed. 2012. 

FERREE, M. M. Resonance and radicalism: Feminist framing in the abortion debates 

of the United States and Germany. American Journal of sociology, 2003. 304-344. 

FLOYD, M. F.; PENNINGTON-GRAY, L. Profiling risk perceptions of tourists. Annals 

of tourism research, 2004. 

FOLLADOR, K. J. A mulher na visão do patriarcado brasileiro: uma herança 

ocidental. Revista fato e versões, v. 1, 2009. 

FOUNDATION, T. R. Methodology: Most dangerous transport systems for women. 

Thomson Reuters Foundation News, 2014. Disponivel em: 

<http://news.trust.org/spotlight/most-dangerous-transport-systems-for-

women/?tab=methodology>. Acesso em: 28 out. 2016. 

FRANCHESCHINI, M. Brasil é o quinto país do mundo em ranking de violência 

contra a mulher. G1, 2015. Disponivel em: 

<http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/11/brasil-e-o-quinto-pais-do-mundo-em-

ranking-de-violencia-contra-mulher.html>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

FUREDI, F. The only thing we have to fear is the 'culture of fear' itself, 2007. 

G1. #viajosozinha: como a morte de duas turistas argentinas levou a debates sobre 

assédio. G1, 2016. Disponivel em: 

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/viajosozinha-como-morte-de-duas-

turistas-argentinas-levou-debate-sobre-assedio.html>. Acesso em: 29 out. 2016. 

GARG, A. A study of tourist perception towards travel risk factors in tourist decision 

making, 2012. 

GIORGI, R. D. O risco na sociedade contemporânea , 1994. 

GOLLO, C. G. Segurança e turismo: percepções quanto ao aspecto 

"segurança" de um destino turístico, como forma de mantê-lo atrativo e 

competitivo. Universidade Caxias do Sul. Caxias do Sul. 2004. 

GUERREIRO, M.; BRÁS, M.; MENDES, J. Imagem e segurança nos destinos 

turísticos. In: AMORIM, E.; SOARES, C.; TARLOW, P. Segurança um desafio para 

os setores de lazer, viagens e turismo. 2015. 

GUILLAUMONT, P. On the economic vulnerability of low income countries, 1999. 

GURGEL, T. Feminismo e luta de classe: história, movimento e desafios teóricos 

políticos do feminismo na contemporaneidade, 2010. 



82 

 

HARRIMAN, G. R. Fear, anxiety and the brain (physiology). Explorable, 2015. 

Disponivel em: <https://explorable.com/e/fear-anxiety-the-brain-physiology>. Acesso 

em: 08 nov. 2016. 

HOOKS, B. Feminism is for everybody: passionate politics. 2000. 

JONES, J. 19th century european middle class. WCU Courses Server, 1997. 

Disponivel em: <http://courses.wcupa.edu/jones/his311/notes/mid-clas.htm>. Acesso 

em: 07 set. 2016. 

KABEER, N. Violence against women as 'relational vulnerability: Engendering 

the sustainable human development Agenda. PNUD. 2014. 

KVRGIC, D. Fear of travel: 11 fears that stop you from traveling. Lifehack, 2015. 

Disponivel em: <http://www.lifehack.org/272300/fear-travel-11-fears-that-stop-you-

from-traveling>. Acesso em: 07 nov. 2016. 

LORBER, J. The variety of feminisms and their contribution to gender equality. 

Bibliotheks, 1997. 

MACHADO, M. D. B. T. Turismo, medo e violência. Turismo & Sociedade, Curitiba, 

2013. 

MANN, S. A.; HUFFMAN, D. J. The decentering of second wave feminism and the 

rise of the third wave. Science & Society, Janeiro 2005. 

MANSFELD, Y.; PIZAM, A. Tourism, security and safety: from theory to practice. 

2011. 

MARTIN-BARBERO, J. Dos meios às medições. Comunicação, cultura e 

hegemonia. UFRJ, 1997. 

MCNAMARA, K. E. A typology of solo independent women travellers. International 

Journal of Tourism Research, 2010. 

MÉNDEZ, N. P. Do lar para as ruas: capitalismo, trabalho e feminismo, 2005. 

MERGÁR, A. A representação do gênero feminino nos autos criminais na 

província do Espírito Santo (1853-1870). Universidade Federal do Espírito Santo. 

Vitória. 2006. 

MESTRE, M. B. A. Mulheres do século XX: memórias de trajetórias de vida, 

suas representações (1936-2000). Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2004. 

MORAES, C. C. D. A.; TRENTIN, F. Segurança e risco turístico. In: AMORIM, E.; 

SOARES, C.; TARLOW, P. Segurança um desafio para os setores de lazer, 

viagens e turismo. 2015. 



83 

 

MOREIRA, P. Stealth risks and catastrophic risks: on risk perception and crisis 

recovery strategies. In: SCOTT, N.; LAWS, E.; PRIDEAUX, B. Safety and security 

in tourism: recovery marketing after crises. 2010. 

MYTHEN, G.; WALKLATE, S. Beyond the risk society: critical reflections on risk 

and human security. New York. 2006. 

NADER, M. B. A condição masculina na sociedade. Dimensões, 2002. 

NEUNSINGER, S. Interntional women's day: a prism for women's political work. 

2010. 

ODPM. Vulnerability and risk. Office of Disaster Preparedness and Management, 

2013. Disponivel em: <http://odpm.gov.tt/node/162>. Acesso em: 01 nov. 2016. 

OLIVEIRA, A. B. D. Segurança humana: avanços e desafios na política 

internacional. Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 2011. 

OLIVEIRA, L. R. C. D. Existe violência sem agressão moral? Brasileira de Ciências 

Sociais, 2008. 

PAGE, S. Feminism and the third wave: Politicising of sociology of religion? 

University of Nottingham. 2006. 

PEDRO, C. B.; GUEDES, O. D. S. As conquistas do movimento feminista como 

expressão do protagonismo social das mulheres, 2010. 

PERRY, S. Empowering women in business and the professions: A question of skills. 

In: KEARNEY, M.-L. Women, power and the academy: From rhetoric to reality. 

2000. 

PNUD. Human development report. New York. 1994. 

PROBST, E. R. A evolução da mulher no mercado de trabalho, Santa Catarina, 

2003. 

REMY-HÉBERT, B. The first women's movement: suffragist sstruggles in the 

19th and early 20th centuries. 2011. 

RYAN, C. Crime, violence, terrorism and tourism. Tourism Management, 1993. 

SANTOS, C. M. Da delegacia da mulher à Lei Maria da Penha: Absorção/tradução 

de demandas feministas pelo Estado. Crítica de ciências sociais, p. 153-170, 

Junho 2010. 

SANTOS, J. L. D. O que é cultura. 14. ed. Brasiliense, 1994. 

SCOTT, N.; LAWS, E.; PRIDEAUX, B. Safety and security in tourism: recovery 

marketing after crises. 2010. 



84 

 

SEAVONE, L. Gênero, feminismos e políticas sociais. In: SOUZA, L. A. F. D.; 

MAGALHÃES, B. R. D.; SABATINE, T. T. Desafios a segurança pública. 2012. 

SEMANA. Bogotá: la ciudad más peligrosa para las mujeres que usan transporte 

público. Semana, 2016. Disponivel em: 

<http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-la-ciudad-mas-peligrosa-para-las-

mujeres-que-usan-transporte-publico/466220>. Acesso em: 29 out. 2016. 

SERRANO, J. L. A diferença risco/perigo. Estudos jurídicos, 2009. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª. ed. Cortez, 2013. 

SHAKYA, M. Risk, vulnerability and tourism in developing countries: the case of 

nepal. 2009. 

SILVA, E. M. D. C. E. A marca da matriarca na terra do patriarcado: a 

ressignificação do poder da mulher nos discursos da presidente Dilma. 

Universidade Lusófona de humanidades e tecnologias. Lisboa. 2014. 

SINGH, S. R.; EGHDAMI, M. R.; SINGH, S. The concept of social vulnerability: A 

review from disasters perspectives. International Journal of Interdisciplinary and 

multidisciplinary studies, 2014. 

SIQUEIRA, C. K. B. As três ondas do movimento feminista e suas repercussões no 

direito brasileiro, Belo Horizonte, 2015. 

SOUZA, E. D. Bandeiras feministas na luta pela igualdade de gênero. Revista 

espaço acadêmico, Maio 2010. 

SOUZA, F. S. D. Segurança e as turistas mulheres pelo mundo. In: AMORIN, E.; 

SOARES, C.; TARLOW, P. Segurança um desafio para os setores de lazer, 

viagens e turismo. 2015. 

SOUZA, H. L. D.; CASSAB, D. L. A. Feridas que não se curam: A violência 

psicológica cometida à mulher pelo companheiro, 2010. 

STERLACCHINI, S. Vulnerability assessment: concepts, definitions and methods, 

2011. Disponivel em: <http://www.changes-

itn.eu/Portals/0/Content/2011/Poland/Sterla_CHANGES_final_2011.pdf>. Acesso 

em: 08 nov. 2016. 

TÁBOAS, Í. D. M. Z. "Diga-me, quem te deu o direito soberano de oprimir meu 

sexo?" A afirmação histórica dos direitos das mulheres. O Direito Alternativo, v. 1, 

p. 258-280, Agosto 2011. 



85 

 

TANG, S. The social evolutionary phschology of fear (and trust): or why is 

international cooperation difficult?, Shanghai, 2010. 

TELES, M. A. D. A.; MELO, M. D. O que é violência contra a mulher? São Paulo: 

2002. 

TIMOTEO, C. Q. As transformações do movimento feminista no Brasil e sua relação 

com a américa latina , 2013. 

TRIPADVISOR. Uma a cada quatro brasileiras viaja sozinha. Tripadvisor public 

relations, 2015. Disponivel em: 

<https://prweb.tripadvisor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7176

:uma-a-cada-quatro-brasileiras-viaja-sozinha&catid=118:press-

releases&Itemid=188>. Acesso em: 07 nov. 2016. 

UNAH, J. I.; DENNIS, O. Simone de Beauvoir's philosophical sexism: implications for 

the philosophy of posterity. Forum on Public Policy, 2011. 

UNISDR. Terminology. The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 

2009. Disponivel em: <https://www.unisdr.org/we/inform/terminology >. Acesso em: 

01 nov. 2016. 

WILSON, E.; LITTLE, D. E. A 'relative escape'? the impact of constraints on woman 

who travel solo. Tourism Review International, 2005. 

WOLFE, L. Women alert to travel's darker side. The New York Times, 2014. 

Disponivel em: <http://www.nytimes.com/2014/05/25/travel/women-alert-to-travels-

darker-side.html?_r=1%20(>. Acesso em: 29 out. 2016. 

ZANETTI, J. P. Jovens feministas: um estudo sobre a participação juvenil no 

feminismo do Rio de Janeiro. Universidade Federal Fluminense. Niterói. 2009. 

 

  



86 

 

APÊNDICE – QUESTIONÁRIOS SOBRE MULHERES E VIAGENS 

 

QUESTIONÁRIO EM PORTUGUÊS 

 

1. Nacionalidade:* 

      ________________________________________________________________ 

 

2. Faixa etária:* 

o Menos de 18 

o 18 – 25 

o 26 – 30 

o 31 – 35 

o 36 – 40 

o 41 – 45 

o 46 – 50 

o 51 – 55 

o 56 – 60 

o Mais de 60 

 

3. Estado civil:* 

o Solteira 

o Casada 

o Viúva 

o Em união estável 

o Divorciada 

 

4. Ocupação profissional:* 
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□ Estudante 

□ Profissional liberal / Empresária 

□ Servidora pública / Militar  

□ Empregada no setor privado 

□ Empregada rural / Agricultora 

□ Autônoma / Prestadora de serviços 

□ Não trabalha / Desempregada 

□ Outro: _________________________________________________________ 

 

5. Faixa salarial:* 

o Não possui renda 

o Até 1 salário mínimo  

o Mais de 1 até 3 salários mínimos 

o Mais de 3 até 5 salários mínimos 

o Mais de 5 até 7 salários mínimos 

o Mais de 7 até 10 salários mínimos 

o Mais de 10 até 20 salários mínimos 

o Mais de 20 salários mínimos  

 

6. Já viajou com alguma amiga ou amigas?* 

o Sim 

o Não 

 

     6a. Se sim, quantas vezes? 

     _________________________________________________________________ 

     6b. Para qual ou quais locais? 

     _________________________________________________________________ 
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     6c. Qual ano? (Se a resposta anterior for mais de uma, coloque os anos 

respectivamente aos locais) 

     _________________________________________________________________  

7. Já viajou sozinha?* 

o Sim 

o Não 

 

Se a resposta da questão 6 e 7 forem não, vá para a questão 13. 

     7a. Quantas vezes? 

     _________________________________________________________________ 

    7b. Para qual ou quais locais? 

     _________________________________________________________________ 

    7c. Qual ano? (Se a resposta anterior for mais de uma, coloque os anos 

respectivamente aos locais). 

    _________________________________________________________________ 

8. Quais os motivos para viajar só e/ou acompanhada de amigas? 

_________________________________________________________________ 

9. Sente-se insegura em viajar sozinha? 

o Sim 

o Não 

 

10.  Sente-se insegura em viajar com amigas? 

o Sim 

o Não 

 

11.  Sentiu medo em alguma dessas viagens?  
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o Sim 

o Não 

 

     11a. Se sim, o que a fez sentir medo? 

     _________________________________________________________________ 

12.  Teria alguma técnica de segurança pessoal para viagens? 

o Sim 

o Não 

     12a. Se sim, qual ou quais seriam? 

     _________________________________________________________________  

As seguintes perguntas são destinadas ao público feminino que não viajou sozinha 

e/ou acompanhadas de amigas. 

13.  Tem vontade de viajar sozinha?  

o Sim 

o Não 

 

14.  E com amigas? 

o Sim 

o Não 

 

15. Sentiria-se insegura em viajar só? 

o Sim 

o Não 

 

      15a. Por quê? 

      ________________________________________________________________ 

16.  Sentiria-se insegura em viajar com amigas? 
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o Sim 

o Não 

 

      16a. Por quê? 

       ________________________________________________________________ 

17. Quais os motivos te impedem de viajar sozinha e/ou em companhia de 

amigas? 

□ Filhos 

□ Parceiros 

□ Família 

□ Falta de recursos financeiros 

□ Medo 

□ Insegurança 

□ Outro: _________________________________________________________ 

 

18. Se teve como resposta anterior a opção medo, o que te dá medo? 

_________________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO EM INGLÊS 

 

1. Nationality* 

_________________________________________________________________ 

2. Age:* 

o < 18 

o 18- 25 

o 26 – 30 

o 31 – 35 

o 36 – 40 

o 41 – 45 

o 46 – 50 

o 51 – 55 

o 56 – 60 

o 60+ 

 

3. Marital Status:* 

o Single 

o Married 

o Divorced 

o Widowed 

o Civil union 

 

4. Employment Status:* 

o Employed 

o Self-employed 

o Out of work  

o Retired 
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o Student 

o Other: _________________________________________________________ 

 

5. Household Income (yearly):* 

o < $10,000 

o $10,000 - $19,999 

o $20,000 - $29,999 

o $30,000 – $39,999 

o $40,000 - $49,999 

o $50,000 - $59,999 

o $60,000 - $69,999 

o $70,000 - $79,999 

o $80,000 - $89,999 

o $90,000 - $99,999 

o > $100,000 

 

6. Have you ever traveled with only female friend(s)?* 

o Yes 

o No 

 

6a. If yes, how many times? 

o Once 

o Twice 

o Three times 

o More than three times 

     

     6b. Where was it? 
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     _________________________________________________________________  

     6c. When was it? (If 6b is more than once, write the respective years). 

     _________________________________________________________________ 

7. Have you ever traveled alone?* 

o Yes 

o No 

 

If you answered no to question 6 and 7, go to question 13. 

     7a. If yes, how many times? 

o Once 

o Twice 

o Three times 

o More than three times 

7b. Where was it? 

_________________________________________________________________ 

7c. When was it? (If 7b is more than once, write the respective years). 

_________________________________________________________________ 

8. Why did you travel alone/with friends? 

_________________________________________________________________ 

9. Do you feel unsafe traveling by yourself?  

o Yes 

o No 

 

10.  Do you feel unsafe traveling with female friends? 

o Yes 
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o No 

 

11. Have you ever felt scared in one of the aforementioned travels? 

o Yes 

o No 

     11a. If yes, what made you feel that way? 

     _________________________________________________________________ 

12. Do you have a personal safety technique for traveling? 

o Yes 

o No 

      12a. If yes, what is it? 

      ________________________________________________________________ 

The following questions are destinated only to the female public who answered NO to 

question 6 and 7.  

13. Do you want to travel by yourself? 

o Yes 

o No 

 

14.  Do you want to travel with female friends? 

o Yes 

o No 

 

15.  Would you feel safe traveling alone?  

o Yes 

o No 

      15a. Why? 

       ________________________________________________________________ 
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16.  Would you feel safe traveling with female friends?  

o Yes 

o No 

     16a. Why? 

      ________________________________________________________________ 

17. What reasons prevent you to travel alone and/or with the companionship of 

female friends? 

□ Children 

□ Partner 

□ Family 

□ Lack of money 

□ Lack of time 

□ Fear 

□ Safety issues 

□ Other: _________________________________________________________ 

 

18.  If you answered FEAR to the above question, what fears you? 

      ________________________________________________________________ 


