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O nosso maior esforço dura tempo; o tempo que 

dura atravessa diversos estados da nossa alma, e 

cada estado de alma, como não é outro, qualquer, 

perturba com a sua personalidade a individualidade 

da obra. Só temos a certeza de escrever mal, 

quando escrevemos; a única obra grande e perfeita 

é aquela que nunca se sonhe realizar. [...] a obra 

feita é sempre a sombra grotesca da obra sonhada. 
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alguém já o estudou. De fato – este é um truque útil 

–, quando você ouvir a si mesmo ou outra pessoa 

dizendo que não deveríamos estudar alguma coisa 

porque isso já foi feito, é uma boa hora para 

começar a trabalhar exatamente naquilo. 

Howard Becker 

 

O problema do mundo é que tolos e fanáticos estão 

sempre cheios de convicção, enquanto os sábios 

estão sempre cheios de dúvidas. 

Bertrand Russell 

 
Sexo é poesia... 

Arnaldo Jabor 



 
 

RESUMO 
 
 

Esta dissertação tem como objetivo, através da análise de obras acadêmicas que 
discutem a temática do turismo sexual, ampliar o entendimento acerca de tal 
fenômeno. Para tanto, realizou-se uma densa revisão bibliográfica cujo foco principal 
deteve-se nos diferentes conceitos de turismo sexual existentes na literatura 
acadêmica, criticamente examinada. Inicialmente, a sexualidade humana foi 
analisada com vistas a estabelecer as especificidades entre os muitos fatores que a 
compõe, tais como os biológicos, os psicológicos e os socioculturais. A seguir, um 
exame da atividade da prostituição feminina teve lugar, procurando abarcar as 
múltiplas visões, que a explicam, quais sejam: a histórica, a legal, a moral e 
religiosa, a socioeconômica, além dos diferentes olhares feministas existentes sobre 
ela. Depois, foi realizada uma investigação sobre a noção do turismo como uma 
prática moderna e de sua ligação com a busca por prazeres diversos, dentre eles o 
sexual. Com relação ao turismo sexual, onde o encontro entre a sexualidade, o 
turismo e a prostituição tem lugar, percebeu-se a necessidade da ampliação de seu 
conceito, para além da sinonímia relacionada à exploração sexual, ao tráfico de 
pessoas e à própria prostituição que, indubitavelmente, conformam uma parte 
significativa, mas não a totalidade, dos múltiplos aspectos que o turismo sexual pode 
abranger. Também se compreendeu que a figura estereotipada do “homem branco, 
heterossexual e proveniente dos países desenvolvidos” não é representativa da 
totalidade dos visitantes que procuram se envolver em relacionamentos sexuais 
durante suas viagens, uma vez que homens homossexuais, e mulheres 
heterossexuais, por exemplo, também se acham inseridos na lógica do turismo 
sexual. Percebeu-se que, apesar de não ser considerado como uma segmentação 
do mercado turístico, o turismo sexual vem sendo fomentado, em algumas de suas 
vertentes, por empresas prestadoras de serviços turísticos e por órgãos oficiais de 
turismo. Por fim, uma reconceituação do termo “turismo sexual” foi proposta, com 
base nas diversas definições estudadas durante a feitura deste trabalho. 

 
Palavras-chaves: Sexualidade Humana. Prostituição Feminina. Turismo. Turismo 

Sexual. Conceito. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation aims to broaden the understanding of sex tourism by analyzing 
academic works discussing this theme. A thorough bibliographical review and critical 
examination were done focusing on the different concepts of sex tourism found in 
academic literature. Initially, human sexuality was studied with the intent of 
establishing the specific factors which compose it, namely biological, psychological 
and sociocultural. Next, an examination of the activity female prostitution took place 
in order to understand multiple insights that may help explain it, such as historic, 
legal, moral, religious and socioeconomic aspects, as well as different feminist points 
of view on the subject. Subsequently, an investigation of the notion of tourism as a 
modern practice and its connections to pleasure-seeking of many types, including 
sexual, was conducted. While sex tourism is seen as an intersection of sexuality, 
tourism and prostitution, it demands a broader view that can encompass all aspects 
of this complex subject and not only its undisputed connection to sexual exploitation, 
human trafficking and prostitution. It was also observed that the stereotypical idea of 
the “white, heterosexual foreign male from developed nations” is not representative 
of all visitors looking for sexual relationships during their visits and that homosexual 
men and heterosexual females, for example, are in fact significantly  inserted in the 
logic of sex tourism. The research concludes that even though it is not seen as a 
legitimate segment of tourism markets, sex tourism has been supported in some 
areas by tourism service providers and official tourism organizations. Lastly, a re-
conceptualization of the term “sex tourism” was proposed, based on the several 
definitions studied in the course of this research. 

 
Key Words: Human Sexuality. Female Prostitution. Tourism. Sex Tourism. Concept.  
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INTRODUÇÃO 

 

O tema “turismo sexual” surgiu na minha trajetória acadêmica durante o 

período de especialização em “Didática do Ensino Superior”, realizada na 

Universidade Cândido Mendes, em parceria com o Instituto A Vez do Mestre, na 

cidade do Rio de Janeiro e finalizada no ano de 2013. Ao realizar o trabalho de 

conclusão de curso, falando sobre os problemas sociais fomentados pela atividade 

turística e da importância de seu debate nas aulas do ensino superior em turismo 

(ZICKWOLFF, 2013), a temática do turismo sexual, ao lado da prostituição e da 

violência urbana, emergiu como representativa do fenômeno em pauta. É 

significativo notar que, naquele momento, eu ainda possuía uma visão estreita do 

conceito de turismo sexual, entendido como sinônimo de exploração sexual, mas 

que, pouco a pouco, foi se ampliando, conforme novos autores eram consultados. 

No período em que realizava minha segunda pós-graduação, desta vez em 

“Sexualidade”, na mesma instituição supracitada, constatei que permanecer 

entendendo o turismo sexual como sinônimo de exploração sexual era abrir mão da 

complexidade daquele fenômeno. Durante a feitura da monografia exigida, e após 

consultar outras fontes bibliográficas, os horizontes relativos ao conceito de turismo 

sexual se expandiram ainda mais, permitindo que novas percepções surgissem e 

que diversos questionamentos fossem tomando forma e ansiando por respostas, 

ainda que muitas não tenham, até então, sido esclarecidas. (ZICKWOLFF, 2016). 

Inicialmente, minha ideia era dar continuidade, através do mestrado, à 

pesquisa realizada na especialização em sexualidade, investigando mais 

profundamente a relação entre a prostituição feminina e o turismo sexual na Cidade 

do Rio de Janeiro. Durante a realização do projeto de pesquisa desta dissertação1, 

que sofreu uma série de alterações relevantes, constatei que não adiantaria tentar 

produzir um trabalho que dialogasse com o turismo sexual se as novas formas como 

ele passou a ser percebido por diversos autores, no Brasil e no mundo, não fossem 

reconhecidas, debatidas e agregadas ao trabalho. Assim, para me valer de um 

corpus teórico pertinente a tal proposta, além de lidar com as explicações básicas 

sobre a natureza do turismo como um fenômeno moderno e dos diversos matizes da 

                                                             
1
 Segundo Salvador (1977, p. 35), “a dissertação resulta de um estudo teórico, de natureza reflexiva, que consiste 

na ordenação de ideias sobre um determinado tema. Exige, por isso, a capacidade de sistematização dos dados 

coletados, sua ordenação e interpretação”. 
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prostituição, atividade que já apresentou diferentes expressões ao longo da história 

humana e que, muitas vezes, ainda é entendida como uma prática exclusivamente 

feminina, eu entendi que precisaria desenvolver um tópico que discorresse acerca 

da definição de turismo sexual. Após a reunião e análise de diversos materiais sobre 

o tema, compreendi que o espaço físico necessário para tal proposta, nas linhas 

deste trabalho, precisaria ser ampliado, e tomaria a forma de um capítulo, intitulado 

“Turismo sexual: discutindo conceitos”. E aquilo que parecia ser apenas mais uma 

base para o entendimento maior da proposta inicial se tornou, para mim, tão 

importante quanto a investigação central do trabalho a que havia me proposto 

realizar. Assim, abrindo mão, por hora, do aprofundamento da temática perquirida 

durante a especialização, a dissertação tomou outro rumo e terminou culminando 

em uma proposta de ressignificação do conceito de turismo sexual2. 

Desta forma, o problema que norteia esta dissertação é: Será que o conceito 

de “turismo sexual”, buscando contemplar as diferentes formas de relação entre a 

sexualidade humana e a atividade turística, deve permanecer atrelado, tão somente, 

à sinonímia de “exploração sexual”, “prostituição feminina” e “tráfico de pessoas”? 

Devido à riqueza de manifestações da sexualidade humana e das múltiplas 

interações sociais possibilitadas durante os deslocamentos de turistas pelo mundo, 

acredito que reduzir o termo “turismo sexual” a simples sinônimo de exploração da 

sexualidade alheia, de relações sexuais pagas e de aliciamento de pessoas para fins 

libidinosos é limitar e empobrecer a compreensão de um fenômeno que se 

apresenta muito mais amplo e complexo. Inegavelmente o turismo sexual carrega 

consigo exemplos claros de ações ilegais, todavia tomar a parte pelo todo seria 

incorrer em um erro lógico. Portanto, o objetivo geral deste trabalho – de caráter 

                                                             
2
 Tal proposta se mostrou mais como um exercício intelectual, apoiado na coleta e agrupamento de ideias 

derivadas das diferentes fontes bibliográficas consultadas, do que como uma tentativa de estabelecer um novo 

paradigma para a discussão acerca do turismo sexual, tarefa demasiado complexa para ser realizada em uma 

dissertação de mestrado. Em verdade, o conceito proposto seria apenas um instantâneo da busca pelo estado da 

arte em relação ao tema, uma vez que este fenômeno está em constante mutação, já que é parte das interações 

sociais humanas. Considerar ter alcançado “A Verdade” sobre o turismo sexual seria leviano, pois ela é 

inexpugnável. Tomando emprestadas as palavras empregadas por Santos Filho (2005, p. 15), quando aquele 

autor procura, em seu trabalho, adotar uma visão neopositivista do turismo: “nossa intensão não é destruir ou 

desconsiderar o já edificado dentro da academia, mas repensar o fenômeno em outra dimensão teórica, 

avançando ainda mais para a compreensão científica e ontológica. O procedimento imediato é entender e 

repensar o existente, demostrando que historicamente surgirão constantes e novos paradigmas no campo do 

turismo e das ciências sociais em geral”. Autores como Oppermann (1999), Piscitelli (2007) e Soares do Bem 

(2015) clamam, há algum tempo, pela ampliação do entendimento do turismo sexual, para além da exploração 

sexual e da prostituição feminina. Utilizando-nos de seus escritos, e dos de muitos outros autores, intentamos, 

portanto, esquematizar o que vem sendo proposto por eles, em suas análises, para formatar um novo conceito de 

turismo sexual. 
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qualitativo e baseado em uma pesquisa bibliográfica3 – é buscar, através da análise 

crítica4 das obras acadêmicas sobre o turismo sexual, reconceituá-lo, ampliando o 

leque de experiências relativas a esta tipologia turística, que ainda não é 

formalmente reconhecida enquanto um segmento de mercado, embora ações 

mercadológicas privadas e propagandas estatais venham, há anos, se valendo do 

apelo ao sexo como forma de divulgar destinos, eventos e serviços turísticos. Como 

objetivos específicos, temos a proposta de explorar os conhecimentos acerca da 

sexualidade humana e da prostituição feminina, buscando contribuir para um melhor 

entendimento acerca da complexidade do fenômeno do turismo sexual. Também 

será ponderado de que maneira a atividade turística, atrelada à lógica do 

capitalismo, dialoga com a prostituição e como ambas se relacionam no nexo do 

turismo sexual.  

A relevância do trabalho reside, justamente, na possibilidade de se ampliar o 

olhar acerca do fenômeno do turismo sexual, deixando de pensá-lo apenas como 

algo negativo e procurando perceber que a sexualidade humana é plural e não se 

restringe a atos de ilegalidade. O sexo precisa ser desmitificado e sua aura de 

perversão, pecado e imoralidade precisa ser revista, já que as relações sexuais são, 

para um número imenso de pessoas, fonte de prazer, de autoconhecimento e de 

interação social e humana. Negar os abusos e os crimes sexuais seria tão absurdo 

quanto rejeitar a ideia de que o sexo pode ser uma fonte saudável de lazer e de 

recreação
5
. Portanto, caso o propósito deste trabalho seja atingido, ele poderá 

contribuir para a futura produção científica em turismo, através da adoção de uma 

visão mais complexa, e livre de preconceitos e dogmas, quanto à relação entre o 

sexo e o turismo. 

                                                             
3
 Segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 54) “A pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação 

científica quando realizada independentemente – análise teórica – ou como parte indispensável de qualquer 

trabalho científico, visando à construção da plataforma teórica de estudo”. Já na visão de Medeiros (2010, p. 39), 

“A pesquisa bibliográfica é passo decisivo em qualquer pesquisa científica, uma vez que elimina a possiblidade 

de se trabalhar em vão, de se despender tempo com o que já foi solucionado. O êxito nos estudos depende em 

grande parte da leitura que o estudioso realiza. A leitura feita segundo regras elementares favorece a tomada de 

notas, de apontamentos, a realização de resumos e o estudo, propriamente dito”.  
4
 Segundo Medeiros (2010, p. 92), “analisar significa, portanto, decompor, examinar sistematicamente os 

elementos que compõem o texto. Essa dissecação tem como objetivo penetrar nas ideias do autor e compreender 

como o todo foi organizado. A análise, porém, não deve ater-se apenas à compreensão. É necessário que se 

estenda e chegue à crítica. Por isso, mais importante que reproduzir a estrutura do plano é indicar os tipos de 

relação existentes entre as ideias expostas”. Quanto aos objetivos da análise crítica de um texto, o autor afirma 

que: “São objetivos da análise do texto: aprender a ler, escolher textos significat ivos, reconhecer a organização 

do texto, interpretá-lo, procurar o significado de suas palavras, desenvolver a capacidade de distinguir fatos, 

opiniões, hipóteses, detectar ideias principais e secundárias, chegar a uma conclusão”. 
5
 Lipovetsky (2005; 2016). 
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A dissertação encontra-se dividida em três capítulos. No primeiro deles, 

dividido em três temáticas principais, são debatidos aspectos relacionados com a 

sexualidade humana, em suas múltiplas variedades e representações; com a 

prostituição, notadamente a feminina; e com a prática do turismo, fenômeno da 

modernidade em que a procura por novas experiências e vivências tem lugar cativo, 

inclusive aquelas de motivação sexual. O principal objetivo deste capítulo é 

demonstrar que o sexo pode, e deve ser compreendido como parte inerente da vida 

humana, sendo libertado dos grilhões que o prendem à imoralidade, ao pecado e à 

perversão. Além disso, também procuramos desconstruir a ideia de que todas as 

prostitutas são vítimas indefesas da exploração – dos homens, do capital e da 

sociedade – mas que, muitas dessas mulheres, são sujeitos conscientes e 

protagonistas da própria história, capazes de escolher seus caminhos pessoais.  

O segundo capítulo, que se inicia com a proposta de compreender a maneira 

como o conhecimento é construído academicamente – principalmente em relação às 

ciências humanas e sociais – e de como o turismo vem sendo estudado e entendido, 

é dedicado à análise crítica dos diversos trabalhos acadêmicos produzidos no Brasil, 

e em alguns países de língua inglesa e espanhola, cuja temática dialoga com a 

percepção da definição do turismo sexual. Apesar de um número considerável de 

pesquisadores da temática insistir na visão estreita do fenômeno, reconhecendo 

apenas a existência da face ilegal do turismo sexual, outros investigadores 

contestam este viés e passam a adotar novas interpretações com relação a ele, 

como a percepção de que viagens de lua de mel, cruzeiros organizados para 

solteiros, hotéis com denominação “adult only” e determinadas atrações e eventos 

voltados para o público LGBT, dentre outros, também devem figurar no rol das 

práticas relacionadas ao turismo sexual. Este capítulo foi a base para o 

desenvolvimento de um novo olhar lançado sobre esta tipologia do turismo. 

Assim, a proposta de reconceituação do turismo sexual – fundamentada na 

análise crítica dos escritos produzidos por acadêmicos dedicados ao estudo do 

fenômeno e apoiada em obras que discorrem acerca da maneira como os conceitos 

são concebidos6 – tem lugar no terceiro capítulo do trabalho, e culmina em uma 

representação gráfica, desenvolvida com o intuito de facilitar a visualização e o 

                                                             
6 Ranghetti (2014); Abbagnano (2003); Schlüter (2003); Koselleck (2002); Martins e Theóphilo (2009); Hardy-

Vallée (2013); Wilson (2005); Becker (2007). 
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entendimento da definição de turismo sexual sugerida. Uma vez mais, procuro 

deixar claro que não se nega, em parte alguma desta dissertação, a existência de 

atividades escusas relacionadas com o turismo sexual, mas que, além destas, 

muitas outras práticas lícitas, estimulantes e edificantes têm lugar nos seus 

domínios.  
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1 TURISMO, SEXO E PROSTITUIÇÃO: ESTABELECENDO CONEXÕES 

 

Provavelmente, a primeira manifestação que vem à mente de alguém, quando 

pensa na interseção do fenômeno do turismo com as práticas do sexo e da 

prostituição, seja o chamado “turismo sexual”. Compreendido, por muitos estudiosos 

do turismo7, como inerentemente maléfico, o senso comum – como atesta Marinho 

(2010) – o percebe como sinônimo de exploração sexual – principalmente de 

crianças e adolescentes – e de prostituição, sendo considerado, também, um fator 

impulsionador do tráfico de pessoas para fins libidinosos. Contudo, muitos autores8 

começaram a investigar, de forma mais aprofundada, as relações que se 

desenrolam sob o título desta tipologia do turismo e perceberam que ele era mais 

complexo e multifacetado do que se supunha. Por exemplo, em um de seus muitos 

trabalhos que dialogam com a temática do turismo sexual – e que influenciaram, 

positivamente, o desenvolvimento da presente dissertação – Piscitelli (2007, p.718) 

destaca que: 

 

O termo turismo sexual, que foi amplamente utilizado na produção 
acadêmica, tem sido questionado, uma vez que seu conteúdo 
não está claramente delimitado. Pesquisas realizadas em diversas 
partes do mundo problematizaram as primeiras formulações sobre 
essa problemática, mostrando que não pode ser reduzida à 
prostituição e que não envolve apenas homens heterossexuais9 

dos países do Norte procurando consumir sexo em países do Sul. 

                                              

Se existe a pretensão, no meio acadêmico, de se realizar análises que 

aproximem a sexualidade humana da atividade turística, parece necessário que a 

conceituação daquilo que vem sendo chamado de “turismo sexual” seja repensada, 

uma vez que entender tal fenômeno como algo intrinsicamente negativo seria o 

mesmo que satanizar o sexo – em si – como uma prática malfazeja e condenável. 

Desta forma, o presente capítulo buscará descortinar aspectos diversificados da 

sexualidade, compreendendo as origens religiosas e morais da condenação dos 

atos sexuais e procurando demonstrar que o sexo é uma parte significativamente 

                                                             
7
 Tais como: Sousa (2015); Sales (2015); Pritchard (2004); Ouriques (2005); Mies e Shiva (1993); Lopes e 

Malerba (2015); Legardinier e Villette (2011); König (2013) e Jucá (2015). 
8
 Tais como: Oppermann (1999); Soares do Bem (2015); Silva (2013a); Ryan e Hall (2001); Ryan (2010); 

Marinho (2010); Piscitelli (2013b), Mendonza (2014); Hanson (1997) e Clift e Carter (2010a). 
9
 Grifos meus. 
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importante para a vida de uma grande parcela dos seres humanos, estando 

conectado, muitas vezes, à noção de felicidade e à realização pessoal10.  

Além disso, uma investigação acerca da prostituição feminina será 

apresentada, buscando perceber que, mais do que vítimas incapazes, muitas destas 

mulheres são protagonistas de lutas por direitos individuais e coletivos (trabalhistas), 

e senhoras de suas próprias histórias. A necessidade de tal procedimento reside no 

fato de que alguns autores11 entendem o deslocamento voluntário de mulheres em 

direção a outros países – principalmente europeus, como Alemanha, França e Itália 

– com o fim de atuar como prostitutas, como parte do fluxo do tráfico de pessoas, e 

tal atividade, como sendo amplamente fomentada pelo turismo sexual. Por fim, uma 

análise sucinta do turismo – percebido como uma prática moderna – permitirá que 

se compreenda a estreita relação existente entre ele e a busca – por parte dos 

viajantes – pelo prazer e pela realização de desejos, sonhos e necessidades, dentre 

os quais o sexo se faz presente. A seguir, com a ajuda de alguns autores 

empenhados em estudar a sexualidade humana, serão analisadas algumas das 

diferentes facetas que a conformam. Assim, além dos conhecimentos específicos do 

fenômeno, poderá se estabelecer uma conexão mais profunda entre ele, a 

prostituição e o turismo sexual. 

                                                                 

1.1 A SEXUALIDADE HUMANA E SUA COMPLEXIDADE 

 

O sexo foi uma maneira encontrada pela natureza para ampliar as 

possibilidades de adaptação e sobrevivência de uma série de seres vivos no planeta 

Terra. O ser humano, ou homo sapiens, representa um desses casos. Sá (2000, p. 

101) propõe que, para o entendimento do comportamento dos humanos e de sua 

sexualidade, “uma reflexão sobre as origens do universo e da vida na terra” e acerca 

do “[...] processo reprodutivo dos seres vivos é fundamental”. Em uma viagem de 12 

bilhões de anos, realizada em ínfimas seis páginas, o autor afirma que, em 

comparação com a explosão primordial chamada de Big Bang pelos físicos 

                                                             
10

 Além de existirem pessoas que não manifestam qualquer tipo de interesse pelo sexo, denominadas 

“assexuadas”, há também aquelas que sofrem por fatores relacionados com suas sexualidades, como, por 

exemplo, as que padecem de alguma patologia associada ao sexo, as que são discriminadas por suas escolhas e 

orientações sexuais e as que não conseguem atingir o ápice orgástico durante as relações sexuais com seus 

parceiros.  
11

 Tais como Sousa (2015); Sales (2015); Pritchard (2004); Mies e Shiva (1993); Lopes e Malerba (2015); 

Legardinier e Villette (2011) e Jucá (2015). 
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modernos, a vida é um acontecimento relativamente recente no cosmos, tendo a sua 

maneira de aparecimento e adaptação sofrido inúmeras mudanças ao longo das 

eras. Assim, a reprodução sexuada é uma forma, dentre muitas outras, de a vida se 

originar. Já a morte, fator limitador da existência de um indivíduo, é simplesmente 

um processo natural e indispensável à evolução da vida, pois permite o nascimento 

de variações biológicas e o surgimento de novos indivíduos e espécies. 

Há aproximadamente 200 mil anos, segundo Harari (2015), ocorreu o 

surgimento do homo sapiens, espécie animal que subverteu a lógica estritamente 

biológica e, através de sua organização social e da produção de cultura, se tornou 

capaz de “dominar” a natureza e criar novos nexos associados ao seu modo de vida, 

como desconectar a prática do sexo da reprodução da espécie12, expandindo suas 

possibilidades13. Assim, na visão de Sá (2000, p. 104), “o homem (homo sapiens) 

[...] incorpora consciência, percepção e cultura em sua sexualidade, que deixa de ter 

exclusivamente função de reprodução, para se constituir como fonte de prazer e 

realizações pessoais”14. 

A sexualidade humana pode ser pensada e estudada de diversas maneiras, 

analisando-se aspectos ligados à biologia, à psicologia, à sociologia, à história, ao 

direito, aos estudos de gênero, à religião, dentre outros. Segundo Rodrigues (1983, 

p. 79), “o sexo está entre a Natureza e a Cultura”. Já para Loyola (1998, p. 20), “[...] 

a análise da vida sexual envolve uma dupla referência: impulsos biológicos e 

regulamentação social”
15

. Para exemplificar seu ponto de vista a autora destaca que 

“na espécie humana, a ausência de um período definido de cio na fêmea não é 

acompanhada de copulação indiscriminada: na sociedade, a cultura age em 

substituição à natureza e circunscreve tanto a sexualidade como os parceiros 

sexuais potenciais”. (LOYOLA, 1998, p. 20). Nas palavras de Chacham e Maia 

                                                             
12

 Conforme Linden (2011, p. 115), “[...] a relação sexual heterossexual constitui o modo tradicional de 

propagação da espécie”. 
13

 Segundo Eisler (1996, p. 35), “o sexo é uma atividade humana inata – na verdade, indispensável. Mas as 

atitudes e práticas sexuais são aprendidas. Vemos isso, hoje, em toda parte à nossa volta, quando milhões de 

mulheres e homens mudaram radicalmente suas atitudes e comportamentos sexuais no curto período de tempo de 

menos de uma geração”. 
14

 Para Pereira (2013, p. 47), “a sexualidade humana, diferentemente da encontrada em outros mamíferos, 

transcende o mero componente biológico, pois gera prazer independentemente do ciclo reprodutivo e, assim, 

pode-se afirmar que a resposta sexual humana constitui um conjunto de modificações fisiológicas que ocorrem 

após um estímulo positivo. [...] a resposta sexual humana não se restringe apenas à esfera genital”.  
15

 Lhomond (2009, p. 231) explica que “de uma maneira mais ampla, a sexualidade pode ser definida como a 

construção social desses usos, a formatação e ordenação dessas atividades, que determina um conjunto de regras 

e normas, variáveis de acordo com as épocas e as sociedades. Essas regras e normas proíbem uma série de atos 

sexuais e prescrevem outros, e determinam as pessoas com as quais tais atos podem ou não e devem ou não ser 

praticados”.  
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(2004, p. 75), “a sexualidade, como objeto de estudo, tem sido investigada e 

discutida nas mais diversas disciplinas. A experiência sexual humana, assim como 

qualquer outra experiência humana, é produto de um complexo conjunto de 

processos sociais, culturais, históricos e, também, biológicos”. Tordjman (1972, p. 

84) destaca que “no homem o psiquismo e os fatores sócio-culturais transcendem o 

instinto biossexual: entretanto, os mecanismos biológicos não deixam de orientá-lo”. 

Para Béjin (1986), a sexologia – ciência do sexual – passou por dois 

momentos de nascimento. O primeiro deles, que primava pela descrição metódica 

das doenças venéreas e na psicopatologia da sexualidade, teria ocorrido a partir de 

meados do século XIX, com a publicação de dois livros, um escrito por Heinrich 

Kaan (1844)16 e o outro produzido por Krafft-Ebing (1969)17. Já o segundo momento 

teria ocorrido entre 1920 e 1950, quando dois trabalhos inovadores foram lançados, 

o primeiro por Wilhelm Reich (1970)18 e o segundo por Kinsey (1948)19. O foco da 

investigação da sexualidade humana mudaria, então, das patologias para o 

orgasmo. Béjin (1986, p. 236) afirma que “o poder científico dos sexólogos 

contemporâneos se baseia, em primeiro lugar, no fato de que eles souberam se pôr 

de acordo quanto a uma definição empírica, relativamente precisa, de ‘saúde 

sexual’”. Tal definição assevera que “pode ser considerado em boa saúde sexual 

todo indivíduo capaz de chegar – à vontade ([...] mas sem praticar violência) – a 

esse auge do gozo sexual que hoje é designado, de modo habitual, pela palavra 

‘orgasmo’” (Id.). 

Ainda com relação à gênese da sexologia, conectada com o saber médico, 

Corrêa (1998, p. 69) afirma que ela “[...] não é uma especialidade médica. Ela é uma 

disciplina que reúne profissionais que podem ser originários da medicina (de 

diversas especialidades), da psicologia, da educação e está voltada para o que ela 

própria chama de ‘educação sexual’ e de ‘terapia sexual’”. E a autora continua sua 

explicação dizendo que “por outro lado, muito do que pode ser entendido por 

sexualidade está pulverizado no discurso e na prática de uma série de 

especialidades que lhe oferecem seu contexto. [...] ginecologia, urologia, psiquiatria, 

clínica de doenças infecciosas, genética clínica, entre outras”. Assim, a relação da 

sexualidade com a medicina pode se relacionar com diferentes contextos, como 

                                                             
16

 KAAN, H. Psychopathia sexualis. Leipzig: Voss, 1844. 
17

 KRAFFT-EBING, R. Psychopathia sexualis (1886). Paris: Payot, 1969. 
18

 REICH, Wilhelm. La fonction de l’orgasme. 2 ed. Paris: l’Arche, 1970. 
19

 KINSEY, A. C. et al. Le comportament sexuel de l’homme. Paris: Ed. du Pavois, 1948.  
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reprodução humana, doenças sexualmente transmissíveis, disfunções sexuais, 

doenças genéticas dos cromossomos sexuais, fantasias e desejos, dentre outros. 

Segundo Pereira (2013), o sexo representa uma necessidade primária, já que 

é uma função biológica cuja finalidade é a reprodução da espécie. Entretanto, ela 

chama a atenção para a influência do contexto sociocultural que, muitas vezes, 

exige sua inibição, sublimação ou distorção. Ela explica o comportamento sexual 

como resultado “da interação de potencialidades biológicas transmitidas pela 

herança e modificadas pela ação contínua do meio físico e do ambiente 

sociocultural” (PEREIRA, 2013, p. 39). Desta forma, o ser humano nasce com uma 

capacidade sexual reativa, mas a sociedade e a cultura ditam a exteriorização de tal 

potencialidade. A autora resume, em poucas linhas, como a sexualidade de uma 

pessoa é edificada: “não somos apenas o que adquirimos nem tampouco o que 

herdamos. Somos a tensa relação entre o que herdamos e o que adquirimos. Somos 

corpos ou seres programados, mas não determinados” (PEREIRA, 2013, p. 40). 

Sukel (2013), ao debater a relação entre os hormônios sexuais e a 

sexualidade humana, afirma que eles possuem a função de mediadores e não de 

reguladores do comportamento e usa o exemplo de ratos de laboratório para 

demonstrar que os animais, diversamente do que ocorre com os seres humanos, 

têm o comportamento controlado por eles, conforme recebem injeções de estrogênio 

ou testosterona. A autora afirma que o processo de emancipação do comportamento 

sexual em relação à influência hormonal ocorreu durante os últimos 100 mil anos. 

Em suas palavras:  

As mulheres não consentem em transar apenas durante os dias 
férteis de seus ciclos, uma fase chamada estro; com frequência 
estamos muito dispostas, não importa qual seja a fase do mês. E os 
homens não parecem fazer nenhuma objeção em fazer sexo 
conosco mesmo quando não estamos ovulando. Não me entenda 
mal: estrogênio, testosterona e outros hormônios continuam sendo 
muito necessários para a reprodução. Qualquer casal que se 
submeta a tratamentos para a fertilidade pode lhe dizer isso. Mas 
eles não decidem quando e onde vamos fazer sexo. (SUKEL, 2013, 
p. 83). 

 

Assim, parece claro que os hormônios podem alterar o equilíbrio comportamental 

das pessoas, aumentando a possibilidade de que determinado ato seja realizado. 

Entretanto, o controle está nas mãos, ou melhor, nas consciências de cada 

indivíduo. Os mecanismos hormonais dos seres humanos não possuem caráter 

regulatório, mas sim motivacional (SUKEL, 2013). Eisler (1996, p.426) também 
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afirma, quanto à base genética do comportamento sexual, que “certamente há 

fatores hormonais e outros fatores genéticos no sexo. Mas esta é uma explicação 

apenas parcial”. E completa dizendo que, “obviamente, com quem os humanos 

escolhem fazer sexo, quando escolhem e, até mesmo, como o fazem, é 

consideravelmente influenciado por experiências pessoais e formação familiar, 

assim como por fatores sociais, econômicos e culturais” (Id.). Conforme Tordjman 

(1972, p. 13), em relação ao ser humano, “[...] a complexidade do seu sistema 

nervoso, o considerável desenvolvimento do seu neencéfalo, a inferência de fatores 

socioculturais variáveis, conferem à sua sexualidade uma dimensão que lhe permite 

escapar à rigidez do instinto”. 

Cardoso (1996, p. 58), para quem “[...] as influências biológicas existem e [...] 

os determinantes culturais20 são inquestionáveis quanto à sexualidade humana”, 

afirma que, apesar de o ser humano ter alcançado a cultura e ser um animal social, 

isto não seria um impedimento para que ele seja estudado, também, pelo viés 

biológico, já que, nas suas palavras “[...] ele tem um substrato biológico além das 

suas representações simbólicas” (CARDOSO, 1996, p. 10). O autor afirma que, 

apesar da grande variedade cultural que o homo sapiens apresenta, existem 

atributos universais a cada sexo, como a capacidade das mulheres amamentarem 

seus filhos, e que tais particularidades podem ter influenciado a evolução da 

diferenciação sexual da espécie. Ele ainda destaca a existência de duas correntes 

teóricas que buscam explicar os papéis sexuais, tanto o masculino, quanto o 

feminino. O primeiro é o pressuposto simbólico, ou construtivista – para quem um 

indivíduo jamais está pronto ou terminado, já que de maneira constante, ele sofre 

influências do ambiente e da cultura ao seu redor, que o modificam – e o segundo o 

pressuposto biológico ou essencialista – para quem o homem é, também, produto da 

cultura e do meio, mas permeado de “[...] potencialidades biológicas que não podem 

ser desprezadas em qualquer análise que se faça” (CARDOSO, 1996, p. 10). Ou 

seja, os essencialistas acreditam que os fatores biológicos influenciam o 

                                                             
20

 Sobre a dicotomia “biologia x cultura” – ou “natureza-cultura”, termo que emprega – Dortier (2010) assevera 

que a visão naturalista defende que os comportamentos humanos, dentre eles o sexual, são naturalmente 

impostos, através de determinismos biológicos ou ecológicos. Já a concepção culturalista exibe o homem como 

um ser de cultura, explicável através da organização social e do processo de aprendizado durante a vida. 

Entretanto, o autor chama a atenção para as tentativas de superação do modelo dual, através da construção de 

modelos que não objetem a relevância dos instintos naturais, mas que enjeitem reputar a eles a totalidade dos 

fatores explicativos do comportamento humano. Um desses modelos, proposto pelo filósofo francês Edgar 

Morin, foi chamado de “complexidade” e, segundo Dortier (2010, p. 442), “procura articular natureza e cultura, 

instinto e aprendizagem em um continuum”.  
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comportamento humano, sem determiná-lo por completo. Em uma linguagem 

bastante científica, o autor explica a análise biológica sobre a sexualidade humana 

da seguinte forma: 

 

A sexualidade perante o enfoque biológico está relacionada ao 
processo de diferenciação que atua em níveis de organização 
cromossômica21, gonádica, genital, cerebral, comportamental e 
psicológica. O ser humano é sexualmente dimórfico, O dimorfismo é 
representado pela bissexualidade potencial: as células da gônada 
primordial tanto podem se desenvolver morfologicamente no sentido 
masculino como no sentido feminino a partir da sétima semana de 
vida. O sexo genético estabelecido na fecundação determinará o 
sexo gonadal. A ação hormonal da gônada promoverá a 
diferenciação e o desenvolvimento da genitália (sexos interno e 
externo), as características sexuais secundárias e a formação do 
sistema nervoso central nos dois sexos. Se nada interferir nesse 
processo, ter-se-á um indivíduo biologicamente fértil. (CARDOSO, 
1996, p. 18). 

  

Diehl e Vieira (2013) afirmam que a sexualidade possui um papel tão 

significativo para a saúde humana quanto os atos de comer, dormir ou fazer 

exercícios físicos, além de ser um valoroso indicador de qualidade de vida. Para as 

autoras, ela precisa ser “compreendida a partir de um enfoque dimensional e 

abrangente” (DIEHL; VIEIRA, 2013, p. VII), não ficando restrita apenas à questão da 

genitalidade22, que é uma das suas particularidades, mas está longe de conformar 

sua totalidade. Quanto à percepção da sexualidade individual, Diehl e Vieira (Id.) 

asseveram que ela é peculiar a cada ser humano, entretanto, a vivência sexual é um 

fenômeno universal. Segundo as estudiosas, “[...] a esmagadora maioria das 

pessoas é, foi ou será sexualmente ativa” (Id.) em algum momento de suas vidas. 

Elas também chamam a atenção para o fato de que o assunto “sexualidade” possui, 

                                                             
21

 Segundo Pereira (2013, p. 41), “o sexo cromossômico, mediante intermediários químicos, provoca o 

aparecimento dos caracteres sexuais primários (glândulas genitais) e dos caracteres sexuais secundários. É a essa 

altura que se podem considerar a anatomia e a fisiologia do sistema sexual tanto masculino como feminino”. 

Sobre as diferenças entre machos e fêmeas, Chiland (2005, p. 33) explica que “[...] referem-se antes de tudo aos 

órgãos genitais, ao ato sexual e à procriação. O homem tem órgãos genitais que são exteriores, visíveis (que ele 

tem orgulho em exibir), sensíveis à agressão, frágeis em sua capacidade de ereção. A mulher tem órgãos genitais 

escondidos, internos, não acessíveis à sua própria visão direta; a ereção é própria do homem [...]. O homem 

penetra e, para fazer isso, deve ter uma ereção, cujo fracasso é um atentado narcísico; ele deve dar suas provas. 

A mulher deve poder assumir uma posição de receptividade, deixar-se penetrar. O homem engendra, a mulher 

pare; até agora, só a mulher pode, como toda fêmea mamífera, trazer filhos e amamenta-los”. 
22

 Sobre a nomeação dos órgãos genitais Augras (1989, p. 41) afirma que: “Em todo grupo cultural, há partes do 

corpo que não se devem sequer nomear. É o caso, entre nós, dos órgãos sexuais, que são designados, ou por 

jargão médico-científico, ou por palavrões. É que os órgãos sexuais servem para lidar diretamente com o outro, 

estabelecendo a ligação entre opostos e, por conseguinte, têm de ser objeto de tabus, como tudo aquilo que 

fomenta um duplo domínio”. 
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em geral, associação com o prazer, a satisfação, o amor, a paixão e a diversão, mas 

que, para uma série de pessoas, pode significar sofrimento, desconforto, aversão, 

conflito ou, até mesmo, indiferença. Pensamento similar ao de Cornwall e Jolly 

(2008, p. 30), para quem “[...] a sexualidade continua a ser tratada como um 

problema a ser contido, e não como parte essencial da experiência humana, fonte 

de alegria e prazer, assim como de sofrimento e dor”.  

Pensando a sexualidade como fonte de prazer, Py (2006, p. 80) afirma que: 

“sexo é sexo, uma atividade fundamental que não deveria ser mencionada com 

eufemismos ou subterfúgios, mas sim afirmada em toda sua importância”. Já Brown 

(2017), sem a intenção de soar pudico, emite sua opinião acerca da melhor maneira 

de se referir aos atos sexuais: 

 

Sexo não é uma coisa politicamente correta. Quando estou envolvido 
de maneira sexual e direta com uma pessoa, as palavras 
apropriadas, naquele instante, para descrever a experiência são 
cruas, “vulgares”, nada polidas. Embora os termos “foder” ou “trepar” 
por vezes me pareçam os mais apropriados para o sexo, isso não 
quer dizer que não gosto de sexo ou que não percebo seu aspecto 
sagrado (BROWN, 2017, p. 198). 

 

O sexo com a finalidade única de procriação perdeu o sentido, principalmente 

após o desenvolvimento da pílula e de outros dispositivos anticoncepcionais, além 

da utilização em massa dos preservativos, a partir de meados do século XX. Não 

que antes daquele momento o sexo recreativo não pudesse ocorrer, – de fato ele 

ocorria – mas somente com tais inovações passou-se a ter um domínio mais pleno 

sobre ele. Para Catonné (2001), foi justamente naquele momento da história da 

humanidade que as noções de sexo reprodutivo e de sexo recreativo se tornaram 

completamente separadas. O autor ainda lembra que, atualmente, através do uso da 

tecnologia genética, uma vida pode ser gerada sem a necessidade do ato sexual. 

Linden (2011, p.94) concorda com isto e afirma que “[...] a maior parte do sexo 

humano, até a relação sexual peniana-vaginal mais humana, é recreativa: ela não se 

restringe aos períodos férteis. Ela chega a ocorrer em situações nas quais a 

concepção é completamente impossível, como durante a gravidez”. 

Lhomond (2009) destaca a influência social no uso dos corpos enquanto 

instrumentos de prazer físico e mental. A sexualidade passa a ser habitada por 

termos como “conduta”, “comportamento”, “relações”, “práticas” e “atos sexuais”.  
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Regras de aliança são criadas, indicando quem deve ou pode se unir com quem. O 

paradigma dominante encontra-se centrado na heteronormatividade e na 

obrigatoriedade da reprodução, terminando por desaguar, através dos discursos, em 

um mar de preconceitos contra aqueles que a o subvertem. A religião, como será 

visto adiante nesta dissertação, é uma das fontes originais de onde brotam olhares 

estreitos e imposições dogmáticas em relação ao sexo, mas eles se espalham e 

multiplicam, também, através da família, da escola e dos discursos midiáticos. Lins e 

Braga (2005, p. 438) explicam que o conjunto de normas impostas ao controle da 

sexualidade humana é chamado de “repressão sexual” e, para os autores, “quando 

a repressão é eficiente, deixa de ser percebida como tal”. Os autores também 

afirmam que, se a sexualidade heterossexual já sofre reprimendas, quando se pensa 

na homossexualidade o efeito é muito mais devastador. A sigla LGBT23 engloba 

diferentes grupos de pessoas que exibem variadas maneiras de se vivenciar a 

sexualidade e o afeto, para além das relações estritamente heterossexuais. Como 

será visto mais detidamente no terceiro capítulo desta dissertação, uma 

segmentação do mercado turístico foi desenvolvida pensando em atender às 

demandas referentes a este público. Assim, uma ligeira análise acerca da orientação 

sexual humana parece ser fundamental para o entendimento da lógica do turismo 

sexual e de sua relação com o público LGBT. 

Para a diferenciação entre “orientação sexual”, “prática sexual”, e “identidade 

sexual” – termos que podem confundir o entendimento acerca da sexualidade de um 

indivíduo – serão utilizadas as definições de Cardoso (1996), que aponta a primeira 

como sendo aquilo que excita sexualmente uma pessoa24, a segunda como o que a 

pessoa faz durante um ato sexual e a última, a percepção de uma pessoa sobre sua 

própria sexualidade, ou ainda, a maneira como ela é definida pelos outros. Com isto, 

como informa o autor, uma pessoa que pratique um ato homossexual podem não 

possuir uma orientação sexual homossexual. Ele usa a antiga prática grega de tutela 

de jovens por homens mais velhos e experientes – que culminava em relações 

sexuais onde os primeiros se submetiam aos últimos através de uma postura 

passiva – como exemplo para tal fato. O mesmo pode ser pensado com relação a 

um homem, homossexual, que se veja obrigado, por imposições morais e 

                                                             
23

 Sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros.  Note-se que o “T” da sigla 

possui triplo significado. 
24

 Diehl e Leite (2013) incluem, além da atração sexual, o desejo emocional de uma pessoa pelas outras. Para as 

autoras, a orientação sexual não é uma escolha pessoal, mas seria algo inato.  
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preconceituosas, a esconder sua sexualidade, procurar uma parceira do sexo oposto 

e, até mesmo, desposá-la, apenas para “manter as aparências”. As relações 

heterossexuais que terão lugar nesse tipo de relacionamento estarão em oposição à 

orientação sexual do homem que, além de tudo, estará dissimulando, certamente 

contra a vontade, a sua verdadeira identidade sexual. Diehl e Vieira (2013, p. 178) 

procuram alertar para o fato de que “[...] a sexualidade é dinâmica e multifacetada e 

a dicotomização masculino-feminino, homo-hetero, [...] pode não ser adequada e/ou 

suficientemente abrangente”. Assim, há pessoas que podem apresentar orientação 

sexual voltada para os dois sexos ao mesmo tempo, sendo chamadas de 

bissexuais. Quanto aos transexuais, as autoras afirmam que, antes do processo de 

readequação sexual – quando passam por tratamentos hormonais e cirurgias – 

estas pessoas não se reconhecem como pertencentes ao sexo anatômico de 

nascimento, e sofrem de um transtorno de identidade de gênero, também chamado 

de “disforia de gênero” ou “transtorno de identidade sexual”. Por fim, sobre as 

travestis, elas ressaltam o fato de que elas, apesar de se identificarem com o gênero 

oposto, não procuram remover seus órgãos sexuais de nascimento, já que estes são 

fonte de prazer e não representam um estorvo ou um incômodo. 

Para o filósofo e sociólogo francês Gilles Lipovetsky (2005, p. 37), também foi 

a partir de meados do século XX que o sexo começou a ser dissociado das ideias de 

pecado e de mal, o que teria feito com que os princípios da moral sexual, outrora 

rígidos, se despedaçassem. Em suas palavras “o sexo-pecado foi substituído pelo 

sexo-prazer”. Bauman (1998, p 185) parece concordar com isso, já que para ele “o 

sexo está sendo completamente purificado de todas as ‘poluições’ e ‘corpos 

estranhos’ tais como obrigações assumidas, laços protegidos, direitos adquiridos”. 

Lipovetsky (2005) assevera que a castidade e a virgindade deixaram de ser 

percebidas como deveres de ordem moral e que práticas como a masturbação e os 

outrora chamados “desvios” sexuais não são mais alvos de censura. Tal percepção 

de Lipovestky (2005) não parece ser universal. Deve-se pensar que o autor vive na 

França e que seu olhar, por mais amplo que almeje ser, não dá conta de abarcar 

toda a realidade referente ao tema. Quando pensamos na realidade brasileira e na 

influência cristã amplamente difundida em sua cultura, sabemos que ainda há um 

número considerável de pessoas que, “em nome da moral e da família tradicional”, 

se espantam e enfurecem ao ver, por exemplo, um casal homossexual trocar 

carícias e demonstrar seu afeto mútuo em público, ou que ainda estabelecem rígidos 
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horários a serem cumpridos por suas filhas, que não podem correr o risco de ficarem 

mal faladas pelos vizinhos ou parentes. Ainda que o prazer sexual venha ganhando 

terreno, o pecado proveniente do sexo ainda é alardeado do alto de púlpitos 

evangélicos e de altares católicos.  

Lipovetsky (2005) chama a atenção para mais um fato, o de que o sexo teria 

se tornado um objeto de consumo de massa, principalmente no que se refere à 

indústria pornográfica, que dominou a internet e é um dos temais mais procurados 

na rede mundial de computadores. Por se tratar de uma prática privada, tal busca 

pode dissimular a hipocrisia que separa o gesto da palavra. Uma pessoa que 

professa, publicamente, discursos inflamados contra a imoralidade crescente das 

novas gerações “sem-vergonhas”, pode dedicar-se, na solidão de seu quarto, a 

apreciação desenfreada de imagens e vídeos libidinosos. Ambientes como os sex-

shops passaram a ocupar lojas em ruas movimentadas e a serem frequentados por 

donas de casa de meia idade em busca de novidades para quebrarem a rotina de 

seus casamentos. Para o autor, “não há mais deveres obrigatórios que governem o 

comportamento em matéria de sexo: na cama, tudo é permitido, desde que os 

amantes consintam” (LIPOVETSKY, 2005, p. 37). Percebido desta maneira, o sexo 

pode ser uma atividade libertadora e edificante. São experiências vividas na 

companhia de alguém por quem se tem afeição ou, ao menos, desejo e tesão.   

Todavia, Lipovetsky (2005, p. 39) atenta para o fato de que há, ainda, uma 

série de atitudes frente ao sexo que dão “margem à condenação social”. O incesto – 

tabu sexual ancestral – a exploração de menores, o estupro e, em muitos lugares do 

mundo, a prostituição, são refutados e criminalizados. A homossexualidade também 

é lembrada pelo autor como sendo, apesar de sua divulgação e discussão ampla na 

mídia, censurada em muitos ambientes sociais e profissionais, onde estas pessoas 

são constrangidas e obrigadas a dissimular suas opções sexuais e seus sentimentos 

afetivos. Eventos como as paradas do orgulho gay25, por exemplo, são ferramentas 

para que a homoafetividade e outras formas de amor e sexualidade sejam debatidas 

e armas para o combate ao preconceito, ao ódio e à intolerância. 

Bauman (1998, p. 184) afirma que, nestes novos tempos, “nada resulta do 

encontro sexual, salvo o próprio sexo e as sensações que acompanham o encontro”. 

                                                             
25

 Segundo Diehl e Vieira (2013, p. 184 – 185): “As ‘Marchas do Orgulho Gay’ são uma expressão do esforço 

entre os homossexuais de afirmar (tanto para eles quanto para os não homossexuais) o direito de ser gay, o 

orgulho e a aceitação da orientação sexual e de cenas diversas desta cultura”. 
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O que é corroborado, em uma obra mais recente, por Lipovetsky (2016, p. 254) 

quando este autor fala sobre o “direito de viver uma sexualidade liberada, recreativa, 

livre dos compromissos afetivos”, aproximando o sexo da ideia de lazer e afastando-

o da cumplicidade do amor. Lembrando, uma vez mais, que os exemplos mais 

próximos das análises de Bauman (1998) e Lipovetsky (2016) têm lugar na realidade 

europeia ocidental, este último se refere a “[...] uma sociedade que, ao banalizar o 

sexo, transformou-o em uma espécie de atividade de lazer, em prazer colhido no 

mesmo instante, sem compromisso nem consequência”. (LIPOVETSKY, 2016, p. 

256). Nas suas palavras “[...] teríamos entrado na era cool do sexo-lazer, do sexo-

divertimento” (Id.). Por outro lado, Lipovetsky (2016, p. 258) ressalta que a epidemia 

de AIDS, a partir dos anos 1980, “envolveu o sexo em uma atmosfera de medo” e 

que “se as práticas sexuais são mais recreativas, quanto às relações sexuais, elas 

não se assemelham ao zapear do consumidor” (LIPOVETSKY, 2016, p. 259). Com 

isto, o autor defende que, mesmo que o sexo tenha se libertado de uma aura de 

negatividade – quanto às suas práticas – ele ainda pode ser refreado, na vida diária 

das pessoas, pela proximidade relacional, pela necessidade de segurança íntima e 

pelo desejo de não-objetificação vivenciada por elas. 

Quanto à maneira como os encontros sexuais podem acontecer, elas também 

são variadas, e dependem de uma série de fatores, tanto biológicos, quanto 

socioculturais. Pessoas podem se conhecer, em momentos cotidianos, e se 

apaixonarem, construindo uma relação duradoura e vivenciando o sexo como parte 

integrante desta. Também podem, em um rompante de interesse sexual mútuo, 

durante uma festa, acabar tendo um encontro sexual efêmero, mas que, 

momentaneamente, supriu suas carências e desejos. Ainda há a possibilidade de se 

pagar pelo sexo. A prostituição, um fenômeno que remonta à Antiguidade – ainda 

que de maneira diversa da atual – permanece até os dias de hoje como uma 

possibilidade de obtenção de relações sexuais transitórias26 e está intrinsecamente 

conectada às noções de turismo sexual, difundidas pela academia, pela mídia e pelo 

senso comum. Intentando ampliar o entendimento acerca do fenômeno do turismo 

sexual, o próximo tópico desta dissertação apresentará uma análise da prostituição 

sob diferentes prismas, além de sua ligação com a atividade turística. 

 

                                                             
26

 Algumas vezes uma relação entre cliente e prostituta pode se tornar fixa, ainda que comercialmente. Como a 

experiência pessoal relatada por Brown (2012), em sua obra de caráter autobiográfico.  
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1.2 A PROSTITUIÇÃO E SUA PLURALIDADE 

 

É inegável que o fenômeno compreendido, atualmente, como prostituição tem 

suas raízes nos séculos XVIII e XIX, na sociedade europeia, através da 

implementação do sistema de produção capitalista que, mesmo que não seja 

idêntico ao daqueles tempos, ainda impera na sociedade atual, em seu modelo 

globalizado e neoliberal.  A prostituição, assim, pode ser definida, basicamente, 

como a troca de relações sexuais por algum benefício de ordem material, 

principalmente dinheiro. Nas palavras de Oliveira (1996, p.111), “acima e antes de 

tudo, a prostituição é um comércio, cujos artigos à venda são o corpo, o prazer, o 

orgasmo, as fantasias e a presença sexual de outro ser humano”. Segundo Lins e 

Braga (2005, p. 162), “em nosso tempo o que caracteriza a prostituição é sua 

ligação estreita com a atividade econômica. Um segmento expressivo da 

humanidade vive e sobrevive em torno do lucro que o prazer rende”. Já para Olivar 

(2013, p. 34) “[...] podemos entender a relação prostituição como uma troca 

explícita27 e negociada de dinheiro e outros bens materiais por serviços que, 

generalizando as formas e as perspectivas, chamamos de sexuais”. 

Para Rostagnol (2000, p. 95), “a prostituição é um fenômeno social 

extremamente complexo que atravessa traços profundos da sociedade, com 

múltiplas derivações. Diz respeito à economia, ao trabalho, à sexualidade, à moral e 

às relações de gênero”. Ela pode ser efetivada tanto por mulheres e homens – 

heterossexuais, homossexuais ou bissexuais – quanto por travestis, transexuais e 

transgêneros, sendo, ainda, imposta como forma de exploração a crianças e 

adolescentes – que não devem ser entendidas como prostitutas, mas como 

prostituídas. Rostagnol (2000) ainda afirma que “[...] prostituição e prostitutas, são 

consideradas sinônimos, de tal forma que todo o sistema da prostituição passa a ser 

visto e definido a partir das prostitutas” (ROSTAGNOL, 2000, p. 95). 

Apesar de não ser, portanto, uma atividade exclusivamente realizada por 

mulheres, a posição da prostituição, segundo Miguel (2014), é feminina e revestida 

de significados sociais associados a elas, ainda que alguns de seus praticantes 

pertençam ao outro sexo ou exibam uma identidade de gênero diversa. Nas suas 

palavras: “[...] a situação típica é a de uma mulher que vende seu corpo a um 

                                                             
27

 Grifo de Olivar (2013). 



30 
 

homem” (MIGUEL, 2014, p. 139). Oliveira (1996) concorda com Miguel (2014) 

quando afirma que “a prostituição mais comum é a heterossexual feita por mulheres” 

(OLIVEIRA, 1996, p. 112). 

Moraes (2014) defende que, durante a história, as sociedades ocidentais 

lançaram olhares anfibológicos com relação à prostituição, ora segregando-a, ora 

rejeitando-a, ora tolerando-a. Um discurso moral que perdurou por muito tempo foi o 

que entendia a prostituição como um “mal necessário”. Assim, ela serviria para 

preservar a virgindade das “moças de família” e à integridade das “Mulheres de 

bem”. Houve quem também a classificasse como parte integrante da instituição do 

casamento, servindo para que a vida conjugal das famílias não fosse “poluída” por 

práticas “antinaturais”, como o sexo anal ou a felação, que não deveriam ser 

realizadas por esposas. Foi, também, rotulada como ameaçadora à lógica social, já 

que poderia “suscitar ideias de transgressão e liberdade associadas aos papéis 

femininos”. (MORAES, 2014, p. 119). 

Como se verá mais detalhadamente adiante, aquilo que se convencionou 

chamar de prostituição teve, durante a história, manifestações extremamente 

variadas, desde a prática de sexo realizada por sacerdotisas em troca de doações 

para templos, passando pelo oferecimento da própria esposa como ato de 

hospitalidade para com forasteiros, até a cobrança em dinheiro por atos sexuais 

visando a simples subsistência. Tradicionalmente realizada por mulheres – no papel 

de provedora do “serviço sexual” –, a atividade também engloba homens, 

transexuais, travestis e transgêneros – mais uma vez, em relação ao papel de 

“prestadores de serviços”. Todavia, para os fins desta dissertação, será analisada 

com mais profundidade apenas a prostituição feminina adulta, uma vez que ela é 

preponderantemente citada como um componente típico do fenômeno do turismo 

sexual, ainda que casos de homens – tanto heterossexuais, quanto homossexuais – 

além de travestis, oferecendo serviços sexuais para viajantes, venham sendo cada 

vez mais relatados em pesquisas acadêmicas.  

 

1.2.1 A prostituição feminina: fenômeno multifacetado 

 

Seguindo a lógica de Zelizer (2011, p. 104), será adotado, no decorrer desta 

dissertação, o uso dos termos “prostituição” e “prostitutas” – em detrimento às 

expressões “serviço sexual” e “profissionais do sexo” – para, utilizando o primeiro 
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deles, descrever o ato de câmbio de intercurso sexual por uma forma de 

remuneração, e o segundo, para falar sobre as mulheres que realizam tal ato28. Isto 

se deve ao fato de que, além da prostituição, há muitas outras profissões 

relacionadas com o sexo, tais como danças eróticas, performances em cabines 

eróticas, massagens eróticas, sexo por telefone, chats com apresentações ao vivo 

de masturbação e relações sexuais, a indústria de filmes pornôs, produção de 

material pornográfico impresso, comércio de produtos sexuais, dentre outros. Com 

isto, pretende-se evitar qualquer tipo de confusão entre a prostituição e os demais 

trabalhos sexuais existentes. Aliás, como será visto no correr desta seção, a própria 

prostituição é um fenômeno plural, que não deve ser percebida de maneira 

homogênea.  

Deve-se ter em mente que não faz sentido falar em “prostituta”, no singular, 

mas em “prostitutas”, no plural, quando se deseja entender quem são as mulheres 

que exercem esta atividade. Isto se deve ao fato de que os motivos que as levam a 

se prostituir não são os mesmos para todas. Os locais onde elas procuram atrair sua 

clientela também divergem muito, podendo ir das calçadas de ruas movimentadas, 

ao interior de boates sofisticadas; de uma mesa de botequim na zona portuária, ao 

anúncio nas páginas dos classificados de um jornal de grande circulação; no 

confinamento das zonas de meretrício, à liberdade dos sítios da internet. Podem 

realizar suas atividades sexuais em hotéis, motéis, nas casas ou escritórios dos 

clientes, em apartamentos próprios ou alugados, nas casas de massagem ou nos 

“privês”29 divididos com outras prostitutas. Elas podem ser provenientes das classes 

sociais mais baixas, que frente à miséria e à falta de oportunidade não tiveram outra 

                                                             
28

 Olivar (2013, p. 36) destaca que “o nome da relação é um dos principais territórios e armas de disputa [...]. 

Cada um traduz uma posição e um ponto de vista. Mulheres em situação de prostituição, mulheres que se 

prostituem, trabalhadoras sexuais, profissionais do sexo, garotas de programas, putas. O erro não está em usar 

este ou outro nome, mas em não reconhecer sua herança e ação. Gabriela Leite (2009), por exemplo, é defensora 

da alcunha de “prostituta”, no lugar dos eufemismos “garota de programa”, “profissional do sexo” ou “mulher 

em situação de prostituição” – como o discurso “politicamente correto” passou a nomeá-las. Aliás, ela diz 

preferir até mesmo a denominação “puta”, em lugar destas últimas. Brown (2017, p. 198 - 199), com relação à 

sua obra que trata da prostituição na Bíblia, afirma que “[...] se ocasionalmente utilizo as palavras ‘puta’ e 

‘prostituta’, não quer dizer que não respeito profissionais do sexo, nem que deixo de reconhecer sua humanidade, 

nem os diversos benefícios sexuais em torno do que fazem. Essas palavras têm poder, e me parece que o 

movimento pelos direitos das profissionais do sexo deveria fazer uso desse poder da mesma maneira que o 

movimento pelos direitos gays cooptou o poder da palavra ‘queer’. Além disso, em um livro sobre o mundo 

antigo, usar o termo ‘profissional do sexo’ soaria errado. Ele provém de uma compreensão moderna dos direitos 

trabalhistas e ficaria (na minha opinião) deslocado nesta publicação”.  
29

 São casas ou apartamentos – em edifícios comerciais ou residenciais – em que várias prostitutas atendem ao 

mesmo tempo, sendo contatadas pelos clientes, geralmente, através de telefones celulares, telefones fixos, 

mensagens de texto ou através de mídias sociais. Diversamente das prostitutas de rua, elas fazem sua propaganda 

através de sítios da internet ou de anúncios em classificados de jornais. 
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chance senão “comercializar” seus corpos em troca da subsistência, ou podem ter 

nascido em lares estruturados da classe média e buscarem na prostituição uma 

fonte de dinheiro rápido e capaz de sustentar um consumo constante de bens 

supérfluos30. Elas podem ser jovens, lindas, frequentadoras de academias de 

ginástica em busca da construção de um “corpo perfeito”31, ou serem idosas, 

desprovidas de atributos estéticos e crivadas de cicatrizes e marcas de uma vida 

intensamente vivida, magras ou obesas. Elas podem fazer apenas sexo vaginal com 

seus clientes, ou oferecerem, também, o sexo anal. Elas podem ser passivas, ou 

ativas, ou até mesmo, ambas as coisas. Elas podem realizar fetiches e fantasias 

sadomasoquistas ou se comportarem como “escolares inocentes”32 prontas a 

cumprirem as ordens que seu “professor” dita. Elas podem cobrar milhares de reais, 

ou até mesmo de dólares, por uma noite de sexo com seus clientes, escolhendo 

com quem “vai para a cama”33 ou se “deitar”34 com algumas dezenas de homens em 

uma mesma noite, cobrando valores irrisórios, que serão gastos com comida para a 

família ou com pedras de crack35.  Elas podem dominar uma ou mais línguas 

estrangeiras, para atenderem aos turistas internacionais ou podem falar, muito mal, 

a própria língua local. Elas podem ser prostitutas profissionais, que não pensam em 

abandonar a vida do meretrício e dela se orgulham, ou podem estar se prostituindo 

apenas para poderem pagar o curso de ensino superior em uma universidade 

particular. Independentemente de qualquer uma dessas características, ou da 

combinação de várias delas, o mais importante é compreender que elas são, cada 

uma delas, seres humanos que merecem ser respeitadas e ter seus direitos de 

cidadãs reconhecidos e atendidos. 

                                                             
30 Na perspectiva de Diehl, Oliveira e Rodrigues (2013, p. 295), “a troca de gratificação sexual por dinheiro tem 

sido um negócio extremamente lucrativo em muitas sociedades contemporâneas”. As autoras assinalam que em 

um “passado não muito distante, as mulheres que vendiam o corpo justificavam o ato pela necessidade de 

conseguir o sustento para manter a sua sobrevivência [...]” (Id.), entretanto, hoje, há mulheres que se prostituem 

em busca de dinheiro extra para cuidarem melhor de sua imagem, através da compra de produtos de beleza, do 

treinamento em academias corporais, da ida frequente a salões de cabeleireiros, além de poderem ostentar peças 

de vestuário de marca, automóvel novo, dentre outros bens supérfluos. Elas ilustram este perfil através do que 

chamam “fenômeno Bruna Surfistinha”, nome utilizado por Rachel Pacheco, uma garota de programa que 

ganhou fama através do uso de um blog e da publicação de livros contando suas histórias. 
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 Seguindo os padrões de beleza impostos pela sociedade. 
32

 Uma fantasia sexual comum entre homens de perfil dominador. 
33

 Eufemismo para relação sexual. 
34

 Idem. 
35

 Droga que causa dependência praticamente instantânea e que leva seus usuários a gastar todo o dinheiro para 

sua obtenção, deixando, muitas vezes, até mesmo de se alimentar para conseguir uma pedra a mais para ser 

fumada. 
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Pasini (2009, p. 239), compreende a prostituição feminina como “uma 

atividade praticada por mulheres que estabelecem práticas sexuais com diferentes 

homens em troca de um bem (o que não exclui outras formas de pagamento, como, 

por exemplo, refeições e/ou presentes)”. Cesar (2014) lembra que as prostitutas 

costumam ser alvo de concepções negativas, sendo tratadas por termos tais como 

“lixo e esgoto; mal necessário; degenerada nata; mulher inacabada, dessexualizada, 

fria, pervertida, doente; louca moral; inimiga do trabalho; fantasma” (CESAR, 2014, 

p. 37), além de ser vista como uma ameaça social, pois disseminaria doenças 

venéreas e serviria de mau exemplo para as “mulheres de bem”. Muitas vezes 

também são desconsideradas enquanto seres humanos dotados de capacidade de 

decisão e donas de suas escolhas, sendo tachadas, sumariamente, de vítimas, dos 

homens, das circunstâncias, da exploração e da miséria. 

Sobre este tema Olivar (2013, p. 278) assevera que “a prostituição costuma 

ser imaginada/vivenciada/construída como tendo um valor negativo no sistema 

cultural [...]. Mais ainda, ‘prostituição’ se constrói como uma ideia referencial de 

negatividade”. Com isto, é criado um estigma36 que termina por legitimar, estimular, 

possibilitar e explicar todos os tipos de violências vivenciados por estas mulheres. É 

sempre bom lembrar que algumas das piores ofensas da língua portuguesa fazem 

menção à figura da prostituta37. Por outro lado, com o tempo e por meio das lutas 

realizadas por estas mulheres, as prostitutas começaram a “[...] construir 

autorrepresentações que se confrontariam com o discurso hegemônico. Denunciar e 

abandonar o lugar de objeto para assumir o de sujeito” (CESAR, 2014, p. 37). 

A forma como as representações simbólicas – entendidas aqui como 

palavras, termos e expressões – possuem o poder de rotular e limitar os espaços 

sociais pode ser observada através da oposição dos termos “homem público” e 

“mulher pública”. Conforme Gebara (2000, p. 151): “em toda parte, as mulheres do 

‘mundo público’ são aquelas que entraram no mundo dos homens por diversas 

razões e por diversos meios”. Azerêdo (2011) complementa a ideia chamando a 

atenção para o fato de que em um dos mais famosos dicionários comercializados no 

                                                             
36

 É o que Dortier (2010, p. 557) classifica como “representação social”. Segundo o autor, “a particularidade 

dessas representações comuns é o fato de funcionarem como ‘clichês’, reduzindo uma realidade complexa a 

alguns elementos salientes (nem sempre falsos, aliás) [...]. As representações sociais estão arraigadas no interior 

de um grupo e do sistema de valores que lhe é próprio. [...] Uma vez ‘arraigada’, a representação social 

desempenha uma função de filtro cognitivo, e toda informação nova é interpretada segundo os quadros mentais 

preexistentes. 
37

 Tais como “filho da puta” e “puta que o pariu”. 
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Brasil (Dicionário Novo Aurélio – Século XXI), somente a definição de “homem 

público” está presente, significando um indivíduo que se consagra à vida pública. A 

expressão “mulher pública” é ignorada. Entretanto, a autora vê com bons olhos tal 

ausência, pois afirma que durante o século XX, quando figurava nos dicionários38, 

era sinônimo de prostituta. Nas palavras da autora: “[...] foi uma boa surpresa não 

encontrar a definição tradicional de ‘mulher pública’, se restringindo às prostitutas, 

implicando, ao mesmo tempo, uma desvalorização destas e das outras mulheres 

que se dedicam à vida pública” (Azerêdo, 2011, p. 27). Para Coria (1996, p. 33), “[...] 

ao se unirem os termos mulher, sexualidade, dinheiro e esfera pública, isto evoca e 

remete – consciente ou inconscientemente – à idéia-vivência-crença de prostituição”.  

Além da temática da prostituição ganhar espaço em novelas e programas 

jornalísticos, um fenômeno midiático brasileiro recente é engendrado por prostitutas 

e ex-prostitutas de luxo, provenientes da classe média, que narram suas 

experiências em sítios e blogs da internet e, até mesmo, as publicam em livros. 

Como exemplos podem-se citar Raquel Pacheco (2006), que ficou famosa através 

da alcunha de “Bruna Surfistinha”39, Vanessa de Oliveira (2007), que adotou o nome 

“Marise” para atender aos seus clientes e Andressa Urach (2015), que chegou a 

estrelar programas de televisão nas emissoras Record e RedeTV. Os depoimentos 

dessas mulheres pressupõem certo grau de glamourização da prostituição, que não 

pode ser interpretado como a realidade de toda prostituta, mas se restringe a casos 

específicos.  

Intentando perceber a evolução das variadas práticas denominadas como 

“prostituição”, ao longo do tempo, o próximo tópico deste capítulo apresentará 

alguns estudos realizados por historiadores, que abarcam manifestações de 

intercâmbio sexual por algum tipo de benesse, desde a Idade Antiga, até a época 

contemporânea. Com isto, será possível perceber que as atividades 

desempenhadas por uma mulher identificada como prostituta na Roma antiga são 

diferentes daquelas realizadas por outra, no contexto europeu da Idade Média e, 

também, que ambas possuem semelhanças que as aproximam da prostituta 

moderna, apesar da existência de determinadas disparidades.  
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 Coria (1996, p. 34), em meados da década de 1990, afirma sobre isto que: “os dicionários, pontos de 

referência, transmitem muito claramente a forma como deve ser entendida a realidade através da definição das 

palavras. Assim, ao passo que a definição de homem público é ‘aquele dedicado a funções de governo e tarefas 

comunitárias’, a mulher pública é aquela que exerce a prostituição”.  
39

 A história de vida de Rachel Pacheco chegou a ser transformada em filme, estrelado pela atriz brasileira 

Deborah Secco. 
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1.2.2 Apontamentos históricos sobre a prostituição feminina: perspectivas 

globais, nacionais e locais 

 

A busca por respostas acerca das origens da prostituição não se acha restrita 

à esfera dos estudos históricos, podendo dialogar, até mesmo, com a biologia e a 

psicologia animal40. Todavia, ainda que tais estudos não sejam levados em 

consideração na presente dissertação, é instigante saber que algumas pesquisas 

em antropologia evolutiva vêm sendo realizadas, com diferentes espécies de 

primatas, intentando perceber como a troca de sexo por alimento, realizada por 

estes animais, poderia dar pistas sobre a origem da prostituição entre os 

antepassados dos homo sapiens. Por exemplo, pesquisadores do Instituto de 

Antropologia Evolutiva Max Planck, na Alemanha, divulgaram os resultados de um 

estudo realizado com chimpanzés na reserva florestal Tai, na Costa do Marfim, em 

que perceberam que os machos que se mostram dispostos a repartir a carne – 

obtida em caçadas – com as fêmeas, mantêm o dobro de relações sexuais em 

relação àqueles que não o fazem (BBC, 2009). Em outro experimento, realizado na 

Universidade de Yale, nos Estados Unidos, após um grupo de macacos capuchinhos 

ter sido ensinado a perceber discos de metal como objetos de troca por alimento foi 

identificada a prática da troca daquele valor simbólico por sexo, entre machos e 

fêmeas (Superinteressante, 2011).  

Apontar, com precisão, o momento em que a prostituição surgiu como prática 

social humana parece ser uma tarefa utópica. Há quem afirme que ela é “a mais 

antiga das profissões”41, mas isto também se mostra impossível de comprovar. O 

que se tem de concreto em relação a este tema e suas mais pretéritas 

manifestações são os registros escritos de civilizações antigas – apresentando a 
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 Sobre as pesquisas com animais, segundo Sukel (2013, p. 88): “Até hoje, grande parte dos dados de que 

dispomos sobre comportamento sexual foram coletados mediante levantamentos anônimos. Embora dados desse 

tipo possam dar aos pesquisadores uma ideia das tendências e dos temas gerais do comportamento sexual 

humano, eles não fornecem muitos detalhes. E é sobre detalhes que gostaríamos de saber mais. Para este fim, os 

pesquisadores começaram a procurar em outros lugares, isto é, entre os nossos primos evolucionários, as 

espécies primatas. Afinal, os macacos estão livres dos constrangimentos que nós humanos temos em relação ao 

sexo. Eles parecem ter uma compreensão implícita do sexo como um ato natural que ocorre sem julgamento, e o 

fato de serem observados lhes é indiferente”.  Mas a autora faz uma ressalva: “esse tipo de estudo não permite de 

maneira alguma uma comparação perfeita com a sexualidade humana, mas, até que estejamos mais dispostos a 

nos abrir para observação, temos de nos contentar com ele” (SUKEL, 2013, p. 89). 
41

 A discussão acerca da validação da prostituição como uma forma autêntica de trabalho remunerado é, ainda 

hoje, levada a cabo por diferentes vertentes do movimento feminista, por grupos de mulheres prostitutas, por 

organizações não-governamentais focadas no debate sobre direitos humanos e por órgãos oficiais de diversas 

nações.  
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prática do “escambo” de relações sexuais por alguma benesse – que permitem 

perceber semelhanças e diferenças entre tais atividades e a prostituição moderna. 

Alguns estudiosos – como Bassermann (1968), Henriques (1966), Parent et al. (s/d), 

Roberts (1998) e Scott (1954) – fizeram, em suas obras, levantamentos acerca dos 

primeiros indícios históricos daquilo que foi convencionalmente chamado de 

prostituição e que serão analisados nesta dissertação. Assim, pretende-se 

compreender a lógica e as mudanças pelas quais passou a prostituição, através dos 

séculos, enquanto trilhava sendas que a levaram do sagrado ao profano. 

Tanto Parent et al. (s/d, p. 5 e 6), quanto Dufour (1885, p. VII), ressaltam a 

existência de três formas de prostituição na Antiguidade. Enquanto os primeiros 

autores as dividem em “Prostituição Hospitaleira”; “Prostituição Sagrada”; e 

“Prostituição Legal”, o último as nomeia de “Prostituição Hospitalar ou Doméstica”; 

“Prostituição Sagrada ou Religiosa”; e “Prostituição Legal ou Civil”. Dufour (1885) 

explica que o primeiro tipo diz respeito a uma espécie de troca de cumprimentos, de 

conveniências, com um estrangeiro ou estranho que, de repente, se torna um amigo. 

Já a segunda definição diz respeito às relações sexuais realizadas em troca de 

doações para templos, na forma de pedidos ou agradecimentos, e que era um ofício 

religioso praticado por sacerdotisas. A última denominação se refere às práticas 

mercantilistas, em que uma mulher troca, por dinheiro ou outro bem, o direito de um 

homem utilizar seu corpo para saciar a libido.  

Segundo Parent et al. (s/d, p. 9), foi na Caldéia, “o mais antigo berço da 

sociedade humana”, onde, pela primeira vez, se registrou a prática da prostituição, 

que se dava em suas formas “hospitaleira” e “sagrada”. Era comum, segundo o 

autor, que na parte montanhosa daquela região, onde residia uma população 

selvática e destituída de grandes conhecimentos, as mulheres da casa fossem 

concedidas aos hóspedes, como forma de congraçamento entre os forasteiros e os 

locais. Esta teria sido a origem da “prostituição hospitaleira”. Já nas planícies, em 

paragens mais próximas à Península Arábica, existia um povo nômade, pastor de 

rebanhos, que tinha nas crenças religiosas uma forma de organização e união e 

que, por consequência, acabou desenvolvendo ritos nos quais o amor livre era 

praticado, acarretando no surgimento da “prostituição sagrada”. Parent et al. (Id.) 

ainda citam a história de Nemrod, que teria reunido aqueles dois grupos humanos 

presentes na localidade e fundado a cidade da Babilônia, às margens do rio 
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Eufrates, onde se desenvolveu um processo de aculturação no qual as crenças e 

costumes de ambos passaram a se misturar. 

Heródoto (2001, p.171), em sua clássica obra “História”, relata uma prática 

que ocorria naquelas plagas e que ele considerava “vergonhosa”. Segundo o autor, 

toda mulher nascida na Babilônia era obrigada, ao menos uma vez na vida, a 

comparecer ao templo da deusa, por ele identificada como Vênus, e se entregar 

carnalmente a algum estrangeiro, que escolhia uma das presentes para fazer sexo 

e, depois, lhe atirar uma quantia de dinheiro aos joelhos. Um relato interessante da 

prática da “prostituição sagrada”, referendado por aquele que é considerado “o pai 

da História”. 

Já na região da Armênia, ocorria o culto à deusa Anaitide, que recebia 

adoração em um templo semelhante ao da deusa babilônica. Havia, para poder se 

tornar uma sacerdotisa desta deusa, um longo processo de admissão, que apesar 

de árduo, denotava grande honra para as mulheres que eram consideradas aptas. 

Elas também se relacionavam com os forasteiros que rendiam homenagens à 

deusa, mas eram passivas de serem tomadas em casamento por eles e sair do 

templo como uma esposa. Essa era a maior das honras e as escolhidas eram 

aquelas que mais satisfaziam os estrangeiros, obtendo fama por sua beleza e pela 

forma como praticavam o sexo com aqueles homens (PARENT et al., s/d, p. 14). 

Os fenícios, que realizavam a “prostituição hospitalar” e para quem conceder 

a virgindade de uma filha aos hóspedes de uma casa seria uma grande honra, 

veneravam a deusa Astarte, que possuía templos espalhados por diversas cidades 

da região, como Tiro e Sidonia. Eram comuns, nestes locais, a realização de 

grandes orgias, acompanhadas por músicas executadas pelos próprios sacerdotes e 

nas quais estavam presentes as mulheres que praticavam a prostituição religiosa. 

Um grande número de nascimentos de crianças ocorria alguns meses após a 

realização das orgias e estas eram recolhidas ao templo, criadas e preparadas para, 

no futuro, servirem como sacerdotes ou sacerdotisas. A deusa Astarte também era 

reverenciada, de forma similar, na Ilha de Chipre, local onde, segundo Parent et al. 

(s/d, p. 17), “[...] a prostituição sagrada se guindou a uma tal altura, como em 

nenhum outro povo”.  

Após sua chegada em Chipre, o culto à deusa se difundiu para as ilhas da 

vizinhança, avançando por toda a área do Mar Mediterrâneo, até a Grécia, além da 

região insular atualmente pertencente à Itália. Os fenícios, navegadores e grandes 
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comerciantes, espalhavam seus cultos por onde passavam e estes eram adaptados 

pelos povos com quem negociavam. Em Cartago, por exemplo, foi erigido um templo 

à deusa Vênus, que recebeu o nome de “tenda das moças”, onde as virgens 

cartaginesas ofereciam sua castidade por um alto valor e seguiam, no mesmo local, 

prestando serviços sexuais até juntarem riquezas suficientes para formarem um dote 

e poderem se casar. Após o matrimônio, aquelas mulheres tornavam-se fiéis aos 

seus maridos e por ele louvadas, o que não acontecia com as mulheres que se 

casavam sem ter praticado a “prostituição religiosa” e pagado seu tributo à deusa. 

(PARENT et al., s/d, p. 19). 

Na Lídia, as jovens realizavam a prostituição de forma autônoma, intentando 

a formatação de um dote que seria usado para serem desposadas. Sobre estas 

mulheres afirmou Heródoto (2001, p. 60), “as moças da Lídia [...] continuavam seu 

comércio até se casarem”. Ou seja, assim como as cartaginesas, as lídias também 

se prostituíam até arranjarem um marido e depois se tornavam completamente 

devotadas a eles (PARENT et al., s/d, p. 22). 

O Egito, diversamente dos povos e culturas citados anteriormente, não 

promovia a “prostituição hospitaleira” e vivenciou a “prostituição sagrada” por pouco 

tempo. Por temer os estrangeiros, os lares egípcios eram restritos aos seus 

moradores, que não praticavam nenhuma forma de cordialidade com estranhos. 

Com relação à religião, o panteão egípcio contava, originalmente, com apenas dois 

deuses, Osíris e Ísis. Esta última seria uma adaptação da figura da deusa Vênus, 

cultuada por outros povos, com traços incorporados pela cultura local. Assim, no 

início do desenvolvimento de suas crenças, o Egito também adotou a prática da 

“prostituição religiosa”, mas esta não perdurou por muito tempo. Os egípcios foram 

os primeiros a proibir o comércio do sexo nos templos e lugares sagrados e a 

vetarem a entrada, nestes ambientes, de pessoas que tivessem tido relações 

sexuais antes de para lá se dirigirem. Entretanto, foram elaboradas leis que 

autorizavam a prática da prostituição feminina, justificando sua existência e 

protegendo as mulheres que a ela se dedicavam de quaisquer infortúnios. Seria 

este, portanto, o primeiro exemplo de “prostituição legal” conhecida na Antiguidade. 

(DUFOUR, 1885). 

Dufour (1885) também relata os costumes dos hebreus em relação à 

prostituição. Segundo o autor, esse grupo humano era oriundo da Caldéia, e trouxe 

consigo, dentre os hábitos pastoris dos antepassados que lá habitavam, a 
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“prostituição hospitalar ou doméstica”. Já a “prostituição sagrada” passou a ser 

condenada pela religião judaica, e o legislador Moisés, que queria ver o fim das 

perversões e da corrupção de seu povo, utilizou o nome de Deus para tentar refrear 

esta prática entre os seus. Brown (2017) sugere que algumas prostitutas que 

figuram na Bíblia, principalmente no velho testamento, como Raabe e Tamar, eram 

sacerdotisas ligadas à figura feminina da divindade, ou “a Deusa”, entidade pagã 

ligada à ideia da concepção e da mulher como fonte da vida. Com a mitologia 

hebraica introduzindo um deus único, todo poderoso e essencialmente masculino – 

que dentre outros nomes se autoproclamava “Javé” ou “Yahweh”, nas escrituras – a 

existência destas prostitutas sagradas seria uma ameaça para a consolidação da 

nova entidade, pois era um costume da época a procura pelos serviços oferecidos 

por tais mulheres.   

Utilizando algumas passagens do Antigo Testamento da Bíblia, Dufour (1885, 

p.19) busca demonstrar que, segundo a ótica judaico-cristã, desde os primórdios da 

criação do mundo a prostituição já se fazia presente. No livro do Gênesis há o relato 

dos encontros carnais entre “os filhos de Deus” ou “anjos”, com as “filhas dos 

homens”, que culminaram com a geração de uma “raça de gigantes”, denominados 

“nefilins”. Para o autor, este seria um exemplo claro da “prostituição hospitalar”, já 

que os “anjos” vinham durante a noite até as tendas dos patriarcas pedindo por 

hospitalidade e recebiam os carinhos de suas filhas como parte da gentileza. Outra 

passagem utilizada por Dufour (1885, p. 20), também presente no Gênesis, faz 

referência a Noé e sua arca, construída para que ele e seus familiares, além de 

casais de todas as espécies animais viventes na terra, fossem salvos da grande 

inundação que Deus, arrependido de sua criação, enviaria para exterminar a 

humanidade e, com ela, seus vícios, dentre eles, a prostituição. Mas Deus falhou em 

seus desígnios, pois nem a aniquilação dos depravados conseguiu findar as práticas 

mundanas que ressurgiram, ainda mais intensas, através dos descendentes de Noé. 

Ainda com relação à prostituição existente entre os hebreus, Dufour (1885) 

afirma que a maior parte das mulheres que realizava tal prática não era composta 

por judias, mas pelas sírias, egípcias e babilônicas que andavam entre eles. Isto se 

devia à proibição, segundo as leis mosaicas, da participação das hebreias até 

mesmo na assistência à prostituição. Contudo, mesmo com tal proibição, havia entre 

elas algumas prostitutas, o que perdurou até os dias de Jesus, conforme é narrado 

no Novo Testamento bíblico. Este rabino judeu, figura central da crença cristã, 
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demonstrou em algumas passagens dos evangelhos que, ao invés da condenação, 

do julgamento e do apedrejamento, tais mulheres deveriam ser amparadas, 

percebidas como seres humanos e defendidas dos ataques dos fanáticos ortodoxos. 

Certamente, as civilizações antigas de que se têm mais informações acerca 

da prática da prostituição são a grega e a romana. Na Grécia, dividida em cidades-

estados, a sociedade era dominada pelos homens livres e as mulheres, que não 

eram consideradas cidadãs, encontravam-se submissas e tolhidas em suas 

individualidades. Segundo Bassermann (1968), em nenhuma outra época ou lugar 

do mundo a prostituição foi tão importante e relevante quanto na Grécia antiga, 

principalmente em Atenas e Corinto. Naquelas cidades-estados, segundo Roberts 

(1992, p. 12), as mulheres podiam representa, basicamente, três distintos papéis: o 

de esposa, o de escrava, e o de prostituta. As esposas cuidavam da criação dos 

filhos e das demandas do âmbito doméstico, estando estritamente vinculadas àquele 

espaço. As escravas eram utilizadas para uma série de serviços domésticos e, 

muitas vezes, também sexuais. Já as prostitutas eram divididas em diferentes 

classes, desde as mais sofisticadas e que recebiam altas pagas pelos serviços 

prestados, até aquelas que atuavam nos templos dedicados aos deuses. 

Roberts (1992, p. 12) – que chama o período antigo da civilização grega de 

“época de ouro do sexo” – explica que os homens ricos daquelas sociedades tinham 

a possibilidade de acessar uma pletora de serviços sexuais, de maneira desvelada, 

sem tabus, nem vergonhas ou estigmas. Para além das diversas tipologias de 

prostitutas existentes, tais homens ainda dispunham de relações sexuais com jovens 

mancebos, concubinas, escravas e com suas próprias esposas. Já as mulheres, que 

não dispunham de cidadania e eram excluídas da vida política local, passaram a ter 

seus papéis institucionalizados por diferentes legisladores. O principal deles, Sólon, 

governou Atenas na virada do Século VI a. C. e implementou uma série de leis que 

regulamentaram o lugar ocupado pelas mulheres na sociedade ateniense. Àquelas 

tidas como respeitáveis e que desempenhavam o papel de esposas dos cidadãos 

livres, terminavam passando a maior parte de suas vidas confinadas em suas casas, 

tendo permissão para deixá-las apenas para assistir a um funeral ou participar de 

festivais religiosos. Elas eram educadas para saber cozinhar, costurar e cuidar da 

organização do lar, não devendo, de forma alguma, se aventurar nos conhecimentos 

intelectuais, reservados exclusivamente aos seus maridos. Uma mulher intelectual 

era reconhecida, invariavelmente, como uma prostituta. Além disso, as mulheres 
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também não podiam ter posses, sendo o único montante de que dispunham, o dote 

que seria entregue por seu pai ao futuro marido. Assim, independentemente da fase 

da vida, essas mulheres estavam sempre sob a guarda de um homem, seja o pai, 

um irmão ou o marido. 

Em relação às prostitutas, o próprio Sólon começou a organizar o negócio em 

que estavam envolvidas, tendo feito criar os primeiros bordéis oficiais com 

administração direta do Estado. As mulheres que trabalhavam nestes locais eram 

conhecidas como deikteriades, sendo a maior parte delas composta por cativas de 

guerra, geralmente provenientes da Ásia. Estas mulheres não lidavam diretamente 

com valores, existindo, para tal, os pronobosceion, funcionários estatais que 

realizavam o pagamento dos “salários” às deikteriades. Na visão de Roberts (1992, 

p. 12), estas mulheres não deveriam ser consideradas prostitutas, mas escravas 

sexuais, já que elas não eram livres para exercerem tal ofício, mas coagidas a isto. 

Por fim, a autora afirma que algumas dessas mulheres, após anos de exploração, 

conseguiam juntar recursos suficientes para comprar sua liberdade. 

Além das prostitutas estatais, havia, segundo Henriques (1961), prostitutas 

independentes, que atuavam nas ruas e se espalhavam pela praça principal do porto 

ateniense de Pireu. Para o autor, qualquer cidade moderna seria considerada uma 

catedral fechada, se comparada com o auge da venda de serviços sexuais em Pireu. 

Roberts (1992) assinala a existência de outro tipo de prostitua independente, mas 

que, ao invés das ruas, tinham como espaço para a prática de seus serviços as 

hospedarias, as tavernas e, até mesmo, aposentos privados. Havia, ainda, o grupo 

das hetairae, prostitutas de elite que eram conhecidas por sua intelectualidade, 

beleza e habilidades na arte do sexo – mal comparando, seriam como as prostitutas 

de luxo da atualidade. As hetairae eram as únicas mulheres que circulavam 

livremente, em qualquer lugar e horário, na sociedade ateniense. Elas não se 

encontravam vinculadas a templos ou bordéis estatais, aliás, as mais afamadas 

possuíam bordéis próprios, conhecidos como “gynaceum”, uma espécie de “escola 

do sexo”, onde estas mulheres eram educadas e preparadas para realizar seus 

serviços. 

Por fim, existiam as “prostitutas sagradas”, denominadas hieroduli, que 

apesar de serem escravas, possuíam uma aura de sacralidade e eram 

homenageadas por seus “clientes”. Era costume que cidadãos ricos comprassem 

escravas e as doassem para os templos, dedicando-as à deusa Afrodite, em troca 
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de algum favor ou em agradecimento por um desejo atendido. Como as sacerdotisas 

de outras religiões que veneravam deusas, os intercursos sexuais realizados por 

elas não eram apenas uma maneira de angariar fundos para o templo, mas uma 

prática ritualística autêntica (ROBERTS, 1992). 

Na Roma antiga a difusão da prostituição se deveu à expansão dos territórios 

do império e pelo crescimento populacional por ela engendrado. Diversamente do 

que ocorria na Grécia, as esposas das classes mais abastadas de Roma podiam 

participar da esfera pública, não precisando permanecer na clausura de seus lares. 

Saíam, ainda que com consentimento de seus esposos, para assistir a peças de 

teatro, ou para visitar templos, mercados e tribunais. Tinham permissão para se 

instruírem, geralmente através de aulas particulares, lecionadas em suas próprias 

casas. Entretanto, apesar de mais “livres” que as gregas, essas mulheres da elite 

eram obrigadas pelo imperador a se casar e ter filhos, o que levou algumas delas a 

se registrarem como prostitutas para escaparem de tal imposição (ROBERTS, 

1992). 

A maior parte das mulheres que se prostituam em Roma era formada por 

cativas, aprisionadas durante as invasões realizadas pelas tropas romanas em 

territórios vizinhos, com fins de expansão territorial. Outra parcela era composta por 

campesinas que fugiam de regiões arrasadas pelas batalhas, em direção à urbe. 

Perdendo o seu meio de subsistência, tais mulheres se viam obrigadas a se 

prostituírem para conseguir algum rendimento. As escravas domésticas também 

eram assediadas e abusadas por seus senhores. Roberts (1992, p. 61) salienta que 

“[...] de modo geral, a prostituição na antiga Roma era uma profissão natural42, 

aceita, sem nenhuma vergonha associada a essas mulheres trabalhadoras43”.  

Muitos imperadores romanos – como Nero, Calígula, Domiciano e Elegábalo 

– estabeleceram bordéis na cidade de Roma, até mesmo dentro do palácio imperial. 

Todos, aliás, desfrutavam da companhia dessas mulheres. Já Tibério, sucessor de 

Augusto, proibiu, através de lei, que as mulheres das classes dominantes 

trabalhassem como prostitutas. As prostitutas das classes baixas que eram 

registradas legalmente recebiam o nome de meretrices, e recebiam licença para 
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 Naturalizar uma prática social parece algo insensato, entretanto, a ideia passada por Roberts neste trecho 

parece querer dizer, simplesmente, que as mulheres que se prostituíam não sofriam qualquer tipo de repreensão 

moral e eram consideradas trabalhadoras, pelos “serviços” sexuais que prestavam.  
43

 Ainda hoje, como será visto mais adiante neste capítulo, existe um grande debate acerca da aceitação da 

prostituição como uma forma legítima de trabalho, tanto entre prostitutas, quanto entre membros de diferentes 

grupos feministas, de organizações não-governamentais e de representantes de governos. 
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poderem trabalhar. Já as que não obtinham registro eram conhecidas como 

prostibulae e, na maioria das vezes, evitavam se legalizar, pois este era um 

processo irreversível, ou seja, não poderiam tirar seus nomes do cadastro nunca 

mais, ainda que assim o desejassem. (ROBERTS, 1992). 

Dentre as prostitutas das classes baixas podia-se encontrar o grupo das 

dorides, que se exibiam seminuas nas soleiras de suas moradas; as lupae, que 

atraiam seus clientes através de uivos semelhantes aos de lobos; as aelicariae, que 

também vendiam doces em formato de pênis e vaginas; as busturiae, que 

realizavam seus serviços em tumbas, nos cemitérios da cidade; as blitidae, que se 

ofereciam nas tavernas; as gallinae, que cometiam pequenos furtos associados à 

prática do meretrício; as forariae, que arrebatavam seus clientes nas estradas rurais; 

e as diabolares e quadrantariae, que cobravam os menores preços pelos seus 

serviços, sendo consideradas as mais inferiores de todas. Havia ainda as prostitutas 

de acampamento, que serviam aos soldados romanos nos campos de batalhas44, 

além daquelas equivalentes às hetairae gregas, chamadas de delicatae ou famosae. 

Estas eram as mais belas e instruídas, provenientes de famílias respeitáveis. 

(ROBERT, 1992). 

Na Europa da Idade Média, após a queda de Roma e da invasão dos povos 

bárbaros, houve uma rápida desestruturação dos centros urbanos e o retorno de 

vastos contingentes às regiões rurais. Este cenário foi a base para o 

desenvolvimento do sistema de produção feudal, assentado na posse da terra e na 

produção agrícola. Tais acontecimentos terminaram por solapar as estruturas da 

prostituição existente até então, forçando as mulheres que viviam desta atividade a 

se deslocarem e prestarem seus serviços nas estradas ou como nômades, indo de 

aldeia em aldeia, de feudo em feudo. Muitas delas também acompanhavam os 

exércitos que perambulavam pelo continente durante suas batalhas. Algumas 

dessas mulheres passaram a ocupar uma posição inédita até então, fruto dos 

últimos períodos do Império Romano, quando a religião católica foi oficializada por 

Constantino. Elas ficaram conhecidas como “moças do lar”, um eufemismo para 

designar as prostitutas mantidas por padres católicos. Outras se especializaram em 

atender aos peregrinos que viajavam para lugares sagrados, com o intuito de pagar 
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 A presença de prostitutas em zonas de guerra é um fenômeno que, tendo origem na Antiguidade, persiste até 

os dias atuais. Como será visto com mais detalhes no próximo capítulo desta dissertação, alguns estudiosos do 

Turismo Sexual costumam apontar a relação das prostitutas tailandesas com os soldados norte-americanos, 

durante a guerra do Vietnã, como sendo o marco inicial desta motivação turística.  
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promessas, e se viam necessitados de entretenimento durante o caminho. Durante 

as cruzadas, muitas dessas mulheres seguiram para a Terra Santa com os exércitos 

cristãos. (ROBERTS, 1992). 

Com a consolidação do sistema feudal, as aldeias em torno dos castelos 

foram se expandindo, o que fez renascer a economia urbana. Grandes mercados 

eram organizados para a venda dos produtos cultivados e de objetos 

manufaturados. Quem não era agricultor ou artesão, acabava por oferecer sua mão 

de obra, como criados da burguesia ascendente, ou então, viva à margem da 

sociedade, como salteadores, mendigos e, especificamente no caso das mulheres, 

prostitutas. Roberts (1992) afirma que, inicialmente, as autoridades procuraram 

barrar a presença delas e suas atividades nas aldeias, o que fez com que elas 

estabelecessem suas casas e bordéis do lado de fora de seus muros. Com a 

expansão de determinadas aldeias, e o relaxamento da vigilância sobre elas, 

algumas prostitutas começaram a atuar nas hospedarias e tavernas. Com o tempo, 

e a presença constante daquelas mulheres na vida pública local, elas passaram a 

ser aceitas, de certa forma, pela maior parte da sociedade. Durante o século XII a. 

C., na França, foram criadas as primeiras leis que visavam regulamentar a prática da 

prostituição. O problema para que tais leis vigorassem foi a falta de pessoas para 

aplicá-las, o que as tornou ineficazes. Em outros lugares, como o reino de Castela, 

foram desenvolvidos códigos que visavam proibir a prostituição. Mas estes também 

não tiveram sucesso, já que a atividade permanecia de maneira ilegal e clandestina. 

(ROBERTS, 1992). 

Uma medida tomada com fins de distinguir as prostitutas das mulheres ditas 

“de bem”, foi a obrigatoriedade de que elas trajassem roupas ou peças de 

indumentária que as identificassem. Assim, lenços listrados, panos de diversas 

cores sobre os ombros e, até mesmo, túnicas, passaram a ser usadas por elas, 

ainda que a contragosto. Em cidades como Paris e Lisboa, por exemplo, bordéis 

municipais foram instituídos, visando lucrar com a arrecadação de impostos 

cobrados pelo trabalho das meretrizes. A desculpa utilizada era que, desta maneira, 

as prostitutas seriam protegidas em relação aos homens que se aproveitavam delas, 

usurpando o fruto de seu trabalho. A igreja católica também possuía prostíbulos, nos 

quais parte dos lucros auferidos foi utilizada para custear a construção da Basílica 

de São Pedro, em Roma. (ROBERTS, 1992). Aliás, a relação entre o cristianismo – 

com destaque para o catolicismo – e a prostituição será analisada, mais 
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detidamente, na próxima seção desta dissertação, uma vez que, para que se possa 

compreender o preconceito e o estigma sofrido pelas prostitutas, ainda hoje, é 

indispensável conhecer um pouco mais acerca das ideias dos sectários de Jesus 

Cristo. 

Ainda sobre a Idade Média, Roberts (1992) termina por afirmar que, durante 

seus últimos anos, as prostitutas desfrutaram de um período de liberdade e de uma 

posição social reconhecida. Com a expansão do cristianismo, em detrimento dos 

cultos pagãos, a conexão outrora estabelecida entre prostituição e religião se 

extinguiu. Deste modo, a atividade se tornou completamente secularizada, e passou 

a prosperar de acordo com os ditames mercantis, culminando com ascensão da 

burguesia45 e com o nascimento do sistema econômico capitalista. Durante a 

Revolução Industrial, na Inglaterra, França e Alemanha, principalmente, começaram 

a aumentar os movimentos de êxodo rural, uma vez que a produção em escala, 

realizada nas fábricas, se tornou a principal geradora de riquezas. Muitas mulheres, 

que viviam como camponesas, se viram obrigadas a procurar emprego nas fábricas 

de cidades como Paris, Liverpool e Londres. Realizavam trabalhos extenuantes, em 

ambientes insalubres e eram mal remuneradas. Desta forma, várias optaram por 

buscar seu sustento através da prostituição, ampliando o já grande contingente de 

meretrizes. Algumas destas mulheres chegaram a enriquecer, galgando degraus da 

pirâmide social que, ao contrário dos prestígios e nobreza anteriores, passaram a 

ser escalados por quem possuísse mais dinheiro. (ROBERTS, 1992). 

Assim, as prostitutas do século XIX foram as primeiras a vivenciar o sistema 

capitalista, nos moldes mais próximos aos dias de hoje, “alugando” seus corpos em 

troca de dinheiro que, além de ser empregado em suas subsistências, permitiu, 

através de sua acumulação, a chegada de umas poucas às classes mais altas da 

sociedade. Esta é uma característica que difere o sistema econômico capitalista de 

todos os adotados anteriormente, a mobilidade social. Até mesmo pessoas das mais 

baixas classes podem ascender às mais altas posições, assim como um rico, que 

não saiba gerir seus negócios, pode vir a perder seus bens e flertar com a pobreza. 
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 Os burgueses eram, originalmente, comerciantes de mercadorias variadas, como roupas, tecidos, joias e 

especiarias, que viviam nos burgos – pequenas concentrações urbanas, durante a Idade Média – e que, aos 

poucos, foram enriquecendo e ampliando sua organização. Vistos de maneira pela nobreza, filha dos regimes 

monárquicos absolutistas, os burgueses passaram a exigir mais direitos e, após a Revolução Francesa de 1789, 

chegaram ao poder. Entretanto, apenas após a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, entre os séculos 

XVIII e XIX, estabeleceu-se definitivamente como a classe dominante, através de sua jornada de acúmulo de 

capital financeiro e da exploração de mão de obra alheia. (ANDRADE, 1975, p.31). 
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Este conciso exame sobre as diversas formas de prostituição, ao redor do 

mundo e ao longo do tempo, ficaria incompleta se deixasse de lado as experiências 

passadas no extremo oriente, onde três antigas civilizações – hoje estados nacionais 

– também deixaram registradas suas práticas de meretrício: a Índia, a China e o 

Japão. Na Índia Antiga, segundo Henriques (1966), ser prostituta era apenas mais 

uma forma da mulher viver sua sexualidade de maneira prazerosa. Isto se deve à 

maneira de se vivenciar o sexo entre aquele povo, muito diferente da visão moralista 

dos ocidentais. O autor se refere a duas publicações que tratam da prática da 

prostituição naquela cultura. O primeiro é o “Arthasastra”, escrito por um brâmane de 

nome Kautilya, e que discorria sobre a maneira como um reino deveria ser 

governado. Nos escritos havia uma seção referente à superintendência das 

prostitutas, que deveriam ser empregadas e receber um pagamento anual pelos 

serviços prestados. Quando uma prostituta morria, deveria ser substituída por uma 

filha ou irmã, que receberia todos os bens da falecida, além do salário. O principal 

critério para a seleção das prostitutas era sua beleza, e sua classificação era feita 

através da utilização de joias especificas. Estas mulheres eram instruídas em canto, 

dança, atuação, música, leitura, escrita e persuasão. O governo se encarregava dos 

custos com seus aprendizados. Se a meretriz gerasse um filho homem, este 

passaria a ser propriedade do rei, já se a criança fosse menina, teria a mesma 

profissão que a mãe. Naquele período, a prostituição era uma atividade aceita 

socialmente, que conferia direitos às mulheres e exigia delas deveres a ser 

cumpridos. Elas tinham que prestar seus serviços ao rei e a seus próximos, quando 

requisitadas, mas possuíam liberdade para atuar de forma independente quando 

não eram solicitadas. 

O outro livro mencionado por Henriques (1966) é o “Kama Sutra”, que data do 

primeiro século depois de Cristo. Seu autor foi Vatsyanyana, que abordou a 

sexualidade humana de forma ampla e, inclusive, a prostituição. Naquela época as 

prostitutas eram parte bem estabelecida da vida na Índia, sendo essenciais ao 

equilíbrio da sociedade e, até mesmo, recebendo honrarias. Uma passagem 

interessante do livro indiano afirma que, se as prostitutas quisessem ter êxito em 

suas atividades, deveriam se manter longe de políticos e comerciantes bem 

sucedidos. Ainda que tais homens pudessem pagar bem pelos serviços prestados, 

poderiam, também, trazer problemas para as mulheres. Mais um fato instigante era a 

orientação para que as mulheres buscassem, sempre, o máximo prazer possível em 
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cada relação sexual que tivessem. Se comparada com a postura adotada pela 

cultura ocidental, judaico-cristã, que há milênios condena e constrange o prazer 

carnal, principalmente o feminino, pode-se perceber a importância da sexualidade 

para os indianos. Aliás, como afirma Bataille (2014, p. 159): 

 

[...] nunca devemos esquecer que, fora dos limites do cristianismo46, 
o caráter religioso, o caráter sagrado do erotismo pôde aparecer em 
plena luz, uma vez que o sentimento sagrado dominava a vergonha. 
Os templos da Índia abundam ainda em figurações eróticas talhadas 
na pedra, em que o erotismo se dá por aquilo que é de uma maneira 
fundamental: por divino. Numerosos templos da Índia nos recordam 
solenemente a obscenidade escondida no fundo de nosso coração. 

 

Lins e Braga (2005) relatam a existência de uma prostituição sagrada, ligada 

ao hinduísmo, que ocorria nos templos de Kalaisamath e de Konarak, onde atuavam 

as “devadäsis”, prostitutas cujos ganhos eram revertidos, em grande parte, para a 

manutenção destes “templos-bordéis”. Já Bullough e Bullough (1978) citam a 

classificação feita por Vatsyanyana em relação aos tipos de prostitutas existentes na 

Índia. As consideradas mais ordinárias eram chamadas de “kumbhadasi”, e eram as 

que cobravam menores preços e ofereciam apenas alguns tipos de serviços sexuais. 

Um segundo grupo era formado pelas “paricharika”, filhas de cortesãs que se 

casavam, mas que possuíam autorização para se prostituírem por determinado 

tempo. Neste caso, o marido deveria ter sempre preferência sobre qualquer cliente. 

As “kulata” e as “swairini” eram, também, mulheres casadas, que obtinham o 

consentimento de seus esposos para prestar serviços sexuais a terceiros. As “nati” 

eram atrizes e dançarinas que praticavam a prostituição enquanto as “silpakarika” 

provenientes das castas mais baixas do sistema hindu eram empregadas 

domésticas que prestavam serviços sexuais aos membros masculinos da família, 

quando requisitadas. As mulheres casadas que fugiam de seus lares para viver 

como concubinas de seus amantes eram nomeadas “prakashavinashta”. Por fim, as 

prostitutas da mais alta categoria eram divididas em “rupajibis”, famosas pela beleza 

e pela atração física que provocavam nos homens, e em “ganikas”, que além de 

belas eram habilidosas em diversas artes, inclusive a sedução. Em épocas mais 

recentes, após a invasão islâmica à Índia, a prostituição passou a ser condenada 

nas regiões onde os forasteiros se estabeleceram. Aliás, o islamismo condena 
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 Bataille deveria mencionar, também, o judaísmo e o islamismo neste quesito. 
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qualquer prática sexual fora do casamento, o que torna a prostituição, o adultério47, 

o sexo pré-nupcial e a homossexualidade48, crimes, passíveis, até mesmo, da pena 

de morte.  

Na China, segundo Henriques (1966), a prostituição é uma atividade bastante 

antiga, datando de 650 a. C., durante a dinastia Chou, a primeira referência textual a 

ela. O imperador Kwan Chung separou alguns distritos, em diferentes cidades, que 

foram batizados de “lu”, onde as prostitutas deveriam residir. Estes distritos eram 

organizados de maneira a melhor atender aos mercadores, muito considerados pelo 

império chinês. No período do governo de Han Wu, em 40 a.C., os acampamentos 

militares passaram a ser abastecidos com prostitutas, para que elas cuidassem dos 

soldados solteiros, além de diverti-los sexualmente. Somente entre os séculos VII e 

XIII d. C. é que os bordéis para uso público foram estabelecidos e licenciados pelo 

estado chinês, que os denominavam “chiao fang”.  

Scott (1954) afirma que, na antiga China, ser prostituta não era uma vergonha 

para a mulher. Ele equipara as mais refinadas delas com as “hetairae” gregas. Além 

dos bordéis tradicionais, os sínicos contavam com barcos que serviam de alcovas 

para os encontros entre as prostitutas e seus clientes. As meninas que eram 

rejeitadas49 por suas famílias, acabavam vendidas para os donos dos bordéis e 

treinadas para a prática do ofício. Sequestros também eram comuns por parte dos 

bordeleiros, quando seus estabelecimentos se encontravam deficitários de 

mulheres. Elas eram mantidas em regime escravo, presas por dívidas, pois tudo 

aquilo de que precisavam tinha seu preço hiperinflacionado e seus ganhos não 

conseguiam cobrir seus gastos. No século XX, durante o ápice do regime socialista, 

a prostituição passou a ser perseguida e condenada na China. 

 No Japão, segundo Scott (1954), as prostituas eram tratadas com o respeito 

e a reverência que jamais foi igualada em nenhuma outra parte do mundo. Para uma 

mulher japonesa, ingressar na prostituição tinha o mesmo peso social de realizar 

qualquer outro tipo de atividade, o que tornava o Japão o local com mais prostitutas 
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 Geralmente apenas as mulheres são condenadas a este tipo de crime, pois além da misoginia, o islamismo 

permite que um mesmo homem se case com mais de uma mulher, caso tenha condição de sustentá-las todas.  
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 Isto se deve ao fato de que os muçulmanos apenas reconhecem o casamento entre homens e mulheres. 
49

 A prática de se abandonar ou matar meninas na China é muito antiga, não devendo ser compreendida apenas 

como resultado da política contemporânea do “filho único”. Devido ao sistema de distribuição de terras e grãos, 

estes não eram ampliados caso uma menina nascesse em uma família. Uma família com muitas meninas não 

teria terras e grãos suficientes para prosperar. Por isso, há muito se despreza os bebês do sexo feminino na 

China, o que ocorre ainda nos dias atuais. Este é um exemplo claro de misoginia estatal e cultural. (LIMA, 

2017). 
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temporárias de que se tem notícia. Os bordéis, que só recentemente foram proibidos 

por lá, funcionavam como hotéis, eram amplos, chamativos, e não possuíam o 

caráter quase clandestino dos bordéis do ocidente. Muitas meninas eram 

encaminhadas, na mais tenra idade, para os bordéis, sendo cuidadas pelas mais 

velhas, que lhes ensinavam os truques e segredos da profissão, enquanto 

trabalhavam como suas assistentes pessoais. Assim como ocorria na China, ali 

também era comum o sequestro de crianças para tal fim. As prostitutas também 

atuavam nas casas de chá, tradicionais no Japão até os dias de hoje, e podiam 

acompanhar soldados em campanha. Uma prática muito comum era a exibição de 

prostitutas em jaulas que eram, conforme a hierarquia das prostitutas, mais ou 

menos espaçosas. Lins e Braga (2005) lembram que, apesar do que pensa o senso 

comum, as “gueixas” não eram consideradas prostitutas, ainda que pudessem, 

esporadicamente, exercer essa função. Elas eram mulheres treinadas em diversas 

artes, como dança, música, canto, conversação, e costumavam acompanhar e 

entreter os homens mais ricos e sofisticados. 

Com relação à prostituição em terras brasileiras, Del Priori (2011a) destaca 

que, desde a época em que era chamado de Terra de Santa Cruz, o Brasil já 

apresentava um apelo de sensualidade, como pode ser conferido na carta de Pero 

Vaz de Caminha, por muitos considerada a certidão de nascimento da futura nação. 

Para a autora, fica clara a comoção gerada nos portugueses na seguinte passagem 

da referida carta: “Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem 

gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão 

altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, 

não tínhamos nenhuma vergonha”. Assim, apesar do relato indicar que os visitantes 

não tiveram suas vergonhas despertadas, fica claro que as admiraram bastante. 

Relações sexuais entre algumas destas mulheres e os portugueses muito 

provavelmente se desenrolaram, mas seria extremamente difícil classifica-las como 

prostituição50. Ainda que houvesse alguma troca de objetos – o escambo de 

“bugigangas” por sexo – a forma como elas lidavam com sua sexualidade e a prática 

de uma forma de hospitalidade baseada na troca sexual entre membros de tribos 

impedem que se nomeie o que acontecia como prostituição51. Assim, de maneira 

mais clara e documentada, pode-se começar a falar da atividade no cotidiano das 
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principais cidades a partir do século XVIII, quando alguns autores e viajantes da 

época começaram a relatar sua prática.  

Mattos (2011, p. 45) faz uma afirmação sobre a prostituição que é de difícil 

verificação, dizendo que “No Rio de Janeiro, esse fenômeno é contemporâneo à 

fundação da cidade no Morro do Castelo, estando confinado, entretanto, a uns 

poucos estabelecimentos comerciais situados em seus extremos”. Isso se deve ao 

fato da fundação do núcleo urbano da cidade, naquele morro, ter ocorrido no ano de 

1567, dois anos após a chegada de Estácio de Sá às águas da Baia de Guanabara. 

Cruls (1965, p. 551) afirma que a prostituição, que foi se acomodando na cidade do 

Rio de Janeiro, já era relatada por viajantes desde o século XVII. Já Engels (2004, p. 

28) cita que, em 1771, “Dom Luiz Antônio de Souza recomendava ao Capitão-Mor 

José de Almeida Leme a prisão e o desterro das ‘mulheres fadistas’52 existentes em 

Sorocaba”, no interior paulista.  

No estudo organizado por Leite (1984) há uma série de relatos de viajantes 

do século XIX que identificavam a atividade da prostituição em terras cariocas. 

Leithold e Rango (1966)53 explicaram que havia na cidade meretrizes em grande 

número, “brancas, pretas e de todas as categorias”. As ruas eram invadidas por 

elas, a partir das oito horas da noite, mas as de “primeira classe” saiam “também de 

dia, acompanhadas de duas escravas e dois escravos, fazendo-se passar por suas 

artimanhas por damas de qualidade, e sabem pescar os estrangeiros em suas 

redes” (apud LEITE, p. 115).  Já Carl Schelichthorst (1943)
54

, em 1825, afirmava que 

as “mulheres públicas” do Brasil se vestiam com elegância e refinamento, o que 

justificava o desejo de moças de família europeias, bem educadas, de viajar para o 

país onde conseguiriam um grau de fama e riquezas impossíveis de se alcançar 

pelas mesmas vias em suas terras natais. Fica claro que ele se referia somente às 

prostituas europeias da alta classe em sua fala. Mas ele também chama a atenção 

para as “bonitas negras de vestido de cambraia branca, com turbantes encarnados” 
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que vendiam pastéis, balas e “os próprios encantos” (apud Leite, p. 116). 

Verbrugghe e Verbrugghe (1880)55 escreveram que (apud LEITE, p. 117): 

 

No Rio, as janelas das ruas mais centrais ficam apinhadas de 
criaturas, que chamam os transeuntes, em pleno dia. A edilidade não 
procura localizar o problema. Deixa que se espalhe pela cidade toda, 
quase transformada, na boca da noite, em casa de tolerância. Uma 
tal acumulação de prostitutas, sem controle algum, constitui um 
verdadeiro perigo a saúde pública. 

 

A última narrativa selecionada no trabalho foi escrita por Assumpção (1881) 56. 

Nela o autor afirma que a prostituição no Rio de Janeiro vive no “coração da cidade”, 

sendo rara a rua que não possua quem a exerça. Ele estabeleceu as francesas 

como sendo as que ocupavam o mais alto degrau da hierarquia da profissão, 

identificando-as como, quase sempre, atrizes-cantoras. Afirmou que elas eram 

frequentadoras assíduas de botequins e vistas na companhia de homens casados, 

deputados, senadores, advogados e vadios. Faz troça com o fato de que, no Brasil, 

os gêneros de primeira necessidade ser importados por intermédio de terceiros, o 

que acabava ocorrendo também com a prostituição. Interessante é a passagem em 

que ele afirma que as prostitutas formavam a classe de mulheres em “que as 

sociedades carnavalescas vão buscar o elemento feminino para as suas festas” 

(apud LEITE, p. 117 - 119). 

O momento em que os relatos sobre a prostituição no Brasil, e em especial na 

cidade do Rio de Janeiro, principiam a abundar é o século XIX. Como afirma 

Menezes (1992), inicialmente estas narrativas eram feitas por médicos, juristas e 

policiais, que informavam sobre os esforços para o controle da atividade e as 

preocupações com as doenças venéreas, principalmente a sífilis, que se 

espalhavam com grande rapidez.  

Em relação às mulheres que se prostituíam, Del Priori (2011b) e Pereira 

(2005) destacam as escravas negras como sendo as que compunham a maioria das 

prostitutas na corte imperial dos anos 1840. Geralmente eram mulheres que 

realizavam tarefas domésticas nas casas de seus “donos”, ou que saíam às ruas 

para vender gêneros alimentícios a mando daqueles, e que realizavam os serviços 
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sexuais de duas maneiras distintas: ou de forma independente e sem o 

conhecimento dos “senhores” (para poderem conseguir algum dinheiro para si) ou 

coagidas pelos próprios para obterem uma renda extra para os mesmos. Nesse 

último caso, eram conhecidas como “escravas de ganho”. Pereira (2005, p. 53) 

afirma que, mesmo após o fim da escravidão, já nos primeiros anos da república, 

“ainda se podiam encontrar, nas mesmas ruas do centro do Rio, baianas e 

afrodescendentes às janelas e portas de suas casas”, exercendo a prostituição, por 

não terem tido outra oportunidade de trabalho, devido ao preconceito e à falta de 

medidas para a absorção da mão-de-obra dos ex-escravos.  

Além das escravas, principalmente após a década de 1870, quando a 

importação de escravos foi legalmente proibida – ainda que tal medida não fosse 

respeitada e o tráfico continuasse de maneira clandestina – havia também as 

mulheres vindas da Europa, algumas em busca de oportunidades e trabalho na 

cidade, outras traficadas pelos cáftens internacionais, alcunhadas de “escravas 

brancas”. As primeiras eram chamadas de “francesas”, ainda que nem todas elas, 

de fato, tivessem nascido na França. Eram as mais sofisticadas e ocupavam os mais 

altos degraus da hierarquia da prostituição na cidade. As últimas ficaram conhecidas 

como “polacas”, em referência às polonesas, mas também não eram todas daquela 

nacionalidade, podendo ser provenientes da Rússia, do Império Austro-Húngaro ou 

de algum outro país do leste europeu. (CAULFIELD, 2000). 

Assim, ser uma prostituta “francesa” era sinal de status, um “selo de 

qualidade” que permitia àquela mulher trabalhar nas áreas mais nobres da cidade, 

como os bairros da Glória ou na zona da Lapa. Já as “polacas” eram mal vistas e 

relegadas às partes mais pobres e carentes da cidade, indo trabalhar, em sua 

maioria, na zona do Mangue, mais afastada do centro da cidade e apresentando 

condições insalubres e casario paupérrimo. Para além das zonas de tolerância, 

implementadas pela polícia contra a força da lei, uma vez que a regulamentação 

nunca foi consolidada no Brasil, muitas mulheres também atendiam em casas e 

sobrados nas ruas do Centro (CAULFIELD, 2000). Os hotéis eram outro lugar onde 

as prostitutas atuavam. Segundo Soares (1992, p. 47): 

 

Os hotéis e as hospedarias onde o meretrício era exercido estavam 
espalhados por todas as praças e ruas. Segundo o Dr. Ferraz de 
Macedo, eram casas que tinha como hóspedes “assalariadas ou 
agregadas cantoneiras” de diversas categorias. As mulheres que 
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viviam nestes estabelecimentos ora pagavam “um certo estipêndio 
pela comida e moradia”, ora viviam de graça, ora ainda eram pagas 
“para servirem de exposição e meios excitantes aos gastos largos 
dos frequentadores”. Os hotéis e hospedarias que exploravam o 
meretrício eram inúmeros, mas o médico cita apenas os nomes mais 
importantes: “Bodeaux”, “Brazil”, “Estats-Unids”, “Provenceaux”, 
“Central”, “Phenix”, “Millau”, “Champs-Elysèes”, “Capelle”, 
“Rocambolle” e “Andarahy”. 

 

Em relação à zona do Mangue, também alcunhada de “República do 

Mangue”, é interessante notar que, mesmo tendo sido palco da chamada 

prostituição de baixo meretrício – na qual as prostitutas menos atraentes segundo os 

padrões do final do século XIX e início do século XX, além das mais velhas e das 

que causavam mais distúrbios para a polícia exerciam suas atividades – ela foi 

considerada, na década de 1920, segundo Sodré (1986, p. 52), como passando por 

uma “fase esplendorosa, apresentando aspectos tão destacados e pitorescos que 

chegaram a torná-la atração turística”.  Após o ano de 1979, quando a área do 

Mangue foi desocupada, a zona ali existente migrou e continua a existir até hoje, nas 

proximidades da Praça da Bandeira, na Rua Ceará, ocupando uma série de galpões 

e casas, sob o nome de Vila Mimosa.  

A área da Praça Mauá também concentrou – a partir de 1910, quando o porto 

da cidade foi para lá transferido – um grande número de prostitutas que atendiam 

aos marinheiros e estrangeiros recém-chegados ao Rio de janeiro. Ribeiro (2002, p. 

134) identificou a área como de prostituição exclusivamente feminina e destacou a 

expansão na hotelaria de alta rotatividade, lá estabelecida, que também servia de 

hospedagem às prostituas. Nas décadas de 1930 até fins de 2010 muitos dos 

clientes que buscavam serviços sexuais naquela localidade eram tripulantes de 

embarcações comerciais e militares, além de turistas em viagens de cruzeiros, cujos 

navios permaneciam aportados no cais.  

O Cenário da prostituição carioca foi se alterando devido a fatores como o 

envelhecimento das “francesas” e “polacas”, que conforme Caulfield (2000, p. 63) 

“não mais ocupavam os extremos da hierarquia social da prostituição carioca”. A 

expansão da cidade também foi um fator de mudanças no panorama da atividade, e 

localidades que, pouco a pouco, foram sendo ocupadas, tanto pelas classes 

privilegiadas de cidadãos, quanto pelos menos abonados, passaram a contar com a 

presença das profissionais do sexo.  
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Conforme a cidade foi se expandido, novas áreas surgiram para a localização 

da prostituição. As meretrizes mais sofisticadas acompanharam o fluxo que ia em 

direção aos novos bairros da Zona Sul da Cidade, como Botafogo, Jardim Botânico 

e Copacabana (CAULFIELD, 2000). A relação da atividade com o bairro de 

Copacabana, aliás, parece ter se consolidado por volta da década de 1940. 

Segundo Cardoso et al. (1986, p. 111 - 112), A prostituição na década de 1980 era 

uma das “marcas registradas” da Avenida Atlântica, mas o fato não consistia uma 

novidade pois, segundo os autores, desde os Anos Quarenta já havia a presença de 

“mulheres desocupadas na avenida depois das 23 horas, ‘oferecendo flagrantes 

deprimentes e vergonhosos para as famílias’”. Em relação a atual prática da 

prostituição feminina de rua no bairro, Ribeiro (2002, p. 135 - 136) ressalta que 

existem duas formas dela acontecer. A primeira, nos bares, boates e restaurantes da 

Avenida Atlântica e suas ruas transversais, é realizada por prostitutas que 

apresentam melhores atributos físicos, muitas das quais também se comunicam em 

línguas estrangeiras para atender aos turistas. A segunda, por mulheres que ficam 

nos capôs dos carros estacionados ao longo da mesma avenida e que, geralmente, 

atendem a clientes locais. Não se pode esquecer, entretanto, daquelas mulheres 

que possuem apartamentos, próprios ou alugados, e que fazem atendimento através 

da marcação de horários por contatos telefônicos e que disponibilizam suas 

informações em sítios da internet.  

Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, é possível encontrar a prostituição sendo 

desenvolvida em diversos de seus matizes, seja através do confinamento na famosa 

zona de baixo meretrício conhecida como “Vila Mimosa”, seja nas ruas das praias de 

Copacabana e Ipanema, seja nas boates e termas do Centro da Cidade, seja nos 

atendimentos em apartamentos privês – individuais ou coletivos –, seja nos hotéis e 

motéis e, até mesmo, nos atendimentos realizados nas residências ou escritórios de 

trabalho dos próprios clientes. Há uma verdadeira pletora de serviços sexuais sendo 

oferecidos na cidade, para diferentes bolsos e gostos. Entretanto, apesar desta 

ampla presença no território carioca, o preconceito baseado em discursos moralistas 

e dogmas religiosos ainda se faz notar, como em diversas outras partes do país e do 

mundo. A seguir, será visto como a religião cristã, em especial a Igreja Católica, 

influenciou a percepção da prostituição como um pecado e se incumbiu de 

disseminá-la.  
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1.2.3 O cristianismo e a condenação moral da prostituição feminina 

 

Uma das principais fontes de julgamento e condenação da prostituição 

feminina, e que possui enorme influência no modo de vida ocidental, é o discurso 

produzido pelo cristianismo, que emergiu fortemente influenciado pela religião, pela 

cultura e pela mitologia hebreias. Sua figura central, um judeu de nome Jesus, 

despertou sentimentos divergentes em seus contemporâneos. Para uns, ele era 

somente mais um profeta do judaísmo; para outros, era o “Cristo”, ou seja, o 

messias, – “ungido de Deus” – o último e principal profeta, que se tornaria rei de 

Israel, conforme as profecias dos textos sagrados judaicos – muitos deles 

incorporados ao livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, como parte do Antigo 

Testamento; alguns o tomavam por um louco, que vagava pregando em parábolas e 

se dizia filho de Deus; enquanto havia os que o consideravam, de fato, o “filho do 

Criador”, enviado à terra para redimir a humanidade e garantir seu ingresso no 

“Reino dos Céus”.  

Como afirmam Lins e Braga (2005), as grandes religiões monoteístas – 

Judaísmo, Cristianismo e Islamismo – de maneiras variadas, reprimem a 

sexualidade buscando maior controle sobre seus fiéis. Se referindo especificamente 

ao cristianismo, os autores destacam que a promessa do reino dos céus fez com 

que os prazeres da vida terrena perdessem importância ante a possibilidade da 

salvação eterna. Além disso, como a imagem de Deus era proibida de ser 

reproduzida, passou-se a adorar um deus invisível, o que culminou com o 

entendimento da superioridade da alma sobre o corpo57. Dentre as diversas 

negativas sobre a sexualidade, os autores – além de Tordjman (1972) e de Eisler 

(1996) – destacam a interdição à masturbação, ao sexo antes do casamento, ao 

adultério e ao sexo com pessoas do mesmo sexo. Todas estas práticas são 

consideradas pecados e suas transgressões acarretam a perda do virtual paraíso 

após a morte.  

Segundo Scott (1954), é através da leitura da Bíblia cristã, principalmente dos 

seus cinco primeiros livros58, chamados de “Pentateuco”59 – equivalentes à “Torá”, 

                                                             
57

 Nas palavras de Rodrigues (1983, p. 73): “Dessa maneira, no mundo ocidental, o que se chama ‘amor carnal’ 

foi posto em oposição a um ‘amor divino’, tendo o primeiro sido rebaixado às ‘sujidades terrenas’, e o segundo 

elevado ‘às sublimes regiões do transcendente”. 
58

 Em ordem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 
59

 Significado: Os cinco rolos. 



56 
 

parte inicial do “Tanakh” – que se pode captar a influência do tratamento dado às 

mulheres pelos hebreus. Esta abordagem acabou sendo incorporada pelo 

cristianismo e, posteriormente, influenciada por filósofos e pensadores cristãos como 

Paulo de Tarso, Agostinho e Tomás de Aquino que, segundo Roberts (1998), eram 

extremamente misóginos e terminaram santificados pela Igreja Católica Apostólica 

Romana. 

Enquanto na Roma pré-cristã a sexualidade era vivenciada de maneira liberal, 

após o decreto do imperador Constantino, instituindo o cristianismo como religião 

oficial, ela passou a ser duramente reprimida, principalmente em relação aos 

prazeres das mulheres, que eram vistas como seres licenciosos, sedutores e a fonte 

de todo mal, sendo herdeiras de Eva, a pecadora original e, curiosamente, a 

primeira e única mulher a “nascer” de um homem, já que foi criada a partir de uma 

costela retirada do corpo de Adão, como um mero apêndice. Este mito criacionista 

aponta a vontade de transformar o homem no gerador da vida, um papel biológico 

desempenhado pela mulher. (ROBERTS, 1998). Assim, conforme Lins e Braga 

(2005), quando a Igreja Católica resolve redimir, de certa maneira, a figura da 

mulher, ela o faz através da Virgem Maria, em clara oposição ao prazer, já que ela 

teria engravidado sem intercurso sexual. 

Segundo Roberts (1998), Musionius Rufus – filósofo cristão do século I d.C. – 

teria inaugurado o pensamento de que o sexo deveria ser restrito ao casamento – de 

caráter monogâmico – e apenas com a finalidade de procriação, devendo o prazer 

sexual e o adultério serem considerados atos pecaminosos. Já Alexandre Filo (30 

a.C. – 45 d.C.), pensador judeu, foi o interprete da simbologia do pecado original 

como sendo o desejo sexual, o que fez com que a sexualidade humana fosse ainda 

mais reprimida. O místico do século III d.C., Plotino, afirmava que a alma só estaria 

pura e pronta para encontrar Deus caso a pessoa abdicasse de sua sexualidade e 

se tornasse casta. Porfírio, seu seguidor, passou a difundir a mesma ideia indo mais 

além, e condenando qualquer forma de prazer como pecado. 

Paulo de Tarso, talvez o mais influente pensador dos primeiros tempos do 

cristianismo e que moldou a ideologia da Igreja Católica, exaltava o celibato e tinha 

na mulher a figura de um ser inferior, abjeto e vil, de quem dizia (apud ROBERTS, 

1998, p. 82): “Deixem a mulher aprender em silêncio e com total submissão. Não 

permito que nenhuma mulher ensine ou exerça qualquer autoridade sobre um 
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homem; ela deve permanecer em silêncio”. Foi graças a Paulo60 que o catolicismo 

assumiu uma estrutura hierárquica dominada por homens, tendo sua misoginia 

influenciado de tal forma o pensamento cristão, que se tornou institucionalizada pela 

Igreja Católica. Assim, as prostitutas foram execradas pela visão do santificado 

Paulo. Há, aliás, exemplos de “homens santos” do catolicismo que procederam de 

maneira cruel contra mulheres, como São João Crisóstomo, que julgava as mulheres 

como “bestas selvagens e perigosas”, e que teria atirado uma delas de um 

despenhadeiro, apenas para mostrar que era imune à tentação; ou Tertuliano de 

Cartago, que pregava o luto como roupa mais apropriada para as mulheres, em 

qualquer ocasião, para que expiassem o pecado original que causou a queda da 

humanidade e que fora responsabilidade de Eva (ROBERTS, 1998, p. 83). 

Entretanto, a grande autoridade a influenciar o cristianismo, com relação ao 

debate da sexualidade humana, foi Agostinho de Hipona (Santo Agostinho), que 

dizia que desconhecia algo que rebaixasse mais a mente de um homem que as 

carícias de uma mulher. Segundo Endsjo (2014, p. 102), Agostinho também dizia 

que os filhos eram os únicos “frutos virtuosos” de uma conjugal, e que se um casal 

fizesse sexo sem fins conceptivos, deveria ter seu casamento percebido como 

mergulhado em problemas. Agostinho fora um maniqueísta antes de se tornar 

cristão, que via o mundo de maneira dicotômica, dividido entre o bem e o mal, ou 

entre a luz e as trevas, e percebendo a sexualidade como parte das trevas e do mal. 

Para que se mantivesse o patriarcado na Igreja, as mulheres deveriam, segundo ele, 

estar sob o total controle dos homens, sem exceção (ROBERTS, 1998, p. 83 – 84). 

Ainda com relação a Agostinho de Hipona, é notável saber que ele, assim 

como para Tomás de Aquino – outro santo católico – defendia a prostituição 

feminina, achando que sua supressão poderia acabar com a sociedade, já que os 

homens passariam a perseguir as mulheres casadas ou as jovens filhas das 

famílias, querendo saciar seus desejos carnais. Neste contexto, a prostituta passou 

a ser vista como uma espécie de “dreno”, para eliminar as “transbordantes” 

necessidades sexuais masculinas e a prostituição é compreendida como um “mal 

necessário”. (ROBERTS, 1998, p. 85). Entretanto, Chauvin (1987, p. 63), ao falar 

sobre os teólogos moralistas Vermeersch e Salsmans, defende a ideia de que as 

citações de Agostinho e Tomás de Aquino devem ser abandonadas já que “[...] 
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tolerar ou permitir a prostituição é aprová-la, dirigi-la e favorecê-la”. Este autor 

reverencia a postura calcada na moral, pois, nas suas palavras, “é em nome do 

simples bom senso e da dignidade humana que o moralista intervém”. Chauvin 

(1987, p. 65) ainda esclarece que durante o papado de Pio XII, “[...] a tolerância da 

prostituição por parte dos cristãos terá sido um erro reconhecido, admitido, 

ultrapassado e assumido”. E ainda arremata, “tomara que assim seja!”. 

A castidade exigida aos membros do clero foi decretada, segundo Lins e 

Braga (2005), pelo papa Leão IX, no século XI. Entretanto, logo começaram a surgir 

casos de concubinato que foram aprovados pela população masculina, pois tendo 

amantes, não tentariam seduzir suas mulheres. Tordjman (1972, p. 35) cita o 

episódio de um sínodo61, ocorrido no século VI, em que se “[...] reconheceu a 

impossibilidade de um homem, mesmo que fosse padre, dominar a tentação sexual”. 

Entretanto, as regras rígidas são, também, aplicadas aos fiéis, que deveriam fugir de 

qualquer tipo de prazer sexual, mesmo dentro do casamento, cuja finalidade era 

exclusivamente a reprodução. O autor chega a citar a recomendação feita pela 

Igreja de que, durante o coito, fosse utilizada uma camisola com orifício para 

introdução do pênis, que evitasse qualquer outro contato entre os corpos dos 

esposos. Este seria um dos motivos que fez com que a prostituição feminina se 

desenvolvesse durante a Idade Média, já que os homens buscavam os prazeres, 

que suas mulheres “carolas” se negavam a prover, com as meretrizes. As 

prostitutas, aliás, faziam parte dos grupos perseguidos durante o movimento da 

inquisição católica, sendo citadas no Malleus Maleficarum62 – O martelo das bruxas 

– livro que as condena como bruxas, e que encaminha muitas delas às fogueiras 

para a morte certa.  

Mais uma criação que pode ser atribuída à maneira de ver as mulheres, pelo 

olhar católico, é a dicotomia entre a mulher “boa” ou “santa” – com instinto maternal 

aguçado e representada pela figura da Virgem Maria, mãe de Jesus – e a mulher 

“má” ou “puta” – licenciosa e comparada à Maria Madalena63, que foi taxada de 
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 Assembleia de bispos, presidida pelo Papa. 
62

 Segundo Monteiro (1984, p. 15), este livro foi publicado no ano de 1484, pelos frades Heinz Kramer e Jacob 

Sprenger. 
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 Sobre isto, Coria (1996, p. 35) afirma: “a virgem, representada por Maria, é fundamentalmente mãe, ser 

assexuado, núcleo da família e distante do dinheiro. A prostituta, representada por Madalena, é 

fundamentalmente sexuada, desenvolve uma atividade na esfera pública e relaciona-se com dinheiro. Maria e 

Madalena – virgem e prostituta – representam os dois lugares possíveis para uma mulher, lugares que, além do 

mais, aparecem como antagônicos e aos quais se atribuem características específicas e valores sociais bem 

definidos. Enquanto o lugar da mãe – com seus papéis específicos – estará coroado de bondade, generosidade, 
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prostituta pela Igreja, ainda que não haja referências a esta prática realizada por ela 

em parte alguma do Novo Testamento bíblico (ROBERTS, 1998; CORIA, 1996). Ao 

se pensar nas mulheres que são aceitas pela Igreja para se dedicarem aos serviços 

religiosos, como as noviças e as freiras, elas além de terem suas sexualidades 

tolhidas64, através do voto de castidade, também são impedidas de ascender aos 

cargos mais importantes da hierarquia católica ou de celebrar missas e outros ritos 

exclusivamente ministrados por sacerdotes homens. Tordjman (1972, p. 39), 

destaca que, durante o concílio de Macon, ocorrido no ano de 585, “[...] um bispo 

propôs, a sério, pôr em discussão o tema da existência da alma da mulher”. 

Durante o século XX, alguns papas emitiram juízos com relação ao sexo 

praticado dentro do casamento. Pio XI, por exemplo, afirmou que aqueles que 

tentassem burlar a concepção durante o ato sexual com seu cônjuge estaria 

cometendo pecado grave. Por outro lado, Pio XII defendia o sexo fora dos períodos 

férteis da mulher, na tentativa de um maior controle de natalidade, mas vedava a 

utilização de qualquer outro recurso, como a camisinha ou a pílula anticoncepcional. 

Aliás, o advento da pílula permitiu uma separação, contundente, entre o sexo e a 

procriação, o que ampliou a prática do sexo por prazer e o enfrentamento das regras 

religiosas. Assim, no ano de 1993, o Papa João Paulo II classificou a contracepção 

como um “mal fundamental”, em qualquer situação, o que foi corroborado por seu 

sucessor, Bento XVI (ENDSJO, 2014). 

Na opinião de Ribeiro e Oliveira (2013), o Vaticano, representante máximo da 

fé católica, se posiciona de maneira rígida, através de doutrinas conservadoras, 

combatendo os métodos anticoncepcionais e a prática do aborto. Conforme a 

tradição estabelecida ao longo dos séculos, a moral cristã promove, ainda hoje, a 

associação entre sexo e pecado, o que, segundo os autores, ocasiona um 

desequilíbrio emocional naqueles que seguem a religião, principalmente no que diz 

respeito aos seus desejos e à relação que mantêm com seus próprios corpos. Eles 

também afirmam que esta moral foi, em certa medida, incorporada por outras 

denominações cristãs – como o protestantismo e o pentecostalismo – e que as 

restrições em torno da sexualidade parecem não fazer mais sentido na vida prática 

dos seus seguidores, já que estes vivem em um contexto muito diverso daquele em 

                                                                                                                                                                                              
altruísmo e resignação, o lugar da prostituta suportará o estigma de um suposto desafeto, interesses, malignidade, 

etc. Um lugar será enaltecido; o outro, denegrido”. 
64

 Da mesma maneira que ocorre, ao menos teoricamente, com os padres. 
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que tais preceitos foram elaborados e institucionalizados, o que faz com que muitos 

terminem por questioná-los e adaptá-los a suas realidades.  

Endsjo (2014, p. 101) utiliza a definição da “Congregação para a Doutrina da 

Fé” – a mais antiga das nove congregações da Cúria Romana e um dos órgãos da 

Santa Sé, descendente direto dos tribunais do Santo Ofício e da Inquisição – de 

2007, para mostrar como qualquer relação sexual fora do casamento – e esta é, 

obviamente, a realidade da prostituição – deve ser reprimida. O texto afirma que 

“uma relação sexual é humana somente quando expressa e promove a interação de 

gêneros dentro do casamento e está aberta à possibilidade de gerar uma nova vida” 

(Id.). Com isso, não só a prostituição, mas qualquer forma de sexo que não seja 

heterossexual e praticada dentro da instituição do casamento, com fins reprodutivos, 

deve ser entendida como “desumana”. Para ilustrar os discursos de representantes 

católicos contemporâneos sobre a atividade da prostituição, e sobre as prostitutas, 

serão analisados os livros da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB, 

1976), de Lagenest (1977), de Pires (1983) e de Chauvin (1987).  

 O trabalho realizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB, 

1976) apresenta, de início, a maneira como a prostituição é percebida por seus 

membros e de como estes se posicionam em relação à sua prática: 

 

Até hoje a prostituição foi considerada um “mal menor” e até um “mal 
necessário”, porque com isto se protegeria a família e se preservaria 
a juventude. Acontece, porém, que este “mal” não protege a família; 
antes, leva à corrupção dos costumes, à promiscuidade, à 
infidelidade e à escravidão da mulher. Como também não preserva a 
juventude, porque favorece o desencaminhamento de jovens, 
dissemina doenças, incentiva vícios, favorece a exploração do 
lenocínio e o tráfico de tóxicos (CNBB, 1976, p. 9). 

 

A seguir, afirma-se que, por escravizar as pessoas, a prostituição não pode 

ser considerada uma profissão, já que um verdadeiro trabalho “traz consigo 

valorização, crescimento pessoal, cooperação para o bem comum e o bem-estar” 

(CNBB, 1976, p. 11). A prostituição feriria a dignidade humana, sendo comparada ao 

roubo e sua aceitação como prática legalizada seria “[...] a aceitação de um fato, 

postulado pelo egoísmo dos homens, propiciado pela fragilidade das mulheres, 

amparado pela hipocrisia generalizada” (CNBB, 1976, p. 11 – 12). As prostitutas, 

chamadas de “infelizes criaturas humanas”, são taxadas de “essencialmente mal-

amadas” e a prostituição feminina é considerada “um problema psicológico 
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individual”. Como resposta a esta situação, a CNBB propõe o remédio para a 

prostituição, sob a fórmula de um “segredo”: “O segredo é a vida, a presença 

misteriosa de Cristo na vida das prostitutas” (CNBB, 1976, p. 168). 

O Frei Lagenest (1977) aponta como causas65 da prostituição feminina, por 

exemplo, o crescimento em famílias indignas e desajustadas, a solidão, a 

promiscuidade das localidades pobres e a debilidade mental. Ele afirma que as 

prostitutas, em geral, possuem traços psicológicos comuns a todas, sendo o 

principal deles a preguiça. Para o autor, as prostitutas são mulheres que teriam 

dificuldades em trabalhar regularmente em outra atividade e que “vivem facilmente 

na desordem e na sujeira” (LANGENEST, 1977, p. 39). Para o frei, além da 

preguiça, haveria uma espécie de debilidade mental que faria com que a idade 

mental de todas as prostitutas gravitasse em torno de 10 e 14 anos, ainda que 

tenham tido acesso ao estudo. As menores de idade que se prostituem 

apresentariam, sob sua ótica, a característica de serem “fugitivas inveteradas” (p. 

42), que abandonam suas famílias e os locais de educação e trabalho, seguindo 

assim por toda a vida pelo simples gosto de mudar. Para finalizar sua “coleção de 

pérolas”, Langenest (Id.) aponta a maternidade como a única salvação para as 

prostitutas, pois, através da criança, ela poderá expressar o seu amor e seus 

sentimentos mais puros, sendo devotadas de forma infinita.  

No livro de Pires (1983) – composto por uma série de relatos de membros do 

clero no Brasil e de ex-prostitutas – nota-se que os participantes procuram, 

principalmente, determinar os motivos que levam uma mulher a se prostituir, analisar 

a psicologia da mulher prostituída, e revelar a visão de Deus sobre a prática da 

prostituição. Assim, nas palavras do Bispo de Crateús, Dom Antônio B. Fragoso 

(apud PIRES, 1983, p. 90): “A prostituição é um pecado extremamente grave: 

blasfêmia contra o coração de Deus. Nenhum cristão, que quiser ser fiel ao seu 

Deus, pode aceitar a prostituição”. Para Dom Antônio, a prostituição é imposta às 

mulheres, que são sempre vítimas, não possuindo culpa pela sua condição, 

tampouco vontades ou controle sobre suas vidas. Já o padre Hugues d’Ans, 

presidente do Movimento de Libertação da Mulher, afirma em relação às prostitutas 
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 Com relação aos julgamentos sobre a causa de algum fenômeno, Becker (2007, p. 241) afirma que “[...] são 

extremamente variáveis em seus efeitos, se consideradas do ponto de vista histórico, e dependem para seu 

impacto causal de constituírem um elemento numa conjuntura de fatores. A combinação, a conjuntura, é que é 

casual, não os fatores individuais que acrescentam cada um seu pequeno empurrão [...] conjunturas muito 

diferentes podem produzir o mesmo resultado [...] numa linguagem mais geral, e ligeiramente diferente, 

condições distintas podem satisfazer o mesmo requisito causal”. 
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– que ele “fraternalmente” chama de “Madalenas” – que “a grande maioria se crê 

condenada ao inferno” (apud PIRES, 1983, p. 126). E o padre Teodoro Roher afirma 

que já que a sociedade necessita da prostituição, ela é uma máquina de produzir 

prostitutas e que, assim como uma máquina que produz peças tortas, a sociedade 

deve ser consertada, ainda que o processo seja demorado e custoso (PIRES, 1983, 

p. 112). 

Por fim, Chauvin (1983, p. 12), ao relatar entrevistas por ele realizadas com 

cristãos em diversos países europeus, e suas passagens pelas Américas do Sul e 

do Norte, asseverou ter encontrado “[...] muitas equipes de cristãos, ansiosos por 

descobrir um diagnóstico da prostituição e tentar uma terapêutica adequada”, 

sugerindo, desta forma, que a prostituição é percebida por seus interlocutores como 

uma “doença” que precisa de tratamento. Ele cita, com júbilo, um episódio ocorrido 

no Brasil, em que “[...] os cristãos brasileiros pertencentes à boa sociedade avançam 

mais um passo na indignação: não só jogaram tomates sobre as prostitutas na saída 

da Igreja, como também conspurcaram aquelas que fazem parte do conselho do 

bispo [...]”. (CHAUVIN, 1983, p. 83). Considerar como parte da “boa sociedade” e 

como “cristãos”, pessoas que incitam o ódio e à violência contra um grupo de 

mulheres prostitutas é, no mínimo, uma incoerência. Ou não teria sido um dos 

ensinamentos de Jesus amar ao próximo como a si mesmo? Em mais um ato de 

“nobreza”, Chauvin (1983, p. 84) apregoa “[...] se cessarmos aos poucos de expor 

ao desprezo público a mulher prostituta, imputando-lhe toda a responsabilidade, 

convém não abandoná-la à sua sorte, sob o pretexto de que algumas dentre elas 

saem dessa vida por elas mesmas” e se vê preocupado com a possibilidade de ter 

que esperar pelo século XXI para poder ver o desaparecimento da prostituição. 

Tordjman (1972, p. 40) afirma que a ascese cristã obrigou, durante séculos, 

milhões de pessoas a encerrar suas sexualidades em um “círculo de vergonha, de 

nojo e de neurose coletiva”. Mais ainda, “iria impor a todo o Ocidente, incluindo 

àqueles que não se acreditavam afetados pelo dogma cristão, uma concepção 

impura e deturpada do amor sexual” (TORDJMAN, 1972, p. 41). Conforme Ribeiro e 

Oliveira (2013, p. 541), que concordam com tal ideia: 

 

A repressão sexual exercida pela moral cristã no decorrer dos 
séculos promove uma associação da sexualidade a sentimentos e 
pensamentos ligados ao que é “sujo, anormal e pecaminoso”. Tal 
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processo gera um desequilíbrio emocional nas pessoas em relação 
aos próprios desejos e instintos e na relação com o corpo.  

 

Brown (2017, p. 189) cria o termo “prostitutofobia”66 para se referir à cultura 

atual, onde, segundo ele, “mentiras sobre prostitutas e seus clientes são 

regularmente vomitadas na mídia por jornalistas, políticos, policiais, celebridades, 

críticos e outros” e afirma que: 

 

As raízes da prostitutofobia na nossa cultura estão na Bíblia. A 
prostituição era tolerada mas menosprezada pela maioria dos 
autores da bíblia hebraica. Paulo, um dos autores do Novo 
Testamento, reprovava vigorosamente a prostituição, e isto 
estabeleceu a prostitutofobia como o posicionamento cristão sobre o 
assunto. Conforme o cristianismo se espalhou, o preconceito contra 
as prostitutas se espalhou junto. O resultado é que o sexo entre 
adultos, pago por consenso é uma transgressão criminosa na maioria 
dos lugares do mundo. Não cristãos que acreditam que seu desprezo 
à prostituição tem raízes em motivos seculares estão enganados. 
Esse raciocínio secular foi influenciado pelo cristianismo. (BROWN, 
2017, p. 189). 

  

Após a análise de todos esses discursos, fica patente a forma como o 

cristianismo – em especial a Igreja Católica e seus representantes – ainda encara a 

prostituição e a posição das mulheres na sociedade e nas suas relações com os 

homens. Uma série de julgamentos, sem embasamento, fruto de uma moralidade 

antiquada e caduca, recheada de preconceitos e misoginia. Sabendo-se que 86,8% 

da população brasileira se autodenomina cristã, segundo o Censo 2010 do IBGE 

(AZEVEDO, 2016), percebe-se o tamanho da influência que tais ideias podem 

alcançar. Além disso, o estigma da prostituta é replicado e a mulher que se prostitui 

é percebida sempre como uma vítima, sem vontade própria, e julgada em suas 

ações e, o que é pior, em seu estado psicológico, por pessoas sem a especialização 

necessária para tal.  

É interessante pensar que, segundo a Bíblia (2014, p. 1024) – evangelho de 

Mateus, capítulo 21, versículo 31 – Jesus, que andava e pregava entre os pobres, os 

doentes e as meretrizes, teria dito aos sacerdotes do templo da cidade de Jerusalém 

que o interpelavam sobre sua autoridade: “Com toda a certeza vos afirmo que os 

publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no Reino de Deus”. 

Parece, portanto, que seguir as regras impostas pelo cristianismo acaba sendo 
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como deixar de escutar as músicas de um compositor que se diz admirar, e em seu 

lugar, passar somente a ouvir os gritos histéricos do seu fã clube. 

 

1.2.4 Olhares feministas sobre a prostituição feminina 

 

Ainda que se entenda a segunda metade do século XX como o momento em 

que o movimento feminista se organizou e passou a lutar por seus direitos, Arias 

(1979) destaca que, desde o final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, 

algumas mulheres se destacaram como protagonistas de reivindicações que 

contestavam seu lugar na sociedade, imposto pela dominação masculina. A autora 

destaca a publicação do livro “Reivindicação dos direitos da mulher”, de Mary 

Wollstonecraft, como o marco inicial da luta pelos direitos das mulheres. Já os 

primeiros movimentos organizados por mulheres, na França e nos Estados Unidos, 

buscavam a conquista do voto nas eleições e ficaram conhecidos como sufragistas.  

Segundo Chanter (2011), os argumentos primordiais dos movimentos 

encabeçados por mulheres evocavam a injustiça representada pela sua exclusão em 

determinadas atividades consideradas fundamentais para a sociedade, como a 

participação na política, através do voto e da elegibilidade67, além do direito à 

educação, à propriedade legal e à transmissão de heranças. Assim, os primeiros 

passos do que seria o embrião do movimento feminista organizado foram dados em 

direção à igualdade com os homens. A autora acredita que, mais que uma luta pela 

paridade, o movimento feminista deveria ser definido como uma guerra contra a 

opressão masculina.  

Arias (1979) informa que, nos Estados Unidos, as mulheres conquistaram o 

direito ao voto no ano de 1920, mas que essa vitória não alterou, na essência, a 

situação vivida pelas mulheres americanas. Ela destaca a publicação, no ano de 

1963, da obra “A Mística Feminina”, de Betty Friedan (1974)68, e afirma que este 

livro foi um dos pilares para a organização dos grupos feministas a partir de então. 
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 Com relação à participação política das mulheres, a autora chama a atenção para o discurso feminista que, ao 

contrário dos modelos propostos por pensadores como Aristóteles e Freud, pregava que “as mulheres eram 

apenas consideradas inadequadas para os papéis reservados aos homens porque careciam da educação formal 

para serem cidadãs politicamente informadas e responsáveis. Assim que recebessem essa oportunidade, não 

haveria razão por que as mulheres não pudessem ser tão boas quanto os homens” (CHANTER, 2011, p. 21). 

Essa argumentação contribuiu com a ideia de que o que acabava determinando os papéis impostos para as 

mulheres não era alguma predisposição biológica destas, mas a convenção social, os hábitos e a tradição. E era 

contra eles que a luta deveria ser focada.  
68

 FRIEDAN, Betty. La mística de la feminidad. Madrid: Júcar, 1974. 
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Nele, Friedan propunha que as mulheres se sentiam envergonhadas em admitir que 

vivessem descontentes em seus lares, não compartilhando tal informação com 

outras mulheres, o que as impedia de saber que a insatisfação era uma 

característica comum a grande parte delas. Nesta mesma época, outras autoras 

como Margaret Sanger e a francesa Simone de Beauvoir (1968)69 também passaram 

a engrossar as fileiras das mulheres questionadoras de suas situações.  

Entretanto, com o tempo, uma série de fragilidades começou a se abater 

sobre o movimento feminista, o que fez com que ele, aos poucos, fosse se 

fragmentando em diferentes grupos, todos autointitulados feministas70. A razão disto 

foi o questionamento, por parte de diferentes mulheres, de quem eram aquelas 

outras mulheres que, supostamente, as representavam? A resposta pode ser 

resumida em: mulheres brancas, pertencentes à classe média e heterossexuais71. O 

resultado de tal constatação foi “um apelo em favor das intersecções entre gênero, 

raça, classe e sexualidade” (CHANTER, 2011, p. 31). 

Para Fougeyrollas-Schwebel (2009), existem três correntes feministas 

antagônicas quanto à definição da origem da opressão sofrida pelas mulheres e em 

relação à deliberação de estratégias para o seu combate: o feminismo radical, o 

feminismo socialista e o feminismo liberal. A autora afirma que, através do emprego 

de abordagens mais detalhadas as distinções se espraiam para as correntes das 

feministas marxistas ou socialistas, das libertárias, das radicais, das lésbicas, das 

materialistas e das essencialistas. Entretanto, ela destaca que a oposição mais 

ferrenha se dá entre as feministas radicais e socialistas, de um lado, e as feministas 

liberais, de outro. Nas palavras da autora: 

 

Por “corrente liberal”, devem-se entender os movimentos fundados 
na promoção dos valores individuais; com a luta pela total igualdade 
entre mulheres e homens, pode-se falar de um feminismo reformista 
que conta, por meio de políticas de ação positiva, com a prioridade 
dada às mulheres para reduzir as desigualdades. Ao contrário, os 
movimentos de libertação das mulheres querem romper com as 
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 DE BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1968. 
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 Segundo Fougeyrollas-Schwebel (2009, p. 144), “falar de ‘movimentos feministas’ permite designar sob uma 

mesma denominação as diversas formas de movimentos de mulheres, o feminismo liberal ou ‘burguês’, o 

feminismo radical, as mulheres marxistas ou socialistas, as mulheres lésbicas, as mulheres negras e todas as 

dimensões categoriais dos movimentos atuais”. 
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 Chanter (2011) afirma que “[...] as mulheres brancas e privilegiadas definem os termos do debate feminista e, 

consequentemente, têm podido ignorar formas de desigualdade social ditadas pela opressão de classe e pela 

discriminação racial. Essa relação hegemônica com o que é aceito como feminista, e com o que é rejeitado como 

tal, perpetua a marginalização de quem tradicionalmente desempenha papéis menos privilegiados”.  
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estratégias de promoção das mulheres em proveito de uma 
transformação radical das estruturas sociais existentes. Esse 
movimento será marcado por oposições quanto às estratégias 
prioritárias entre [...] feministas socialistas ou tendência de luta de 
classes, que afirmam que a verdadeira liberação das mulheres só 
poderá advir de um contexto de transformação global, e as feministas 
radicais, que sublinham que as lutas são conduzidas, antes de tudo, 
contra o sistema patriarcal e as formas diretas e indiretas do poder 
falocrático (FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, 2009, p. 147). 

 

Com relação ao entendimento dos movimentos feministas frente à 

prostituição, Miguel (2014) sugere que o debate feminino contemporâneo está 

focado nos limites da escolha individual e nas consequências sociais da prestação 

deste tipo de serviço sexual. Em relação à legalização da prostituição, como uma 

profissão, o autor afirma que há uma corrente de autoras feministas advogando a 

favor de sua validação, usando o argumento de que seria um trabalho como outro 

qualquer e que os limites da livre escolha que conduzem uma mulher a esta 

atividade não são diferentes dos que a podem levar até a uma fábrica ou a trabalhar 

como uma empregada doméstica, por exemplo. Há, também, um grupo que não se 

prende a este tipo de debate, e prefere focar nos impactos que as profissionais do 

sexo perceberiam ao ter seu ganha-pão legalizado, tornando-se menos vulneráveis 

à violência dos clientes e ao arbítrio da policia72. 

Piscitelli (2005) aborda a questão a partir da visão dos grupos feministas em 

relação à sexualidade, partindo posteriormente para a análise feita especificamente 

sobre a prostituição. A autora aponta o antagonismo existente entre as feministas 

que percebem a sexualidade como um elemento utilizado para a objetificação da 

mulher, e as feministas que veem a sexualidade como uma questão potencialmente 

libertadora para as mulheres. Enquanto aquelas pertencentes ao primeiro grupo 

entendem o sexo como uma fonte de opressão direcionada às mulheres, as que 

compõem o segundo grupo o concebe como fonte de prazer e poder a ser utilizado 

pelas mulheres. Assim, para as feministas que demonizam a sexualidade, a 

prostituição é vista como uma forma de escravização das mulheres. Já para aquelas 

que enaltecem as virtudes do sexo, a prostituição pode ser compreendida como uma 

ferramenta de subversão frente à ordem sexista imposta à sociedade. No mesmo 
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 Segundo Alves (2010, p. 52), nos anos 1980 ocorreu uma forte tensão no seio do movimento feminista, pois se 

“[...] de um lado algumas militantes defendiam o reconhecimento da prostituição, de outro, algumas viam essa 

atividade como uma forma de violência contra as mulheres que a exerciam”. As primeiras eram contra a 

exploração, não contra a prostituição, enquanto as últimas queriam que a prática da atividade fosse extinta.  
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lugar em que umas enxergam opressão, abuso, violência, passividade, vitimização e 

carência, outras contemplam liberdade, autonomia sexual, iniciativa própria, 

atividade, poder e uma ameaça real ao controle patriarcal.  

Todavia, Piscitelli (2005, p.14) ainda aponta para uma “terceira via”. Membros 

de movimentos feministas que “pensam no sexo como um terreno de disputa, não 

como um campo fixo de posições de gênero e de poder”. Ainda que reconheça a 

existência de uma ordem sexista, percebem que ela não é totalmente determinante. 

Assim, o sexo pode ser percebido como uma tática cultural que, tanto pode reforçar 

o poder masculino, como desestabilizá-lo. Dentro deste escopo, “a posição da 

prostituta não pode ser reduzida à de um objeto passivo, utilizado na prática sexual 

masculina, mas como um espaço de agência no qual se faz um uso ativo da ordem 

sexual existente (id.)”. Este parece ser um caminho intermediário entre a dicotomia 

“condenação total dogmática” e “veneração acrítica inconsequente” da prostituição. 

Em um artigo mais recente, Piscitelli (2012, p. 13) afirma que “[...] no Brasil o 

cenário feminista é heterogêneo em relação aos posicionamentos sobre a 

prostituição”. Entretanto, a autora destaca que nos debates realizados sobre o tema 

desde os anos 2000 – como o workshop realizado pela Secretaria de Políticas 

Públicas para as Mulheres, no ano de 2008, com a presença de representantes de 

diferentes correntes73, além de prostitutas organizadas74 – as posições 

abolicionistas75, através da estratégia de vincular a prostituição ao tráfico de 

pessoas, têm imperado.  

Olivar (2013, p. 275) relata um fato ocorrido com a prostituta Gabriela Leite, 

líder do grupo Davida e uma defensora da prostituição como profissão. O caso 

aconteceu em uma reunião de feministas históricas na cidade de Washington, nos 

Estados Unidos. Quando teve a chance de se pronunciar frente às mulheres 

presentes no recinto, agradeceu a oportunidade de estar ali, com elas, participando 

daquele momento, já que era uma feminista e uma prostituta76. Como resposta, 

ouviu que, se ela era uma prostituta, não poderia ser uma feminista77.  
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 Articulação de Mulheres Brasileiras; Marcha Mundial de Mulheres; Rede Feminista de Saúde e Direitos 

Reprodutivos; além de diversas ONGs. (PISCITELLI, 2012). 
74

 Federação Nacional das Trabalhadoras do Sexo; Rede Nacional de Prostitutas; além do Coletivo Nacional de 

Transexuais. 
75

 Segundo Piscitelli (2012, p. 21), “o abolicionismo contemporâneo mais radical considera a prostituição como 

violência sexista” e as prostitutas como vítimas. Para as abolicionistas, o direito de se prostituir vai contra os 

direitos humanos universais, ou seja, não é um direito de fato.   
76

 Grifo meu. 
77

 Grifo meu. 
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As mulheres do Femen, um grupo feminista de viés radical que atuou alguns 

no Brasil, realizaram protestos, em aeroportos que recebem turistas internacionais, 

exibindo seus seios e pinturas corporais e portando cartazes em que “ofereciam”78 

as mulheres brasileiras a baixos preços, dizendo haver um “bom”79 mercado para os 

visitantes e “indicando”80 que era possível retirar, ali mesmo, uma garota para a 

diversão deles (SOUDESERGIPE, 2016). Este tipo de protesto passa uma clara 

mensagem de que as mulheres não devem ser entendidas como objetos a serem 

comercializados e que a prostituição é uma atividade degradante e que deve ser 

combatida a qualquer preço.  

Através dos exemplos analisados, fica patente a falta de consenso entre os 

diferentes grupos feministas existentes, no Brasil e no mundo, acerca do fenômeno 

da prostituição feminina. Tanto aquelas que alegam que a prostituição é uma 

violência contra as mulheres, quanto aquelas que acreditam que a prostituição é 

uma exibição de poder e de liberdade de escolha, afirmam ser representantes da 

ideologia feminista, membros de um mesmo movimento. São todas feministas, mas 

pertencentes a distintas alas e detentoras de crenças divergentes. No “caminho do 

meio”81, ainda existem algumas feministas que percebem que a prostituição pode 

tanto representar um papel quanto o outro, dependendo da situação e do momento 

em que ela acontece, e de como pensam e se comportam tanto as mulheres que se 

prostituem, quanto os homens que as procuram. 

 

1.2.5 A situação legal da prostituição no Brasil e a luta das prostitutas por 

direitos 

 

Uma prostituta é, antes de qualquer coisa, um ser humano. Uma pessoa que 

possui individualidade, sonhos e desejos, como todas as outras. Quando uma 

mulher, maior de idade, capaz e de maneira facultativa decide exercer a prostituição, 

ainda que o motivo que a tenha levado a fazê-lo seja a carestia econômica82, e 
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 As aspas denotam o tom de ironia utilizado nos cartazes do grupo Femen. 
79

 Idem. 
80

 Idem. 
81

 Referência à crença orientalista de que não se deve optar pelos extremos nas ações cotidianas da vida, mas 

assumir uma visão intermediária acerca daquilo que nos cerca, se desejamos uma vida plena e equilibrada. 
82

 Autores como Sousa (2015), Jucá (2015), Sales (2015), Ouriques (2005), Alfonso (2006), Coletivo Mulher 

Vida e Força Mista (2003), Gabrielli (2006), Gomes (2009), König (2013), dentre outros, afirmam que a 

prostituição feminina é fruto da pobreza e das necessidades dela advindas. As mulheres que se prostituem seriam 

vítimas do sistema capitalista, que as força a “vender” seus corpos em troca da mera subsistência. Não seriam, 
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vivendo esta mulher em uma sociedade democrática que não criminaliza a prática – 

por exemplo, o Brasil83 – ela possui uma série de direitos respaldados por leis, como 

a liberdade de expressão e a garantia de ir e vir – dentre muitos outros –, que 

deveriam torná-las cidadãs, tanto quanto as demais. Entretanto, conforme visto 

anteriormente, muitas destas mulheres sofrem com o preconceito e o julgamento, 

não só de pessoas moralistas, mas também daquelas que dizem estar pensando no 

“melhor” para suas vidas, como o fazem as representantes de determinados grupos 

feministas de orientação radical84.  

Oliveira (2014) destaca a declaração do dia 02 de junho como “dia 

internacional das prostitutas”, afirmando que é um momento oportuno para se 

lembrar das condições precárias de vida de muitas dessas mulheres, para refletir 

sobre a discriminação que sofrem – tanto por parte da sociedade, quanto por 

instituições, como a igreja católica – e para pensar na exploração e violência a que 

algumas estão expostas. A data escolhida faz referência ao episódio ocorrido em 02 

de junho de 1975, em Lyon, na França, quando um grupo composto por mais de 

cem prostitutas ocupou a igreja de Saint-Nizier com a intenção de chamar a atenção 

para sua situação naquele país, o que acabou culminando em uma maior 

consideração devotada pela Organização das Nações Unidas à causa. 

Para Olivar (2013), o estado e a sociedade, através de ações e discursos, 

acabam exercendo um tipo de violência sobre a prostituição e sobre os corpos das 

prostitutas, calcada na estigmatização, que já está plasmada no senso comum. O 

autor afirma que a prostituição é imaginada e vivenciada como algo bastante 

negativo no sistema cultural e que é embebida numa categoria feminina e 

feminilizante. Ele também alega que “[...] é essa altíssima valoração social negativa 

da puta, como categoria moral de gênero, que mobiliza e justifica todas as formas de 

discriminação e violência sobre as prostitutas” (OLIVAR, 2013, p. 278), o que acaba 

                                                                                                                                                                                              
portanto, sujeitos responsáveis pelas suas escolhas, mas seres aviltados e sem liberdade, fadados a este destino. 

Todavia, tal pensamento termina por simplificar uma questão muito mais complexa, desconsiderando o 

protagonismo destas mulheres, enquanto agentes das próprias histórias; desprezando os casos de mulheres de 

classe média que também participam do fenômeno; sugerindo que a prostituição seja a única saída para que 

mulheres financeiramente carentes possam sobreviver; negligenciando a individualidade e história pessoal de 

cada uma delas, que culminou em sua entrada na prostituição; e julgando, de forma moralista, que o trabalho 

sexual seja menos digno, mais perverso e danoso do que qualquer outro existente.  
83

 Uma triste nota para nos fazer refletir sobre a realidade do país nos últimos dois anos, quando uma série de 

acontecimentos têm feito muitas pessoas contestarem esta afirmativa. Só o tempo e as páginas da história que, 

invariavelmente, precisam de tempo para ser escritas e analisadas, nos dirão se estamos vivendo, ou não, em um 

regime de exceção gerado por um golpe de estado e representado por uma ditadura civil. 
84

 Uma vez mais, a desconsideração do protagonismo das prostitutas enquanto agentes de suas próprias histórias. 
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por produzir “[...] com dramática frequência, a valorização negativa do corpo e do 

sexo da mulher prostituta, assim como sua autodepreciação” (Id.). 

A forma como a prostituição é encarada pelo Estado, segundo Alves (2010, p. 

47 – 54), pode ser divida em três diferentes correntes. A primeira delas, chamada de 

“regulamentarista”, autoriza sua prática sobre controle. A outra, “proibicionista”, veta 

sua existência através do uso de leis apropriadas. Por último, a “abolicionista” não 

proíbe nem regulamenta a prostituição, mas busca criminalizar pessoas que 

exploram a sexualidade alheia, que atuam como cafetões/cafetinas, ou traficantes 

de pessoas. Para Piscitelli (2013a, p. 151 – 156) – além das três formas citadas por 

Alves (2010), entendidas como condenações morais à prostituição – existe uma 

quarta linha de atuação frente à atividade, chamada de “trabalhista” ou “laboral”, que 

percebe a prostituição como um trabalho e as prostitutas como trabalhadoras. 

Piscitelli (2013a) realiza uma breve análise das quatro modalidades de 

posicionamento do estado frente à prostituição, definindo a postura 

“regulamentarista” como sendo aquela que aceita a prostituição, mas percebe nela 

uma ameaça à ordem e à saúde públicas. Assim, onde tal postura é assumida, o 

Estado passa a controlar a atividade, mediante leis, e obriga as mulheres a se 

identificarem, a terem um local fixo para o atendimento e a se submeterem, 

periodicamente, a exames médicos. Já o modelo “proibicionista” considera a 

prostituição um delito, e termina por penalizar qualquer atividade vinculada a ela, 

bem como às pessoas envolvidas na prática, sejam elas prostitutas, clientes ou 

algum tipo de intermediário ou explorador. O regime “abolicionista” não criminaliza a 

atividade em si, mas àqueles que exploram o trabalho sexual de terceiros, através 

do lenocínio ou da manutenção de locais para a realização da prática. Por fim, o 

padrão “trabalhista” ou “laboral” está focado nos direitos e nas condições de 

trabalho, tendo por objetivo o reconhecimento do trabalho sexual como um labor 

legítimo, além de exigir sua regulamentação através de leis civis e trabalhista, ao 

invés das leis penais. 

Alves (2010) destaca que, no Brasil, a postura abolicionista em relação à 

prostituição é a adotada, sendo o país signatário do Tratado Abolicionista 

Internacional, da ONU, desde o ano de 1951. Trata-se de uma política de tolerância 

com quem exerce a prostituição, mas que criminaliza a exploração da sexualidade 

de alguém por terceiros. A pessoa que se prostitui – no caso específico desta 

dissertação, a mulher – é percebida como uma vítima da exploração alheia e das 
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condições socioeconômicas que a impelem a esta atividade. Deste modo, a 

prostituição de pessoas maiores de idade, capazes e que se engajam 

voluntariamente na atividade não é considerada um crime pela legislação brasileira. 

E o fato de não ser enquadrar como uma prática ilegal torna-se um fator 

preponderante para que turistas internacionais decidam visitar o Brasil em busca de 

experiências sexuais com prostitutas85. Quanto à sua regulamentação, já houve 

tentativas de se regulamentar a prostituição no Brasil, sendo as mais recentes 

propostas formuladas como projetos de leis pelos deputados Eduardo Valverde, em 

2004, Fernando Gabeira, no ano de 2007, e Jean Wyllys, o mais recente, em 2012. 

Entretanto, nenhum desses projetos foi aprovado, alguns tendo sido engavetados 

antes mesmo de passar por votação no plenário da Câmara.  

Um fato interessante é que o Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 

2002) reconhece, desde o ano de 2002, a existência dos profissionais do sexo, sob 

o número 5198, descrevendo suas funções, as condições gerais do exercício da 

profissão, a formação e as experiências necessárias para seu desempenho, bem 

como todas as competências e habilidades envolvidas neste tipo de trabalho. Não só 

mulheres se inserem nesta lógica, mas também homens, travestis transexuais e 

transgêneros. A descrição sumária da ocupação afirma que estes profissionais 

“buscam programas sexuais; atendem e acompanham clientes; participam em ações 

educativas no campo da sexualidade”, devendo as atividades ser exercidas 

“seguindo normas e procedimentos que minimizam a vulnerabilidade da profissão”. 

(BRASIL, 2002). Defendendo a visão trabalhista, para Giraldi e Martinez (2014, p. 

164), a prostituição deve ser encarada como um trabalho produtivo, uma vez que 

envolve pessoas vendendo serviços sexuais e clientes que pagam pela prestação 

destes serviços. Elas lembram que as mulheres precisaram lutar pela sua inserção 

no mundo do trabalho, buscando receber as mesmas garantias e direitos reservados 

aos homens, mas afirmam que tais conquistas foram negadas àquelas mulheres que 

optaram por trabalhar no mercado do sexo. Para as autoras, não se pode justificar 

apenas as dificuldades econômicas como fator para o ingresso das mulheres na 

prostituição atualmente.  Há aquelas que buscam na atividade ascensão social e a 

manutenção de uma qualidade de vida de alto padrão.  
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 Países como os Estados Unidos (com exceção do estado de Nevada), Lituânia e Romênia proíbem a 

prostituição em seus territórios. Já Suécia, Finlândia, Noruega, Islândia, Escócia e Irlanda do Norte criminalizam 

os usuários da prostituição. (CESAR, 2014). 
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Assim, quando se pensa no turismo sexual e na maneira como vem sendo 

combatido no Brasil, uma vez que é entendido como sinônimo de exploração sexual, 

principalmente de crianças e adolescentes, deve-se levar em conta que nem toda 

pessoa inserida na lógica da prostituição é vítima de exploração, muitas exercendo a 

atividade de maneira espontânea e percebendo-a como um trabalho. Portanto, o 

significado dado ao termo “turismo sexual” precisa ser revisto, impreterivelmente, 

para abarcar não só aqueles(as) que oferecem seus serviços sexuais para os 

visitantes de uma localidade, mas também para incluir outras expressões da 

sexualidade humana, estas livres da lógica mercadológica da troca de sexo por 

dinheiro. 

Aliás, Roberts (1992, p. 350), ao discorrer sobre a liberdade de escolha com 

relação às mulheres que se prostituem, sugere que tendo como fonte de informação 

“[...] os relatos da mídia e as publicações feministas sobre a indústria do sexo, pode-

se perdoar quem pensa que toda prostituição é controlada pelo crime organizado e 

pelos cafetões”. Contrariando tal ideia, a autora ressalta que “[...] no Ocidente, o 

crime organizado tem pouco contato com o comércio do sexo e, embora as 

estimativas variem, a maior parte das prostitutas trabalha independentemente dos 

homens” (ROBERTS, 1992, p. 350 – 351).  

Como afirmam Vianna e Lacerda (2004, p. 63), “identificar questões de direito 

[...] envolvendo a prostituição supõe, antes de mais nada, um esforço de 

especificações dos possíveis sujeitos
86

 envolvidos”. Isto porque “[...] há diferenças 

significativas no tratamento da prostituição adulta e da prostituição envolvendo 

crianças ou adolescentes” (Id.). Como destacado anteriormente, a prostituição, 

enquanto prática realizada por pessoas maiores de idade, capazes e de maneira 

espontânea não é considerada um crime87, conforme pode ser percebido ao se 

analisar o título VI do Código Penal Brasileiro: “Dos crimes contra a liberdade 

sexual”. No capítulo V deste mesmo título, denominado “Do lenocínio e do tráfico de 

pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual”, percebe-se, 

ao ler-se seu artigo 227 “Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem”, que o 

delito se dá quando terceiros aliciam alguém à prática sexual, seja através de 

ameaças, de violência física ou de fraude. Já o artigo 228 “Induzir ou atrair alguém à 

prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que 
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 Grifo das autoras no original. 
87

 Ver anexo II. 
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alguém a abandone” trata mais especificamente da persuasão à prostituição, bem 

como da coibição e do atravancamento de sua saída da mesma. Assim, em parte 

alguma da letra da norma ora citada a prostituição, realizada por pessoas adultas, 

capazes e de maneira voluntaria, é considerada, por si só, uma transgressão. 

(BRASIL, 1940). 

Entretanto, se a prática da prostituição ocorrer com pessoa vulnerável, ou 

seja, menor de catorze anos, ela é configurada como crime, como aponta o capítulo 

II “Dos crimes sexuais contra vulnerável”, constante no título VI do código. Aliás, 

qualquer relação com pessoas menores de catorze anos, ainda que com 

consentimento, é crime estipulado no Código Penal. O favorecimento da prostituição 

de menores de dezoito anos ou pessoas incapazes, por alguma enfermidade ou 

doença mental, também é um crime previsto no código. Em todos estes casos, se a 

pessoa responsável pelo crime for ascendente, cônjuge ou tutora da vítima, a pena é 

agravada. (BRASIL, 1940). Desta maneira, como assinalam Vianna e Lacerda 

(2004, p. 65), “[...] crianças e adolescentes são considerados pela legislação 

brasileira atual como sendo prostituídos (e não prostitutas)”. 

Outros dois crimes previstos, também no capítulo V – que trata do lenocínio e 

do tráfico de pessoas para fins de prostituição e exploração sexual – são a 

manutenção de estabelecimento onde ocorra exploração sexual, com ou sem intuito 

de enriquecimento, ou tendo mediação direta feita pelo proprietário ou pelo gerente 

da casa (artigo 229) e o rufianismo, ou seja, tirar vantagem dos lucros da 

prostituição alheia ou se fazer sustentar por ela (artigo 230). No caso do rufianismo, 

a pena também é aumentada caso a vítima em questão tenha relação familiar, ou 

tenha vínculo de dependência com quem comete o crime. Curioso notar que, caso o 

estipulado no Código fosse levado ao pé da letra, dificilmente os motéis brasileiros 

poderiam ter alvará de funcionamento, já que, diversamente do que ocorre nos 

Estados Unidos – de onde provém a denominação, uma corruptela de “motor hotel” 

– em que estes são estabelecimentos onde se estaciona o veículo em que se viaja 

para se passar a noite, no Brasil eles são sinônimos de locais para a prática de 

sexo. (BRASIL, 1940). 

Já o tráfico de pessoas era concebido, no Código Civil Brasileiro, apenas 

como uma atividade relacionada com a exploração sexual, principalmente de 

mulheres, até recentemente. Contudo, através da criação da Lei Nº 13.344, de 6 de 
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outubro de 201688, o tráfico de pessoas passou a englobar outras formas de 

exploração, além da sexual – como os trabalhos forçados, a escravidão e o tráfico 

de órgãos e tecidos – e se alicerçou sobre o tripé “prevenção, repressão e proteção 

às vítimas”. Nesta lei não se faz referência ao termo “prostituição” em nenhum 

momento, conforme pode ser visto no artigo 149-A. (BRASIL, 2016). 

O Brasil promulgou – através do Decreto Nº 5.017, de 12 de março de 2004 – 

o “Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade 

organizada transnacional, relativo à prevenção, à repressão e à punição do tráfico 

de pessoas, especialmente mulheres e crianças”. Neste documento, em seu artigo 

terceiro, as definições acerca do tráfico de seres humanos são apresentadas como: 

 

a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas 
de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou 
à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A 
exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a 
servidão ou a remoção de órgãos; 
b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em 
vista qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente 
Artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um 
dos meios referidos na alínea a); 
c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de uma criança para fins de exploração serão 
considerados "tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam 
nenhum dos meios referidos da alínea a) do presente Artigo; 
d) O termo "criança" significa qualquer pessoa com idade inferior a 
dezoito anos. (BRASIL, 2004). 

 

Em relação ao tema do tráfico de pessoas, Kempadoo (2005, p. 57) assevera 

que “as ideias sobre o tráfico foram engendradas por ansiedades sobre a migração 

de mulheres sozinhas para o exterior, e sobre a captura e escravização de mulheres 

para prostituição em terras estrangeiras”. Isto acontece, segundo a autora, desde 

meados do século XIX, quando muitas mulheres – principalmente as europeias – se 

tornaram migrantes em busca de trabalho. Quando tais mulheres eram cooptadas 

para trabalharem como prostitutas eram alcunhadas de “escravas brancas”, em clara 

referência, e oposição, às negras africanas escravizadas durante os séculos 
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 Ver anexo III. 
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anteriores. Nos anos 1970 um novo termo surgiria para dar conta das mulheres que 

se viam envolvidas em transações transnacionais de sexo: “escravidão sexual 

feminina”. Para Kempadoo (2005), a conexão entre o tráfico de mulheres e a 

prostituição acabou gerando dois tipos de abordagens. A primeira, por parte de 

grupos feministas radicais, calcada na vitimização das mulheres, sob a premissa de 

que “a prostituição é ‘assédio sexual, abuso sexual e violência sexual’” 

(KEMPADOO, 2005, p. 58). A autora afirma que tal discurso carrega a mensagem 

de que “as mulheres nunca entram livremente em relações sexuais fora do ‘amor’ ou 

do desejo sexual autônomo. Ao contrário, considera-se que elas são sempre 

forçadas à prostituição – em suma, traficadas – através do poder que os homens 

exercem sobre suas vidas e seus corpos” (Id.). A outra leitura do fenômeno, que a 

autora chama de “perspectiva feminista do terceiro mundo”, “[...] toma o tráfico como 

discurso e como prática que emergem das interseções de relações de poder 

estatais, capitalistas, patriarcais e racializadas com a operação da atuação e desejos 

das mulheres de darem forma às próprias vidas e estratégias de sobrevivência” 

(KEMPADOO, 2005, p. 61). Assim, sob tal ótica, as mulheres passam a ser 

percebidas como sujeitos atuantes e autodeterminados. Esta última é, também, a 

visão defendida pela autora, que, ao se referir às possibilidades do exercício da 

prostituição em países estrangeiros, alega que: 

 

De qualquer maneira, levando em consideração a atuação e o 
trabalho sexual, o envolvimento em indústria sexual e em trabalho 
sexual no exterior aparecem como possibilidades a que as mulheres 
se dedicam voluntária ou conscientemente de acordo com 
parâmetros culturais, nacionais ou internacionais específicos. Assim, 
em lugar de definir a própria prostituição como uma violência inerente 
contra as mulheres, são as condições de vida e de trabalho em que 
as mulheres podem se encontrar no trabalho do sexo, e a violência e 
terror que cercam esse trabalho num setor informal ou subterrâneo 
que são tidos como violadores dos direitos das mulheres e, portanto, 
considerados como “tráfico”. Embora esta perspectiva seja às vezes 
referida por feministas radicais como uma posição “pró-prostituição”, 
as que a defendem entendem como uma perspectiva de direitos 
humanos ou justiça social (KEMPADOO, 2005, p. 62 – 63). 

 

Piscitelli (2008) concorda com visão de Kempadoo (2005), utilizando, aliás, 

sua obra, como base para discorrer acerca do tema. Focada na análise do Protocolo 

de Palermo, produzido pelas Nações Unidas, a autora destaca que as premissas do 

documento parecem conceder grande importância aos direitos fundamentais das 
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“vítimas”, mas que na prática termina por acarretar efeitos nefastos para quem 

deveria estar sendo protegida. Como exemplo a autora utiliza o exemplo europeu e 

cita as internações forçadas das prostitutas estrangeiras, ainda que afirmem não 

terem sido traficadas, ou as detenções em operações contra o tráfico, sendo 

posteriormente deportadas para seus países de origem. Depois de discorrer sobre a 

influência de grupos feministas de viés radical na visão que reduz a prostituição à 

exploração sexual, a autora encerra seu artigo afirmando que “[...] a existência de 

diferentes definições de tráfico de pessoas e a falta de clareza conceitual dos termos 

que contribuem para delimitar a problemática, principalmente a noção de 

exploração, colocam sérios problemas para a produção de conhecimento também 

no Brasil” (PISCITELLI, 2008, p. 58). 

Até agora, muito se falou sobre a prostituição, do ponto de vista das 

prestadoras de serviços. Mas, para que um serviço seja prestado, deve haver quem 

o procure e dele necessite ou, simplesmente, deseje se beneficiar. Assim, na 

próxima seção deste trabalho terá lugar uma sucinta análise do outro personagem 

fundamental nas transações comerciais sexuais, e muitas vezes esquecido nas 

discussões sobre o assunto, o cliente.  

 

1.2.6 Os clientes: quem paga pelo sexo? 

 

Nas palavras de Lagenest (1977, p. 25), “não haveria prostitutas se não 

houvesse clientes”. Para que alguém “troque”, ou “venda”, sexo por dinheiro – ou 

outra benesse – deve haver outro alguém interessado em “consumir” este serviço. 

Na lógica capitalista de mercado, para todo produto deve existir uma demanda. Um 

produto sem demanda estaria irremediavelmente condenado ao fracasso e ao 

desaparecimento, já que não despertaria desejos ou sonhos e nem satisfaria 

qualquer tipo de necessidade. Assim, a prostituição existe não apenas porque 

algumas pessoas oferecem a possibilidade de interações sexuais a um determinado 

preço, mas, também, porque um número considerável de indivíduos almeja receber 

tais préstimos. Entretanto, ao vasculhar-se a literatura relacionada à prostituição, 

percebe-se que, além de ser majoritariamente focada nas mulheres que a exercem, 

pouco se remete àqueles que as procuram, ou seja, os clientes.  

Se poucos escritos acerca dos homens que procuram os serviços sexuais 

ofertados por mulheres que se prostituem podem ser encontrados, é ainda mais 
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difícil achar obras que discorram acerca da relação existente entre homens que 

buscam os préstimos carnais oferecidos por outros homens e por travestis, ou a 

respeito dos contatos protagonizados por mulheres em busca de prazer sexual 

pago, seja ele realizado por homens, mulheres ou travestis. As poucas informações 

encontradas, geralmente, estão em artigos que analisam as formas de prostituição 

“não-feminina”, não passando de poucas linhas em que a motivação para tal procura 

sequer é citada. 

Esses dois personagens, “a prostituta” e “o cliente”, se encontram enredados 

em uma lógica dialética de complementaridade e conflito de interesses, conforme as 

ideias e conceitos de Hegel (2011) e Marx (2013), ou seja, ao mesmo tempo em que 

um precisa do outro para desempenhar seu papel na relação engendrada, cada qual 

procura defender seus desejos e necessidades, utilizando o outro como meio para 

atingir tal fim. Os clientes, em geral, procuram a satisfação sexual através da 

realização de fantasias e do desejo de novas parceiras, enquanto as prostitutas 

buscam ganhos financeiros, ou simbólicos, através da prestação de seus serviços. É 

interessante a análise feita por Pasini (2009), que afirma que as prostitutas 

costumam classificar seus clientes buscando, com isto, saber como agir diante de 

cada um deles, qual a melhor forma de seduzi-los e, principalmente, para decidir se 

prestarão ou não seus serviços para um determinado indivíduo89. Nas palavras da 

autora: “há os que se recusam a pagar; os que se recusam a usar preservativos; os 

que são violentos; os que marcam hora; os que se apaixonam; há ainda os casados, 

os idosos, os experientes, dentre outros, enfim, categorias que redefinem a própria 

noção de cliente” (PASINI, 2009, p. 241). 

Ellis e Abarbanel (1968) arrolam uma série de pretextos que poderiam 

incentivar esta busca. Dentre eles encontram-se a necessidade da satisfação de 

anseios sexuais normais90, o fato de serem tímidos, de serem alquebrados mental 

ou fisicamente91, de já serem idosos e não terem muita possibilidade de sucesso na 

                                                             
89

 Este é um ponto importante para demonstrar que as prostitutas não são seres passivos e sem poder algum de 

escolha. Obviamente, as realidades a que todas estão expostas podem diferir enormemente, e muitas, 

provavelmente, se veem obrigadas a “deitar” com qualquer cliente em potencial. Entretanto, este não pode ser 

um discurso aplicado a todas elas, que as torna muito mais próximas de autômatos do que de seres humanos. 

Sobre esta questão, Pasini (2009, p. 258 - 259), que afirma desconstruir o lugar da prostituta como uma vítima 

oprimida diz que: “Parto do lugar de que a prostituta é um sujeito com possibilidade de escolhas”. 
90

 Ainda que este texto tenha sido produzido na década de 1960, até hoje é bastante complicado se pensar no que 

configuraria a “normalidade”, principalmente no que tange à sexualidade humana.  
91

 Mais uma vez, devido ao período em que foi produzida a obra em questão, a terminologia não condiz com o 

que está em voga atualmente, ou seja, os termos “deficiente mental” ou “pessoa com deficiência mental” e 

“deficiente físico” ou “pessoa com deficiência física”. (DINIZ, 2007, p. 19 – 21). 
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sedução de parceiras que buscam satisfação mútua, de serem jovens inexperientes 

que procuram com as prostitutas aprender a prática do sexo, de possuírem impulsos 

sexuais desviados92 de natureza fetichista ou sadomasoquista, de serem impotentes 

e não precisarem exibir desempenho para ter uma mulher ao lado, de não quererem 

se envolver em relacionamentos que pressupõem compromissos e obrigações ou 

sentimentos, e a possibilidade de ter relações sexuais sem o risco de terem filhos. 

Pode-se adir a este espectro de motivações a priorização da vida profissional, em 

detrimento da vida sentimental ou conjugal, algo comum na sociedade atual 

(BAUMAN, 2004). 

Já Lins e Braga (2005, p. 175) apontam como razões que levam homens a 

procurar os serviços de uma prostituta “o medo das mulheres, timidez, carência 

afetiva e uma forte desilusão amorosa [...]”. Também acreditam que o ressentimento 

que pode brotar em um casamento, com relação às esposas, é capaz de fazer com 

que um homem recorra aos serviços de uma profissional do sexo. Porém, ainda 

haveria aqueles que percebem a prostituta como uma profissional, da mesma forma 

que uma massagista, e que procuram seus préstimos baseados no prazer que elas, 

por serem “especialistas”93, são capazes de proporcionar, o que parece uma 

motivação racional e sensata. Este pode ser um dos fatores que apontariam para a 

continuidade da atividade após a década de 1960, quando no auge da Revolução 

Sexual e da prática do “amor livre”, muitos acreditaram que a prostituição estaria 

com seus dias contados.  

Isto também faz pensar no momento presente, quando ferramentas como o 

“Tinder”94 e o “Baddoo”95, dentre outros, são usadas para marcar encontros sexuais. 

Acreditar que o “sexo gratuito” obtido através do uso deste tipo de aplicativo acabará 

com a prostituição parece ser um despautério. Em primeiro lugar porque, apesar de 

ser um canal virtual, o encontro precisa ser efetivado no “mundo real”, o que 

continuaria a ser um problema para os tímidos. Depois, como a escolha da parceria 

é feita através de fotos, pessoas consideradas fora do padrão de beleza socialmente 

                                                             
92

 Hoje classificados como “Transtornos de preferência sexual”. (DIEHL; VIEIRA, p. 253). 
93

 Neste caso, ao invés de uma titulação acadêmica, provavelmente a expertise das prostitutas se constrói com a 

vivência das relações sexuais durante o tempo e da troca de experiências com outras mulheres mais experientes. 

Todavia, além de cursos sobre pompoarismo – treinamento dos anéis vaginais para fortalecimento da 

musculatura local e do controle independente de cada um deles – há uma infinidade de recursos como filmes e 

sítios da internet que podem fornecer informações e exemplos de técnicas e práticas sexuais diversas. 
94

 Aplicativo utilizado em aparelhos de telefonia celular onde o usuário, independente de sexo ou identidade de 

gênero, cria um perfil e busca contato com outras pessoas para estabelecer relacionamentos afetivos e/ou sexuais.    
95

 Idem. 
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estabelecido teriam pouca chance de obter sucesso. Além disso, provavelmente um 

número pequeno de pessoas que utiliza estes dispositivos deverá estar 

completamente aberto a realizar qualquer tipo de fantasia sexual solicitada pelo 

parceiro, algo mais fácil de acontecer com determinados profissionais do sexo, 

experientes em práticas como o BDSM96, por exemplo. Finalmente, se duas pessoas 

utilizam o aplicativo estão, ambas, procurando satisfazer seus desejos pessoais, ou 

seja, há expectativas criadas pelos dois lados quanto ao desempenho e os 

resultados do encontro. Já na lógica mercadológica envolvida na prostituição, o 

pagamento de uma soma de dinheiro traz a mensagem, implícita, de que apenas 

uma das partes envolvidas precisa ser satisfeita sexualmente, sem se preocupar em 

estar sendo avaliada ou em dar prazer para o parceiro em questão.  

Uma obra peculiar – que fala sobre as razões que podem levar um homem a 

procurar pelos serviços oferecidos por uma prostituta – foi escrita e ilustrada pelo 

cartunista canadense Chester Brown (2012). Intitulada “Pagando por sexo”, o autor 

transformou sua experiência com a prostituição feminina na cidade de Montreal em 

uma história em quadrinhos biográfica, explicando o porquê de ter desistido de 

investir em relacionamentos afetivos e sentimentais, após ter experimentado três 

namoros, e resolvido manter relacionamentos apenas com prostitutas. Ele narra 

cada etapa da sua decisão, apresentando todas as mulheres com quem teve 

relações sexuais pagas e revelando que é possível ter um relacionamento mais 

íntimo com algumas delas, transcendendo a questão do mero “serviço sexual”. 

Brown (2012) humaniza a experiência da prostituição, destacando não só as práticas 

e macetes utilizados por muitas garotas de programa, mas evocando também os 

sentimentos e o afeto que pode existir entre elas e um cliente. 

Silva (2013a, p. 206), ao tratar, especificamente, da prostituição ligada ao 

turismo sexual no Brasil, acredita que as políticas atuais de combate ao turismo 

sexual – focadas em apenas um aspecto deste fenômeno, que seria muito mais 

complexo – acabam gerando um pânico moral que aumenta a estigmatização da 

prostituta e criminaliza o turista, seu cliente, através de discursos moralizantes. A 

                                                             
96

 Sigla proveniente do idioma inglês, contendo três pares de significados: BD = Bondage and Discipline; DS = 

Domination and Submission; SM = Sadism and Masochism. Ou, em tradução livre: BD = Servidão e Disciplina; 

DS = Dominação e Submissão; SM = Sadismo e Masoquismo. Tais práticas envolvem a busca de prazer sexual, 

com consentimento mútuo entre as partes, através de atividades que podem provocar sensações como dor, 

aprisionamento, humilhação, cócegas, tortura psicológica, submissão, dentre outras. Fora do contexto do BDSM 

tais ações costumam ser entendidas como aviltantes, desagradáveis e indesejadas. Todavia, para os praticantes, 

são fontes de prazer. 
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autora defende que não se deve generalizar a pregação de que todos esses homens 

são exploradores sexuais, já que a maioria deles não se relacionaria com crianças e 

adolescentes prostituídos, mas com mulheres que exercem, de forma voluntária e 

consciente, o trabalho de prostitutas. Rotular tais homens de “delinquentes” ou 

“doentes” e tais mulheres de “degeneradas” ou “vítimas” seria lidar de forma 

superficial com o tema em questão, empobrecendo os debates possíveis e 

secularizando o preconceito e o estigma. 

Assim, independentemente dos motivos que levam um homem a procurar a 

companhia de uma prostituta e requisitar seus serviços, não se deve negar o fato de 

que tal relação é uma realidade, em diversas partes do mundo atual, sendo capaz, 

até mesmo, de levar indivíduos que buscam realizar suas fantasias e desejos a 

efetuarem viagens a locais onde a prostituição está presente. O sexo, quando 

inserido na lógica do turismo, vem sendo chamado de “turismo sexual”, ainda que 

esta expressão carregue consigo uma carga negativa e pejorativa – uma vez que é 

percebida, por alguns estudiosos do fenômeno, como sinônimo de exploração 

sexual – mas, tal termo pode ser ressignificado pelos estudiosos do fenômeno, 

buscando ampliar o entendimento das relações existentes entre o turismo e a 

sexualidade humana. Isto seria interessante para que se compreendam, de maneira 

mais satisfatória, estas relações. A análise da atividade turística – que assim como a 

prostituição contemporânea é fruto da modernidade, das revoluções francesa e 

industrial, além do sistema capitalista de produção – terá lugar na próxima seção, 

permitindo uma aproximação do olhar para os dois fenômenos em questão.   

 

1.3 O TURISMO COMO PRÁTICA MODERNA 

 

Ainda que os seres humanos se desloquem pela superfície terrestre desde 

tempos imemoriais, buscando alimentos, procurando abrigo ou fugindo de 

predadores e intempéries, pensar em viagens de turismo parece ser algo que 

apenas faz sentido em um contexto moderno e pós-industrial, ao menos para a 

maioria dos estudiosos da atividade. Entretanto, há teóricos, como Ignarra (2013), 

que descrevem o fenômeno turístico como uma prática ancestral. Na visão daquele 

autor “[...] em termos históricos, o turismo teve início quando o homem deixou de ser 

sedentário e passou a viajar, principalmente motivado pela necessidade de comércio 

com outros povos” (IGNARRA, 2013, p. 2). Com este argumento, o autor consegue 
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subverter alguns dos princípios estabelecidos tanto no campo de estudos turísticos, 

quanto no estudo da história da humanidade, e isto apenas em três linhas, já que 

para ele, antes de serem nômades97, os humanos eram sedentários e as viagens 

comerciais seriam consideradas como exemplos de turismo. Ignarra ainda presta 

uma grande contribuição ao presente trabalho, quando sugere o advento do turismo 

sexual, em cerca de 500 anos antes de Cristo: 

 

Mais ou menos na mesma época, no governo de Alexandre, o 
Grande, na Ásia Menor, eram registrados grandes eventos que 
atraíam visitantes de todas as partes do mundo. Na região de Éfeso, 
onde hoje se situa a Turquia, eram registrados mais de 700 mil 
visitantes para apreciar apresentações de mágicos, de animais 
amestrados, de acrobatas e de outros artistas. Eram os primeiros 
registros do turismo de eventos, nos quais havia um grande 
número de prostitutas, o que nos leva a crer que o turismo 
sexual também já existia naquela época98 (IGNARRA, 2013, p.3). 

  

Tal conhecimento, desnudado por Ignarra (2013), nos fez perceber que esta era, 

sem dúvida, uma fonte descartável na discussão acerca do turismo sexual, 

principalmente ao darmos prosseguimento na leitura de sua obra, onde o autor 

aponta, dentre outros “fatos”, que as viagens chamadas de “grandes navegações”, 

como a volta ao mundo realizada por Fernão de Magalhães, “teriam sido as 

precursoras dos grandes cruzeiros marítimos da atualidade” (p. 5).  

Em grupos, ou de forma individual, as viagens humanas tiveram inúmeras 

motivações ao longo da história. As guerras entre tribos e povos da antiguidade, a 

participação nas olimpíadas gregas, o comércio medieval, as peregrinações aos 

lugares sagrados no início do cristianismo, as travessias oceânicas das grandes 

navegações, o tráfico de escravos africanos, as fugas de expatriados e exilados das 

batalhas coloniais, todos estes episódios, dentre inúmeros outros, levaram pessoas 

a deixarem seus locais de origem e partissem, nem sempre de forma voluntária, 

para outras paragens. Contudo, nenhuma dessas viagens pode ser considerada 

“turística”. Para isto, elas deveriam apresentar determinadas características, que só 

fariam sentido a partir do período compreendido entre o final do século XVIII e 

meados do século XIX, quais sejam: as novidades advindas da revolução industrial, 
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 O nomadismo dominou as primeiras formas de organização humana em bandos, uma vez que estes homens 

não detinham o conhecimento necessário para cultivar plantas ou domesticar animais, o que possibilitaria sua 

fixação em um local particular. (HARARI, 2015, p. 17 – 21). 
98

 Grifo meu.  
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como a máquina a vapor, utilizada para impulsionar os trens e grandes navios de 

passageiros99; a ascensão da burguesia como classe social hegemônica, ao tomar o 

poder na Europa, inicialmente na Revolução Francesa; o sistema capitalista 

moderno de produção100, filho das duas Revoluções; e os ideais da modernidade, 

após a ruptura engendrada por Descartes à escolástica dominante na Idade Média 

(NETTO, 2010, p. 35 – 37). Como bem resume Panosso Netto (2010, p. 41), “com 

todas essas novidades econômicas, sociais e tecnológicas, não demorou muito para 

surgirem pessoas que vislumbraram possibilidades de empreendimentos e novas 

empresas surgiram para acomodar e prover esse público que se deslocava por 

motivos variados”. 

Obviamente, as primeiras manifestações do turismo apresentavam 

características muito específicas e eram circunscritas a regiões economicamente 

desenvolvidas, como a Inglaterra e outros países europeus. Era, nas palavras de 

Arrillaga (1976, p. 48), um “turismo aristocrático”, feito por “quem vive não de seu 

trabalho, mas de rendas que produzem o trabalho de outros”. O autor fala na figura 

do “capitalista”, que “[...] dominava tanto a vida econômica como a vida pública e a 

social”, servindo de modelo e impondo seus gostos, dentre eles, o turismo. As 

práticas anteriores a este período com características próximas às do turismo 

moderno foram chamadas de grand tour e petit tour e, segundo Panosso Netto 

(2010, p. 37 – 38), “[...] eram empreendidas por filhos de nobres, principalmente 

ingleses, franceses e austríacos, para se instruírem. Não tinham interesse comercial, 

apenas educacional, motivadas primeiramente por estudos e busca de novas 

experiências culturais”. A diferença entre elas era a duração da viagem, que poderia 

variar de seis meses a três anos, sendo a Itália um dos destinos prioritários devido à 

sua riqueza cultural. O autor considera essas viagens como “os embriões do turismo 

atual”. 

                                                             
99

 Assim, o homem deixa de depender somente do próprio esforço físico, da utilização de animais como montaria 

ou força de tração para impelir veículos e do vento que insuflava as velas dos barcos, alcançando maiores 

distância, de maneira mais veloz e gastando menos tempo. (ARRILLAGA, 1976, p.44). 
100

 Sobre as consequências do modelo capitalista de produção Boullón, Molina e Woog (2004, p. 73) ratificam 

que “depois dos sistemas de trabalho e da duração da jornada de trabalho implantados no século 19, os 

trabalhadores de todo o mundo iniciaram um processo de conquistas sociais que culminou, entre outras coisas, 

num aumento do tempo livre. A existência de mais tempo sem trabalhar é uma das três razões que permitiram o 

posterior crescimento e desenvolvimento do turismo. As outras duas são a disponibilidade de recursos 

econômicos para pagar os gastos de uma viagem e a existência de meios de transporte e facilitadores para o 

deslocamento e a permanência nos lugares de destino”. 
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É bastante difundido, inclusive por Ignarra (2013, p. 5), o episódio ocorrido no 

ano de 1841, quando Thomas Cook, um marceneiro e pregador inglês, teria 

comprado todas as passagens de um trem e as revendido para um grupo de 

pessoas que realizariam uma viagem entre as cidades de Loughborough e Leicester, 

inaugurando o turismo organizado e que teria aberto a primeira agências de viagens 

do mundo, junto a seu filho, a Thomas Cook & Son. Entretanto, esta não é uma 

informação unanime e defendida por todos os estudiosos do turismo. Panosso Netto 

(2010, p. 41) e Trigo (2002, p. 15), por exemplo, citam ao lado de Thomas Cook, o 

nome de outro pioneiro das viagens organizadas, o português Bernardo Abreu, que 

teria inaugurado a Agência Abreu na cidade do Porto um ano antes de Cook realizar 

sua viagem férrea, ou seja, em 1840. Já para Boullón (2004, p. 54 – 55), as viagens 

de barco teriam sido as primeiras formas de excursões turísticas organizadas, 

citando a viagem do navio Great Western, em 1838, que teria levado um grupo de 

68 passageiros de Nova Iorque para a Inglaterra. O certo é que, depois da 

inauguração das agências de Abreu e de Cook, diversas agências surgiram, primeiro 

nas regiões mais desenvolvidas, ou seja, na Europa, e nos Estados Unidos e, 

tardiamente, em outras partes do mundo. Independentemente do momento preciso 

em que tenha, efetivamente, ocorrido a primeira manifestação indiscutível da 

atividade turística, o fato é que uma série de acontecimentos estava se 

desenrolando, em diferentes locais da Europa, criando as bases onde se 

assentariam, posteriormente, as raízes do turismo moderno, que desde o século 

passado vem sendo conceituado por diversos estudiosos do fenômeno. 

O conceito proposto pela Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003b, p. 

18,) define o “turismo” como “as atividades das pessoas que viajam e permanecem 

em lugares fora de seu entorno habitual por não mais de um ano consecutivo para 

lazer, negócios ou outros objetivos” e turista como sendo “o visitante que desfruta de 

pelo menos um pernoite em alojamento coletivo ou particular no lugar visitado”. São 

conceitos extremamente elementares, que permitem uma amplitude de 

interpretações. Entretanto, tais conceitos não são aceitos como verdades absolutas, 

havendo praticamente, para cada pesquisador do fenômeno turístico, uma definição 

peculiar do que seja o turismo. Esta é uma das razões, segundo Tribe (2016), que 

faz com que o turismo, enquanto área de estudo, não possa ser considerada uma 

ciência, tampouco uma disciplina, mas como uma área do conhecimento passível de 

ser analisada por várias ciências e disciplinas.  
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Para ilustrar esse ponto, serão apresentadas algumas das definições de 

renomados estudiosos do turismo, como Beni (2008, p.39), que afirma que “[...] há 

tantas definições de Turismo quantos autores que tratam do assunto”. Para o autor o 

fenômeno turístico apresenta um tão alto grau de complexidade que “[...] se torna 

impossível expressá-lo corretamente [...]”. Nas palavras do autor: 

 

Tenho conceituado Turismo como um elaborado e complexo 
processo de decisão sobre o que visitar, onde, como e a que preço. 
Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização pessoal e 
social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e 
científica que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios 
de transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si 
para a fruição tanto material, como subjetiva dos conteúdos de 
sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento 
existencial histórico-humanístico, profissional e de expansão de 
negócios. Esse consumo é feito por meio de roteiros interativos 
espontâneos ou dirigidos, compreendendo a compra de bens e 
serviços da oferta original e diferencial das atrações e dos 
equipamentos a ela agregados em mercados globais com produtos 
de qualidade e competitivos (id.). 

 

Já para Wahab (1977, p. 27), que percebe a atividade turística não apenas 

pelo seu viés econômico, mas também pelo psicossocial, o turismo deve ser 

entendido como: 

 

Uma atividade humana intencional que serve como meio de 
comunicação e como elo da interação entre povos, tanto dentro de 
um mesmo país, como fora dos limites geográficos dos países. 
Envolve o deslocamento temporário de pessoas para outra região, 
país ou continente, visando à satisfação de necessidades outras que 
não o exercício de uma função remunerada. Para o país receptor, o 
turismo é uma indústria cujos produtos são consumidos no local, 
formando exportações invisíveis.  
 

Mais um autor que criou, a sua maneira, uma definição para o fenômeno foi 

Andrade (2008, p.18), para quem o turismo é “o conjunto de serviços que tem por 

objetivo o planejamento, a promoção e a execução de viagens, e os serviços de 

recepção, hospedagem e atendimento aos indivíduos e aos grupos, fora de suas 

residências habituais”. Esta é uma definição que se atém às características da 

prestação de serviços na atividade, em detrimento, por exemplo, da experiência do 

viajante durante sua estadia. Por fim, como o foco do presente trabalho não está na 

definição do que venha a ser turismo, nem pretende esgotar essa discussão, mas 
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apenas ilustrar o quão complexa se torna a tentativa de definir o fenômeno, temos a 

visão de Ignarra (2013, p. 20), para quem: 

 

O turismo é uma combinação de atividade, serviços e indústrias que 
se relacionam com a realização de uma viagem: transportes, 
alojamentos, serviços de alimentação, lojas, espetáculos, instalações 
para atividades diversas e outros serviços receptivos disponíveis 
para indivíduos ou grupos que viajam. Engloba todos os prestadores 
de serviços para os visitantes ou para os relacionados a eles. O 
turismo é uma indústria mundial de viagens, hotéis, transportes e 
todos os demais componentes, incluindo o marketing turístico, que 
atende às necessidades e aos desejos dos viajantes. Do ponto de 
vista estritamente econômico, pode-se dizer que é a soma total dos 
gastos turísticos dentro de um país, subdivisão política ou região 
econômica centrada no deslocamento de pessoas entre áreas 
contíguas. Nesse conceito, são também considerados os efeitos 
multiplicadores desses gastos turísticos. 

 

Assim, para os fins deste trabalho, podemos destacar como principais pontos 

em comum entre as definições supracitadas, que o turismo é realizado por pessoas 

que se deslocam para fora de seu entorno habitual de relações sociais e moradia, 

utilizando-se de algum meio de transporte, de maneira voluntária, sem intenção de 

exercer função remunerada no local de chegada, lá permanecendo mais de um dia e 

menos de um ano. Para que tal se dê, é necessária toda uma estrutura de 

atendimento, que inclui hospedagem e alimentação, dentre outros. Estão incluídas 

no fenômeno turístico as relações entre os turistas e os residentes da área visitada, 

bem como as sensações subjetivas que ocorrem para aqueles envolvidos neste 

encontro.  

No que tange ao chamado “turismo de massa”, foi somente após o fim da 

Segunda Guerra Mundial que o turismo passou a se tornar uma atividade 

“massificada”, abrangendo um número cada vez maior de pessoas que se deslocam 

em busca de novos lugares para conhecer e para vivenciarem experiências 

originais. A utilização do avião como veículo turístico foi, talvez, a principal razão 

deste fenômeno. Muitas das aeronaves utilizadas durante a guerra perderam sua 

função militar, com o fim das batalhas, tendo sido vendidas para empresas de 

aviação civil, o que ampliou a oferta de voos nacionais e internacionais, 

principalmente na América do Norte e na Europa (Ignarra, 2013, p. 7).  

Da mesma forma, contribuíram para a expansão da atividade turística, 

segundo Panosso Netto (2010, p. 39 – 42), os avanços tecnológicos, o crescimento 
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econômico mundial, o processo de estabilização política e a facilidade nos 

deslocamentos. O autor ainda destaca a importância da conquista dos direitos 

trabalhistas, com jornadas de trabalho reduzidas, aumento da capacidade de 

compra dos salários e a possibilidade de férias remuneradas liberando, durante 

certo período, o trabalhador para realizar atividades de lazer, dentre elas, as viagens 

de turismo. A possibilidade de utilização de parcelamento no pagamento das 

passagens, diárias de hospedagem, alimentação e outros serviços também não 

podem ser esquecidas.  

Percebe-se, assim, que o cenário do pós-guerra, e as consequências trazidas 

em seu bojo, foi o que permitiu à atividade turística se expandir e se tornar acessível 

a um número cada vez maior de pessoas. Se antes apenas os membros mais ricos 

das sociedades desenvolvidas podiam realizar viagens turísticas, a partir daquele 

momento as classes médias de tais sociedades, além de membros de muitos países 

em desenvolvimento, também passaram a ter acesso a esta oportunidade. Todavia, 

como o mesmo Panosso Netto (2010, p. 15) faz questão de destacar, “a maioria dos 

homens e mulheres do mundo ainda não tem condições de praticar turismo, por 

viver em condições de pobreza e/ou miséria”. Ou seja, o turismo ainda possui um 

caráter exclusivista, mesmo que tenha conquistado uma posição mais democrática.  

O mais importante para o desenvolvimento do presente trabalho é notar que, 

com a expansão da atividade turística, mais pessoas passaram a viajar em busca da 

realização de prazeres, o que aumentou, consequentemente, a demanda por 

experiências sexuais em locais fora do entorno social em que vivem e, também, a 

procura por profissionais do sexo para a satisfação das fantasias e desejos destes 

turistas. Aliás, ainda que nem sempre a motivação principal do deslocamento de 

um(a) turista seja a procura por relações sexuais, elas podem acontecer de maneira 

não planejada e serem percebidas como parte da experiência turística 

experimentada.  

 

1.3.1 A busca por prazer no turismo e o turismo sexual                           

 

Segundo Krishnamurti (1993, p. 19), “o prazer tem na nossa vida um papel 

extraordinário”. A viagem turística tem como um dos seus objetivos a realização de 

desejos pessoais e a busca por prazeres diversos. Desde uma refeição típica, 

preparada de maneira tradicional, com ingredientes frescos e saborosos, passando 
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por uma experiência sensorial de se nadar na companhia de golfinhos amestrados e 

poder tocá-los e interagir com os mesmos, até a contemplação de uma obra de arte 

específica, exposta em um museu do outro lado do mundo, todas são, a sua 

maneira, motivações capazes de levar uma pessoa a se deslocar de seu local de 

residência para outro, onde possa realizá-las. Os impulsos e fantasias sexuais 

também podem exortar a vontade de vivenciá-los em outro ambiente e, até mesmo, 

com novos parceiros. O sexo, para Freud (1997), existe de forma latente em cada 

ser humano, desde sua mais tenra idade, e somente com sua repressão e 

contenção a existência humana em sociedade é possível de acontecer. Caso 

contrário, a humanidade viveria em um estado animalesco de desenfreada 

libidinagem. Segundo Furtado (2008, p. 19 – 20), em análise sobre a obra freudiana: 

 

[...] Freud, o pai da psicanálise, nos mostrou que o amor e o desejo 
sexual não só não vêm de nenhum instinto natural como, ainda, se 
existe um, o contrariam. Conforme a psicanálise, a nossa 
sexualidade não deriva imediatamente do tipo de órgão genital que 
possuímos ou dos hormônios gerados pelo nosso organismo. Só nos 
tornamos capazes de exercer a sexualidade genitalizada, 
característica da vida adulta, através de todo um processo repressivo 
exercido sobre a libido ainda selvagem da criança que um dia fomos, 
definida por Freud como ‘perverso polimorfo’. Com isso Freud quer 
dizer que a criança goza, primeiramente, com todo o seu corpo, com 
todos os seus buracos, com a superfície de toda a sua pele. O sexo 
adulto, genitalizado, girando em torno do prazer final do orgasmo, é 
fruto de uma longa repressão da multifacetada sexualidade infantil. 
Assim, a sexualidade é a ocasião privilegiada do exercício de um 
poder social de normalização e repressão, de interdição e proibição, 
a porta de entrada na sociabilidade da lei, primeiramente inscrita no 
âmago do nosso corpo e como anteparo do desejo. A sexualidade é 
um resultado da cultura, e assim seu domínio é ético, e não 
biológico. 

 

Alguns estudiosos do fenômeno turístico, como Ryan e Hall (2001, p. IX) 

apontam para a relevância do sexo nas motivações do “turismo clássico”, através 

dos “Quatro ‘S’ do turismo” – do inglês: sun, sand, surf/sea and sex101 – embora não 

se tenha conseguido desvendar a origem do termo, nem sua autoria. Seguindo este 

raciocínio, Trigo (2009, p. 141) afirma que “viajar é um dos prazeres mais intensos 

do ser humano. O outro é o sexo. Unir ambos é potencializar suas intensidades em 

uma sinergia orgiástica”. Já para Panosso Netto (2003, p. 55), o “turismo é, acima de 

tudo, prazer, e prazer é o mais alto grau da satisfação humana”. Cooper et al. (2007, 
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p. 250), assinalam que não é uma novidade o fato de pessoas viajarem em busca de 

experiências sexuais. Aliás, eles classificam o turismo sexual como “elemento do 

setor turístico” que deve ser visto como “uma parte importante do mercado”. Os 

autores afirmam que “(...) recentemente, o mercado em torno do turismo sexual 

cresceu, e destinos como Tailândia, Gâmbia e alguns países da Europa Central têm 

divulgado ativamente o conteúdo sexual de seus produtos”. (Id.). Também procuram 

apontar diferenças entre “destinos que desenvolvem o negócio do sexo como 

atividade central” e “destinos que oferecem um ambiente onde os turistas podem 

relaxar sua moral sexual” (Id.). Eles condenam a pedofilia, como todos os outros 

autores envolvidos na discussão acerca do turismo sexual que tiveram suas obras 

analisadas nesta dissertação, mas acreditam que a sexualidade, se vivida de 

maneira saudável e dentro da legalidade102, pode ser mais um aspecto que 

enriquece a experiência turística. Por fim, os autores acreditam que o futuro do 

turismo com apelo sexual deverá ter vida curta, por causa da AIDS e de outras 

tantas doenças sexualmente transmissíveis. 

Para Mc Kercher e Bauer (2003, p. 3 – 17), o turismo e o sexo encontram-se 

inextrincavelmente unidos desde o princípio das viagens. Os autores afirmam que a 

procura por encontros sexuais pode exercer um papel central na decisão de se 

realizar uma viagem e que, mesmo aqueles que viajam por algum motivo outro que 

não seja o de realizar seus desejos sexuais, podem ver-se enredados em situações 

em que tal ocorra. Para eles, o sexo é parte natural da vida humana e, se as 

pessoas participam de atividades sexuais enquanto estão em seus entornos 

habituais, por que haveriam de fazer diferente quando viajam, questionam os 

investigadores. Pensamento parecido têm Jiménez e López (2015, p. 712) que 

asseveram que grande parte dos turistas embarca com a fantasia de ter encontros 

sexuais que incrementem sua viagem, seja com o companheiro de viagem, com 

outro turista ou com algum residente ou trabalhador que conheceu no lugar visitado, 

sendo a relação mediada por pagamento apenas uma das possíveis formas de 

vinculação. Ryan e Hall (2011, p. 6) também ressaltam a natureza hedonista do 

turismo e de como o sexo se encaixa como um complemento autêntico para os 

desejos e fantasias buscados durante uma viagem. 
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Os pesquisadores Horner e Swarbrooke (2002, p. 198) falam sobre a 

existência de um “turista hedonista”, para quem a principal motivação de uma 

viagem é o desejo de prazer físico. Para este tipo de turista a segmentação de 

turismo sexual é uma opção satisfatória, mas as práticas ilegais, como a relação 

sexual com menores de idade ou em países em que a prática é criminalizada devem 

ser evitadas. Eles ainda destacam que o principal cliente do turismo sexual é do 

sexo masculino e de idade madura. Para os autores, a Austrália e a Suécia teriam 

no turismo sexual uma atividade ilegal, o que faria com que o clichê “o cliente tem 

sempre a razão” estivesse obviamente equivocado. Entretanto, o que é ilegal nestes 

países é a prática da prostituição em geral, diversamente do que ocorre no Brasil, 

onde não é crime a prática da prostituição adulta e voluntária.  

Pritchard (2004) realiza um estudo acerca das relações de gênero no turismo, 

destacando que o turismo sexual ocupa o segundo lugar nas pesquisas com esta 

temática, mas critica a falta de mais estudos. Para a autora, a relação entre a 

sexualidade e seus múltiplos atores e o turismo e seus variegados desdobramentos 

deveria ser mais profundamente investigada. Para a presente seção, importa o 

trecho em que Pritchard (2004, p. 358) afirma que “o sexo é uma das mais antigas 

motivações de viagens”. Já Urry (1996, p. 190), em seu clássico “O Olhar do 

Turista”, chama a atenção para o fato de as férias, na época de sua pesquisa, terem 

um caráter predominantemente heterossexual, envolvendo casais com ou sem filhos 

e casais em potencial. Segundo o autor, os operadores de turismo produziam 

materiais de marketing com imagens relacionadas às “férias de família”, com casais 

e filhos representados; às “férias românticas” onde figurava um casal solitário 

contemplando um pôr do sol; e às “férias divertidas”, voltadas para grupos do 

mesmo sexo em busca de parceiros sexuais do sexo oposto. Ele não deixa de 

destacar a existência do que chama de “férias sexuais para homens”, embora não 

teça maiores comentários sobre o que elas seriam. 

Segundo Piscitelli (2002), os turistas buscam, durante suas viagens, vivências 

autenticas, que poderiam ser encontradas nas paisagens, praias, cidades, bairros e, 

também, no contato com os nativos(as). No seu entender, o ápice das sensações 

autênticas seria alcançado através de experiências sexuais. Isso seria ainda mais 

verdadeiro, obviamente, para os turistas sexuais, ou seja, aqueles que são 

motivados pela possibilidade de se verem envolvidos em relações sexuais durante a 

viagem.  Para a autora, falando sobre experiências heterossexuais masculinas, “a 
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autenticidade local aparece como corporificada, sobretudo, em ‘nativas’ que, versões 

palpáveis (e consumíveis) do exotismo, tornam-se via privilegiada de acesso à 

alteridade” (PISCITELLI, 2002, p. 216). Assim, “o contato com a feminilidade e 

sexualidade ‘natural’ dessas mulheres possibilita o acesso a um prazer sexual que 

adquire o estatuto de experiência mais verdadeira”. (2002, p. 217). Ela acredita que 

o exotismo é uma característica fundamental das buscas por parceiros(as) sexuais 

pelos turistas em busca de sexo. Entretanto, muitas vezes esta autenticidade seria 

ensaiada, principalmente no que diz respeito às prostitutas que interagem com os 

turistas, já que elas fingiriam um interesse verdadeiro pela pessoa, como se não 

estivesse ocorrendo uma troca monetária na relação, além da própria simulação de 

prazer, ferramenta muito utilizada por estas mulheres com a intenção de agradar seu 

cliente. 

Na opinião de Ouriques (2005), o fato que melhor evidencia a relação 

neocolonial imposta pelo turismo, nos países periféricos, é sua associação com o 

sexo. Para ele, “a sexualidade se constituiu historicamente em atrativo e fundamento 

do turismo em ex-colônias e regiões periféricas”. O autor diz que o turismo sexual:  

 

Expressa em sua particularidade o traço essencialmente colonialista 
do turismo nos países periféricos: se outrora os conquistadores 
europeus pilhavam as riquezas naturais e estupravam as mulheres; 
no presente, expressam a dominação diretamente pelo dinheiro que 
carregam, que compra inclusive a virgindade de crianças e 
adolescentes na África, Ásia e América Latina. (2005, p. 103). 

 

Com um discurso denso, Ouriques propõe que, nas mentes e nas ações dos 

turistas dos países desenvolvidos, os países periféricos possuem a função de 

bordéis, sendo um componente essencial do turismo sexual. Estes turistas não 

reconhecem os habitantes do local como seres humanos, mas como objetos, devido 

a sua sexualidade e sua raça. Utilizando Oppermann (1999), o autor afirma que as 

relações entre os turistas e as prostitutas destes países não devem ser percebidas 

como simples trocas monetárias, mas também afetivas, já que os turistas buscam 

nessas mulheres o afeto que não encontram nas mulheres dos países onde vivem. 

As mulheres dos destinos turísticos para onde eles afluem são percebidas como 

“carinhosas”, “compreensivas” e “calorosas”, e eles se sentem amigos destas 

mulheres, pois pagam suas contas e passam bastante tempo em suas companhias. 

(2005, p. 103). 
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Marinho (2010, p. 133) destaca “a importância de o profissional do turismo 

reconhecer o desejo de natureza sexual do turista como um desejo humano, que 

não se constitui perverso ou ilícito”. Para a autora, as pessoas que estão viajando 

apresentam as mesmas necessidades e desejos que quaisquer outras, dentre eles, 

os de caráter sexual. Assim, é impossível desconectar a sexualidade de uma pessoa 

enquanto ela sai de férias ou entendê-la como uma perversão quando se manifesta. 

Por ser envolto em tabu103, o sexo acaba recebendo, muitas vezes, referenciais 

carregados de imagens negativas. Exemplo disto é a atribuição de negatividade 

dada àqueles que são considerados turistas sexuais, não sendo nunca pensados 

como pessoas que buscam realizar suas fantasias e desejos, mas como 

exploradores da sexualidade e da miséria alheia.  

Inegavelmente, o sexo permeia uma série de experiências turísticas já que, 

assim como o desejo de conhecer novos lugares e vivenciar novas experiências, o 

ser humano também tem na sexualidade uma fonte de sonhos e necessidades. 

Entretanto, a literatura acadêmica que investiga a relação entre o sexo e o turismo 

possui visões muito diversas sobre a essência deste relacionamento. O termo 

“turismo sexual”, ao menos no Brasil, costuma ser utilizado, principalmente, como 

sinônimo de “exploração sexual” de mulheres, crianças e adolescentes, além de 

estar atrelado à prática da prostituição e do tráfico de pessoas para fins libidinosos. 

Entretanto, até mesmo autores brasileiros vêm repensando tal conceito, algo que já 

é feito desde fins dos anos 1990 em outras partes do mundo. Assim, no próximo 

capítulo desta dissertação, nos propomos a analisar a produção de diversos 

estudiosos do fenômeno do turismo sexual, percebendo de que maneira cada um 

deles o entende e procurando perceber o que há de semelhante e o que existe de 

diferente nas múltiplas definições propostas. Para tanto, é necessário aceitarmos – 

sem nos melindrarmos ou temermos ser moralmente julgados – que o sexo é um 

fator inequívoco e legítimo de motivação para a realização de viagens de turismo. 
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2 TURISMO SEXUAL: DEBATENDO CONCEITOS  

 

O turismo sexual – assim como ocorre com o turismo, enquanto fenômeno104 

– não possui uma definição única e indiscutível. Há, possivelmente, tantas formas de 

conceituá-lo quanto estudiosos buscando compreendê-lo. Todavia, existem alguns 

elementos relativos a ele que são destacados por praticamente todos os 

pesquisadores cujas obras serviram de base para a confecção do presente trabalho. 

Entretanto, se para determinados acadêmicos dedicados ao estudo desta tipologia 

do turismo tais elementos podem ser percebidos como sinônimos da expressão 

“turismo sexual”, outros os concebem apenas como parte integrante de sua 

complexa estrutura, mas não como sua totalidade. 

Dentre estes elementos destacam-se a “exploração sexual”, o “tráfico 

internacional de pessoas”, com destaque para mulheres e crianças, e a “pedofilia105”. 

Todos eles são carregados de uma conotação, obviamente, negativa e que se 

reflete na maneira como o próprio turismo sexual é interpretado por muitos 

investigadores que se valem, apenas, do senso comum, e que não se propõem a 

ampliar as possibilidades de entendimento de um fenômeno complexo e 

multifacetado, deixando de buscar novas fontes de informações e, muitas vezes, 

simplesmente reproduzindo discursos dogmáticos e preconceituosos.  Já para 

aqueles que percebem tais componentes como fragmentos de um todo maior, estes 

elementos representam sua parte nefasta
106

, que deve ser denunciada e combatida, 

mas que não abarcam a totalidade das interações e vivências existentes no turismo 

sexual. 

Outro item constante em todas as definições e que possui amplo espectro de 

percepção, variando de uma ação predatória e danosa, passando por uma atividade 
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 O termo “nefasta” é aqui utilizado levando-se em consideração o olhar ocidental e moderno, baseado nas leis 

de direitos humanos e estatutos de proteção às crianças e adolescentes, acerca das práticas de exploração sexual, 

tráfico internacional de pessoas e da pedofilia. Os julgamentos de valor são, sabidamente, passíveis de alteração 

espaço-temporal, ou seja, variam em distintas épocas e, também, em lugares diversos. A escravidão, por 

exemplo, já foi largamente aceita por povos ocidentais no passado, bem como o casamento e as relações sexuais 

heterossexuais, com menores de 18 anos, são vistas como normais em algumas sociedades islâmicas.  
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comezinha, ou até mesmo sendo vista como um trabalho honroso é a “prostituição”, 

amplamente examinada no capítulo anterior da presente dissertação. O que irá 

definir a maneira como ela é tratada pelos autores é, dentre outras circunstâncias, a 

visão política de quem escreve, a sua condição econômica, as influências 

socioculturais de que foi embebido em sua formação enquanto pessoa, suas 

ideologias e seus preconceitos mais profundamente arraigados.  

Se, como foi visto anteriormente, mesmo dentro de ramificações do 

movimento feminista a prostituição pode ser compreendida de maneiras tão 

diversas, seria incauto supor que tal não aconteceria no campo dos estudos 

turísticos, dada a diversidade de teóricos que o investigam. Desta forma, o presente 

capítulo pretende esmiuçar as numerosas análises levadas a cabo pelos 

perquiridores do turismo sexual, esquadrinhando suas concepções e intentando 

ampliar o horizonte conceitual do termo para que ele possa abarcar os multifários 

aspectos da sexualidade humana.  

Antes, contudo, acredita-se ser relevante buscar compreender o processo 

pelo qual a construção do conhecimento, principalmente nas chamadas Ciências 

Humanas e Sociais, se dá. Esse enfoque se deve à opção da realização de uma 

pesquisa de caráter qualitativo107 para a confecção desta dissertação, que mais se 

aproxima da forma como as investigações são conduzidas por aquelas ciências, 

diferentemente das análises mais quantitativas das Ciências Exatas e da Natureza. 

O turismo, enquanto campo de investigação, indubitavelmente, dialoga com as 

disciplinas enquadradas nos estudos das sociedades e das humanidades, uma vez 

que o fenômeno turístico é resultado da ação humana, o que, entretanto, não 

restringe a elas suas possibilidades de estudo.  

Nesta breve contextualização, através da história da epistemologia, o objetivo 

é buscar compreender como o estudo do turismo se encontra definido, se como uma 

ciência, uma disciplina ou um objeto de investigação analisado por diversas áreas do 

conhecimento e, também, de que maneira o turismo sexual, enquanto fenômeno 

inerente ao turismo, vem sendo conceituado e significado pelos diversos 

investigadores que o debatem. Afinal, a questão do processo de construção de 

                                                             
107

 Para Veal (2011, p. 264): “Um dos pressupostos da pesquisa qualitativa é que a realidade não é construída de 

forma objetiva, mas social e subjetivamente. Nessa perspectiva, os pesquisadores são vistos como parte do 

processo de pesquisa, buscando significados ocultos e um entendimento dos temas que estão pesquisando”. 



94 
 

conceitos e definições no meio acadêmico e científico possui grande importância 

para a compreensão dos objetivos propostos nesta dissertação.  

 

2.1 A CURIOSIDADE HUMANA E O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS: ONDE 

SE ENCAIXA O ESTUDO DO TURISMO?  

 

O homem, desde os primórdios de sua existência até a contemporaneidade, 

buscou compreender o mundo ao seu redor, a si próprio e aos seus semelhantes. 

Japiassu (2012, p. 222) explica, de forma irretocável, quem é esse “homem” a que 

se faz referência. Para ele: 

 

Do ponto de vista filosófico, quando falamos de “Homem”, não 
estamos nos referindo a um ser biológico. Claro que existe um 
substrato biológico indispensável à realização de nossos atos e 
pensamentos. Mas o que a biologia nos ensina sobre o homem não 
nos permite ter dele um conhecimento positivo como ser de cultura. 
Esse postulado constitui a condição sine qua non da existência de 
um discurso científico autônomo no domínio das ciências humanas, 
para que não se reduzam a capítulos acessórios da ciência biológica. 

 

Para Martins e Théophilo (2009, p.1) são quatro os tipos de conhecimentos 

produzidos pelos seres humanos: o senso comum, ou conhecimento vulgar, que 

nasce de observações cotidianas sem a utilização de métodos de pesquisa ou 

estudos aprofundados; o conhecimento filosófico, que se origina na capacidade 

reflexiva do homem através do uso da lógica e do raciocínio; o conhecimento 

teológico, baseado na fé humana na existência de uma, ou muitas, entidades 

divinas; e, finalmente, o conhecimento científico, que resulta de investigações 

metódicas e sistemáticas dos fenômenos estudados108. Este último pode ser 

“dividido”, dentre outras classificações, em ciências da natureza, ciências exatas, 

ciências humanas e ciências sociais.  

As Ciências “Exatas”, como a Matemática, a Física e a Estatística, foram 

assim alcunhadas, a priori, pelo fato de produzirem, através da utilização de 

experiências controladas e baseadas em métodos rigorosos e quantificáveis para o 

teste de hipóteses, resultados “incontestáveis” e “universais”. Assim, as 

subjetividades inerentes aos pesquisadores dos fenômenos investigados não 
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 Já para Trindade (2014, p. 43) os quatro tipos de conhecimentos seriam: a religião, a filosofia, as artes e a 

ciência. 
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influenciam os produtos das análises levadas a cabo. Por exemplo, o resultado de 

uma soma terá sempre o mesmo valor, se a operação for executada da maneira 

correta; a força da gravidade em qualquer ponto do planeta Terra, ainda que 

apresente variação de 0,7% dependendo do lugar onde se encontre o observador de 

uma experiência, estará atuando da mesma maneira sobre os corpos e objetos109 e 

10% de qualquer montante corresponderão, sempre, a um décimo do seu valor total. 

O mesmo, entretanto, não se dá com as chamadas Ciências “Humanas” e “Sociais”.  

Japiassu (2012, p. 17) chama atenção para o fato das Ciências “Físico-

Matemáticas” terem sido impostas como o modelo racional e científico a ser 

reproduzido pelas ciências humanas e sociais110, como se fosse possível descobrir 

aquilo que o autor ironicamente chama de “lei da gravitação social”, fundamental 

para que se pudesse viver de maneira racional e harmoniosa. Entretanto, como ele 

mesmo explica, ao contrário dos estudos baseados nos fenômenos naturais e da 

dedução das leis descritivas de seu funcionamento, que ocorrem nas ciências 

exatas, com as humanas se dá algo diverso. Nelas a ordem é substituída pelo caos, 

pelo emocional e pelo irracional, estes sendo produtos da maneira como o sujeito 

reconstrói o mundo através de seu olhar, influenciado pela cultura a que pertence, 

pelo grupo social, pela família, por sua história. Assim, como afirma Santos (1998, p. 

22), enquanto o “mundo exato” é inerentemente objetivo, o “mundo humano e social” 

é intrinsecamente subjetivo. 

O modelo de racionalidade a que Japiassu (2012) se refere tem origem, 

segundo Santos (1998, p. 10), durante a revolução científica ocorrida no século XVI, 

tendo se desenvolvido e ampliado nos séculos seguintes, sob o domínio das 

ciências naturais. Santos (1998) explica que fronteiras policiadas eram montadas 

para evitar a contaminação dos conhecimentos científicos pelos “irracionais” senso 

comum e as humanidades, ou estudos humanísticos, onde eram inseridas as 
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 A gravidade aparente na superfície da Terra varia em torno de 0,7%. De 9,7639 m/s² na montanha 

de Huascarán no Peru a 9,8337 m/s² na superfície do Oceano Ártico. (WIKIPÉDIA, 2016). 
110

 Japiassu (2012, p. 36) aponta que a universidade francesa, utiliza a expressão “ciências humanas” para se 

referir à psicologia, à sociologia, à antropologia, à linguística e à história, e “ciências sociais” quando trata da 

economia, da geografia, das ciências políticas e também da sociologia, sendo o conjunto delas denominado 

“ciências do homem e da sociedade”. Já os norte-americanos as tratam como “ciências sociais e do 

comportamento”. Entretanto, o autor ressalta não haver diferenças de natureza entre as ciências sociais e as 

humanas, já que “os fenômenos sociais dependem de todos os caracteres do homem, inclusive processos 

psicofisiológicos”.  Já Martins e Theóphilo (2009, p. 2) afirmam que “a denominação ciências humanas é 

também utilizada para identificar as ciências sociais, embora alguns autores prefiram empregar essa terminologia 

para referir-se a um grupo mais amplo de áreas do conhecimento. Nessa concepção, as ciências sociais 

abrangeriam um grupo interno mais delineado das ciências humanas”. Deste modo, as ciências humanas, além 

das sociais, também englobariam as comunicações, as artes, letras e a própria filosofia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Huascar%C3%A1n
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_%C3%81rtico
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pesquisas históricas, jurídicas, filosóficas, literárias e teológicas. Desta forma, aquele 

modelo que atinge seu auge no século XIX é descrito pelo autor como totalitário, 

uma vez que “nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que não 

se pautarem pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras 

metodológicas”. (SANTOS, 1998, p. 10). 

Santos (1998) segue sua análise demonstrando o impacto da posição central 

ocupada pela matemática nas ciências modernas, que impõe a quantificação ao 

conhecimento, através de suas medições, tornando o que não é quantificável em um 

aspecto cientificamente irrelevante111. Além disso, essa visão exata propõe a divisão 

e a classificação das coisas em suas formas mais básicas, já que a complexidade do 

mundo não poderia ser alcançada de maneira integral pela mente humana. Estas 

tarefas, de dividir e classificar, são as que Descartes procura realizar em seu 

“Discurso do Método”. O resultado esperado na confecção de conhecimentos 

baseados na formulação de leis é a possibilidade de prever acontecimentos futuros, 

uma vez que estes estarão ancorados na ideia de ordem e estabilidade. Assim, da 

mesma maneira que Newton reduziu a complexidade do universo às formulas de 

suas leis, esperava-se o mesmo em relação às explicações da sociedade. 

As ciências humanas e sociais surgiram, obviamente, influenciadas por tal 

paradigma, mas com o passar do tempo, alguns de seus investigadores perceberam 

que havia outros caminhos e maneiras de conduzir suas pesquisas. Nasceram, 

assim, nas ciências humanas e sociais, duas vertentes principais. Uma dominante, 

que buscava aplicar ao estudo da sociedade os princípios epistemológicos e 

metodológicos utilizados nas pesquisas da natureza; outra marginal, que buscava 

reivindicar para tais ciências uma epistemologia e um método próprios, baseados 

nas especificidades do ser humano. Ao seguir o primeiro caminho, percebe-se a 

incompatibilização dos critérios de cientificidade entre estudos naturais e estudos 

sociais, já que estes últimos não dispõem de teorias explicativas que gerem provas 

adequadas através da utilização de métodos controlados e pelo fato de que as 

ciências sociais não podem estabelecer leis universais, uma vez que os fenômenos 
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 Nas palavras de Japiassu (2012, p. 245): “Como se a racionalidade das ciências fosse a única forma de 

exercício da Razão! Como se todos os objetos considerados pela Razão fossem matematizáveis. Como se as 

ações humanas não supusessem o livre-arbítrio, as influências do inconsciente e uma parte de subjetividade! 

Como se não pudesse existir um verdadeiro conhecimento da ação humana fora de toda quantificação 

estatística!”.  
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sociais são historicamente determinados112, o que impede previsões confiáveis já 

que a maneira de se comportar dos seres humanos é alterada em função dos 

conhecimentos previamente adquiridos. (SANTOS,1998). 

Como destacam Martins e Theóphilo (2009, p.2), os estudos realizados pelas 

ciências sociais e humanas possuem suas capacidades de generalização 

extremamente reduzidas, pois “[...] o homem não pode ser tratado como um simples 

objeto do conhecimento, como acontece com os elementos estudados pelas 

ciências da natureza113”. Ele seria um sujeito complexo, não podendo ser reduzido 

ao estado de objeto, nem ser observado sem ser influenciado ou, até mesmo, ser 

isolado de seu contexto sem abandonar seu sentido e sua coerência114. Para os 

autores “a realidade humana é relativa e não está acessível por uma única via. Para 

ser apreendida e compreendida, a realidade humana exige uma leitura múltipla 

capaz de dar conta de sua complexidade e de sua complexificação” (Id.). Já para Da 

Matta (1981), as certezas absolutas que proporcionariam uma atitude “científica” 

diante do estudo das sociedades e culturas são muito difíceis de se sustentarem, 

uma vez que os fatos analisados não podem ser reproduzidos em condições 

controladas, pois situam-se em planos de causalidade e determinação complexos.   

Cabe destacar que Santos (1998) e Japiassu (2012) aludem a crises 

estruturais, tanto nas ditas ciências naturais e exatas, quanto nas humanas e 

sociais. Os dois autores insistem em apontar o caráter provisório da construção do 

conhecimento e de como a forma de realizá-la passa por constantes mudanças. 

Santos (1998) aponta para uma crise no seio do que ele denomina de “paradigma 

dominante”115 (baseado na racionalidade científica), causada pela emergência da 
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 Interessante perceber o olhar de Marx (1956, p. 203) sobre esta questão: “[...] os homens fazem sua própria 

história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com 

que se defrontam, diretamente legadas e transmitidas pelo passado”. Ou seja, ainda que o homem possua a 

faculdade do “livre-arbítrio”, ele se vê enredado em tramas pretéritas que, de certa maneira, conduziram os fatos 

até aquele ponto e que, direta ou indiretamente, influenciarão sua tomada de decisão no presente, o que 

condicionará, uma vez mais, relativamente, o tempo futuro. 
113

 Ao discorrer sobre a pesquisa e a construção do saber proveniente das ciências humanas Da Matta (1981, p. 

21) afirma que “[...] nossas reconstruções, assim, diferentemente daquelas realizadas pelos cientistas naturais, 

são sempre parciais, dependendo de documentos, observações, sensibilidade e perspectivas”.  
114

 Veal (2011, p. 28) igualmente assinala que “[...] pessoas podem saber a respeito de uma pesquisa realizada 

sobre elas e, portanto, deixarem de ser objetos puramente passivos; podem reagir aos resultados da pesquisa e 

alterar seu comportamento de acordo com eles. Pessoas em diferentes lugares do mundo e em diferente épocas 

agem de forma diferente”. Com isso, ele enfatiza que os resultados de uma pesquisa realizada para verificar, por 

exemplo, o comportamento de um grupo de pessoas mediante determinado fenômeno pode mudar dependendo 

do local e do tempo em que se deu. 
115

 Esta visão é igualmente sustentada por Strang (2014, p. 187 – 188), quando afirma que “não há mais verdades 

absolutas, mas apenas verdades parciais e relativas ao ponto – de vista ou de vivência, no espaço, ou no tempo – 

do observante”.  
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Teoria da Relatividade de Albert Einstein, que solapou o rigor do universo 

newtoniano, e pelos estudos de física quântica, realizados por investigadores como 

Niels Bohr e Werner Heisenberg, que causaram o mesmo “estrago” nas ideias 

relacionadas à microfísica, já que eles perceberam que a mera presença de um 

observador poderia alterar o comportamento de uma partícula específica, arruinando 

a previsibilidade dos resultados de vários experimentos. O autor também ressalta 

que “[...] sendo limitado o rigor do nosso conhecimento, só podemos aspirar a 

resultados aproximados e por isso as leis da física são tão-só probabilísticas”116 

(SANTOS, 1998, p. 25) e que desta forma “a noção de lei tem vindo a ser parcial e 

sucessivamente substituída pelas noções de sistema, de estrutura, de modelo e, por 

último, pela noção de processo” (SANTOS, 1998, p. 26). Além disso, o autor prega a 

inviabilidade do determinismo mecanicista, já que “a totalidade do real não se reduz 

à soma das partes em que a dividimos para observar e medir” (Id.).  

Por sua vez, Japiassu (2012) sinaliza para o “drama” que vivem as ciências 

humanas por encontrarem-se esfaceladas em diversos paradigmas, nenhum deles 

se impondo hegemonicamente, o que acaba por levar cada uma das disciplinas a se 

revezar tentando ocupar o posto de modelo a ser seguido. Ele fala nos subdomínios 

que surgem e retalham tais disciplinas, exemplificando o processo através da 

Sociologia, que passa a ser dividida em “sociologia da religião”, “sociologia do 

trabalho”, “sociologia das organizações”, “sociologia da educação”, dentre muitas 

outras. Nas palavras do autor: 

 

Esse crescimento arborescente das disciplinas torna-se sinônimo de 
esfacelamento dos conhecimentos. Ninguém mais consegue dominá-
los todos. Nem mesmo os de sua disciplina. Nessa Torre de Babel, 
ninguém mais parece entender ninguém. Cada um fala seu dialeto 
particular ou jargão. De tal forma que as ciências humanas 
constituem um vasto universo de conhecimento ao mesmo tempo 
rico, variado e bastante desordenado formando um conjunto de 
saberes que, longe de corresponder à imagem límpida de uma 
ciência unitária, constitui um amplo domínio anárquico de pesquisas, 
dados, modelos, hipóteses etc. apresentando-se sob a forma de 
disciplinas ainda bastante indisciplinadas, praticamente 
desvinculadas de uma Filosofia suscetível de fornecer-lhes os 
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 Essa noção é corroborada por Dencker (2007, p. 22) na seguinte passagem: “É importante assinalar que o 

conhecimento científico, obtido mediante o emprego do método científico, se expressa em probabilidades, em 

possibilidades de ocorrência, e não em verdade absoluta”. Para esta autora “a ciência é um conjunto provisório 

de conhecimentos prováveis, que podem ser submetidos a testes e verificação, podendo ser a qualquer momento 

refutados” (Id.).  
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conceitos indispensáveis à análise de seu material empírico. 
(JAPIASSU, 2012, p. 110). 

 

Em um momento em que a propensão à visão holística, abrangente e 

complexa relacionada à busca pelos saberes tende a se ampliar, na carona de 

propostas realizadas por pensadores como Edgar Morin117 e Fritjof Capra118, por 

exemplo, a organização em disciplinas (criadas como que por cissiparidade) termina 

por dificultar o entendimento das interseções que ocorrem e que originam uma 

pletora de acontecimentos imbricados e indivisíveis em sua essência, 

desconectando-os da dinâmica viva em que se desenrolam e compartimentando 

seus dados a tal ponto que se prestam apenas para descrever seu funcionamento 

isolado. Strang (2014, p. 189) explica que “[...] o surgimento de especialistas foi uma 

consequência inevitável. Cada vez mais os profissionais eram induzidos e 

estimulados a entender de sua área de conhecimento. Postura terrível, pois se 

perdia a noção do todo”. Nas palavras de Trindade (2014, p. 44): “Especializado, 

restrito e fragmentado, o conhecimento passou a ser disciplinado e segregador”, 

transformando o cientista no que Santos (1998, p.46) chamou de “ignorante 

especializado”.  

Mas e quanto ao turismo? Ele pode ser considerado como uma ciência ou 

deve ser visto apenas como uma disciplina? Ou, quem sabe, nem mesmo tal status 

pode servir para enquadrá-lo, sendo ele, tão somente, um fenômeno que possui 

distintas maneiras de ser abordado e esquadrinhado, por inúmeras ciências e 

disciplinas? Parece importante, antes de tudo, diferenciar o “fenômeno do turismo” 

(as ações, interações e relações que ocorrem de maneira variegada e imbricada e 

que permitem, dentre outras coisas, o deslocamento, a hospedagem, a alimentação, 

o entretenimento e demais serviços prestados e recebidos pelos autores envolvidos) 

do estudo119 deste fenômeno, que também recebe o nome de turismo, mas que não 

é o fenômeno em si, mas sua análise. Conforme explica Panosso Netto (2005, p. 

31): 

 

                                                             
117

 Sociólogo francês autor da obra “O Método”, em seis volumes, em que propõe uma abordagem holística 

baseada no conceito de “complexidade”. 
118

 Físico austríaco, defende os paradigmas sistêmico e holístico nas investigações dos fenômenos, aproximando 

a ciência ocidental do pensamento filosófico tradicional oriental. Escreveu livros como “O Tao da Física”, “A 

Teia da Vida” e “O Ponto de Mutação”. 
119

 Aliás, devido à maneira como tal investigação ocorre, envolvendo diversas áreas do conhecimento, ciências e 

disciplinas, talvez seja mais correto se falar em estudos do turismo, no plural. 
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É importante destacar que o turismo não nasceu de um documento 
escrito, de uma teoria, mas sim de uma prática humana, de homens 
e mulheres que agiram em seus locais físicos, de sujeitos que 
experienciaram algo diferente do que estavam acostumados a 
experenciar e que estavam longe de seus locais habituais de 
residência. Então, justificamos que toda elucubração teórica visa 
apenas compreender esse fenômeno, mas não construí-lo; visa 
explicar e interpretar, mas não criar120. 

 

Buscando compreender como se encontra a construção do saber nos estudos 

do turismo, serão analisadas obras de alguns autores que investigam esta temática. 

Santos Filho (2005, p. 20) aponta para a baixa produção de teoria no turismo, 

alegando que ocorre uma repetição constante de um discurso linear e anti-histórico, 

sendo o fenômeno turístico percebido “como uma atividade constante de lazer e 

prazer”121. Isto seria resultado de avaliações pautadas no senso comum, justamente 

pela falta de aprofundamento de conceitos e definições que facilitassem a 

apreensão da totalidade de seu desencadeamento e das relações existentes em seu 

bojo. Já Castrogiovanni (2000, p. 131) entende faltar um referencial epistemológico 

que seja próprio do turismo, entretanto, ele o classifica como “[...] uma nova ciência 

que ainda transita impacientemente pelo mundo de ciências da área de humanas”. 

Panosso Netto (2010, p. 34) entende o turismo como “um objeto de estudo 

científico”, que é investigado por diversas disciplinas, principalmente das ciências 

humanas e sociais. Para o autor, independentemente da quantidade de produção 

científica existente sobre o turismo, isso não o torna uma ciência, já que não possui 

um objeto claro e definido de pesquisa, nem uma metodologia de análise própria. 

Entretanto, nas suas palavras, “o turismo, por ser objeto de estudo, logicamente não 

possui (ainda) este requisito, por isso, não é uma ciência que estuda algo, mas é sim 

algo estudado pelas ciências”. Ou seja, ele vislumbra a possibilidade de, um dia, o 

turismo vir a se tornar uma ciência. 
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 Esta ideia é corroborada por Tribe (2008, p. 79), quando afirma que “o turismo como fenômeno é tanto aquela 

parte do mundo externo em que os seres humanos se ocupam em ser turistas quanto aquela afetada pelo turismo. 

É um fenômeno abrangente, desordenado, complexo e dinâmico. Envolve um conjunto de práticas e resultados 

possíveis. Não é o mesmo mundo do estudo do turismo. Este último é composto de uma comunidade de pesquisa 

em turismo e de um registro simbólico do conhecimento em turismo. É uma iniciativa dos seres humanos de 

captar, representar, descrever, explicar e predizer o fenômeno turístico. O estudo do turismo expõe novas 

maneiras de levar em conta o turismo, de mapear os novos conceitos, de elaborar novas teorias e de fundamentar 

um corpo de conhecimento. Contudo, o conhecimento em turismo é muito menor que a atividade que descreve – 

está essencialmente ligado à feitura de generalizações sobre o mundo fenomenal do turismo e à organização de 

teorias”. 
121

 É inegável a importância do lazer e do prazer na investigação do fenômeno turístico, uma vez que são 

inerentes à lógica do desenvolvimento da atividade turística, entretanto, há muitos outros aspectos envolvidos 

que contribuem para a compreensão da complexidade do turismo. 
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Para Dencker (2007), que insere o turismo como um campo de investigação 

das ciências sociais (frisando que ele não é nem uma ciência social, nem uma 

disciplina independente), a realidade histórica impacta diretamente na maneira como 

o pesquisador realiza sua investigação e interfere nos resultados por ele alcançados. 

Ela infere que qualquer perquirição é baseada na busca por um conhecimento capaz 

de informar sobre determinada realidade, estando sempre conectada ao “contexto 

histórico-sociológico do pesquisador”. Isso significa que um mesmo fenômeno pode 

ser interpretado de maneira diversa, por vários estudiosos, uma vez que os dados 

gerados em uma análise não possuem sentido próprio, mas são embebidos de 

sentido pelo investigador.  A autora ainda afirma que o fato de as pesquisas em 

turismo serem referenciadas com base em diversas ciências sociais não desmerece 

a produção realizada, pelo contrário. Em outra obra, Dencker (2003, p. 261) também 

esclarece que “o turismo ainda não possui metodologia específica”, e que os 

estudiosos do fenômeno utilizam métodos e técnicas de pesquisa “[...] pertencentes 

a diversos campos de conhecimento”, o que acaba por requerer dos investigadores 

dominar uma ampla gama de informações (Id.). 

Na visão de Boullón, Molina e Woog (2004) há duas fontes de informações 

distintas quanto ao enfoque do estudo do turismo. Uma das posições é ocupada por 

técnicos especializados em elucidar problemas práticos. A outra diz respeito aos 

cientistas sociais com variadas formações ideológicas e acadêmicas. Contudo, para 

os autores, ambas as análises percebem o turismo de forma parcial. Eles afirmam 

que os técnicos “[...] concentram seus esforços principalmente nas áreas de 

planejamento, comercialização e administração de serviços e centros turísticos“ 

(BOULLÓN; MOLINA; WOOG, 2004, p. 90) e se preocupam, ora com a 

rentabilidade, ora com o entorno econômico e o financiamento de projetos. Já os 

acadêmicos se prendem às manifestações122 – efeitos e consequências do 
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 Boullón, Molina e Woog (2004, p. 92) criticam a forma como as pesquisas, calcadas nas manifestações do 

fenômeno do turismo, vem sendo feitas, e afirmam que “o turismo é cognoscível, uma vez que se manifesta de 

diversas formas objetivas e com vários conteúdos. Grupos diversos utilizam essas manifestações – econômicas, 

socais, culturais e físicas, inclusive – para fins diferentes dos que correspondem à essência do turismo; além 

disso, e como mencionamos no início, elas constituem o ponto de partida para que os cientistas e técnicos 

intervenham nele. Mas com esse ‘conhecê-lo’ exclusivamente pelas formas como ele se manifesta, sem 

aprofundamento na sua essência, os resultados das investigações e das proposições técnicas restringem as 

possibilidades gnoseológicas do turismo, porque não qualificam nem discutem o que lhe é fundamental, e com 

isso não abrem possibilidades de transcendência para a sua análise e discussão. Isso só será possível quando se 

qualificar a razão de ser do turismo a partir de uma primeira abordagem que permita conhecer as características 

fundamentais da sua existência, da sua gênese e do seu desenvolvimento para, por esse meio, obter os 
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fenômeno em relação à vida e às atividades dos seres humanos, tendo sido os 

sociólogos, antropólogos e economistas aqueles que mais contribuíram para tais 

análises. 

Há, segundo a visão de alguns estudiosos de epistemologia turística, várias 

maneiras de qualificar esta área de pesquisa, e ainda não há um consenso em como 

ela deve ser classificada. Segundo Panosso Netto (2005), Luiz Fernández Fuster 

(1971)123 teria sido o primeiro autor a buscar uma estruturação para o estudo do 

turismo, não buscando criar um método para o turismo, mas utilizando métodos de 

outras disciplinas. Depois dele, Jafar Jafari e Brent Ritchie (1981)124 teriam proposto 

a investigação interdisciplinar atrelada ao turismo, com auxílio, dentre outras, da 

economia, da psicologia, da antropologia, da sociologia e de áreas cuja classificação 

é tão nebulosa quanto o próprio turismo, tais como transporte, parques e recreação 

e agricultura, o que lhes valeu muitas críticas por parte de seus pares. Estes três 

autores seriam os representantes do que Panosso Netto (2005, p. 45) chamou de 

“fase pré-paradigmática do turismo”. 

A seguir, no que seria para o autor a “transição entre a fase pré-paradigmática 

e a fase paradigmática”, iniciam-se pesquisas sedimentadas no modelo da Teoria 

Geral dos Sistemas, desenvolvido por Ludwig Von Bertalanffy (1973)125. Dentre os 

pensadores do turismo que seguiram esta abordagem estariam o pioneiro 

Raymundo Cuervo (1967)126, além de Salah-Eldin Abdel Wahab (1977)127, que 

primeiramente se referiu ao turismo como um fenômeno. Na sequencia, a “fase 

paradigmática” seria aquela em que o Sistema de Turismo se estabeleceu e passou 

a ser a principal forma de se estudar o fenômeno. Os perquiridores responsáveis por 

consolidar tal ferramenta seriam Neil Leiper (1979)128, que apresentou seu sistema 

baseado em três elementos: o turista, os elementos geográficos e a indústria 

                                                                                                                                                                                              
parâmetros de referência que enquadrem a análise das suas manifestações e efeitos, com o propósito de obter 

uma interpretação objetiva. Esse é o ponto central da caracterização do turismo; é a sua essência”. 
123

 FUSTER, Luiz Fernandez. Teoria y técnica del turismo. Tomo I. 2 ed. Madri: Nacional, 1971. 
124

 JAFARI, Jafar; RITCHIE, J. R. Brent. Toward a framework for tourism education: problems and prospects. 

Annals of tourism research. V. 8, n. 1. Great Britain: Pergamon, 1981. 
125

 BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoria geral dos sistemas. Petrópolis, RJ: Vozes, 1973. 
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 CUERVO, Raymundo S. El turismo como médio de comunicación humana. México , DF: Departamento 

de Turismo do Governo do México, 1967. 
127

 WAHAB, Salah-Eldin Abdel. Introdução à administração do turismo. São Paulo: Pioneira, 1977. 
128

 LEIPER, Neil. The framework of tourism: towards a definition of tourism, turist, and the tourist industry. 

Annals of tourism research. V. 6. Great Britain: Pergamon, 1979. 
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turística; Alberto Sessa (1983)129, considerado um entusiasta da “cientificação” do 

turismo; Roberto Boullón (2002)130, que discorda que o turismo deva ser definido 

tanto como indústria, quanto como ciência; Mário Carlos Beni (2001)131, proponente 

do Sistur, que é visto mais como um instrumento de análise do que como uma 

proposta de tornar o turismo uma ciência; e Donald Getz (1986)132, que realizou a 

revisão de aproximadamente 150 modelos de estudos do turismo, todos em língua 

inglesa, concluindo que poderiam ser divididos em três grupos, a saber: modelos 

teóricos, processos de planejamento e gerenciamento e, finalmente, modelos de 

previsão.  

É interessante conhecer a opinião de Panosso Netto (2005) em relação à 

teoria de sistemas aplicadas ao turismo. Para o autor ela seria: 

 

A descrição de algo ideal que deveria acontecer conforme a teoria 
prevê. Porém, sabemos que um grau de previsibilidade confiável dos 
fenômenos sociais e do turismo como ação e comportamento 
humano não existe. Assim, modelos sistêmicos do turismo, como os 
aqui analisados, são considerados modelos formais, capazes de dar 
uma noção geral do que é o fenômeno, mas não são capazes de 
explicar as especificidades de cada sistema, uma vez que os 
conceitos de entrada, saída e realimentação (input, output e 
feedback, respectivamente) falham na concepção e análise, por 

exemplo, da influência da cultura e das motivações subjetivas dos 
turistas. (PANOSSO NETTO, 2005, p. 71). 

 

Antes da última fase, o autor ainda salienta a existência de mais uma etapa 

de transição, em que os estudiosos além do sistema de turismo começam a utilizar 

novas metodologias e suportes para a realização de suas investigações. Teria como 

representantes: Alfonso de Jesús Jiménez Martínez (2004)133, que afirma que os 

objetivos de desenvolvimento do turismo devem, preponderantemente, levar em 

conta as necessidades e benefícios para as comunidades receptoras, o que o faz 

utilizar-se da ética como parâmetro para a análise da evolução da atividade turística; 
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 SESSA, Alberto. (Ed.). Lo sviluppo del turismo: ricerca, teoria, formazione, política. Roma: Agnesotti, 

1983. 
130

 BOULLÓN, Roberto C. Planejamento do espaço turístico. Bauru, SP: Edusc, 2002. 
131

 BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. 4 ed. São Paulo: Senac, 2001. 
132

 GETZ, Donald. Models in tourism planning: towards integration of theory and pratice. Tourism 

management. Butterworth e CO. Mar, 1986. 
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 MARTÍNEZ, Alfonso de Jesús Jimenez. Una aproximación a la conceptualización del turismo desde la 

teoria general de sistemas. México: Universidade do Caribe, sept. 2004. (Impresso). 
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Jost Krippendorf (2001)134, que lançou mão de seus conhecimentos enquanto 

sociólogo para aprofundar sua averiguação do turismo; e Sérgio Molina (1991)135, 

que propõe a divisão da análise do turismo em três categorias: turismo industrial 

primitivo (do século XIX até a Segunda Guerra Mundial), turismo industrial maduro 

(da década de 1950 até a década de 1980) e turismo pós-industrial (da década de 

1980 até meados da década de 1990). Daí em diante, para Molina (2003)136, tem 

lugar o “pós-turismo”. (PANOSSO NETO, 2005). 

Por fim, haveria a fase batizada de “novas abordagens” por Panosso Netto 

(2005), onde as novas formas de investigação do fenômeno turístico ampliam sua 

importância, ainda que o sistema turístico continue vigorando como ferramenta de 

análise. Nesta fase há destaque para Jafar Jafari (1995)137, que renova sua maneira 

de exploração propondo um tratamento holístico ao fenômeno. Nas palavras de 

Jafari (apud PANOSSO NETTO, 2005, p. 85): 

 

O turismo é mais do que os processos ordinários e não ordinários; 
que é mais do que mercados geradores, destinos receptivos e seus 
aparatos turísticos; que é mais do que o desenvolvimento, marketing, 
promoção, troca estrangeira, efeitos multiplicadores e 
empreendimentos; que é mais do que aculturação, demonstração de 
efeitos e enriquecimento cultural ou comodidade; que é mais do que 
documentação e avaliação de custos e benefícios; e frequentemente 
é maior e mais significante do que a soma de suas partes e 
dimensões.  

 

O último autor a ser citado por Panosso Netto (2005) é John Tribe (1997)138. 

Sua proposta inovadora é que o turismo seja estudado em dois campos distintos, ao 

invés de o ser como um fenômeno único. No primeiro desses campos (TF1)139 

seriam abordados os aspectos econômicos e comerciais da atividade turística, onde 

também se desenvolveriam pesquisas sobre leis, gestão de negócios e marketing. O 

outro campo (TF2) abordaria os aspectos não comerciais do turismo, como os 

impactos ambientais, sociais e culturais que ele provoca. O campo de estudo do 

turismo (TF), para o autor, seria o resultado da soma daqueles dois campos. O que 
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poderia ser expresso em uma fórmula como: (TF) = TF1 + TF2. (PANOSSO NETTO, 

2005). É importante ressaltar que Tribe (1997) rejeita a ideia de que os estudos 

turísticos conformariam uma disciplina e destaca que a palavra turismo é 

problemática devido aos seus múltiplos usos, principalmente no que tange ao seu 

significado enquanto “fenômeno” e enquanto “estudo do fenômeno”. Para ele, o 

estudo do turismo é apenas o “microcosmo” do fenômeno como um todo, já que “o 

conhecimento em turismo pode, portanto, oferecer apenas um relato incompleto do 

turismo. De fato, aspectos interessantes do turismo que até agora não foram 

revelados ou descobertos pelo estudo do turismo podem muito bem existir”.  (TRIBE, 

2008, p. 79). 

Parece pertinente ressaltar que Panosso Netto (2005) aponta falhas em todos 

os modelos teóricos construídos até então na tentativa de aprofundamento das 

pesquisas relacionadas ao fenômeno turístico. Sua principal contestação está 

focada na estrutura funcional dos modelos sistêmicos que, teoricamente podem 

funcionar à perfeição, mas que na realidade sofrem influências de diversos agentes 

e situações inusitadas, interna ou externamente. Nas palavras do autor “o turismo 

está imerso em inúmeras e incomensuráveis áreas do agir humano. Sua análise não 

pode ser sistêmica, pois ela inviabiliza a possibilidade de se conhecer o ente do 

turismo, no sentido fenomenológico do termo” (PANOSSO NETTO, 2005, p. 89). 

Para ele, portanto, a resposta mais adequada ao estudo do turismo seria a utilização 

da fenomenologia enquanto ferramenta de investigação, pois ela permitiria “[...] a 

interpretação do fato em si”. (PANOSSO NETTO, 2005, p. 96). 

A fenomenologia, que se baseia no conhecimento e na descrição do mundo 

das essências140, seria para Panosso Netto (2005, p. 108) o melhor caminho a se 

trilhar nas investigações sobre o turismo, este último sendo entendido como um 

fenômeno, ou seja, como algo que “[...] possibilita o conhecimento humano”. Para 

ele, “quando alguém se refere ao fenômeno turístico deveria estar falando da 

manifestação de algo que suscita interesse científico e que pode ser estudado e 

analisado cientificamente” (PANOSSO NETTO, 2005, p. 108). O fenômeno turístico, 

assim, mostra-se tal como é. Do modo que é.  
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 Panosso Netto (2005, p. 108), baseando-se em Edmund Husserl, explica que “as essências dos dados de fato 

são os objetos da fenomenologia”. Além disso, afirma que “toda essência é invariável, pois é ela que faz o objeto 

ser o que é”.  
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 Em suas considerações finais, após a análise dos trabalhos dos diversos 

autores anteriormente mencionados, Panosso Netto (2005) defende que o turismo 

não é uma ciência, ainda que haja entusiastas da “cientifização do turismo” que 

defendem tal ideia. Para que uma ciência do turismo pudesse existir ela deveria 

compreender “[...] os fatores subjetivos dos envolvidos no processo” (PANOSSO 

NETO, 2005, p. 142), o que a colocaria, portanto, no rol das ciências sociais 

aplicadas, mas com um método e objetivos diversos dos já existentes em outras 

destas ciências. Ele também assinala que pensar em criar uma ciência exata do 

turismo (“turismologia” ou “teorologia”), com alto grau de confiabilidade, é algo 

impensável. (id.). 

Schlüter (2003) também dedica um capítulo de sua obra à análise das 

pesquisas realizadas em turismo. A autora realiza um passeio por diversas 

disciplinas que perscrutam o fenômeno (antropologia, sociologia, geografia, 

economia, ecologia, e psicologia) e alguns estudiosos que utilizam suas 

metodologias, apontando suas ideias em relação à melhor maneira de se investigar 

o fenômeno. Dentre os perquiridores, é interessante a análise da proposta feita por 

Alfredo Ascanio, de se criar uma “ciência social das viagens”, que não se prenderia 

apenas aos deslocamentos turísticos, mas se referiria a todos os tipos de viagens e 

aos contextos que correspondem a cada uma delas. Além da visão de Agustín 

Santana e Fernando Estévez, que afirmam que é impossível compreender o 

fenômeno turístico isolando-o da realidade que o cerca. Seu enfoque principal é na 

produção realizada na Argentina, seu país de origem, mas ela também examina a 

pesquisa em turismo no Mercosul. 

Para Moesch (2002, p. 25), “uma epistemologia do turismo envolve cuidados 

teóricos, advindos de um entendimento complexo sobre uma prática que se 

dissemina de forma diferenciada, a partir de subjetividades infinitamente diversas e 

de vivências múltiplas”. Essas vivências dizem respeito aos sujeitos enredados nas 

tramas de relações que se estabelecem e dão sentido ao fenômeno turístico, que ela 

percebe como “complexo”, “multissetorial” (sic) na forma como é produzido e 

interdisciplinar, em sua teoria. A autora percebe um tratamento disciplinar (fruto de 

um paradigma analítico, que desmembra o objeto investigado em parcelas menores, 

que facilitariam sua compreensão) dado ao estudo do turismo e que deve ser 

superado, visando à construção de um campo teórico próprio. O resultado obtido 

com o modelo cartesiano seria uma confusão na mente dos estudantes do turismo, 



107 
 

que em um momento o tomariam por uma indústria, em outro por uma atividade 

econômica, depois por empresas a serem administradas, ou como um campo para 

consultores de planejamento. 

O principal desafio da pesquisa e do ensino do turismo, para Moesch (2002), 

seria buscar o alcance do entendimento do fenômeno como um “todo orgânico”, pois 

sua compartimentação não permite sua compreensão plena. Ela reconhece as 

análises sistêmicas do turismo como um avanço nas pesquisas, mas acredita que o 

caminho a ser trilhado é aquele que percebe a complexidade do fenômeno turístico 

e busca entendê-lo enquanto tal. Ela cita Edgar Morin e sua análise acerca da 

multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade, concluindo 

que “[...] são os complexos de inter-multitransdisciplinaridade que realizam e 

desempenham um fecundo papel na história das ciências” (MOESCH, 2002, p. 31). 

Com isto a autora pretende dizer que “[...] não caberia apenas justapor 

conhecimentos, mas integrá-los num sentido único, na complexidade do fenômeno 

estudado” (MOESCH, 2002, p. 32). Em uma obra anterior a autora enuncia que: 

 

As práticas atuais do turismo obrigam uma revisão teórica, pois 
trazem novas dimensões ao conhecimento científico social: a 
dimensão subjetiva, até então negligenciada (por exemplo, os 
diversos atores com seus projetos, sujeitos, pós-modernidade) e a 
reconstrução da dimensão objetiva, igualmente importante 
(sociedade de informações, globalização, mundialização), que são 
essenciais, para a compreensão mais complexa do fenômeno. 
(MOESCH, 2000, p. 59). 

 

A importância de realizar este breve reconhecimento das diferentes formas de 

se conduzir as pesquisas científicas reside no fato de que, por mais que um 

estudioso se veja tentado e compelido a buscar “A Verdade”, este se mostra um 

verdadeiro trabalho de Sísifo141. Como afirma Japiassu (2010, p. 229), “do ponto de 

vista epistemológico, nenhum ramo do saber, seja científico, seja filosófico, possui a 

verdade. Esta não se deixa aprisionar por nenhuma construção intelectual”. Para ele 

somos, tão somente, “[...] pesquisadores da verdade, não seus proprietários ou 

defensores” e “jamais podemos atingir uma ‘verdade’ absoluta. Apenas devemos 

reconhecer verdades parciais cujo alcance e cuja utilidade são relativos, aceitáveis 

segundo o contexto” (JAPIASSU, 2010, p. 210 – 211). O autor resume suas ideias 
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indefinidamente. 
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através da seguinte frase: “a verdade objetiva outra coisa não é senão o rótulo 

provisório de um discurso bem-sucedido, sem fracasso” (JAPIASSU, 2010, p. 217).  

Assim, o que se pretende neste capítulo não é definir e delimitar o que seja o 

“Turismo Sexual”, uma vez que este é um fenômeno complexo e que se transforma 

com o passar do tempo, mas ampliar a compreensão acerca deste fenômeno a partir 

daquilo que podemos conhecer, hoje, através das ideias de diferentes 

pesquisadores e descortinando novos olhares que superem a sua sinonímia com a 

chamada “exploração sexual”. Como afirma Japiassu (2010, p. 220) em relação às 

ciências e suas investigações, elas se constituem em “[...] um processo inacabado 

de busca e constituição de ‘verdades’ provisórias. Nessa perspectiva, a total 

evidência só pode ser engano ou dogma. E a certeza acabada só pode ser 

credulidade ou cegueira”. Desta maneira o objetivo maior deste trabalho é contribuir 

para uma reconceituação mais abrangente do termo “turismo sexual”, ainda que de 

maneira transitória.  

Isto parece fundamental para que o sexo seja percebido como parte 

integrante da vida humana, em seus aspectos biopsicossociais e culturais, e não 

somente como um tema tabu, carregado de moralismo e visto como algo 

pecaminoso, sujo e vil em sua essência, o que acaba por fazer com que o termo 

“sexual”, na expressão “turismo sexual”, seja dotado de um sentido negativo e 

pejorativo. O resultado disto, caso haja sucesso na empreitada, será a percepção de 

que o turista que procura por relações sexuais durante sua viagem é um ser humano 

como outro qualquer, conectado com sua sexualidade e capaz de empreender 

ações que visem realizar suas fantasias e desejos, e de atender às suas 

necessidades. A grande questão é que, enquanto alguns destes visitantes procuram 

realizar suas atividades sexuais dentro dos parâmetros considerados legais – 

juridicamente falando – outros acabam transgredindo os códigos estabelecidos e 

participando – como consumidores, cúmplices ou coautores – de crimes como a 

pedofilia, a exploração sexual e o tráfico de pessoas para fins de trabalho sexual. 

Não se quer, de maneira alguma, contestar as práticas ilegais relacionadas ao 

turismo sexual, mas perceber que há outras atividades conectadas com o sexo no 

turismo.  

Para que se possam perceber as diversas facetas e nuances do turismo 

sexual, serão analisados variados trabalhos produzidos acerca desta temática, no 
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Brasil e em alguns países de língua espanhola e inglesa, buscando reconhecer a 

maneira como seus autores entendem e conceituam este fenômeno.   

 

 2.2 “TURISMO SEXUAL” É SINÔNIMO DE “EXPLORAÇÃO SEXUAL”? 

 

Este tópico, cujo título deveria ser um questionamento de réplica muito 

simples, uma vez que restringir o conceito de “turismo sexual” à sinonímia de 

“exploração sexual” seria apequenar sua ampla possibilidade de entendimento, se 

propõe a respondê-lo de maneira um pouco mais elaborada, através do uso de 

asserções de estudiosos e pesquisadores que perscrutam a relação estabelecida 

entre o sexo e o turismo, buscando ampliar as visões restritas, de cunho moralista e 

denunciatório, que muitas vezes são utilizadas por investigadores de olhar mais 

estreito ou mesmo tendencioso (mais uma vez, é conveniente lembrar que a 

subjetividade implícita a cada pesquisador pode, deliberada ou veladamente, 

influenciar a sua maneira de significar determinado acontecimento)142. Com isto não 

se propõe a negar, absolutamente, a existência da face mais perversa do turismo 

sexual, relacionada com os abusos de crianças e adolescentes e de sua ligação com 

o tráfico internacional de pessoas, amplamente abordadas por inúmeros autores, 

mas permitir que sejam reconhecidas outras interações provenientes deste 

fenômeno.  

Como afirma Dencker (2007, p. 49), o conhecimento na área do turismo 

depende de variegadas delimitações, devendo o pesquisador partir de uma 

interpretação crítica do material previamente produzido por seus pares, através de 

um atento levantamento em fontes bibliográficas e documentais. É óbvio que limites 

de tempo e de meios podem dificultar um esquadrinhamento mais aprofundado, já 

que materiais são produzidos em várias partes do mundo, utilizando-se de idiomas 

diversos, que podem não ser familiares ao pesquisador e que não disponham de 

traduções para línguas que ele domine. Entretanto, cabe ao investigador analisar 

tudo aquilo que estiver ao seu alcance. 
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 Nas palavras de Veal (2011, p. 265), ao se referir às pesquisas qualitativas (caso do presente trabalho e de 

grande parte daqueles pesquisados para sua confecção): “A maioria das pesquisas qualitativas tende, 

necessariamente, a impor a visão do pesquisador da situação: ele decide quais são os pontos importantes e que 

questões devem ser feitas, determinando toda a estrutura em que o discurso da pesquisa é conduzido”. 
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Para a feitura da presente análise foram realizadas buscas por artigos 

acadêmicos no Portal de Periódicos CAPES143, tendo como entradas os termos 

“turismo sexual144” e “sexual tourism”, além de ser utilizada a ferramenta de pesquisa 

“Refinar meus resultados”, que aumenta a precisão do reconhecimento dos 

conteúdos de interesse. O Resultado obtido foi de 63 artigos para o termo em inglês 

e 45 para o termo em português/espanhol (ver Figuras 7 e 8, no anexo I), sendo que 

algumas vezes os mesmos artigos apareciam de forma repetida. Também foi 

utilizada a ferramenta de buscas do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, com 

o resultado de 35 trabalhos encontrados (ver Figura 9, no anexo I). A variedade de 

assuntos pesquisados sob o título “turismo sexual” é bem ampla, tendo sido 

encontrados artigos que versam sobre a relação deste com a AIDS e outras doenças 

sexualmente transmissíveis; a respeito da exploração sexual de crianças e 

adolescentes; com relação ao uso de ferramentas da internet para facilitar o contato 

entre turistas e prestadores de serviços sexuais; acerca da procura por serviços 

sexuais realizadas por pessoas homossexuais; com base na migração de mulheres 

para mercados internacionais do sexo; além daqueles relacionados às questões 

conceituais do fenômeno. Estes últimos, que tratam mais profundamente do conceito 

de turismo sexual, foram os selecionados para uma investigação mais aprofundada 

acerca de suas definições, ainda que alguns dos outros artigos também tenham sido 

empregados para ilustrar exemplos e esclarecer alguns pontos essenciais à 

pesquisa. Também foram utilizados livros contendo capítulos, artigos, tópicos, 

havendo, até mesmo, alguns inteiramente dedicados ao tema. Obviamente, novos 

trabalhos sobre a temática deverão ser realizados, entretanto, os materiais 

selecionados e usados na confecção desta dissertação tiveram como limite as 

publicações feitas até novembro de 2016, com exceção da dissertação de Moreira 

(2017). 

Parece relevante destacar que a origem e a autoria do termo “turismo sexual”, 

não foi estabelecida durante esta pesquisa, ainda que inúmeras fontes tenham sido 

consultadas. Todavia, foram encontradas obras produzidas durante os anos 1980 

com esta expressão em seus títulos, sendo a mais antiga a de Albert Stol (1980), 

escrita em holandês, chamada Charter naar Bangkok: sextoerisme, Thailand en de 

Derde Wereld, livro de 160 páginas produzido pela editora Ordeman. Do fim da 
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 Que produz resultados nas línguas portuguesa e espanhola. 
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década anterior e dos primeiros anos da década de 1980 há trabalhos que fazem 

referência à relação entre o turismo e a prostituição, mas que não mencionam, ao 

menos em seus títulos, o termo em questão145. Também é interessante constatar 

que diversos autores apontam a Guerra do Vietnã, no início da década de 1960, 

como tendo sido a origem do turismo sexual. Isto teria acontecido na Tailândia, onde 

as tropas dos Estados Unidos iam passar períodos de descanso e recuperação em 

bases militares lá instaladas. Parte do lazer reservado para estes soldados era o 

encontro com prostitutas locais. Finda a guerra, devido ao elevado número de 

mulheres, adolescentes e crianças que prestavam serviços sexuais e aos relatos 

dos soldados sobre suas aventuras no local, um fluxo de turistas teria se iniciado e 

expandido nas décadas seguintes, tornando Bancoc a “capital mundial do sexo e da 

prostituição”. (SOARES DO BEM, 2015, p. 243; OURIQUES, 2005, p. 102; HALL; 

RYAN, 2001, p. 136; CLIFT; CARTER, 2010a, p. 7).  

Entender aquele determinado momento histórico como sendo a origem do 

turismo sexual parece limitar esse tipo de manifestação turística aos encontros entre 

visitantes e prostitutas, deixando de lado viagens em que o sexo também se faz 

presente como parte da vivência experimentada. Por exemplo, nas viagens de lua 

de mel, de despedida de solteiros, em cruzeiros exclusivos para solteiros, 

independente da orientação sexual dos participantes e, até mesmo, em encontros 

casuais146 que podem ocorrer entre turistas que viajam em um mesmo grupo ou 

entre estes viajantes e os residentes locais, nos quais não estejam envolvidas trocas 

materiais ou financeiras pelo ato sexual, mas onde relações sexuais poderiam se 

desenrolar pela simples atração mútua das partes enredadas. Talvez fosse mais 

coerente afirmar que as ações e os fatos ocorridos durante o período do final da 

Guerra do Vietnã, convergiram para a massificação do turismo sexual, inicialmente 

na Tailândia, da mesma forma que o fim da Segunda Guerra Mundial, na década de 
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 Exemplos: FISH, Mary M. On controlling sex sales to tourists: commentary on Graburn and Cohen. Annals of 

Tourism Research. 1984; GRABURN, Nelson. Tourism and prostitution. Annals of Tourism Research, 1983; 

ISIS. Tourism and prostitution. International Bulletin 13, 1979; SHIRKIE, Rowan. Sex and the simple tourist. 

IDCR Reports, 1982. 
146

 Algumas pessoas podem alegar que o encontro casual, por não ser planejado, não faria parte das motivações 

da viagem inicial. Ora, engessar as ações realizadas por um turista naquilo que previamente o motivou a se 

deslocar seria o mesmo que entender este personagem como um autômato pré-programado, incapaz de reagir aos 

estímulos externos existentes no local visitado ou projetado para impedir que seus desejos inconscientes 

pudessem aflorar. Ainda que uma pessoa tenha adquirido um pacote de ecoturismo, e o contato com a natureza 

tenha sido a motivação inicial da viagem, nada a impedirá de ter uma experiência gastronômica autentica ou de 

obter conhecimentos culturais na mesma localidade. O mesmo se dá com o sexo. Como afirma Dortier (2010, p. 

426), “os fatores da motivação são sempre diversos, mutáveis, e estão relacionados às características do 

indivíduo e do meio”. E arremata “ela é construída no tempo e é renovada incessantemente”. (Id.). 
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1940, culminou na gênese do chamado “Turismo de Massa”, principalmente na 

Europa e nos Estados Unidos da América. 

A importância de se pensar de maneira mais abrangente em relação ao 

vínculo entre o turismo e o sexo, superando a visão mais disseminada de que o 

conceito de turismo sexual deva carregar uma carga semântica negativa, reside no 

fato de que fazê-lo seria o mesmo que repudiar toda e qualquer forma de sexo. 

Afirmar que o sexo, em si, é nefasto, vil, pecaminoso, imoral, criminoso. Por 

exemplo, ao se utilizar o termo “exploração sexual” a palavra que conota a 

negatividade do que ela representa não é o adjetivo “sexual”, mas sim o substantivo 

“exploração”. O mesmo ocorre em “abuso sexual”, onde o substantivo abuso carrega 

o conteúdo maléfico, bem como em “assédio sexual”, em que “assédio” é o vilão da 

expressão. A palavra “sexo”, pura e simplesmente, não deveria ser utilizada para 

demonizar uma prática turística. “Turismo sexual” poderia ser uma expressão usada 

para se referir a viagens onde a possibilidade de encontros sexuais pudessem 

ocorrer, das mais variadas formas possíveis, havendo ou não transações financeiras 

diretamente envolvidas com o ato em si. Obviamente, alguns destes encontros são 

considerados imorais, criminosos e ilegais, dependendo do local onde são 

realizados, da lei vigente e da cultura dominante. Da mesma forma, uma pessoa 

durante uma viagem de ecoturismo pode, dolosamente, retirar um espécime vegetal 

de seu estado natural, uma orquídea por exemplo, e levando-o para si. Tal ato faria 

do termo “ecoturismo” algo negativo? Seria a motivação sexual para se realizar uma 

viagem algo inerentemente mau? Seria a ação praticada por alguns turistas o 

suficiente para transformar toda uma tipologia turística em algo nefando? Então, por 

que isto acontece com o turismo sexual?  

É possível que haja questionamentos acerca do entendimento do turismo 

sexual como uma segmentação do mercado turístico. Há quem possa dizer que não 

existe nenhuma organização que promova o turismo sexual de forma explícita no 

mundo. Nem mesmo a oferta de viagens com tal finalidade. Entretanto, basta uma 

simples busca através da ferramenta virtual “Google” para se encontrar notícias 

sobre agências de viagens on-line que fomentam a prática, como a que O Globo 

(2015) vinculou sob o título “mais de 3 mil sites vendem turismo sexual no Brasil”; ou 

sites com dicas para viagens dedicadas aos solteiros; além de publicidade 

especificamente voltada para este tipo de viajantes, como a de alguns resorts 
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“Adults Only”147 ou o da firma de cruzeiros Norwegian (2017) que, utilizando-se de 

linguagem sutil, afirma que: 

 

Durante as viagens da Norwegian, há várias oportunidades de 
conhecer outros passageiros. A maioria das viagens tem reuniões de 
solteiros para aqueles que viajam sozinhos. Em alguns dos cruzeiros 
são organizados passeios pelos bares a bordo, e você ainda pode 
participar da happy hour Friends of Dorothy, que acontece toda noite.    
 

Aliás, a empresa também conta com um blog de viagem, em sua página oficial, onde 

oferece dicas sobre os “melhores cruzeiros para solteiros”. Assim, ainda que de 

forma velada, e utilizando-se de imagens sugestivas, fica claro que o sexo permeia a 

publicidade de produtos e serviços turísticos. Mesmo que de forma subliminar, as 

entrelinhas podem permitir leituras mais amplas dos fatos, caso se procure decifrá-

las. No Anexo I desta dissertação – Figuras 10 a 18 – é possível observar alguns 

exemplos destes sites, suas imagens e textos que permitem supor a presença do 

sexo no mundo do turismo.  

Por ser a principal entidade do turismo em exercício atualmente no mundo, 

parece interessante que as investigações propostas iniciem pela visão da OMT 

acerca do turismo sexual. Vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), a 

Organização Mundial do Turismo (OMT) é o principal organismo internacional ligado 

à atividade turística, buscando incentivar sua promoção e seu desenvolvimento 

sustentável. Em relação ao turismo sexual, na década de 1990, sua visão oficial o 

qualificava como:  

 

Viagens organizadas através do setor turístico, ou fora dele, mas 
utilizando suas estruturas e redes de contato, com a intenção 
fundamental de estabelecer relacionamentos sexuais comerciais, 
entre os turistas e os residentes de um destino.148 (Tradução livre). 

 

Uma apreciação desta breve conceituação possibilita perceber que, para a 

OMT, o turismo sexual era entendido, prioritariamente, como uma relação comercial, 

envolvendo encontros sexuais entre turistas e residentes, em um determinado 
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 Tradução do inglês: Apenas para Adultos. 
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 No original: “Trips organized from within the tourism sector, or from outside this sector but using its 

structures and networks, with the primary purpose of effecting a commercial sexual relationship by the tourist 

with residents at the destination”. (OMT, 1995, p.1). 
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destino, utilizando as estruturas do setor turístico e mediadas149 ou não pelo setor. 

Da forma como foi elaborada, ela permite a interpretação, ainda que em suas 

entrelinhas, uma vez que usa o termo primary (fundamental), de que o fenômeno 

pode ser mais amplo, já que “fundamento” é sinônimo de “base”, “alicerce”, e não de 

“totalidade” ou “integralidade”. Assim, ainda que aponte para uma relação comercial 

envolvida no fenômeno, aquiesce ampliar as interpretações acerca do turismo 

sexual.  

Interessante notar que não há referência explícita à exploração sexual, em 

nenhuma de suas formas, prevalecendo uma postura de neutralidade quanto a 

qualquer julgamento moral do fenômeno em sua definição. Entretanto, no mesmo 

documento em que conceituava o turismo sexual, o “WTO Statement on the 

Prevention of Organized Sex Tourism” (OMT, 1995), a entidade se mostrava 

preocupada com a persistência de um turismo sexual organizado e com os 

malefícios sociais, culturais e de saúde que tal prática ajudava a promover.  Em 

documentos posteriores, como o “Global Code of Ethics for Tourism” (2001, p. 6), 

chegou a propor o combate ao turismo sexual, afirmando que a mídia não deveria, 

de maneira alguma, promover o turismo sexual.  

Hoje, todavia, o foco da organização tem se voltado para o combate à 

exploração sexual de crianças no turismo sexual, como demonstram o “Report of the 

Twenty Sixth Meeting of the Task Force for the Protection of Children in Tourism” 

(2011) e o “15 Years of the UNWTO World Tourism Network on Child Protection: A 

Compilation of Good Practices” (2014). Assim, o turismo sexual passa a ser 

percebido não como inerentemente maléfico, mas como potencialmente danoso, 

dependendo do tipo de atividade relacionada a ele. 

Diversos estudiosos do fenômeno turístico discorreram sobre e, até mesmo, 

desenvolveram definições acerca do turismo sexual. A seguir serão apresentadas 

algumas destas visões, iniciando com a explicação de Beni (2008), para quem o 

turismo sexual é uma tipologia que não pode mais ser ignorada, apesar de muito 

tempo ter sido negada como parte da experiência turística por estar associada a 

contravenções penais, como favorecimento da prostituição, de casas de prostituição, 

da prática de rufianismo, dentre outras. O autor aponta que os países que mais 

geram demanda por este tipo de turismo são a Alemanha, a França, a Espanha, os 
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 A OMT, através desta definição, parece deixar claro que viagens de cunho sexual são, sim, organizadas 

através do setor turístico. 
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Estados Unidos, a Coréia do Sul, o Japão e o Reino Unido. Já os países onde 

ocorre a oferta são aqueles menos desenvolvidos economicamente, ou com grande 

desigualdade social, como é o caso do Brasil. Beni (2008) mantém em seu discurso 

uma visão que remete o turismo sexual à exploração de jovens e crianças, com forte 

tendência à vitimização de todos aqueles que se sujeitam a tais práticas, 

independentemente de faixa-etária, esquecendo-se da possibilidade de escolha pela 

prostituição por parte dos maiores de idade e capazes, além de não pensar, de 

forma mais ampla, nas diversas expressões da sexualidade humana que não se 

resumem a abusos. 

Para Harrison (2000), o turismo sexual pode ser entendido através do estudo 

da motivação que leva pessoas a realizarem este tipo de viagem ou pelo viés 

daqueles que se beneficiam economicamente com ele. O autor explica que, quando 

se define este tipo de turismo como tendo o propósito fundamental de se manter 

relacionamentos sexuais relativamente breves, não se pode deixar de vincular tal 

prática à prostituição, que assume um caráter de transação comercial, como mais 

um serviço a ser adquirido na experiência turística. Porém, ele vai além e lembra 

que as relações sexuais podem ser estabelecidas entre pessoas que estão em 

viagem ou entre estas e os moradores das regiões visitadas, de forma natural e 

relacional, ou seja, de maneira casual e sem a necessidade de se pagar pelo sexo, o 

que, de certa forma, já é uma visão mais ampla em relação ao que Beni (2008) 

propõe.  

Mas Harrison (2000), ademais, associa o turismo sexual à exploração infanto-

juvenil e utiliza a questão do neocolonialismo como parte da relação que se dá entre 

os turistas dos países desenvolvidos com os habitantes dos países mais pobres, que 

veriam àqueles como potenciais cônjuges que poderiam proporcionar-lhes uma vida 

melhor em outra parte do mundo. Ele também cita o exemplo da Tailândia como um 

destino consolidado de turismo sexual, onde há uma estrutura receptiva criada para 

tal fim, com agenciamento, hospedagem e transporte inclusos. Entretanto, tal 

exemplo é uma exceção no que tange às leis e à cultura local, uma vez que naquele 

país o sexo com pessoas jovens é visto como algo benéfico, um ato que está para 

além da pura busca pelo prazer, mas que é entendido como fonte de juventude para 

os mais velhos que dele participam. O que acontece é que a estrutura montada para 

o turismo sexual naquele local se aproveita desta característica, transformando 
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Bancoc na “capital mundial do turismo sexual”, inclusive nas práticas libidinosas com 

adolescentes.  

Dois pontos chamam a atenção no discurso de Harrison (2000). O primeiro 

aponta para a existência de um turismo sexual organizado na Tailândia, o que 

contradiz os autores que clamam ser uma característica intrínseca do turismo sexual 

a marginalidade em relação ao planejamento. Outro ponto é o reconhecimento de 

Bancoc como “a Meca do turismo sexual global”. Ela deveria ser percebida, talvez, 

como “a capital mundial do turismo sexual focado na prostituição”. A diferença entre 

um e outro epíteto reside no entendimento do turismo sexual apenas como 

sinonímia de prostituição e/ou exploração, em oposição a uma possível 

caracterização do turismo sexual como um fenômeno maior, mais complexo e não 

exclusivamente relacionado com transações comerciais. 

Com vistas a explicar o desenvolvimento do que chamou de “indústria do 

turismo sexual”150, Pritchard (2004, p.358) afirma que “o sexo é uma das mais 

antigas motivações de viagens e a indústria do turismo sexual é um resultado de 

uma indústria de turismo com base no gênero e de um sistema internacional de 

turismo com a mesma base” e destaca a pobreza encontrada em determinados 

destinos, que impulsiona mulheres a participarem, de maneira voluntária ou 

forçosamente, desta atividade. Além disso, enaltece o papel dos “turistas ocidentais 

masculinos”, influenciados por imagens socialmente construídas das mulheres dos 

países em desenvolvimento como representantes de uma tentação exótica. Por fim, 

indica a existência de empresas e instituições políticas e financeiras que incentivam 

esses homens a viajarem para destinos onde podem consumir serviços sexuais.  

Um argumento importante no discurso de Pritchard (2004, p. 359) aponta para 

o fato de que “as atividades que constituem o turismo sexual, é evidente que não 

são exclusivamente masculinas nem exclusivamente heterossexuais”. Ela 

exemplifica isto com as histórias de mulheres que procuram por serviços sexuais 

prestados por homens, durante suas viagens e criando, nas palavras da autora, “[...] 

uma oportunidade para as mulheres explorarem homens”. A autora destaca que, ao 

invés do rótulo de “turismo sexual”, tais encontros seriam parte de um chamado 
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 Assim como acontece com o turismo, parece problemático se pensar em “indústria” do turismo sexual, uma 

vez que a característica principal da indústria é a transformação de matérias primas em produtos. Todavia, se 

refletirmos segundo a visão de Bauman (2008) sobre a comodificação das pessoas na sociedade pós-moderna, e a 

transformação que elas são obrigadas a realizar, para se tornarem mercadorias, aptas a serem consumidas, talvez 

o termo “indústria” possa, realmente, fazer algum sentido. 
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“turismo de romance”151, e chama a atenção para o fato de que as pessoas 

envolvidas neste tipo de relação – tanto as “mulheres ocidentais”, quanto os homens 

do Caribe ou de regiões da África e do Mediterrâneo – não considerarem a interação 

estabelecida como um ato de prostituição, ainda que valores monetários ou 

benefícios de ordem material estejam presentes nestes encontros. Ela também faz 

referência aos estudos de Ryan e Hall (2001), que propõem novos paradigmas à 

discussão acerca do turismo sexual, incluindo as relações não comerciais, como os 

encontros casuais e o próprio romance durante as viagens. Nas palavras da autora 

sobre a obra em questão – que será também analisada nesta dissertação – “[...] 

temos agora uma investigação substancial que se concentra na série de paradigmas 

que constituem o turismo sexual, conforme definido por Ryan e Hall.” (PRITCHARD, 

2004, p. 358).  

Os autores Mc Kercher e Bauer (2003) defendem a utilização do termo 

“turismo sexual” apenas para os encontros remunerados que ocorrem entre turistas 

e residentes locais, e propõem o conceito de “turismo e sexo” para abarcar, além do 

“turismo sexual”, qualquer outra relação possível entre a sexualidade humana e a 

atividade turística. Além disso, eles afirmam que a interação entre sexo e turismo 

não deveria ser algo surpreendente ou espantoso, já que o primeiro seria uma 

atividade cotidiana do ser humano e o último apenas promoveria locais diferentes, 

agradáveis e anônimos para que tal atividade pudesse se desenrolar. Fica claro que 

Mc Kercher e Bauer percebem a sexualidade como inerente ao ser humano, através 

de suas manifestações biopsicossociais e culturais, uma vez que os autores não 

fomentam imagens negativas em relação ao sexo em seus discursos. Em relação ao 

uso de duas terminologias distintas, quais sejam “turismo sexual” e “turismo e sexo”, 

tal divisão se tornaria desnecessária caso o conceito de turismo sexual fosse 

ampliado, abarcando, além dos atos sexuais pagos, qualquer outra manifestação da 

sexualidade humana durante uma viagem turística, inclusive aquelas consideradas 

aviltantes, como a exploração sexual e a pedofilia, por exemplo. Todavia, estas 

últimas, por serem exemplos de ilegalidade, devem sempre ser combatidas e 

denunciadas, como já vem sendo feito por diversos estudiosos do fenômeno, pois 

conformariam a face nefasta do fenômeno, que poderiam ser denominadas: 

“atividades ilegais no turismo sexual” ou “exploração sexual no turismo sexual”. 
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Artigos internacionais, em língua inglesa e espanhola, foram analisados e 

trazem contribuições importantes para o desenvolvimento do presente trabalho. 

Ryan e Kinder (1996) afirmam que tanto a visita a uma prostituta quanto a viagem 

turística envolvem a satisfação de necessidades sociais de companhia, fantasias, 

busca pelo novo e relaxamento. Eles traçam um paralelo entre ambas as atividades 

e mostram que, tanto uma, quanto a outra, possuem características similares no que 

concerne às motivações daqueles que os praticam. Eles citam o exemplo da busca 

de novas paisagens pelos turistas, que poderia ser comparada a busca por novos 

parceiros sexuais, através da prostituição e das fantasias, já que o turista, antes da 

viagem, imagina como se desenrolará sua estadia no local visitado, o que também 

ocorre com um cliente antes de visitar uma prostituta.  

Ryan e Kinder (1996) também alegam que, tanto o turista, quanto a prostituta, 

ocupam posições marginais enquanto desempenham tais papeis: o turista por achar-

se deslocado de seu local habitual, sendo percebido como um estranho e a 

prostituta por não se enquadrar no papel tradicional imputado às mulheres, 

transgredindo-o. Para os autores, o turismo sexual não se caracterizaria como um 

desvio, mas seria consistente com as normas do turismo, e o turista que busca os 

serviços de uma prostituta durante sua viagem estaria, apenas, adicionando mais 

uma nova experiência em sua jornada. Além disso, eles sustentam que tanto turistas 

de negócio quanto os de lazer tendem a procurar prostitutas durante suas viagens. A 

dupla termina seu trabalho afirmando que julgar o turismo sexual como algo 

desviante em relação à natureza intrínseca do turismo é um erro. Assim, fica clara a 

relação estabelecida pelos autores entre a prostituição e o turismo sexual, ou seja, 

na visão de ambos, falar de turismo sexual seria falar de turistas que procuram os 

serviços de prostitutas durante suas viagens. Ainda que esta seja uma parte 

considerável do turismo sexual, certamente não corresponde ao seu todo. Além 

disso, percebe-se em seus discursos que a procura por sexo, pelos turistas, não 

deve ser considerada como algo anormal perante a multiplicidade do fenômeno do 

turismo. 

Ryan (2010), em outro artigo, faz indagações acerca dos paradigmas do 

turismo sexual. No trabalho em questão, o autor procura mostrar que o turismo 

sexual, além de se relacionar com a prostituição e com a exploração sexual, possui 

outras imbricações que o tornam muito mais complexo e que fechar os olhos para a 

investigação dos demais aspectos que o compõem seria um erro. Ele inicia sua 
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argumentação afirmando que a “indústria do turismo” mantém uma relação ambígua 

com o sexo, já que se utiliza de imagens sexuais em materiais promocionais de 

destinos e produtos turísticos. Ele também assevera que perceber as todas as 

mulheres como vítimas da sexualidade masculina seria jogar fora toda a luta que 

elas travaram para exercitarem livremente sua sexualidade. Ryan (2010) ainda 

defende a ideia de que encontros casuais entre pessoas durante viagens turísticas, 

que possam desaguar em relações sexuais, também devem ser entendidas como 

parte do turismo sexual152 e que ele deve abarcar não só os relacionamentos 

heterossexuais, mas também os homossexuais.  

Para melhor se fazer compreender, Ryan (2010, p. 35), elabora uma 

representação gráfica (Figura 1) onde posiciona os diferentes paradigmas 

relacionados com o turismo sexual. Nela, dois eixos se cruzam. O vertical aponta a 

variação existente entre o sexo voluntário e a exploração sexual, enquanto o 

horizontal mostra o gradiente existente entre o sexo não-comercial e  o sexo 

comercial. Desta forma, ele posiciona a prostituição, ainda que não totalmente, no 

quadrante formado pela interseção entre a exploração sexual e o sexo comercial, na 

qual a escravidão sexual está posicionada como o seu mais baixo exemplo. Já os 

encontros casuais são dispostos, totalmente, no quadrante das relações sexuais 

voluntárias e não-comerciais, cujo ápice encontra-se preenchido pelos 

relacionamentos afetivos, ou romance. Por fim, em uma passagem instigante e 

reflexiva, o autor cita os escritos de Scarlot Harlot (apud RYAN, 2010, p. 35), 

pseudônimo da prostituta e escritora Carol Leight (1994)153 e destaca uma frase 

emblemática que leva a refletir sobre o papel desempenhado pelos acadêmicos em 

geral, além da noção de que apenas a utilização de um corpo – em oposição ao 

intelecto – por terceiros, seria algo passível de condenação moral: “prostitutes 

prostitute their bodies, academics their minds. Which is worst ?154”.  

Em um artigo intitulado “Sex Tourism”, Oppermann (1999) realiza a análise de 

trabalhos acadêmicos sobre turismo, sexo e prostituição e propõe que a troca 

monetária por serviços sexuais deixe de ser um critério definidor do turismo sexual, 

explicando que a prostituição ocorre com ou sem a presença de turistas em uma 
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 Para defender este ponto de vista Ryan (2010, p. 24) cita estudos – Ford; Eiser (1996), Ryan; Robertson 

(1997), Josiam et al. (1998) – que indicam que, durante viagens, pessoas mais jovens exibem maiores níveis de 

engajamento em relações sexuais do que em outros momentos de suas vivências cotidianas.  
153

 LEIGHT, Carol. Uncontrollable bodies: testimonies of identity and culture. Seattle: Bay Press, 1994. 
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 Em tradução livre: Prostitutas prostituem seus corpos, acadêmicos suas mentes. Qual é o pior?  
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localidade. Ele explica que apesar de haver países renomados pela prática do 

turismo sexual em suas terras, este fenômeno ocorre em qualquer parte do mundo. 

O autor, ademais, procura desconstruir alguns estereótipos relacionados ao turismo 

sexual, por exemplo, mostrando que em locais como Gambia, Quênia e ilhas do 

Caribe o principal público de turistas sexuais é composto por mulheres155 e não por 

homens e que os homossexuais (homens e mulheres) também viajam em busca de 

sexo, não apenas os heterossexuais. Sua visão é de que a grande maioria dos 

turistas que têm relações sexuais com prostitutas durante suas viagens não vai para 

o destino motivada por isto156, mas recorre aos seus serviços como parte da 

experiência turística, inclusive aqueles em viagens de negócios. Além disso, o autor 

também afirma que muitos turistas experimentam relações sexuais simplesmente 

porque a oportunidade surge, de forma casual157. 

 

Figura 1 – Paradigmas do Turismo Sexual158 segundo Ryan (2010).  

 

 

Fonte: Ryan (2010, p. 35). 
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 Oppermann (1999) se apoia nos seguintes trabalhos para justificar sua afirmação: (APARICIO, 1993), 

(BECKMANN; ELZER, 1995), (BROWN, 1992), (KLEIBER; WILKE, 1995), (MEISCH, 1995) e (PRUITT; 

LAFONT, 1995). 
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 Oppermann (1999) se apoia nos seguintes trabalhos para justificar sua afirmação: (HANSON, 1997), Ryan; 

(RYAN; KINDER, 1996) e (O’CONNELL DAVIDSON, 1996). 
157

 Oppermann (1999) se apoia nos seguintes trabalhos para justificar sua afirmação: (HARRISON, 1998) e 

(O’CONNELL DAVIDSON, 1996). 
158

 No original: “Sex tourism paradigms”. 



121 
 

Oppermann (1999, p. 253 e p. 262) cria dois esquemas para exemplificar 

tanto a visão dos autores que percebem o turismo sexual como uma atividade 

inerente ao universo da prostituição – onde ele aparece completamente contido na 

esfera da prostituição (Figura 2) – quanto a sua visão pessoal acerca do fenômeno 

(Figura 3), mostrando que, apesar de haver pontos em comum entre a prostituição e 

o turismo sexual, a primeira não abarca, completamente, o segundo, o que 

corroboraria a ideia de que eles não devem ser compreendidos como sinônimos. A 

esta segunda figura o autor intitula “Prostitution and sex tourism redefined”, ou seja, 

prostituição e turismo sexual redefinidos. Desta maneira, Oppermann, ainda em fins 

da década de 1990, já propõe a ampliação do olhar sobre o fenômeno do turismo 

sexual, retirando-o do escopo da prostituição, incluindo as atividades citadas no 

parágrafo anterior como parte integrante dele e, talvez o mais importante, 

percebendo que a conceituação do termo “turismo sexual” necessita ser repensanda 

e expandida, para que possa contemplar as múltiplas interações entre os turistas 

que buscam e obtêm relações sexuais – seja com seus pares, seja com os 

autóctones e residentes estrangeiros dos locais visitados. Contudo, esta 

reconceituação não pode deixar de lado toda a teoria anteriormente produzida, ou 

seja, deve continuar entendendo que a exploração sexual e a prostituição são, 

também, componentes do turismo sexual, ainda que não conformem a totalidade 

deste fenômeno.  

 

Figura 2 – Prostituição e turismo sexual na visão de autores que não reconhecem a 
desvinculação entre estes fenômenos.  

 

 

Fonte: Adaptado de Oppermann (1999, p. 253). 
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Figura 3 – Visão de Oppermann acerca da relação entre turismo sexual e 
prostituição. 

 

 

Fonte: Adaptado de Oppermann (1999, p. 262). 

 

Outro questionamento interessante de Oppermann (1999) diz respeito à 

exploração que alguns autores afirmam existir em todas as relações ocorridas no 

turismo sexual, onde as mulheres seriam sempre exploradas e os homens sempre 

os exploradores. Ele cita exemplos de clientes de prostitutas, no contexto 

australiano, que reclamam da falta de profissionalismo e do mau atendimento que 

recebem daquelas mulheres, destacando a frieza de seus préstimos, de como elas 

não se esforçam para embarcar nas fantasias requisitadas, enaltecendo que o que 

ocorre em tais encontros não passa de mera interação comercial. Isto caracterizaria, 

segundo o autor, uma forma de exploração na medida em que o serviço prestado 

não condiz com aquilo que o cliente espera. Oppermann (1999) ainda alega que os 

encontros fortuitos ocorridos entre turistas e locais, ou entre os próprios turistas, com 

fins sexuais, fazem parte daquilo que deve ser entendido como turismo sexual, o 

que descaracterizaria, de uma vez, sua sinonímia com a prostituição e com a 

exploração sexual159. Um ponto defendido pelo autor, e que entra em conflito com a 

ideia de turismo defendida pela OMT, é o que diz respeito às prostitutas que viajam 

para outros destinos para prestarem seus serviços. Ele as considera, também, como 

turistas sexuais. Entretanto, a OMT não reconhece as viagens onde se auferem 

lucros e realizam-se atividades de trabalho como sendo turísticas. Este artigo é um 
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 Oppermann (1999) se apoia nos seguintes trabalhos para justificar sua afirmação: (HARRISON, 1998) e 

(O’CONNELL DAVIDSON, 1996). 
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trabalho essencial para se repensar o turismo sexual enquanto fenômeno complexo 

e maior que a simples comercialização de serviços sexuais entre turistas e 

prostitutas, passando a ser citado por inúmeros autores160 que perceberam o valor 

das análises de Oppermann (1999) para o avanço dos estudos do turismo sexual. 

Em um trabalho que busca explorar as dimensões do turismo sexual 

Aramberri (2005) anuncia a impossibilidade de haver uma discussão satisfatória em 

relação ao tema já que sua definição é imprecisa e muitos autores misturam 

questões distintas sob este mesmo nome. Para este autor o turismo sexual se 

restringe aos encontros entre turistas e prostitutas localizadas nos destinos onde 

eles desembarcam. Entretanto, ele não faz distinção entre o sexo e a faixa etária 

destas pessoas, não sendo, portanto, um defensor do estereótipo do turista sexual 

como um “homem, branco, heterossexual e proveniente de países ricos”. Ele 

assevera que há falta de dados confiáveis com relação ao debate acerca do turismo 

sexual e que, muitas vezes, ocorre a utilização de noções irrelevantes e discursos 

recheados de moralismo na fala dos estudiosos do fenômeno. Com relação ao 

turismo sexual e à prostituição na Tailândia, o autor afirma que, apesar do grande 

número de turistas que buscam este tipo de serviço no país, os residentes locais, 

que fazem o mesmo, o superam em muito. Com isto, o autor também afirma que o 

número de mulheres que atendem ao turismo sexual é extremamente menor ao 

daquelas que simplesmente se prostituem161. 

Ao procurar compreender as percepções das comunidades receptoras em 

relação ao turismo e à sexualidade gay, especificamente, Cordero (2008) entende 

que os turistas homossexuais masculinos se inserem na lógica do turismo sexual, 

pois, para além da busca por locais onde possam se sentir à vontade e seguros para 

agirem com liberdade, sem que precisem disfarçar sua maneira de ser, muitos deles 

também viajam em busca da prática sexual, seja com seus parceiros, seja com 

homens locais ou, até mesmo, com prostitutos. Ele cita guias e sites especializados 
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 (RYAN e HALL, 2001); (ARAMBERRI, 2005); (GABRIELLI, 2006); (FERREIRA, 2007); (SILVA, T. 

2007); (CORDERO, 2008); (CLIFT e CARTER, 2010). 
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 O autor trabalha com diversas cifras produzidas por diferentes autores que já trataram do tema e, também, por 

aquelas produzidas pelo Ministério da Saúde da Tailândia. Contudo, por apresentarem números muito díspares, 

não há um consenso de quantas seriam, de fato, estas mulheres e quais delas estariam diretamente ligadas ao 

turismo sexual. O autor – ao afirmar que as mulheres que se prostituem se encontram em maior número do que 

aquelas que participam do turismo sexual – se baseia na lógica de que apenas uma parte das prostitutas atendem 

ao turismo sexual. A mesma lógica foi verificada por Zickwolff (2016), quando realizou entrevistas referentes à 

prestação de serviços sexuais na cidade do Rio de Janeiro, notando a existência de prostitutas que apenas 

atendem clientes locais, jamais tendo se envolvido com turistas estrangeiros, e outras que o fizeram apenas de 

maneira pontual e esporádica.  
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em informar este público sobre locais de encontros sexuais para os viajantes, tanto 

de forma casual quanto comercial. O autor comenta que, em determinados destinos, 

é normal acontecerem relações sexuais ao ar livre entre esses turistas. Assim, 

através de sua análise, Cordero (2008) corrobora a ideia de que o turismo LGBT - 

também chamado de turismo GLBT, turismo GLS, turismo homossexual, turismo gay 

e turismo para gays e lésbicas, por diferentes autores162 – pode ser parcialmente 

incluído na lógica ampliada do turismo sexual. Assim, uma vez mais, ao contrário do 

que afirmam muitos autores, o turismo sexual pode e vem sendo planejado, 

organizado e promovido, por empresas componentes do trade turístico. No terceiro 

capítulo desta dissertação, durante as explicações sobre a ampliação do conceito de 

turismo sexual, a interseção entre este fenômeno e o turismo LGBT serão mais 

profundamente analisados. 

Se propondo a realizar uma investigação antropológica relacionada com o 

turismo sexual, Lagunas (2010) adota um discurso que tende para a ideia da 

dominação dos países do norte sobre os do sul, sendo o turismo sexual um exemplo 

incontestável desta relação desigual, ainda que afirme, em determinados momentos, 

que o turismo sexual é um fenômeno complexo e que sua análise deve ser feita de 

maneira séria e rigorosa. O autor seleciona obras que possuem o mesmo ponto de 

vista que o dele para construir seus enunciados, afirmando que os homens ricos 

chegam aos países pobres com a intenção de abusar das mulheres, crianças e 

adolescentes locais, praticando atos de exploração sexual e discriminação racial. É 

um discurso bastante politizado e parcial, que não leva em conta a complexidade da 

sexualidade humana e em como esta pode se refletir nas relações que ocorrem 

durante as viagens turísticas. Lagunas afirma existir uma geografia do turismo 

sexual que separa os países prestadores de serviços sexuais (Brasil, Tailândia, Sri 

Lanka, Camboja, Marrocos e países do leste europeu) daqueles países que enviam 

os seus consumidores (Estados Unidos, Austrália, Japão e países da Europa 

Ocidental). Ele respalda a ideia de alguns autores de que o turismo sexual é um 

problema social, reflexo da ideologia da colonização, uma tragédia silenciosa e 

acredita que os limites entre o turismo sexual e a prostituição são confusos e 

artificiais, ou seja, que eles devem ser considerados praticamente a mesma 

atividade. 
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Procurando estabelecer uma perspectiva espaço-temporal da relação 

existente entre o turismo e o sexo na sociedade contemporânea, Jiménez e López 

(2015) reiteram que o turismo, enquanto atividade econômica inserida na pós-

modernidade, passou a assimilar e oferecer o sexo de maneira aberta e crescente, 

transformando-o em um atrativo a mais, inserido nas relações complexas que têm 

lugar em sua dinâmica. Para os autores, inicialmente a relação entre sexo e turismo 

estava restrita aos encontros entre turistas e prostitutas tradicionais dos locais 

visitados, o que tornava as práticas sexuais basicamente ignoradas como parte das 

atividades de um turista e nunca pensadas como um elemento motivacional do 

turismo. Em um segundo momento, o olhar lançado para tal relação passaria a ser 

estigmatizado, sendo ligado às questões de exploração sexual, de abuso de 

crianças e adolescentes e como motivadora do tráfico de pessoas. E, finalmente, 

nos anos mais recentes estaria havendo uma reinterpretação da relação existente 

entre o turismo e o sexo, com o reconhecimento dos aspectos sexuais como 

componentes da dinâmica do turismo, seja como fator motivacional, seja como um 

subproduto especializado.  

No decorrer do trabalho, Jiménez e López (2015) seguem afirmando que o 

gozo sexual passou a ser reconhecido como uma atividade recreativa, 

principalmente após as lutas pela liberação feminina e homossexual, que 

culminaram com o debate da liberdade sexual e com o advento e a venda 

indiscriminada da pílula anticoncepcional, e que isso acarretou o incremento das 

viagens com motivações sexuais. Eles discorrem sobre os destinos do leste asiático 

e das Américas Central e do Sul que se tornaram “paraísos” do turismo sexual para 

homens ocidentais, mas chamam a atenção para o fato de haver, em diversas 

partes do mundo, inclusive nas regiões citadas, um fluxo de turistas domésticos com 

motivações sexuais. Também afirmam que a tendência original de turistas 

provenientes de países “em melhores condições econômicas” indo em direção a 

países mais pobres vem diminuindo aos poucos, com um fenômeno novo ocorrendo, 

qual seja, o intercâmbio entre origens e destinos com realidades econômicas mais 

próximas. Eles citam o exemplo da relação entre EUA e países europeus, do Brasil 

com a Argentina, do México com Cuba, da China com a Tailândia e o Camboja, da 

Arábia Saudita com o Egito e Quênia e da Tanzânia com Uganda e Quênia. Com 

isto, aparentemente, os autores propõem uma atenuação do discurso pautado na 

neocolonização e na exploração dos “países pobres” pelos “países ricos”, já que há 
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movimentos internos de turistas com motivação sexual ocorrendo em muitos deles, 

assim como fluxos entre países de realidade econômica similar. 

Outro tópico levantado por Jiménez e López (2015) é o de que não apenas 

homens heterossexuais devem ser entendidos como turistas sexuais, mas também 

as mulheres heterossexuais, homens e mulheres homossexuais, ou quaisquer 

outros representantes das mais diversas variantes de gênero e identidade sexual 

existentes163. Isso ampliaria o elenco de atores envolvidos na lógica do turismo 

sexual, contribuindo para a atenuação da imagem do homem heterossexual como 

predador sexual e incorporando os desejos, fantasias e necessidades de qualquer 

ser humano nesta mesma lógica. Os autores procuram ressaltar, em relação ao 

fenômeno da exploração sexual e da prostituição infantil, que ambas são parte do 

fenômeno do turismo sexual, mas não são as únicas condições em que ele se 

apresenta. Eles chegam a afirmar que a exploração sexual em contextos turísticos 

ocorre em número muito inferior se comparada com formas consentidas de 

envolvimento sexual entre adultos. Em determinada passagem, eles sugerem que as 

transgressões sexuais realizadas com mulheres e crianças não deveriam ser 

estudadas como turismo, mas como delitos. Parece que o mais correto é que ambos 

os estudos sejam realizados, já que não se pode negar, de forma alguma, a 

existência de atividades ilegais relacionadas com o turismo sexual e que estas 

devem ser analisadas, denunciadas e combatidas.  

Jiménez e López (2015) ainda destacam a existência, dentro da literatura 

científica relacionada ao turismo no início da segunda década do século XXI, de uma 

tendência a considerar o turismo sexual como um serviço. Neste sentido eles 

utilizam a ideia de “turismo sexual” de Mc Kercher e Bauer (2003), para quem o 

turismo sexual seria apenas uma parcela, que envolve as relações pagas entre 

turistas e prostitutas, do que eles denominam “turismo e sexo”. Para eles, ao se 

pagar por uma atividade, ela adquire um caráter de produto-serviço, que tem seu 

custo elevado quanto mais especializado ele for. Isto acaba gerando novos 

segmentos de mercado para o atendimento de demandas específicas. Assim, na 

perspectiva dos autores, o turismo sexual poderia ser considerado como um nicho 

de mercado associado a qualquer cenário ou tipo de turismo, já que a experiência 

sexual representaria a motivação principal de uma viagem para pouquíssimas 
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pessoas. Em outras palavras, qualquer turista poderia vivenciar experiências 

relacionadas com o turismo sexual durante sua estada em um destino, não apenas 

aqueles que já viajam com tal intenção. 

Em seu artigo que percebe o turismo sexual como um sintoma da 

mercantilização da vida humana (uma vez que aquele que “vende” ou “aluga” seu 

corpo na lógica da prostituição o faz na expectativa de potencializar seu poder de 

consumo), Medina (2015) afirma ser necessária uma definição mais clara e precisa 

deste fenômeno, que vem sendo estudado por diversas disciplinas, tais como a 

estética, a antropologia, a economia e os estudos de gênero. Para o autor, ele deve 

ser conceituado como algo além do intercâmbio de dinheiro por sexo, já que possui 

outras variáveis que o compõem, como sentimentos, desejos, objetos e mobilidade 

social, e assim deixar de ser apenas um sinônimo de prostituição. Além disso, ele 

ressalta a participação de mulheres e de homossexuais no papel de turistas sexuais, 

ampliando a visão de que apenas homens heterossexuais ocupariam este espaço. 

Medina chama a atenção para trabalhos de cunho feminista que consideram uma 

impossibilidade teórica o papel de uma mulher como turista sexual, pois elas seriam 

sempre “vítimas”, jamais “algozes”. O trabalho deste autor adquire uma aura 

paradoxal ao defender pontos como o domínio dos “países do sul” pelos “países do 

norte”, ao mesmo tempo em que busca ampliar os conceitos de turismo sexual, 

fugindo do discurso de sinonímia entre este e a prostituição. 

Alguns artigos discutindo o turismo sexual no Brasil merecem ser examinados 

para que se possa ter ideia de como seus autores percebem o fenômeno e a ele se 

referem. Lopes e Malerba (2015) realizaram um apanhado das dissertações e teses 

produzidas no país entre os anos de 2001 e 2012 tendo como tema o turismo 

sexual164. As autoras focam seu trabalho na questão da imagem do Brasil como 

destino de turismo sexual, afirmando que isto “[...] acarreta uma série de 

consequências negativas, como a exploração sexual adulta e infantil, o tráfico de 

mulheres e crianças para fins de prostituição em outros países, e a imagem 

pejorativa da mulher brasileira” (p. 169). Elas se utilizam da definição supracitada da 

OMT (1995) para a conceituação do turismo sexual, mas não deixam de citar o fato 

de que há turistas que viajam por motivos de lazer e cultura e que podem alinhar as 
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atividades que desenvolvem no destino com o turismo sexual. Desta maneira, a 

percepção que as autoras têm do turismo sexual é que este é perverso e que é 

praticado por viajantes que o perseguem e por aqueles que não o tenham como 

principal motivação de seus deslocamentos. Elas falam em “problemas” gerados 

pelo turismo sexual e em “banir” tal atividade que acaba por incentivar a associação 

da imagem do Brasil com o sexo. Assim, o entendimento delas sobre o turismo 

sexual se restringe à sinonímia em relação à exploração sexual e à prostituição. 

Em um artigo que pretende analisar a imagem do turismo sexual relacionada 

ao Brasil, Feijó (2002) chama o fenômeno de “filão bastardo do segmento de 

turismo” e reforça a ideia de que ele “[...] engloba vários fatores de exploração do ser 

humano no planeta” (FEIJÓ, 2002, p. 2), dentre eles, “[...] o tráfico de crianças, 

adolescentes e mulheres com fins sexuais, prostituição, escravização, tráfico de 

drogas e outras formas de violências e crimes” (Id.). Em suas palavras, tudo isso faz 

com que “[...] o turismo sexual seja um mal a ser rechaçado e condenado tanto no 

plano ético quanto no aspecto jurídico” (Id.). Mais uma vez, apenas os aspectos 

negativos são ressaltados em relação à maneira como turismo e sexo podem se 

relacionar.  

Ao contrário de outros autores que ressaltam a dificuldade de se saber, com 

certeza, a quantidade de turistas que viajam em busca de sexo pago, e que são 

considerados “turistas sexuais” pela ótica da dualidade exploração-prostituição, Feijó 

(2002) afirma que “o turismo sexual é o que mais cresce”, apesar de não citar fonte 

alguma que corrobore tal informação. Ele aponta a falta de legislação de 

determinados destinos e a negligência das autoridades como a causa de tal inflação. 

Também usa o termo “mercado promissor” para se referir ao turismo sexual, 

afirmando que este gera milhões de dólares em todo o mundo. Uma vez mais, não 

há sequer uma fonte indicada pelo autor para a averiguação deste último dado. 

Todavia, o autor traz uma informação – esta sim com as devidas referências – 

sobre um programa de combate à exploração sexual infanto-juvenil, realizado pela 

Embratur, e que visava, inicialmente, a combater o turismo sexual, mas que gerou a 

conclusão, após análise das denúncias recebidas, de que apenas 9,8% dos casos 

de abuso tinham relação com turistas estrangeiros, sendo os brasileiros os principais 

responsáveis pelas violações documentadas. Este é um dado significativo, pois além 

de comprovar que turistas realmente se envolvem com a exploração sexual de 

crianças e adolescentes, as campanhas de combate a este tipo de violência não 
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devem se limitar a este público, mas ser ampliadas com o intuito de abarcar os 

maiores responsáveis por ela (FEIJÓ, 2002). É inegável a relação entre exploração 

sexual e o turismo sexual, mas certamente, como já vem sendo visto no decorrer 

deste capítulo, tal fenômeno não se restringe apenas a esta faceta.  

 Ademais, parece relevante a proposta que Feijó (2002) faz do uso do termo 

“prostiturismo”, em lugar de “turismo sexual”, pois ele entende que a prostituição é 

tão significativa – nas relações entre o turista estrangeiro e as pessoas que atuam 

prestando serviços sexuais – que o uso do termo por ele proposto faria mais sentido. 

Mais adiante, o autor lança o termo “sexotur” em seu texto, apesar de não fazer 

comentários sobre ele, o que nos leva a crer ser apenas um sinônimo para “turismo 

sexual”. Mais um ponto interessante em seu trabalho – e que dialoga com as ideias 

supracitadas de Cordero (2008) – é o reconhecimento que o autor faz do que ele 

chama de “turismo gay” ou “GLS165”, como uma “subdivisão” do turismo sexual. Ele 

qualifica este tipo de turismo como “a grande vedete do setor”, pois ele é estimulado, 

planejado, organizado e vendido pelo trade, sendo mais um produto turístico como 

outro qualquer. Todavia, tratar o turismo LGBT como sendo parte integrante do 

turismo sexual seria diminuir sua multiplicidade, pois ainda que dialogue e possua 

pontos de interseção com o turismo sexual, ele se mostra bem mais complexo que 

isto. 

No seu artigo, em que procura associar os temas do turismo sexual, da 

prostituição e de gênero, Silva (2007) infere que essa tipologia de turismo deve estar 

relacionada com problemas econômicos e sociais, tais como desemprego, falta de 

moradia e falta de escolaridade, ou ser fruto de uma atividade turística mal 

planejada, o que termina por incrementar o tráfico de mulheres e a exploração 

sexual infantil. A autora destaca o crescente número de trabalhos sobre o tema e 

ressalta a inexistência de um conceito único de turismo sexual, além de afirmar que 

ele não pode ser considerado um segmento do mercado turístico. Percebe-se que 

ela, assim como muitos outros estudiosos do fenômeno, entende o turismo sexual 

como um erro de planejamento ou uma consequência de problemas econômico-

sociais, que gera resultados nefastos, como a exploração sexual de mulheres, 

crianças e adolescentes. Seu trabalho, calcado apenas na visão negativa do turismo 
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sexual, não colabora com a ampliação do olhar sobre o fenômeno, restringindo-o à 

condição de mal a ser erradicado. 

Já para Dias Filho (2004), em seu artigo “O turismo sexual no Brasil”, este 

tema teria fronteiras muito amplas e mutantes, segundo sua “experiência 

pessoal”166. Ele afirma que a década de 1980 consolidou o Brasil como um destino 

de turismo sexual, com uma ajuda essencial da “propaganda brasileira pró-turismo 

internacional”. O autor aponta a cidade do Rio de Janeiro como a campeã do turismo 

sexual no país, apesar de não citar fonte alguma que confirmaria tal estimativa, e 

sugere a noção de “Circuito” para explicar a lógica do funcionamento do turismo 

sexual brasileiro. Este “Circuito” obedeceria à lógica de oferta e demanda, e seria 

“[...] movimentado pela existência de atores, lugares e eventos que criam o cenário 

ideal para o Turismo Sexual” (DIAS FILHO, 2004, p. 381). Uma informação 

interessante acerca das mulheres do “Circuito” é que elas “[...] se destacam das 

prostitutas ou garotas de programa locais porque boa parte delas são (sic) 

selecionadas para viajar ao exterior e atender, preferencialmente, turistas 

estrangeiros” (Id.). Desta forma, essas mulheres trabalhariam no Brasil na chamada 

alta estação e seriam mandadas para a Europa na baixa estação.  

Dias Filho (2004) também reconhece a existência do turismo sexual voltado 

para homossexuais e mulheres, que já possuiria fluxo anual considerável, ainda que 

menor que aquele gerado pelos turistas heterossexuais masculinos. Em um tópico 

de seu artigo, intitulado “As formas de prevenção e seus problemas”, o autor oferece 

soluções para o combate ao turismo sexual, principalmente àquele que atinge 

crianças e adolescentes. Com isto, Dias Filho é mais um que entende o turismo 

sexual, de maneira geral, como um mal a ser combatido e, apesar de perceber 

aspectos mais amplos do fenômeno, parece não se aprofundar e dar maior 

importância a qualquer um deles.  

Outro trabalho que trata exclusivamente do turismo sexual no Brasil, 

apontando suas supostas causas e efeitos, foi produzido por Assunção e Babinski 

(2010). As autoras argumentam que os discursos feitos por entidades 

governamentais do Brasil apontam para o fenômeno como se ele fosse sinônimo de 

exploração sexual de menores ou uma ponte para a extradição de mulheres para a 

realização de trabalhos forçados de caráter sexual. Entretanto, as autoras acreditam 
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que o turismo sexual tem relação com a violação, por estrangeiros, de leis brasileiras 

que regulam a sexualidade, especificamente àquelas que tratam da sedução e 

corrupção de menores167, estupro, atentado violento ao pudor168 e tráfico de 

mulheres169. Elas ressaltam que, baseando-se no senso comum, turismo sexual 

seria o “[...] comportamento normativo dos turistas estrangeiros que frequentam as 

metrópoles costeiras brasileiras, especialmente os estados do Rio de Janeiro e do 

Nordeste” (ASSUNÇÃO; BABINSKI, 2010, p. 5).  

Além disso, elas também afirmam que o turismo sexual teve início no Brasil 

na década de 1970, com o grande incentivo do governo brasileiro, através de suas 

propagandas. Tais propagandas foram produzidas pela Embratur e, segundo 

Assunção e Babinski (2010), junto com a Carta de Caminha, do ano de 1500, 

ajudaram a projetar a imagem do Brasil como paraíso sexual. Este hiato histórico e o 

peso atribuído aos dois momentos terminam por minar a credibilidade do artigo 

produzido, ainda mais quando em suas considerações finais as autoras fazem uma 

afirmação anacrônica e de difícil encadeamento lógico: “Após retroceder 500 anos 

para relembrar o Descobrimento do Brasil e a formação da identidade nacional 

através da certidão de nascimento do país, ficou evidente que a prática do turismo 

sexual iniciou-se no Descobrimento do Brasil” (ASSUNÇÂO: BABINSKI, 2010, p. 

10). Essa passagem faz três afirmações muito questionáveis ao mesmo tempo. 

Primeiramente, a de que a identidade nacional do país teria sido forjada em 1500, no 

momento mesmo em que alguns poucos viajantes europeus, portugueses em sua 

maioria ou totalidade, se depararam com indígenas de uma única etnia no litoral das 

terras batizadas de Ilha ou Terra de Vera Cruz. Depois, que o turismo, tal como o 

conhecemos hoje, já existiria no século XVI. Por fim, que o turismo sexual em terras 

                                                             
167

 O capítulo do Código Penal Brasileiro que versa sobre “sedução e corrupção de menores” teve seu título 

modificado, pela Lei. 12.015/09 para “crimes sexuais contra vulneráveis”.  Fonte: <http://www.meuvademecum 

online.com.br/legislacao/codigos/3/codigo-penal-decreto-lei-n-2-848-de-7-de-dezembro-de-1940/>. Ver Anexo 

II. 
168

 O atentado violento ao pudor foi revogado no Código Penal Brasileiro pela Lei 12.015/09, sendo reunido sob 

o título de estupro com as demais ações que o caracterizavam. Até então, por exemplo, quando um homem era 

forçado a ter relações sexuais com outro, isto era considerado atentado violento ao pudor, pois o estupro era 

somente reconhecido como resultado de “interação carnal”, ou seja, pênis-vagina e não pênis-ânus. Fonte: 

<http://www.meuvademecumonline.com.br/legislacao/codigos/3/codigo-penal-decreto-lei-n-2-848-de-7-de-

dezembro-de-1940/>. Ver Anexo II. 
169

 O termo “tráfico de mulheres” teve a denominação mudada no Código Penal Brasileiro, através da Lei 

12.015/09, passando a ser “tráfico de pessoas”, aliás, o título completo do Capítulo V passou a ser: “Do 

lenocínio e do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou forma de exploração sexual”. Fonte: 

<http://www.meuvademecumonline.com.br/legislacao/codigos/3/codigo-penal-decreto-lei-n-2-848-de-7-de-deze 

mbro-de-1940/>. Ver Anexo II. 



132 
 

tupiniquins teria começado naquele momento histórico, antes mesmo da existência 

do fenômeno turístico.  

Piscitelli (2013, p.19), na apresentação do livro em que reúne os principais 

resultados de seus muitos anos de pesquisa sobre a temática da inserção de 

mulheres brasileiras nos mercados transnacionais do sexo – investigando, para isto, 

questões relacionadas com a prostituição feminina, com a exploração sexual e com 

o tráfico de pessoas –, afirma que o turismo sexual foi um dos primeiros fenômenos 

relacionados com a temática a chamar sua atenção. Contudo, ao se referir ao 

turismo sexual a autora utiliza o termo entre aspas, e justifica esta ação da seguinte 

maneira: 

 

Utilizo essa expressão entre aspas, considerando sua 
problematização na produção acadêmica, que mostra como vários 
pressupostos, inicialmente vinculados a esta noção não se 
sustentam: a heterossexualidade (Luongo, 2000170; Padilha, 2007171), 
a ideia de que envolve basicamente homens do Primeiro Mundo que 
viajam aos países em desenvolvimento procurando prazeres sexuais 
não disponíveis em seus países (Pruitt e Lafont, 1995172; Mullings, 
1999173) e sua identificação exclusivamente com a ideia de 
prostituição, sem levar em conta a diversidade de trocas sexuais, 
econômicas e afetivas envolvidas (Cohen, 2001174; Oppermann, 
1999175; Kempadoo, 2004176; Cabezas, 2009177). (PISCITELLI, 2013, 
p.19). 

 

Ressaltando a incompreensão referente ao turismo sexual, Costa (2011) se 

mostra preocupado com a conceituação deste fenômeno, procurando entender se 

ele trata da relação entre turistas e mulheres prestadoras de serviços sexuais ou de 

uma atividade estruturada através de redes organizadas por seus agentes, que 
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seriam os hotéis, pousadas, restaurantes, guias de turismo, cafetões, dentre outros. 

O autor vê o turismo sexual como uma condição global, já que encontros libidinosos 

são sempre possíveis “entre os autóctones e os outsiders178”. Ele entende que o 

turismo sexual está inserido em um “quadro de violência estrutural, social e 

simbólica” (COSTA, 2011, p. 172), mas que, além disso, possui algumas 

peculiaridades relevantes. Para Costa a pesquisa científica não pode ser 

contaminada por ideias moralizadoras ou correria o risco de “[...] criar uma situação 

de violação dos direitos de mulheres maiores de idade engajadas como 

trabalhadoras da indústria do sexo e satanizar os consequentes clientes” (COSTA, 

2011, p. 173), ainda que ele aceite a presença de formas de violência envolvidas no 

turismo sexual. Em seu discurso, fica clara a posição do autor quanto à restrição do 

turismo sexual à sinonímia com a prostituição, já que ele analisa somente os 

aspectos relacionados à troca de dinheiro por serviços sexuais, ainda que procure 

fugir do discurso moralista que coloca a mulher como vítima do turista algoz, 

defendendo a liberdade de escolha feita por ela e a busca por prazer do viajante. 

Ao analisar o papel da Embratur na difusão da imagem do Brasil como um 

paraíso tropical, Silva (2014) examina o conceito de turismo sexual proposto pela 

OMT e conclui que o mesmo é vago quanto à distinção entre o turista regular e o 

turista sexual. A autora chama de “utópica” a tentativa de se separar o turismo 

sexual do turismo em geral, através do julgamento negativo em relação ao primeiro 

e da consideração do segundo como positivo. Ela propõe a assertiva de que o turista 

é, também, um ser sexual. Isto é a base para o entendimento de que o desejo 

sexual por parte de um(a) turista, em relação a um(a) autóctone ou mesmo um(a) 

companheiro(a) de viagem não é, exclusivamente, a marca de uma personalidade 

depravada ou exploradora, mas, possivelmente, uma condição biopsicossocial e 

cultural normal. Se há turistas que buscam formas ilegais de sexo e que possuem 

taras e comportamentos sexuais desviantes, o mesmo pode ser dito de muitos não 

turistas. Por exemplo, nem todo turista sexual é um pedófilo, nem todo pedófilo é um 

turista. O desejo sexual pode se apresentar a qualquer um, em qualquer situação, 

seja durante uma viagem, no seu ambiente de trabalho, em um encontro de amigos 

ou, até mesmo, dentro de um templo religioso. Desconectar o impulso sexual latente 

do ser humano, reservando-o para momentos específicos, é o mesmo que querer 
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que alguém sinta fome apenas quando está na cozinha ou em um restaurante. O 

desejo sexual, a fome, a sede, o cansaço, todos são sentimentos, ou sensações, 

que podem se abater sobre uma pessoa, independentemente de hora ou local. 

Em outro artigo, onde busca diferenciar a exploração de mulheres indefesas 

de uma modalidade do mercado sexual, Silva (2013b) inicia suas observações 

atentando para o fato de que o turismo homoafetivo vem sendo incentivado “como 

uma alternativa ‘saudável’ e menos ‘nociva’”, em suas palavras, enquanto o “turismo 

sexual ‘heteronormativo’” é visto como depravado. Ela é mais uma autora que 

percebe algum tipo de relação entre o turismo LGBT e o turismo sexual, não sendo, 

portanto, um segmento completamente desconectado da lógica do turismo sexual. 

Silva (2013b) ainda evidencia a utilização do termo “turismo sexual” como sinônimo 

de exploração sexual e que o fato de chamar alguém de turista sexual passa a ser 

um instrumento de acusação, e não como uma forma de classificação de um 

visitante que possui o sexo como motivação da viagem, da maneira como ocorre 

com os termos ecoturista, ou turista de aventura, por exemplo. Em um debate anexo 

ao trabalho dela, Silva (2013b, p. 206) define o objetivo de seu artigo: 

 

Minha fala aqui, especificamente, teve o objetivo de fazer uma crítica 
às atuais políticas de combate ao turismo sexual, que efetivamente 
não comportam ou não dão conta da complexidade do fenômeno. A 
única coisa que essas políticas têm feito é criar um pânico moral e 
uma estigmatização ainda maior sobre a prostituição. De fato, casos 
como os que foram colocados podem acontecer em qualquer lugar. 
Em todo campo de atividade, existe exploração; não se pode dizer 
que não. O problema é que as políticas de combate ao turismo 
sexual não estão visando a esses casos. Elas insistem em discursos 
moralizantes conservadores, que criminalizam determinado grupo 
estrangeiro que chega ao Brasil e determinado grupo de mulheres 
que se relaciona com esses estrangeiros. 

 

Dentre os investigadores que produziram teses e dissertações acerca da 

temática, foram selecionados três trabalhos, uma tese e duas dissertações, para 

uma análise mais profunda sobre suas percepções em relação ao turismo sexual. 

Na tese em Comunicação Social que propõe a relação entre o turismo sexual e a 

comunicação, Ferreira (2007, p.50) entende que o turismo sexual “[...] se apresenta 

como a viagem turística que inclui, no pacote, além do transporte, da hospedagem, 

da alimentação, o sexo com a população nativa do destino”. Ainda segundo a 

autora, mesmo que haja um consumo de serviços sexuais relacionados com o 
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turismo sexual, há interações sexuais que podem “[...] ocorrer na casualidade dos 

relacionamentos fugazes, nos ‘amores de verão’, sem envolver, necessariamente, a 

exploração sexual” (Id.). Com isto a autora afirma que o turismo sexual, ainda que 

seja entendido como uma atividade marginal do turismo, “[...] nem sempre está, 

diretamente, atrelada à prostituição e ao comércio do sexo” (Id.). Portanto, ela é 

mais uma autora que concorda com a visão de que os encontros sexuais casuais no 

turismo devem ser contabilizados como parte do turismo sexual.  

Ainda segundo Ferreira (2007, p.50) é possível diferenciar dois tipos de 

turistas que desfrutariam do turismo sexual. O primeiro deles seria motivado, 

primordialmente, pelo desejo de envolvimento em relações sexuais no destino 

visitado, enquanto o outro selecionaria um destino turístico baseado em seus 

atrativos ou em alguma necessidade particular que não a sexual, mas tendo nesta 

última um elemento complementar da experiência da viagem. Para a autora, ainda 

que a imagem mais vinculada ao turismo sexual seja a da prostituição, ela é apenas 

uma parte de um todo maior e o turismo sexual também deve ser compreendido 

como uma forma lícita de exercer a liberdade sexual de cada pessoa, quando isto 

não acarreta a exploração de terceiros. Assim, Ferreira (2007) é mais uma autora 

que percebe a complexidade do fenômeno do turismo sexual e que não o entende 

apenas como sinônimo de prostituição e exploração sexual.   

Para Gabrielli (2006), em sua dissertação que procura estudar o vínculo entre 

o uso de imagens femininas com o desenvolvimento do turismo no Brasil, o turismo 

sexual possui um caráter ambíguo, que apresenta relações entre turistas e nativas 

com interesses exploratórios, ao mesmo tempo em que congrega relações afetivas e 

emocionais entre os mesmos personagens. Ela procura desvincular a imagem única 

do turismo sexual relacionado com a exploração das mulheres de países 

subdesenvolvidos por homens de países centrais, afirmando a necessidade de se 

reconhecer as conquistas no campo da liberdade sexual, ocorridas na segunda 

metade do século XX. Ainda reitera que não são apenas os turistas que possuem 

como motivação principal a busca por relações sexuais que, de fato, participam do 

turismo sexual, mas que muitos outros turistas também aliam atividades sexuais ao 

todo de suas viagens. Estes seriam, nas palavras que toma emprestada de 

Oppermann (1999), os “turistas sexuais situacionais”. Apesar disto, a autora bebe na 

fonte de autores como Soares do Bem (2005) e de sua “dialética do turismo sexual” 

e de Ouriques (2005), para quem o turismo sexual seria uma forma de 
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neocolonização, onde os ricos exploram a sexualidade dos mais pobres. Assim, ao 

mesmo tempo em que propõe o alargamento do olhar em relação ao turismo sexual, 

Gabrielli defende uma visão mais estreita, que impõe certo grau de perversidade aos 

estrangeiros que buscam sexo em países subdesenvolvidos, como se houvesse 

algo nefasto nesta procura, para além da satisfação de fantasias e necessidades, 

algo como um prazer em dominar, em se mostrar superior, em utilizar seus parceiros 

sexuais como simples objetos e não vivenciar experiências conjuntas percebendo-

os, também, como seres humanos.   

Outra dissertação que trata do turismo sexual – focando justamente em sua 

conceituação e de sua inserção como objeto de estudo nas graduações em turismo 

– foi realizada por Marinho (2010), através da análise de matérias jornalísticas e de 

pesquisas com professores e alunos de cursos de graduação em turismo, e baseada 

na Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici179 e da perspectiva 

psicanalítica de Sigmund Freud180. Sua primeira constatação foi a de que o olhar da 

mídia, dos alunos e dos professores está focado na questão da exploração sexual, 

com aspectos de perversidade e ilicitude, sendo considerado como um problema 

social. Assim, o turismo sexual deveria ser reprimido e exterminado. Por outro lado, 

tomando a teoria freudiana da sexualidade humana, a autora percebeu a 

necessidade de reconhecimento “[...] de um lugar sadio e adequado para atender a 

demanda do turista na sua busca humana do prazer (não ilícito), da satisfação 

erótica. Nessa direção, cabe ao profissional do turismo reconhecer o desejo de 

natureza sexual do turista” (MARINHO, 2010, p. 09). Tal desejo não se constituiria 

como perverso ou ilícito, a priori. Com isto, fica claro que a autora sabe da existência 

de situações negativas que ocorrem no turismo sexual, como a exploração de 

menores e adolescentes, mas ela percebe que o fenômeno é muito maior e mais 

complexo do que isto. Que há espaço para a busca da satisfação sexual de maneira 

legal, onde também estejam presentes o afeto e a paixão, ou simplesmente o desejo 

de um encontro carnal com outra pessoa que assim o queira. Deste modo, para a 

autora, ainda que ocorra a exploração sexual perversa no turismo sexual, este fato 

não pode ser tomado como “elemento definitório” do fenômeno.   

Uma temática que possui diversos trabalhos produzidos, ainda que seus 

autores não se preocupem com a conceituação do turismo sexual, relaciona tal 
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fenômeno com a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis através das 

viagens, principalmente a AIDS.  Outras temáticas relacionadas com o turismo 

sexual são aquelas focadas nas discussões de gênero – com destaque para os 

trabalhos de cunho feminista e viés radical – e, também, as que procuram perscrutar 

sua relação com a lei e com o direito. Nenhum deles se mostra muito preocupado 

com esboçar uma definição clara do fenômeno, estando mais interessados em 

denunciar sua ligação com a exploração sexual e em propor alternativas para 

desbaratá-lo. A importância da análise de alguns destes escritos reside no fato de 

tentar apreender a maneira como o turismo sexual é entendido pelo senso comum e 

por pessoas que se referem a ele, sem se preocuparem com um estudo mais 

aprofundado de sua dinâmica e dos variegados processos que o compõem.  

Um exemplo é o livro desenvolvido pelos grupos Coletivo Mulher Vida e Força 

Mista (2003), que traz o termo “turismo sexual” em seu título, relacionado com o 

tráfico de pessoas, e que em suas páginas iniciais apenas afirma, em relação aos 

motivos que levam uma garota ao turismo sexual que “[...] essa menina que participa 

do turismo sexual deseja ter uma casa, um carro, a roupa de grife, a TV colorida 

mais moderna, o videocassete. Mas, não tem condições porque ela faz parte da 

população de excluídos” (COLETIVO MULHER VIDA E FORÇA MISTA, 2013, p. 

17), além de denunciar o patriarcado nordestino como um dos principais 

componentes do turismo sexual naquela região. Depois disto, tem lugar uma série 

de entrevistas, com meninas e mulheres que fariam parte do que eles entendem por 

turismo sexual, seguidas por dados estatísticos colhidos durante o processo. Ou 

seja, não há uma definição do que seja o turismo sexual ou, ao menos, de que 

maneira ele é entendido por aquelas pessoas. O que há é apenas uma mescla de 

sentidos entre prostituição e exploração sexual com o termo turismo sexual, como se 

ele fosse, de fato, “isto e apenas isto”. 

Em uma obra que investiga a prostituição infanto-juvenil no Brasil, König 

(2013) define o turismo sexual como “[...] um simulacro do turismo convencional que 

melhor se qualificaria como turismo predatório, pelo pouco que deixa e o muito que 

leva” (KÖNIG, 2013, p. 147). Ele entende a relação entre turista e “vítima sexual” 

como desigual, já que o primeiro possui poder econômico enquanto a última busca 

sua sobrevivência ou melhorias socioeconômicas. O turista - visto como um 

“predador sexual” - estaria em busca de “[...] aventuras eróticas em lugares onde 

possa transgredir os padrões morais livre de hostilização e sem se submeter ao 
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escrutínio da consciência”. (KÖNIG, 2013, p. 148). Para isso, ele se utiliza da 

mesma infraestrutura que outros turistas. O autor ainda cunha o termo 

“pornoturismo” como sinônimo de turismo sexual, e diz que ele existe devido à lógica 

de mercado que congrega oferta e demanda. Ele conclui suas ideias acerca do 

turismo sexual dizendo que os voos charter181 já não são mais tão comuns no país e 

que o Brasil seria um destino barato para o “pornoturista” que chega trazendo 

moedas internacionais fortes.  

As feministas de viés radical Legardinier e Villette (2011, p. 556) afirmam que 

o turismo sexual “[...] é uma das formas de pilhagem dos países pobres e busca 

mulheres e crianças por um preço para os homens dos países ricos”. Desta forma, 

os corpos destas mulheres e crianças seriam novos territórios a serem colonizados. 

Elas denunciam a expressão “turismo sexual” como sendo pouco satisfatória, pois a 

exploração do “[...] corpo dos mais pobres não deveria ser assimilado a uma forma 

de turismo” (Id.). Para as autoras, os principais fatores do que entendem por turismo 

sexual seriam o subdesenvolvimento, as falhas dos sistemas educativos, uma 

urbanização mal planejada e a manutenção de culturas patriarcais e sexistas, que 

tornam as mulheres vulneráveis. Elas também veem o turismo sexual como fonte de 

renda para organizações criminosas, através do tráfico de seres humanos e de sua 

exploração sexual e afirmam que o turismo sexual movimentava algo em torno de 5 

bilhões de dólares por ano, à época de seu estudo,  e que o Brasil se tornou um dos 

novos paraísos do turismo sexual mundial.  

Já para as também feministas radicais Mies e Shiva (1993), que não falam em 

turismo sexual, mas em “turismo de prostituição”, este seria um claro exemplo da 

relação existente entre desejo e violência. O desejo seria projetado sobre mulheres 

“exóticas”, ou “não-brancas”, que fazem parte dos colonizados e que, por serem 

pobres, devem “servir o homem branco”. As autoras percebem um relacionamento 

consumista, “baseado no poder de compra do marco alemão, do dólar ou do iene” 

(MIES; SHIVA, 1993, p.180), entre os atores envolvidos, tendo a mulher o papel de 

ser passivo. Elas defendem que a atração pelo “turismo de prostituição”, por parte 

dos homens da Europa, Japão e Estados Unidos, reside no poder que estes 

exercem perante as mulheres, sendo caracterizado por um vínculo “senhor-criada”. 
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 O voo charter é aquele fretado por um grupo de viajantes, que não realiza um itinerário comercial comum. 

Durante a década de 1990 era comum que turistas provenientes da Europa se utilizassem deste tipo de 

deslocamento para chegarem ao Brasil, tendo como uma de suas principais motivações a busca por 

relacionamentos sexuais com mulheres nativas, prostituídas ou não.  
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A obra de cunho jurídico, intitulada “Exploração sexual de mulheres e crianças 

no turismo sexual”182, conta com um total de treze artigos, dos quais três serão 

analisados a seguir. No primeiro deles, Sousa (2015) aponta a exploração sexual de 

crianças e adolescentes como os principais problemas causados183 pelo turismo 

sexual, além de destacar a “coisificação” das mulheres e a facilitação para os crimes 

de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. A autora percebe o turismo 

sexual como fator de deterioração de atrativos turísticos e das mulheres, pois, 

segundo ela, qualquer mulher que se envolva com um turista sexual passa a ser 

marginalizada pela sociedade184. Esse turista pode ser tanto um estrangeiro, quanto 

uma pessoa de origem nacional. Essa visão já é um avanço em relação a outros 

estudiosos que apenas consideram como turistas sexuais os visitantes de países 

distantes. Ela ainda afirma que o turismo sexual está crescendo no Brasil, embora 

não utilize nenhum dado para corroborar tal afirmativa. Sousa (2015, p. 136) encerra 

seu artigo afirmando que “apesar de todo o estudo realizado, não encontramos 

solução capaz de erradicar os problemas gerados pelo turismo sexual”. Assim, 

percebe-se que sua visão acerca do turismo sexual é negativa e que o ponto 

principal do fenômeno, sob sua ótica, são as que se relacionam com atos ilícitos. 

Já para Sales (2015), que entende o turismo sexual como impulsionador185 do 

tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, ele deve ser considerado como 

uma “grave violação de direitos humanos”, que vitima seres humanos, através do 

envolvimento de “agentes públicos” e “[...] atores da vida social, como taxistas, 

aliciadores, agências de turismo e de casamento etc” (SALES, 2015, p. 141). A 

autora afirma que esta prática vem aumentando, acarretando na sua “naturalização 

social”, que estaria baseada na exploração de seres humanos. Uma questão 

interessante levantada por Sales é de que pessoas e órgãos envolvidos com a 

atividade turística não reconhecem o turismo sexual como parte integrante dela. 

                                                             
182

 O título do livro, ao contrário do seu conteúdo, parece mais conectado com a noção recentemente adotada 

pela OMT com relação ao turismo sexual, diferenciando-o da exploração sexual em si. Ao utilizar a forma 

“exploração sexual no turismo sexual”, transparece a distinção entre os fenômenos, sendo o turismo sexual algo 

maior, que certamente abarca algumas formas de exploração sexual, mas que não se restringe a elas. 
183

 O turismo sexual não é uma entidade dotada de capacidades para causar qualquer resultado. Neste caso, a 

afirmação da autora personifica o turismo sexual, transformando-o em um agente, quando na realidade ele 

deveria ser entendido como o resultado de diversas atividades e relacionamentos que ocorrem entre os atores que 

os engendram, quais sejam, visitantes e visitados.  
184

 Se esta mulher que se envolve com o turista sexual for uma prostituta, ela já é marginalizada pela sociedade 

em geral, independentemente de com quem ela esteja envolvida. Não custa lembrar que algumas das piores 

ofensas que se podem proferir a alguém, ao menos em língua portuguesa, fazem referência à figura da prostituta.  
185

 Mais uma autora que personifica o turismo sexual. 
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Para a autora isto acontece “[...] porque esta prática vitima um grande número de 

pessoas vulneráveis, ficando evidente, portanto, os prejuízos dela advindos” 

(SALES, 2015, p.147). Entretanto, parece que tal posicionamento diante do turismo 

sexual é resultado de seu desconhecimento enquanto fenômeno complexo e de sua 

vinculação à exploração sexual de crianças e adolescentes e ao tráfico internacional 

de pessoas, com destaque para as mulheres. Logo, se o turismo sexual é entendido 

apenas como algo perverso e negativo, o posicionamento daqueles envolvidos com 

a atividade do turismo, e que somente percebem tal caráter do fenômeno, é o de se 

negar a reconhecer sua existência ou reconhecê-lo como algo que deve ser 

sumariamente suprimido.  

Quanto à logística do turismo sexual, Sales (2015, p.150) afirma que ele “[...] 

acontece quando homens, estrangeiros, ou não, se deslocam transitoriamente, 

sozinhos ou em grupo, visando prioritariamente relacionar-se com mulheres nativas, 

mediante pagamento, prévio ou agendado, em dinheiro ou em presentes”. Desta 

forma, percebe que o fenômeno, que classifica como “degradante”, é realizado 

apenas por homens heterossexuais, excluindo todos os outros representantes de 

gêneros que também possuem desejos, necessidades e fantasias sexuais. Seu texto 

possui passagens confusas e ambivalentes186. Ao mesmo tempo em que nega a 

relação do turismo sexual com a atividade turística em geral – em algumas 

passagens – noutras chama o turismo sexual de “ramo turístico” que seria fruto do 

setor turístico. Para a autora “o turismo sexual é uma prática banalizada da 

prostituição como forma de exploração humana” (SALES, 2015, p. 166) que deve 

ser combatida “[...] como forma de extinguir a exploração sexual de centos de 

milhares de seres humanos”. (SALES, 2015, p. 167). 

Em um artigo que investiga a prática do turismo sexual no nordeste brasileiro, 

Jucá (2015, p 171) classifica-a como “[...] um problema social grave e recorrente no 

Brasil”, e as mulheres “[...] que comercializam o sexo são as maiores vítimas dessa 

prática” (Id.). Com estas linhas introdutórias a autora deixa clara sua visão de que o 

turismo sexual deve ser percebido como uma atividade nefasta e condenável. Por 

outro lado, ela procura conscientizar seus leitores de que a prostituição não deve ser 

                                                             
186

 Quando fala em relações sexuais e relações amorosas, ambas componentes do turismo sexual. O amor parece 

estar bem distante da definição de turismo sexual utilizada pela autora. A menos que ela faça uso da expressão 

“relações amorosas” como sinônimo de “relações sexuais”, o que pareceria deveras redundante, como na 

passagem em que afirma: “Por mais abrangente e por retratar melhor a realidade, é mais adequado fazer a 

afirmação de que o turismo sexual representa a dinâmica das relações sexuais e amorosas estabelecidas no 

contexto do turismo global”. (SALES, 2015, p. 150). 
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confundida com a exploração sexual, já que a primeira é exercida por pessoas 

maiores, capazes e conscientes do tipo de serviço que prestam, ao contrário da 

última.  Jucá ainda se utiliza dos escritos de Piscitelli (2006)187 para ampliar a visão 

do turismo sexual enquanto atividade praticada apenas por homens heterossexuais, 

percebendo que ela também é realizada por mulheres heterossexuais e homens e 

mulheres com diferentes orientações sexuais. Demonstrando como pode ser difícil 

abordar, coerentemente, a temática do turismo sexual, a autora, que no começo de 

seu artigo classificou-o como algo vil, em determinado ponto do texto afirma que: 

 

Um conceito amplo de turismo sexual poderia ser elaborado a partir 
da ideia de atividade turística com vistas à prática do sexo, em que o 
turista, homem ou mulher, escolhe seu destino e viaja com o escopo 
de ter relações de conotação sexual e/ou vivenciar uma relação 
sentimental, ocasional ou com uma certa duração. A relação pode 
ocorrer com pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo, de modo 
eventual ou duradouro. (JUCÁ, 2015, p.183). 

 

O trecho citado demonstra uma visão muito mais ampla do turismo sexual, 

negando, de certa forma, o que a autora afirma no primeiro parágrafo de seu 

trabalho. Todavia, algumas linhas adiante, a autora resolve abrir mão desta definição 

que ela mesma cunhou para defender um conceito de turismo sexual “[...] que 

considera as relações desiguais entre homens de países ricos e mulheres de países 

pobres” (JUCÁ, 2015, p.183), que ela toma emprestada de Truong (1990)188,  

através da obra de Piscitelli189 (2004). Assumindo tal visão, a autora passa a afirmar 

que:  

 

a base do turismo de cunho sexual reside nessa desigualdade social, 
econômica e cultural, que permite a imersão de homens 
supostamente superiores – em razão da origem, do poder econômico 
e da cultura – na vida de mulheres supostamente inferiores – em 
razão da pobreza e da condição vulnerável constatadas em países 
em desenvolvimento (JUCÁ, 2015, p. 184). 

 

Jucá (2015) é, sem dúvida, dentre todos os autores e autoras cuja obra foi 

analisada durante o processo de confecção desta dissertação, a que mais 
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 Estigma e trabalho sexual: comentários a partir de leituras sobre turismo sexual. In: CÁRCERES, Carlos; 

CAREAGA, Gloria; FRASCA, Tim; PECHENY, Mario. (Orgs.). Sexualidad, estima y derechos humanos: 

desafíos para el aceso a la salud en América Latina. Lima: FASPA/UPCH, 2006. 
188

 TRUONG, Thanh-Dam. Sex, money and morality. London: Zed Books, 1990. 
189

 PISCITELLI, Adriana. El tráfico del deseo: interseccionalidades no marco do turismo sexual no Nordeste do 

Brasil. Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia 4, 2004. 
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dificuldades apresenta em compreender, ou tentar explicar como entende, o 

fenômeno do turismo sexual. Ela se contradiz seguidas vezes e – algumas páginas 

após afirmar que a base do turismo sexual está na pobreza das mulheres dos países 

subdesenvolvidos, como demonstrado anteriormente – passa a asseverar que “[...] 

no âmbito do turismo sexual, esse perfil se altera: a prostituição é realizada por 

mulheres de classe média ou alta, que possuem bom nível de escolaridade – ensino 

médio completo ou universitário – e oportunidade de trabalho” (JUCÁ, 2015, p. 189). 

Por fim a autora reafirma a necessidade de combate ao turismo sexual, já que este 

se percebe como “uma prática exploratória e violenta, que perpetua a desigualdade 

de gênero”.  

Dois livros publicados no Reino Unido sobre o turismo sexual também foram 

analisados durante a feitura deste trabalho. Um deles foi escrito pelos autores 

neozelandeses Chris Ryan e Colin Michael Hall (2001). O outro foi editado pelos 

ingleses Stephen Clift e Simon Carter (2010) e conta com a contribuição de diversos 

autores, inclusive a dupla britânica. No trabalho de Ryan e Hall (2001), os autores se 

perguntam se haveria uma definição única capaz de envolver toda a complexidade 

do fenômeno do turismo sexual. Partindo do reconhecimento de que o turismo 

sexual sempre esteve estritamente ligado à prostituição, muitas vezes como 

sinonímia desta, eles ampliam tal visão destacando o crescente desvelamento das 

múltiplas formas de se unir o sexo às viagens turísticas. Para os autores, é 

impossível não incluir as demandas femininas ou de gays e lésbicas na lógica do 

turismo sexual, uma vez que os casos relatados por pesquisadores apresentam um 

crescimento exponencial.  

Ryan e Hall (2001) descrevem um gradiente de relações que podem ser 

estabelecidas no turismo sexual, cujo ápice negativo seria a agressão à integridade 

de uma pessoa, através da exploração sexual com vistas ao enriquecimento de 

terceiros, e o vértice positivo se situaria no encontro voluntário e não comercial de 

duas pessoas que se atraem mutuamente e buscam relações de afeto que, de forma 

consentida, terminam por conduzir ao encontro sexual. Eles também afirmam que 

em alguns destinos turísticos, o apelo ao sexo vem sendo implicitamente ou, até 

mesmo, abertamente encorajado como uma forma de atrair visitantes, visando à 

ampliação do desenvolvimento econômico local. Como exemplo, eles citam países 

da Ásia, como Tailândia e Filipinas e das Américas, como República Dominicana e 

Brasil. Ainda destacam o papel da internet na propagação de campanhas 
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institucionais e, também, como uma plataforma para a troca de relatos de 

experiências entre aqueles que viajam em busca de sexo, através de fóruns e sites 

especializados. Há, até mesmo, uma denominação para os homens que se 

autodefinem turistas sexuais: “mongers”. Segundo Blanchette e Silva (2005, p. 264), 

os mongers são homens que viajam em busca de sexo, principalmente pago, e que 

não se contentam apenas com as experiências em si, mas buscam exibir suas 

aventuras na internet, dar dicas de locais pouco explorados e procurar informações 

que os auxiliem a decidir o próximo destino que devem procurar para ampliar suas 

vivências. O interessante é que este grupo, apesar de parecer obcecado pelo sexo, 

busca respeitar as leis concernentes às atividades sexuais do local visitado, não se 

colocando no papel de exploradores sexuais ou pedófilos. Por isso, também, o Brasil 

é um país muito procurado por eles já que, legalmente, a prática da prostituição 

feminina adulta no país não se caracteriza como crime.  

Ryan e Hall (2001) propõe uma definição de turismo sexual na qual 

estabelecer relações sexuais, ao menos em parte da viagem, é a motivação principal 

para o deslocamento e que, ainda que grande parte desses encontros possua 

caráter comercial, de prestação de serviços sexuais por prostitutas(os), outro tanto 

se dá de maneira casual, sem envolvimento financeiro, motivado pelos desejos e 

fantasias das partes envolvidas. Eles afirmam que o debate sobre o turismo sexual 

se encontra calcado nas questões concernentes à exploração sexual de crianças, 

que acabam por imputar posições moralizantes aos discursos e dificultar a 

abrangência do olhar sobre os demais aspectos do fenômeno. Outra questão 

interessante abordada na obra é a comparação da posição de marginalidade em que 

se encontram turistas e prostitutas(os). Para os autores, ambos seriam exemplos do 

que Becker (2008) denomina como “outsiders190”. A diferença é que os turistas 

ocupariam um papel socialmente sancionado – ainda que estejam deslocados de 

seu espaço cotidiano e de sua forma de agir rotineiramente – e de poder – baseado 

em fatores econômicos – enquanto as prostitutas são estigmatizadas por não se 

comportarem como “mulheres honestas e de família”.  Eles ainda chamam a atenção 

para o fato de que, tanto o turismo, quanto a prostituição nos moldes 

contemporâneos, são filhos de um mesmo contexto histórico, em um mundo pós-
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 “Forasteiros”, “não pertencentes ao padrão social e cultural estabelecido”, “de fora”.   
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revolução industrial e capitalista, algo que foi debatido no primeiro capítulo desta 

dissertação. 

  Já para Clift e Carter (2010b), as tentativas de definir o turismo sexual se 

tornam rapidamente problemáticas, e a visão generalista do fenômeno afirma que 

ele seria formado, basicamente, pelas viagens em que a principal motivação do 

turista é estabelecer relacionamentos sexuais pagos. Os autores afirmam que querer 

separar esta prática de qualquer outro envolvimento sexual possível de ocorrer em 

uma situação de deslocamento turístico, ou até mesmo do uso de imagens 

saturadas de conteúdo, explicita ou implicitamente, carregado de sensualidade, por 

empresas turísticas ou gestores públicos, é buscar simplificar uma complexa rede de 

inter-relacionamentos e interações. Eles veem como questionável o critério de se 

basear nas intenções dos viajantes em estabelecer contatos sexuais como sendo 

definidores do turismo sexual, já que muitos viajantes podem ter desejos 

inconscientes de se relacionarem ou, até mesmo, podem se encontrar enredados 

em alguma relação sexual ainda que tenham viajado por qualquer outro motivo, já 

que não podem se desvencilhar de suas sexualidades enquanto estão longe de seus 

lares. Aliás, este é um ponto que os autores consideram extremamente importante 

de ser pensado: até que ponto as relações sexuais em que estão envolvidos turistas 

e viajantes são diferentes daquelas realizadas por estas mesmas pessoas quando 

elas praticam sexo em casa? E eles exemplificam a dúvida ao citar Pettman191 

(1997), quando pergunta: que diferença existe entre um turista australiano fazer 

sexo com uma prostituta tailandesa em Bancoc e o mesmo australiano fazer sexo 

com uma prostituta tailandesa que trabalhe em Sidney?192 

Em outro artigo, na mesma obra, Clift e Carter (2010a) enumeram diversas 

questões relacionadas com o fenômeno do turismo sexual e que ainda necessitam 

de investigações acadêmicas para serem compreendidas, tais como: Por que o 

turismo sexual se desenvolve em determinados destinos? Por que o turismo sexual 

é mais procurado por homens heterossexuais?193 Por que os feriados e o sexo se 

tornaram associados na imaginação popular? Quando as pessoas estão viajando, 

seus comportamentos relacionados ao sexo são diferentes daqueles apresentados 
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 PETTMAN, Jan Jindy. Body politics: international sex tourism. Third World Quarterly 18. (1). 1997. 
192

 Obviamente a viagem de deslocamento seria uma diferença, entretanto, ao se pensar apenas na experiência de 

um homem de determinada nacionalidade ter relações com uma mulher de outra etnia, realmente não parece 

haver diferenças significativas entre uma ou outra situação. 
193

 Ainda que muitos homens homossexuais e mulheres heterossexuais também o procurem. 
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quando estão no seu entorno habitual? Quem lucra com o incremento da indústria 

do sexo e do turismo sexual? Todas estas perguntas merecem ser exploradas e, 

tentativas de respondê-las devem ser realizadas para que, cada vez mais, o 

fenômeno do turismo sexual seja desvelado e compreendido. Eles finalizam seu 

artigo, e o livro, afirmando que as ações nefastas praticadas no turismo sexual, 

como a prostituição infantil, devem ser condenadas e combatidas, mas que há 

muitas conexões existentes entre o sexo e o turismo que merecem ser avaliadas 

positivamente, já que são fontes de prazer e excitamento para aqueles que se 

encontram envolvidos. 

  Em uma análise do turismo sexual no Caribe, Taylor (2010) pondera que os 

turistas sexuais não conformam um grupo homogêneo em termos econômicos, 

sociais, raciais, etários ou de gênero. Entretanto, afirma que o estereótipo formado 

sobre eles acaba por produzir a imagem de um homem heterossexual, branco, 

proveniente de países ocidentais. A autora destaca o uso de uma expressão de 

caráter eufemístico, por parte de alguns estudiosos – como Pritchard (2004) – para 

tratar do turismo sexual praticado por mulheres: “turismo de romance”, camuflando 

os interesses legítimos em realizar fantasias e desejos sexuais por parte das 

mulheres. Essa estratégia é utilizada, principalmente, por pensadoras de ideologia 

feminista radical, que sempre percebem as mulheres como vítimas sexuais dos 

desejos masculinos.   

Soares Do Bem (2005, p. 19), único autor brasileiro a dedicar um livro inteiro 

ao tema do turismo sexual, assim abordou a questão: 

 

O turismo sexual, embora esteja disseminado como prática cada vez 
mais visível nas sociedades contemporâneas, não pode ser 
considerado simplesmente como um segmento a mais da atividade 
turística (por pressupor a existência de um mercado configurado), 
mas de uma de suas perniciosas deformações. Sua existência 
reflete, de fato, a preexistência de problemas bem mais profundos, 
os quais, por sua vez, estão ancorados no coração das sociedades 
receptoras e emissoras de turistas. 
 

Fica claro que, para tal autor, no momento em que produzia seu livro, o 

turismo sexual possuía uma carga totalmente negativa e não deveria ser estimulado. 

Ele ressaltava que o turismo sexual não deveria ser visto isolado do 

desenvolvimento da atividade turística como um todo, pois isso seria fundamental 

para seu pleno entendimento. Soares Do Bem também ressaltava a prática da 
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prostituição como inerente ao turismo sexual, mas destacava a existência de “[...] um 

turismo sexual não relacionado com retribuição pecuniária, que não configura 

prostituição, que constitui apenas o exercício da liberdade sexual”. Ou seja, ele já 

percebia que as relações existentes no turismo sexual não eram, todas, permeadas 

pela lógica monetária e da prestação de serviços. Sua visão era, entretanto, de que 

“promover oficialmente a possibilidade de sexo como um atrativo turístico é fazer 

pouco da nossa cultura”. (SOARES DO BEM, 2005, p. 11 – 12). 

Ainda na mesma obra, Soares Do Bem (2005) ressalta que o turismo sexual é 

um fenômeno complexo e que sua ocorrência decorre da combinação de diversos 

fatores simultâneos que acontecem tanto nos países emissores de turistas, quanto 

no destino onde se desenrola, conformando o que ele classifica como “uma cadeia 

sistêmica e intercomunicante”. Dentre as causas do fenômeno, o autor destaca a 

exclusão social e problemas econômicos ocorridos nos países ditos 

“subdesenvolvidos” ou “em desenvolvimento”. Ao que parece, Soares Do Bem 

imputa ao turismo sexual as mesmas origens que remeteriam à existência da 

prostituição moderna, como foi visto no capítulo anterior. Ao pensar apenas em 

mulheres, homens, travestis, crianças e adolescentes “exóticos”, sendo “obrigados” 

a “vender” seus corpos em troca de suas subsistências, o autor simplesmente torna 

a expressão “turismo sexual” um sinônimo para a expressão “exploração sexual” ou, 

na melhor das hipóteses194, para “prostituição”. 

Um último destaque para a sua “Dialética do Turismo Sexual” deve ser feito 

com relação à questão da falta de planejamento turístico que geraria o turismo 

sexual. Segundo o autor, “o turismo sexual escapa aos planejadores turísticos, 

porque estes não olham para o movimento da sociedade e não questionam o 

modelo no qual estão operando” (SOARES DO BEM, 2005, p. 96 – 97). Será mesmo 

que nenhum aspecto relacionado com o sexo é fomentado pelos planejadores do 

turismo? E quanto a determinadas ações específicas – carregadas de conteúdo 

aberta ou veladamente sexual – voltadas para o público LGBT?; e a venda de 

passagens para cruzeiros de solteiros – independe de orientação sexual do público 

alvo – e de pacotes para lua de mel? Esse são alguns exemplos de ações 

estimuladas e vistas com bons olhos por muitos membros do trade turístico de 

                                                             
194

 Este termo está sendo usado não para estabelecer um juízo de valor em que a prostituição seja entendida 

como algo melhor que a exploração sexual, mas para enfatizar a amplitude do termo “prostituição”, que pode 

abarcar a exploração sexual, mas que a ela não se restringe.  
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incontáveis localidades. Ao reduzir o turismo sexual à sinonímia de prostituição ou 

exploração sexual, o autor se esquece de uma série de outras viagens, todas 

consideradas turísticas, e que são estimuladas, direta ou indiretamente, pelos 

desejos de cunho sexual. O próprio Soares do Bem deixa isso claro na passagem 

em que ressalta que ao se lutar contra o turismo sexual “é necessário ter 

consciência da complexidade e das contradições que caracterizam o fenômeno, 

para não resvalar em ações reducionistas ou mesmo de suporte para a introdução 

de códigos morais que se contraponham às conquistas no campo da liberdade 

sexual” (SOARES DO BEM, 2005, p. 112). Não perceber esta complexidade seria 

apequenar demais a sexualidade humana, que é muito mais intrincada e rica do que 

apenas mostram os exemplos de exploração e as trocas monetárias engendradas 

na prostituição.  

Cinco anos depois, Soares Do Bem (2010) ainda insistia na impossibilidade 

do turismo sexual ser visto como uma possível segmentação do mercado turístico, 

permanecendo com sua visão atada à prostituição e à exploração sexual195, 

ressaltando, por exemplo, que a “[...] população excluída encontra no turismo sexual 

uma forma de mobilidade social, na ausência de canais legítimos de mobilidade” 

(SOARES DO BEM, 2010, p.168). Como visto no capítulo anterior, a prostituição 

realizada por pessoas de classes menos privilegiadas ou economicamente excluídas 

dificilmente permite que elas ascendam de posição social, sendo os recursos obtidos 

utilizados para sua subsistência. Além de insistir na utilização do termo turismo 

sexual como tendo o mesmo sentido que o termo prostituição, ou apenas se 

resumindo a ela, Soares Do Bem (2010) parece se esquecer de que não são apenas 

as pessoas pobres que se prostituem, ainda que elas possam conformar um número 

considerável entre todos os que o fazem. 

A mais recente publicação de Soares Do Bem (2015), relacionada ao tema do 

turismo sexual, é um artigo em que o autor repensa sua posição de condenação 

inclemente do fenômeno e afirma que “o turismo sexual não tem que 

necessariamente envolver a exploração sexual” (SOARES DO BEM, 2015, p. 251), 

compreendendo que o turismo sexual é muito mais complexo do que ele outrora 

pensava. Em suas palavras: 
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 É interessante constatar que, nas páginas 171 e 172 do artigo citado, o autor insista em falar sobre problemas 

metodológicos relacionados à falta de precisão conceitual que existe quando se aborda o fenômeno do turismo 

sexual e, já na página 175, após permanecer utilizando uma visão restrita em relação ao tema, Soares Do Bem 

ressalte a necessidade de revisão em relação à definição do termo “turismo sexual”. 
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De modo semelhante à necessidade de revisão de teorias e práticas 
no âmbito do turismo como atividade e campo de conhecimento, 
também o turismo sexual, enquanto fenômeno e conceito, precisa ser 
urgentemente repensado. Assim como a atividade turística é 
marcada por grande indefinição conceitual (Panosso Neto et al. 
2011, p. 550), também o fenômeno do turismo sexual padece, no 
Brasil, de preocupante indiferenciação técnico-conceitual. Conforme 
se demonstra ao longo deste trabalho, esta situação decorreu do 
modo a partir do qual o conceito de turismo sexual foi 
institucionalizado no Brasil, no início da década de 1990, em clara 
referência às negativas experiências internacionais, que contribuíram 
para o surgimento de inúmeras frentes e mobilização contra a 
exploração sexual infanto-juvenil. Se é um fato incontestável que 
ocorreram avanços significativos, não é menos verdadeiro afirmar 
que o modo como se deu o processo de institucionalização do 
conceito de turismo sexual no Brasil também contribuiu para estreitar 
horizontes teóricos, metodológicos e epistemológicos, produzindo 
alguns efeitos indesejáveis no campo da intervenção social 
(SOARES DO BEM, 2015, p. 241). 
 

O autor liga o processo de institucionalização do conceito de turismo sexual 

no Brasil com seu desenvolvimento internacional, fazendo referência a um 

documento produzido no ano de 1998 durante uma oficina de entidades de Brasília e 

intitulado “Indicadores de violência intrafamiliar e exploração sexual de crianças e 

adolescentes”, onde aparece o termo “sexo-turismo”, como tradução literal do inglês 

“sex-tourism”. Soares Do Bem (2015) ainda aponta o fato de que o termo “turismo 

sexual” passou a ser entendido como sinônimo de exploração sexual e, devido a 

isto, tornou-se comum o discurso de enfrentamento e combate a ele. Ao contrário de 

seu discurso anterior, o investigador agora defende que “[...] de modo semelhante à 

prostituição, o turismo sexual não tem que necessariamente envolver a exploração 

sexual, principalmente quando se trata de intercâmbio sexual entre pessoas adultas” 

(p. 251). 

Para finalizar, após afirmar a complexidade do fenômeno do turismo sexual, 

uma vez mais o autor discorda que este possa ser considerado uma das 

segmentações do mercado turístico. Estas seriam apenas aquelas planejadas por 

gestores turísticos. Entretanto, Soares do Bem (2015, p. 252) o percebe como “[...] 

submetido a pulsações do mercado e a dinâmicas econômicas e culturais”, além de 

se utilizar da infraestrutura turística formal. Também sugere que o termo “turismo 

sexual” seja usado de forma criteriosa, mas sem ser abandonado, “[...] sob pena de 

escamotear a presença de um segmento particular de turistas que organiza viagens, 
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define destinos e rotas a partir de motivações e interesses preponderantemente 

sexuais”. (SOARES DO BEM, 2015, p. 252 – 253). Com isto, Soares Do Bem 

permanece vinculando apenas questões relacionadas à prostituição e à exploração 

sexual ao conceito de “turismo sexual”, desprezando, por exemplo, os encontros 

fortuitos que podem acontecer em um cruzeiro para solteiros (de qualquer sexo e 

gênero); as viagens de lua de mel, que trazem em seu imo o sexo enquanto 

descoberta do outro e vinculação de intimidade; e determinadas vivências 

relacionadas ao turismo LGBT, especificamente quando a procura por encontros 

íntimos é parte da motivação de algumas pessoas deste segmento, amplamente 

reconhecido pelo trade em geral. Deste modo, ainda que tenha ampliado seu olhar 

em relação ao turismo sexual, Soares do Bem ainda mantém uma visão restrita se 

comparada à amplitude conceitual que este fenômeno pode apresentar.        

Assim, no Brasil, bem como em outras partes do mundo, conforme também 

aponta o estudo de Marinho (2010), durante muito tempo e por um grande número 

de estudiosos, o turismo sexual acabou se tornando sinônimo de exploração sexual, 

principalmente de crianças e adolescentes, por estrangeiros que viajam para um 

país com o intuito de estabelecer contatos e relações sexuais. Todavia, como 

conclui a autora no fim de seu trabalho, o turismo sexual abarca um espectro muito 

mais amplo de atividades e fenômenos, não devendo ser assim reduzido e 

duramente criticado, uma vez que a postura oficial do Governo Federal é a sua 

condenação veemente e inconteste. Se apenas for levada em conta a exploração 

sexual de menores, sem dúvida, o turismo sexual deveria ser encarado como uma 

atividade criminosa e passível de repressão com base no Código Penal Brasileiro. A 

grande questão é que o turismo sexual parece ser maior que esta única prática e 

deve buscar-se o melhor entendimento para que ele não seja percebido de maneira 

equivocada, o que inviabilizaria debates mais profundos e diferentes formas de se 

enfocar o tema. 

 

2.3 TURISMO SEXUAL: CRIME OU SEGMENTO DE MERCADO? 

 

Muitas pessoas viajam a turismo atualmente e cada uma delas carrega 

consigo suas expectativas e motivações, que podem estar relacionados com a 

busca por relaxamento ou por lazer, com a participação em um determinado evento 

ou, até mesmo, com a realização de uma cirurgia plástica, por exemplo. Assim, falar 
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em viagem de turismo como uma coisa única se tornou algo delicado. Para que se 

pudessem compreender as diversas razões que levam as pessoas a realizar uma 

viagem de turismo e para que esses indivíduos pudessem ser melhor atendidos em 

suas demandas, estudiosos da atividade passaram a identificar semelhanças nos 

perfis de certos deslocamentos e a sugerir a segmentação do mercado turístico. 

Assim, entende-se que, apesar de se utilizarem dos mesmos meios de transportes e 

de hospitalidade, uma pessoa que pratica o turismo de aventura tem necessidades e 

desejos diversos daquela que busca o turismo religioso ou o turismo bariátrico196, 

por exemplo.  

Entretanto, um mesmo turista pode realizar atividades de diferentes 

modalidades turísticas em uma mesma viagem. Barreto e Rejowski (2009, p. 8) 

destacam que “[...] as classificações são abstrações conceituais de tipos ideais que 

não existem em estado puro na realidade, podendo um turista ser enquadrado em 

mais de uma classificação ao mesmo tempo197”. As autoras afirmam que são 

pouco numerosos os turistas que “[...] dedicam-se somente e exclusivamente a ver 

cultura, ou a contemplar o mar, ou a andar de caiaque. Todos dedicam um pouco de 

tempo, ou grande parte dele, para desfrutar do principal de um atrativo, mas 

praticam também outros tipos de turismo ao mesmo tempo”. (BARRETO; 

REJOWSKI, 2009, p. 42). Por fim, elas destacam que os seres humanos são 

multifacetados e não devem ser rigidamente enquadrados em uma tipologia, mas 

não deixam de lembrar que a individualidade, tão marcante na época em que 

vivemos, termina por exigir a diferenciação dos serviços e produtos à venda. (Id.). 

Panosso Netto e Ansarah (2009, p. 19 – 20) proclamam que a segmentação 

do mercado turístico ocorre em decorrência da diversificação da demanda, com seus 

interesses distintos, que acaba por forçar a oferta a se adaptar para melhor atende-

la. Assim, melhoram-se os serviços prestados, o que acarreta em uma maior 

captação de clientes e sua manutenção ao longo do tempo. Para estes 

especialistas, a segmentação do mercado do turismo pode ser feita de diversas 

formas, tais como: pela faixa etária do viajante (turismo para juventude, turismo de 

terceira idade); pelo tipo de viagem (visita familiar, negócios, lazer, educação); pelo 

custo monetário (turismo social, turismo de massa, turismo de luxo); pela motivação 
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 Segundo Panosso Netto e Ansarah (2009, p. 28) é a segmentação do mercado turístico relacionada às viagens 

para a realização de cirurgias plásticas (estética corporal), sendo o Brasil o segundo colocado no ranking de 

destinos para sua prática, perdendo apenas para os EUA. (ROSA e FOGAÇA, 2015, p. 232). 
197

 Grifo meu. 
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(compras, observação de pássaros, visita a locais históricos, atividades em parques 

temáticos); pelo meio de transporte utilizado (aéreo, rodoviário, marítimo); pela 

distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada da viagem (turismo regional, 

turismo nacional, turismo internacional); e pela maneira como se viaja e se hospeda 

(em grupo, em família, casal, sozinho). Desta maneira, por exemplo, se uma pessoa 

com mais de 65 anos, residente no Brasil, deseja visitar o centro histórico de Paris, 

sozinho e indo de avião para o destino, podemos dizer que sua viagem será 

enquadrada como turismo de terceira idade, com motivação histórico-cultural, de 

caráter internacional, com acomodação single, e com deslocamento aéreo. 

Na discussão desta dissertação, dentre todas as maneiras de se qualificar os 

segmentos de viagem, a que mais importará será a segmentação por motivação, ou 

seja, aquela que diferencia os turistas pelo objetivo de sua viagem, pelo que 

despertou o desejo de se deslocar para determinada localidade. Pois, se o turismo 

sexual deve ser pensando para além da questão da exploração sexual e percebido 

como um elemento essencial para determinadas pessoas ao decidirem viajar, ele 

pode ser – como, aliás, já vem sendo de certa maneira, através do turismo LGBT, 

dos cruzeiros para solteiros e das viagens de lua de mel – explorado como mais 

uma segmentação do mercado turístico. 

Definir o turismo sexual como um crime seria insensato, devido à variedade 

de encontros e relações que têm lugar neste fenômeno. Entretanto, não se pode 

negar a existência de atos ilegais estritamente relacionados com ele. Muito pelo 

contrário. Há práticas que devem ser sempre atacadas e denunciadas, já que ferem 

os códigos legais e os direitos humanos dos atores enredados em suas tramas. 

Destacamos o fato, visto no capítulo anterior, de que no Brasil a prostituição, em si, 

não constitui um crime, desde que seja realizada de forma voluntária, por pessoas 

maiores de idade e capazes. Já a exploração forçada de qualquer pessoa e as 

práticas sexuais envolvendo crianças e adolescentes são, sim, crimes previstos no 

Código Penal Brasileiro. 

Nas palavras de Giraldi e Martinez, em um artigo que aborda a questão do 

lenocínio no turismo sexual (2014, p. 186): 

 

No atual contexto da sociedade, não cabe mais presumir como crime 
a prática da prostituição, mas sim a conduta daquele que explora e 
vitimiza as mulheres com tal prática. Os valores vigentes atualmente 
na sociedade acerca da liberdade sexual individual são discutidos 
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abertamente nas famílias, escolas e até mesmo na mídia. A prática 
de atos sexuais mediante pagamento, desde que acordada, pode ser 
tratada como um simples contrato. O que nosso Código Penal prevê 
é a exploração humana por outrem. Nesse sentido, o assunto é 
sempre tratado com vistas a penalizar o explorador da atividade 
sexual e para o turismo sexual não há crime especificamente 
previsto, sendo tratado no âmbito geral da atividade. 

    

Desta maneira, as autoras demonstram que não há crime relacionado 

diretamente com a prática do turismo sexual, ainda que turistas sexuais possam se 

envolver em atos ilícitos, como se relacionar sexualmente com menores de idade. 

Fato ratificado por Sales (2015, p. 165), que afirma que o turismo sexual não é 

tipificado como crime pelo Estado brasileiro. Entretanto, conforme entendido pelo 

senso comum198, os praticantes do turismo sexual são considerados como 

pervertidos e exploradores, fato relatado por Silva (2013b, p. 188) quando destaca 

que “ser nomeado de ‘turista sexual’ passa a ser mais uma estratégia de acusação 

do que um termo utilizado para classificar determinados tipos de turismo, estrito 

senso”. Para ela isto acaba por estigmatizar turistas com determinadas 

características, quais sejam, homens, estrangeiros, que viajam sozinhos e que 

estejam na faixa etária entre 40 e 60 anos. Piscitelli (2016, p.1) discorre sobre isso 

quando afirma que “o turismo sexual parece ser definido no campo legal-jurídico 

brasileiro de forma diferente, como algo muito mais específico: a violação por 

estrangeiros das leis brasileiras que regulam o comportamento sexual”. Essas leis 

diriam respeito à pornografia, à sedução, ao estupro, à corrupção de menores e ao 

tráfico de mulheres. 

Logo, passando-se a compreender o turismo sexual de maneira mais ampla, 

como motivado por desejos, necessidades e fantasias sexuais, ainda que ocorram 

atos ilegais diretamente ligados a ele, não poderia ser definido como um crime, já 

que abrigaria, também, interações e relacionamentos sexuais lícitos. Por outro lado, 

significá-lo como um segmento do mercado turístico seria, provavelmente, uma 

melhor maneira de defini-lo, pois, além de abrigar práticas incentivadas pelos 

empresários e componentes do trade turístico – como determinados programas no 

turismo LGBT199, as viagens de lua de mel, as despedida de solteiros e os cruzeiros 

para solteiros de orientações sexuais diversas – não negaria a existência dos 

                                                             
198

 Que, como demonstra Marinho (2010), é altamente influenciado pelo que é divulgado pelas mídias em geral e 

incorporado aos discursos daqueles que não se dispõem a estudar mais profundamente o assunto em questão. 
199

 Tais como visitas à termas e saunas gays, onde relações sexuais podem ter lugar. 
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problemas inerentes a ele, como a exploração sexual, a pedofilia e o tráfico de 

pessoas. Apesar de parecer incoerente, esta lógica pode ser aplicada, por exemplo, 

ao ecoturismo, que prevê visitas a locais de proteção ambiental e natureza silvestre, 

mas que, ao ser mal planejado ou realizado de maneira arbitrária, por pessoas 

irresponsáveis e despreocupadas com as leis ambientais, causa danos irreparáveis, 

como a contaminação de rios, o contrabando de animais e espécimes vegetais, o 

desgaste do solo, dentre outros. Conceituar o ecoturismo como uma prática 

criminosa de agressão à natureza seria algo, certamente, estranho. Negar a 

existência de ações predatórias inseridas no fenômeno do ecoturismo seria algo, no 

mínimo, negligente. 

Assim, a proposta que terá lugar no próximo capítulo é a de uma 

reconceituação do termo “turismo sexual” – baseada nos olhares mais extensos de 

alguns dos trabalhos previamente analisados – procurando ampliar a visão 

predominante aceita de que ele é um sinônimo para a expressão “exploração 

sexual”, e passando a abrigar, entre seus variegados sentidos, a noção de que a 

sexualidade humana é muito mais rica e complexa do que os discursos moralizantes 

podem fazer pensar. Ela faz parte da vida dos seres humanos e se insere em sua 

cultura, na sua formação psicológica, nas suas necessidades fisiológicas e na 

interação com aqueles ao seu redor. Entretanto, enquanto isto não for feito, o 

turismo sexual permanecerá sendo mal compreendido e combatido por diferentes 

atores e instituições sociais. 

 

2.3.1 O combate ao turismo sexual 

 

Algumas propagandas governamentais e discursos de políticos no Brasil (em 

seus níveis municipal, estadual e federal), além de materiais produzidos por ONGs, 

trazem a condenação sumária do turismo sexual como fonte de exploração sexual. 

Isto se deve ao desconhecimento da totalidade do fenômeno, que abrange aspectos 

diversos daqueles apenas relacionados com a pedofilia, com os abusos sexuais e 

com o tráfico de pessoas. Hoje, o Brasil adota uma política de tolerância zero em 

relação ao turismo sexual. A Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo – órgão 

responsável pela promoção da imagem turística do país no exterior, proibiu a 

veiculação de cartazes que portassem imagens de mulheres de biquíni ou qualquer 

outro conteúdo de apelo erótico. No nordeste do país, agências de turismo 
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responsáveis por voos charters (fretados) a baixo custo estão sendo 

descredenciadas, uma vez que esta é a forma mais usual da entrada de turistas 

sexuais no país, segundo Cavalcanti (2007). A ex-presidente Dilma Rousseff 

declarou, durante o período da Copa do Mundo da FIFA realizada em território 

nacional no ano de 2014, que os turistas de todas as nações seriam muito bem 

vindos ao país, mas que o turismo sexual não seria tolerado, em nenhuma de suas 

expressões. (G1, 2016). 

O grande problema com a política de tolerância zero em relação ao turismo 

sexual é que ela acontece calcada em imagens moralistas, que apenas levam em 

conta a exploração sexual e a prostituição e que percebem a prostituta, ou qualquer 

mulher do país visitado, como uma vítima potencial e os turistas estrangeiros como 

predadores sexuais. Como se afirmou anteriormente, a prostituição de crianças e 

adolescentes deve ser duramente combatida, com todas as armas e ferramentas 

disponíveis, pois é um ato danoso e infesto, além de ser um crime previsto no 

Código Penal, que serve para garantir os direitos à infância destes indivíduos, bem 

como sua integridade física, psíquica e seu bem-estar geral. Entretanto, querer 

combater a livre escolha de uma pessoa, maior de idade e plena de suas faculdades 

mentais, de prestar serviços sexuais parece ser uma incoerência, baseada em 

estigmas e preconceitos, sem fundamentação legal para tanto. As mulheres que 

tiram da prostituição o seu sustento acabam por sofrer várias consequências, que 

vão desde o aumento do preconceito direcionado a elas, até a impossibilidade de 

realizarem, de maneira legal, a prestação de seus serviços. (PHETERSON, 2009). 

Para Giraldi e Martinez (2014), há um esforço constante de controle, ao 

mesmo tempo em que se explora a prostituição, ora por parte do estado, ora por 

parte da igreja ou, até mesmo, de ambos ao mesmo tempo. Para justificar tal 

controle são usadas, geralmente, escusas morais ou campanhas que atestam a 

necessidade de se promover cuidados com a saúde pública e que acusam a 

prostituição de ser uma atividade indecente, suja, pecaminosa e que acarreta a 

expansão de doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a gonorreia e a 

AIDS. A exploração é percebida através da coerção que estas mulheres sofrem e do 

pagamento de propina e favores sexuais em troca da pseudoliberdade de 

continuarem atuando sem serem molestadas. Miguel (2014) destaca que não se 

pode confundir descriminalização com legalização. No Brasil, apesar de não ser 

crime, a atividade da prostituição não é regulamentada e todo debate em torno desta 
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problemática acaba assumindo um caráter “consequencialista”, em que os 

argumentos defendidos se baseiam nos possíveis resultados esperados. Esta 

situação acaba por reforçar os abusos anteriormente expostos, uma vez que não há 

aparato legal que apoie as prostitutas na defesa do direito de prestarem seus 

serviços.  

Um exemplo de como o turismo sexual é mal compreendido está na 

campanha realizada pelo instituto Pró Vida – PE, intitulada “Pernambuco não te 

quer”200. Aliás, fica claro, ao se analisar o conteúdo do material veiculado pela 

instituição, que o desconhecimento ultrapassa a questão do turismo sexual e se 

estende para debates sobre gênero e sexualidade como um todo. No panfleto da 

campanha são apontados como indesejáveis para Pernambuco a prostituição, o 

turismo sexual, o “homossexualismo”, a pedofilia, e a exploração sexual de menores.  

As duas últimas são práticas ilegais, devendo ser, realmente, debeladas. Já os 

outros três itens constantes na listagem só podem ser julgados e execrados por 

pessoas que se valem de argumentos moralizantes e religiosos, principalmente 

quando se fala em “homossexualismo”, no lugar de homossexualidade. O termo 

usado na campanha traz o sufixo “ismo” que denota doença e é claramente 

preconceituoso em relação às pessoas de orientação sexual homoafetiva. 

Como foi visto, neste mesmo capítulo, há ações perversas que se desenrolam 

no interior do turismo sexual, como a exploração de crianças e adolescentes e o 

tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Parece óbvio que 

tais atos devem ser condenados, denunciados e, se possível, erradicados. É 

inegável que o turismo sexual é palco de perversões e injustiças, já que inúmeros 

trabalhos acadêmicos e matérias jornalísticas demonstraram que atividades 

aviltantes são engendradas sob seu domínio. Entretanto, parece muito mais sensato 

que o turismo sexual seja percebido como um fenômeno maior. Que seja 

reconhecido, também, como palco de relações saudáveis, edificantes e estimulantes 

em seu interior. E que o sexo, por si mesmo, não seja percebido como uma prática 

iníqua, mas que apresenta diversos matizes e gradientes que o abarcam, sendo 

parte da bagagem biopsicossocial e cultural da humanidade. Deste modo, o 

combate “ao” turismo sexual deveria ser transformado em combate às atividades 
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 Ver Figura 19, no Anexo I desta dissertação. 
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iníquas, ilegais e perversas que ocorrem “no” turismo sexual, que é maior que elas, 

ainda que as abarque. 
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3 TURISMO SEXUAL: AMPLIANDO HORIZONTES CONCEITUAIS 

 

Além da exploração sexual de pessoas, maiores ou menores de idade – que, 

indubitavelmente, é a sua face mais cruel e pérfida – e da prostituição, o turismo 

sexual também parece englobar uma série de encontros e relacionamentos que 

ocorrem de maneira livre e espontânea, nos quais a busca pela realização de 

desejos e necessidades se faz presente. Não são apenas homens heterossexuais 

os atores envolvidos neste fenômeno, mas também mulheres heterossexuais, além 

de homens e mulheres das mais variadas orientações e identidades de gênero. 

Conforme visto no capítulo anterior, muitos estudiosos do tema sinalizaram a 

possibilidade da ampliação do entendimento do turismo sexual e da elaboração de 

um novo conceito que abranja suas mais variadas manifestações. Quando se pensa 

em viagens onde o sexo parece ter lugar cativo, é improvável que a palavra lua de 

mel não surja na memória. 

Este tipo de viagem, que permeia o imaginário de muitos casais, geralmente 

ocorre após a cerimônia de casamento, civil ou religiosa – ou até mesmo de uniões 

estáveis – e, em um passado não muito distante, esteve ainda mais conectada com 

a sexualidade –principalmente heterossexual – do que na atualidade. Isto se deve à 

moral vigente até a criação da pílula anticoncepcional e da liberação sexual das 

mulheres, quando a virgindade feminina era vista como algo quase sagrado, uma 

questão de honra, sendo previsto em lei, em países como o Brasil, o rompimento de 

um enlace matrimonial caso se descobrisse que a noiva em questão não era casta. 

Assim, a lua de mel era o momento em que ocorreria o primeiro contato sexual entre 

os nubentes. Gama (2012) realiza um estudo sobre estas viagens e percebe que, 

atualmente, ainda que exista um apelo sexual permeando sua existência, para a 

maioria dos casais este já não é mais o momento da descoberta do corpo e da 

intimidade do parceiro, justamente pela questão da liberação sexual, mas uma 

ocasião privilegiada de estreitamento de laços e de vivência de momentos de prazer. 

Ainda assim, o sexo continua intimamente vinculado a este tipo de viagem, 

considerada pela autora como “mais que turística”, pois “simboliza uma nova vida, 

uma passagem, e por isso é considerada um ritual”. (GAMA, 2012, p. 68). 

Gama (2012) também relata a falta de consenso em relação às origens da 

viagem de lua de mel, mas ressalta que ela ainda é um acontecimento vultoso na 

vida de muitas pessoas. A autora realizou uma pesquisa com oito casais, sendo dois 
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provenientes de casamentos mais antigos, cinco com poucos anos de convivência e 

um recém-casado. A conclusão a que chegou é que, para os casais mais antigos, o 

local da viagem não importava tanto, já que o intuito principal da viagem era o de se 

criar uma intimidade no casal e realizar o defloramento da noiva. Hoje, já que este 

ritual quase não existe mais, os casais escolhem destinos específicos para 

conhecerem juntos, locais mais sofisticados ou que despertem certos interesses em 

serem visitados, ainda que também primem por momentos de intimidade a dois. 

Através de um amplo estudo focado nas Cataratas do Niágara, Dubinsky 

(1999) investigou as diversas etapas históricas por que passou aquele destino 

turístico norte-americano, até se reinventar como um local propício para receber 

casais heterossexuais, recém-casados, em lua de mel. Para a autora, as núpcias, ou 

noites subsequentes à cerimônia de matrimônio, são dedicadas, tradicionalmente, à 

realização da conjunção carnal entre os nubentes, sejam eles ainda virgens e 

inexperientes, ou já tendo mantido relações sexuais entre si ou em relacionamentos 

anteriores. Ainda que se possam realizar diversas atividades durante a viagem de 

lua de mel, certamente o sexo é parte integrante, e importante, deste tipo de 

experiência turística. 

Siqueira e Gama (2011, p. 51) se propuseram, em seu artigo, a pensar os 

diversos sentidos e significados da viagem de lua de mel, que eles relatam ser 

“conhecida como uma viagem a lazer, na qual o casal vivencia momentos de 

intimidade e privacidade mais acentuados do que aqueles vividos em seu cotidiano”. 

Os autores utilizam a música “Lua de mel”, de Lulu Santos, para falar do imaginário 

ligado a esse tipo de viagem, “[...] considerada como um momento de prazer, de 

felicidade, como uma espécie de paraíso no qual tudo é permitido ou que ao menos 

não acarrete à ideia de falta ou pecado” (SIQUEIRA; GAMA, 2011, p. 53). Nas 

conclusões de seu artigo, eles chamam a atenção para o fato de que o sexo entre os 

noivos é um dos momentos de maior significação, tanto para o casal quanto para o 

grupo a que pertence, ou seja, amigos e familiares. Nas palavras dos autores: 

 

O novo casal é agora socialmente autorizado a vivenciar 
experiências antes ‘interditas’, como as de natureza sexual – mesmo 
que essas experiências tenham sido vivenciadas antes do 
casamento e da viagem de lua de mel. Elas ainda guardam um valor 
significativo para o grupo e para os sujeitos envolvidos nela, que 
agora são os responsáveis por seus próprios destinos. A Lua de mel 
se caracteriza, portanto, como um momento carregado de 
significados peculiares representados na ideia do ineditismo, mesmo 



159 
 

que os envolvidos nessa experiência não se encaixem nos modelos 
ideais “puros”. Em outras palavras, ideologicamente o fato de já ter 
sido casado ou de ter mantido relações sexuais não anula a 
possibilidade de uma experiência aguardada para algum momento 
da vida do sujeito. Isso reveste a viagem de Lua de mel de sentidos 
diferentes de uma viagem a lazer: já que é única, deve ser especial e 
tudo nela deve acontecer conforme o planejado; deste modo, os 
momentos de prazer e deleite, e por outro lado as frustrações, são 
potencializados. (SIQUEIRA; GAMA, 2011, p. 61). 

  

Outro cenário propício aos encontros afetivo-sexuais é aquele composto pelos 

cruzeiros marítimos. Segundo Jiménez e López (2015, p. 714) a oportunidade de 

interação sexual entre pessoas solteiras, casadas, viúvas, divorciadas, jovens ou 

adultas é facilitada pela existência de viagens temáticas nestes grandes navios. Eles 

destacam a fama dos cruzeiros gays e ainda citam a existência de viagens temáticas 

para pessoas solteiras, viúvas ou separadas, em busca de um par romântico ou de 

experiências sexuais. Também aludem aos cruzeiros de lua de mel, onde casais 

recém-casados, ou que estejam comemorando bodas, embarcam com o desejo de 

estreitar laços e ampliar suas experiências românticas e sexuais. Para os autores, o 

barco se torna uma sede errante de encontros sexuais. 

Chamou a atenção, durante a realização do capítulo dois desta dissertação, a 

quantidade de autores201 que incluíam, direta ou indiretamente, o turismo LGBT na 

lógica do turismo sexual. Deste modo, intentando compreender a possível relação 

existente entre eles, optou-se pela realização de uma breve investigação acerca do 

segmento LGBT, e percebeu-se que, ainda que o sexo não seja o único motivador 

destes turistas202, que também procuram por diversificados modos de lazer e de 

cultura, em ambientes acolhedores e seguros para viverem suas experiências, sem 

medo da violência, do preconceito e da intolerância, as relações sexuais fazem parte 

dos desejos e fantasias de algumas dessas pessoas quando se deslocam para 

novos lugares.  

Segundo Dias et al. (2009), que produziram um artigo sobre as motivações do 

público homossexual na escolha de destinos turísticos, o segmento de mercado 

                                                             
201

 (OPPERMANN, 1999), (FEIJÓ, 2002), (DIAS FILHO, 2004), (CORDERO, 2008), (RYAN, 2010), (SILVA 

2013b), (MEDINA, 2015), (JIMÉNEZ; LÓPEZ, 2015). 
202

 Na realidade, praticamente todos os trabalhos apontam para a figura do homem homossexual, não tendo sido 

encontrados trabalhos que tratassem da motivação para viagens de pessoas transexuais, travestis, transgêneros ou 

de mulheres lésbicas.  
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LGBT203 teria surgido no ano de 1992, em Minneapolis, nos Estados Unidos, através 

da fundação da empresa RSPV Travel Productions, quando dois agentes de turismo 

pensaram em fretar um navio de cruzeiro exclusivamente para o público gay, o que 

acabou sendo um sucesso. Ao destacarem a importância, para as empresas da 

cadeia produtiva do turismo, de se conhecer as motivações que conduzem os 

turistas LGBT a realizar viagens para determinados destinos, os autores apontam, 

baseados em Silva (2006)204, que a maior parte deste público é composta por 

homens, que atuam nas mais diversas profissões, viajam sozinhos e possuem 

objetivos variados, “como encontrar um parceiro durante a viagem ou apenas 

conhecer destinos exóticos e diferentes” (DIAS et al., 2009, p. 4). Ao final do 

trabalho, eles elaboram um diagrama baseado, segundo os autores, na análise 

fatorial de dados realizada durante a feitura de suas pesquisas (Figura 4). Nela é 

possível perceber a presença do sexo, como uma motivação incluída no subgrupo 

nomeado de “prazer”. 

 

Figura 4 – Tipologias das motivações em turismo do público GLTB, segundo Dias et 
al. (2009). 

 

 

Fonte: Adaptado de Dias et al. (2009, p. 18). 

                                                             
203

 Os autores utilizam a sigla GLTB no trabalho original, entretanto, para manter a constância deste trabalho, 

optei pelo uso da sigla LGBT. 
204

 SILVA, Juliana Pinheiro. A influência do ambiente de hotéis na experiência de consumo homossexual. 

Trabalho de conclusão de curso de Hotelaria da UPFE, Recife, 2006. 
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Monterrubio (2008), em um artigo que pretende apontar os aspectos 

concorrentes do turismo gay, sugere que o sexo, aparentemente, é um fator 

relevante para os turistas homossexuais. Baseando-se em diversos artigos que 

revisa, o autor afirma que não se pode comprovar que relações sexuais são um fator 

motivacional para toda a população gay em geral, mas que as investigações de 

caráter local a que teve acesso apontam para o sexo como um aspecto significativo 

no turismo gay. Ele argumenta que seu objetivo com o trabalho não é postular que 

os fatores sexuais e de identidade estão sempre presentes nas escolhas feitas pelos 

turistas homoafetivos, mas que ambos são aspectos importantes no fenômeno do 

turismo gay e, também, que existem evidências empíricas que o fazem acreditar que 

o sexo é um aspecto frequentemente relevante nas viagens realizadas por homens 

gays. O autor se baseia nos trabalhos de Hughes (2002)205, Clift et al. (2002)206, Clift 

e Forrest (1999)207 e Waitt e Markwell (2006)208, e afirma que, apesar das variadas 

informações com relação à presença do sexo como fator motivacional para muitos 

turistas gays, concluir que ele é um fator motivacional dominante para os 

homossexuais em geral seria inapropriado.  

 Clift e Forrest (2010), que se propuseram a investigar o turismo e a “ecologia 

sexual”209 do homem gay210, apresentam uma pesquisa realizada na Inglaterra, com 

562 questionários válidos respondidos por homens homoafetivos. Buscando 

identificar a validade de quatro generalizações feitas sobre o turismo gay e as 

atividades sexuais, dentre as quais, a que afirma que apenas uma minoria 

substancial de homens gays eram motivados pela oportunidade de ter relações 

sexuais com outros homens em suas decisões sobre destinos para viajar, 

concluíram que um terço dos respondentes consideravam a oportunidade de sexo 

com outro homem gay como “muito importante” no planejamento da viagem. Além 

                                                             
205

 HUGHES, H. Gay men’s Holiday destination choice: a case of risk and avoidance. International Journal of 

Travel Research, vol. 4, p. 299 – 312. 2002. 
206

 CLIFT, S.; CALLISTER, C.; LUONGO, M. Gay man, holidays and sex: surveys of gay man visiting the 

London freedom fairs. In: CLIFT, S.; LUONGO, M.; CALLISTER, C. (Eds.). Gay tourism, identity and sex. 

London: Continuum, 2002. 
207

 CLIFT, S.; FORREST, S. Gay men and tourism: destinations and holiday motivations. Tourism 

Management. Vol. 20, N. 5, p. 615 – 625. (1999). 
208

 WAITT, G.; MARKWELL, K. Gay tourism: culture and context. New York: THHP, 2006. 
209

 Termo que os autores tomam emprestado de Rotello (1997), significando, para aquele autor, basicamente, o 

espectro completo de causas e efeitos que influenciam a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. 

Rotello, G. Sexual Ecology: AIDS and the destiny of gay man. New York: Dutton, 1997. Para Clift e Forrest 

(2010), o turismo sexual realizado por gays poderia ser uma das formas de disseminação de DSTs no mundo.  
210

 Livre referência ao título do artigo “Tourism and the sexual ecology of the gay man”.  
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disso, o estudo ainda apontou que, em comparação com pesquisas feitas com 

homens heterossexuais, a tendência de manter relações com novos parceiros 

sexuais durante as viagens é maior entre os homens gays211. É interessante a 

informação que os autores trazem de que a única localidade, fora do eixo Europa – 

Estados Unidos – Austrália, citada como uma “importante cidade gay” por um dos 

principais guias de viagens especializado em turismo gay, o Spartacus, foi o Rio de 

Janeiro. (CLIFT; FORREST, 2010, p. 185). Todavia, não se pode tomar o resultado 

de tal pesquisa como representativo da totalidade dos homens homossexuais que 

viajam, já que ela se restringiu a um público geograficamente circunscrito. 

Luongo (2010) explora a relação entre turistas gays e o sexo comercial na 

cidade de Nova Iorque. Ele destaca que o aumento no turismo gay nos Estados 

Unidos e na Europa é uma indicação de que as viagens são um componente 

importante no estilo de vida gay, e que mesmo que estas não sejam motivadas pela 

busca por sexo, podem colocar homens gays em situações oportunas para 

encontros sexuais que normalmente não encontrariam nos locais onde residem. 

Para o autor, ignorar o comportamento sexual dos homens gays durante as viagens 

seria o mesmo que ignorar o sexo em um contexto que, em certo sentido, define as 

características da vida desses homens. Luongo (2010) segue informando sobre uma 

série de guias turísticos e revistas voltadas para o público gay, além de inúmeros 

sítios da internet, com dicas de lazer, restauração, espetáculos, saunas, boates, 

clubes e, até mesmo, locais onde podem contratar serviços sexuais ou participar de 

“oportunidades sexuais212”. 

Buscando embasar com dados quantitativos seu artigo, Luongo (2010) 

realizou entrevistas com três empresários, donos de casas de banhos (saunas) da 

cidade de Nova Iorque e com cinco prostitutos (michês) que atuam na cidade. 

Quando perguntados sobre a presença de turistas em seus estabelecimentos, o 

primeiro dos empresários informou que perfaziam 35% da clientela; o segundo que 

seriam 45% dos clientes e o terceiro que deveriam variar entre 20% a 30% dos 

usuários, mas que em determinadas épocas do ano esse número poderia chegar a 

50%. (LUONGO, 2010, p. 120 – 121). Já os garotos de programa deram respostas 

que variavam de 20% a 72% dos seus fregueses. Tais dados parecem compactuar 
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 Com relação ao número de novas parcerias sexuais em viagens, 39, 2% dos homens heterossexuais as teriam, 

contra 55,3% dos homens homossexuais.  
212

 Situações de sexo casual. 
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com a ideia de que, em certos aspectos, o turismo LGBT possui uma ligação com o 

turismo sexual, já que o sexo permearia vivências significativas para a experiência 

do viajante durante a visita a um destino turístico. Entretanto, uma vez mais, por se 

tratar de uma pesquisa especificamente localizada, não deve ser representativa do 

público gay em geral. 

Mendoza (2014) publicou um artigo sobre a localidade de Puerto Vallarta, no 

México, que o autor afirma ser um “lugar” gay213 para o turismo internacional, 

considerado um destino “gay-friendly”, onde a prostituição masculina está 

diretamente conectada à atividade turística local. O autor percebe haver mais que 

apenas transações monetárias nas relações sexuais ocorridas no escopo do turismo 

sexual, mesmo entre os prestadores de serviços sexuais e os turistas, e entende 

que em Puerto Vallarta o discurso que atribui ao turismo sexual uma “força global 

opressora” não parece fazer muito sentido. Ainda que o trabalho de Mendoza (2014) 

esteja focado na prostituição ligada ao turismo sexual, amplia o olhar sobre a 

afirmação de que o turismo sexual é realizado apenas por homens heterossexuais 

que viajam para países subdesenvolvidos com a finalidade de explorar mulheres. 

Na “Enciclopedia del Turismo”, editada por Jafar Jafari (2000), Ryan (2000) 

ficou responsável por escrever o tópico nomeado “homosexualidad”. Nele, o autor 

afirmou que o turismo homossexual – como o denomina – possui dois componentes. 

O primeiro atrairia exclusivamente os homossexuais, e teria como exemplo as 

atividades e lugares indicados por “guias de viagem para gays”, como o Spartacus
214

 

e o Ferrari for Men, e por empresas como a Man Around. Ao entrar no site do guia 

Spartacus, percebe-se que tal componente parece estar diretamente ligado à oferta 

de eventos e espaços relacionados com a prática de atividades sexuais. Quanto ao 

segundo componente, ele seria procurado predominantemente pelo público 

homossexual, mas não estaria restrito a ele, pois seria de interesse para outras 

parcelas da sociedade, que Ryan (2000, p. 334) chama de “más tradicional”. 

Exemplos de tal componente seriam os carnavais e as paradas de gays e lésbicas, 

dos quais ele destaca os realizados nas cidades de São Francisco, nos Estados 

Unidos; e de Auckland e Sidney, na Austrália. 
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 Nas palavras de Mendoza (2014, p. 175): “[...] consolidation of Vallarta as a gay ‘place’ for international 

tourism”. 
214

 Ver Figura 24 no Anexo I. 
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Para Trigo (2009, p. 143), “o segmento homossexual tornou-se cada vez mais 

visível nas sociedades pós-industriais. Conquistou espaço na mídia, no campo das 

artes e cultura, tornou-se socialmente mais aceitável e, não menos importante, 

conquistou poder econômico e político”. Entretanto, o Brasil carrega consigo a 

mácula de ser o país onde mais se cometem crimes homofóbicos215, o que mostra 

que o preconceito e a intolerância relacionados à orientação sexual das pessoas 

homoafetivas ainda é grande e precisa ser combatida. Trigo (2009) destaca a luta 

travada, no país, por parte dos movimentos homossexuais para que fosse 

descriminalizada a prática homossexual que, no Código Penal Brasileiro, aparecia 

sob as formas de sodomia, uranismo216 e pederastia. Além disso, houve também 

uma luta internacional para a retirada do termo “homossexualismo217” que aparecia 

como uma doença constante da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

Ambas foram vencidas e, hoje, nem a homossexualidade é um crime no Brasil, nem 

é considerada como uma doença pelos órgãos internacionais de saúde. Ainda 

assim, vemos exemplos de desrespeito aos direitos individuais destas pessoas por 

parte de políticos e líderes religiosos que chegam a propor a adoção de medidas de 

“cura gay”218, com projetos encaminhados por deputados da chamada “bancada 

evangélica219”. 

Um ponto importante levantado por Trigo (2009), com relação ao tema 

debatido nesta dissertação, é sua afirmação de que “um erro comum é a confusão 

que se faz entre turismo GLS e turismo sexual”. (2009, p. 152). O autor segue 

afirmando que “sob este ponto de vista, as viagens de lua-de-mel seriam turismo 

sexual, assim como muitas viagens envolvendo homens e mulheres heterossexuais” 

(Id.). Ele afasta qualquer tipo de manifestação existente no turismo LGBT – como as 

expostas por Luongo (2010), Clift e Forrest (2010) e Mendonza (2014) – do turismo 

sexual, afirmando que “as características do público GLS são mais ligadas à cultura, 

artes, esportes e meio ambiente” (Trigo, 2009). Ao ler estas últimas palavras, o 
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 Segundo a jornalista Jéssica Fernandes, na matéria “Homofobia: discussão evoluiu, mas Brasil é campeão de 

crimes. In: https://noticias.terra.com.br/brasil/homofobia-discussao-evoluiu-mas-brasil-e-campeao-em-crimes,83 

10ccc080c5b410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 
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 Sinônimo de homossexualidade, significa “inversão sexual”.  
217

 O sufixo “ismo” denota o caráter de doença. 
218

 Conforme nos lembram Diehl e Vieira (2013, p. 180): “A homossexualidade é uma variação normal da 

sexualidade, sem conotação de doença, desvio ou perversão, portanto, a homossexualidade não é uma condição 

passível de tratamento ou de ‘cura’, ou seja, não cabe neste sentido qualquer tipo de intervenção na tentativa de 

‘reversão’ para a heterossexualidade, simplesmente porque esta é predominante em nossa sociedade”.  
219

 Ver matéria “Entenda o projeto de ‘cura gay’, em: http://www.ebc.com.br/cidadania/2013/06/entenda-o-

projeto-de-cura-gay.  
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termo “mais ligadas” não denota totalidade, como o faria a expressão “unicamente 

ligadas”, por exemplo. E, ainda que as principais características relacionadas ao 

segmento LGBT façam referência à cultura, às artes, aos esportes e ao meio 

ambiente, seria insensato acreditar que solapariam completamente a sexualidade do 

público LGBT enquanto seus representantes encontram-se viajando. A lógica de 

Trigo (2009) é de difícil digestão, pois parece sugerir que apenas as pessoas 

heterossexuais mantêm em atividade os seus mecanismos sexuais enquanto 

realizam viagens turísticas. 

Buscando compreender o que chamou de “(sex)usualidade no turismo LGBT”, 

Moreira (2017) percebeu o quanto ainda são mal compreendidos, por parte da 

academia, os termos e conceitos utilizados para nomear o turismo realizado por 

pessoas LGBT. O autor nos brinda com dois parágrafos de sua dissertação, 

afirmando que: 

 

Ao contrário de minha posição, o estado da arte acerca da 
segmentação LGBT no campo de estudos do Turismo sequer 
reconhecia as amplas possibilidades características dessa 
população. Ainda que diferentes nomenclaturas tenham sido 
empregadas ao longo dos tempos, a segmentação não segmenta 
apenas a população LGBT, mas segmenta quais LGBT podem ser 
turistas. Esses textos, em geral, referem-se ao segmento como 
Turismo para Gays e Lésbicas (OLIVEIRA, 2002),Turismo 
Homossexual (TREVISAN, 2006) ou Turismo GLS (ANGELI, 1999; 
TRIGO, 2009). Do mesmo modo, este é o único segmento no 
qual a busca pelo prazer sexual é expressivamente e 
abertamente autorizada, já que o Turismo Sexual é censurado 
em torno de outros sentidos. Isso não quer dizer que as 

referências em questão não reconheçam os estigmas e 
marginalizações impostas a essa população. Pelo contrário. 
Apenas que definem os LGBT a partir de um perfil 
socioeconômico, no qual a disponibilidade de renda, em 
decorrência de uma suposta inexistência de família e filhos, 
seria o fator determinante para o maior dispêndio financeiro em 
atividades culturais e de lazer. Tal abordagem acaba por 
invisibilizar não apenas as letras suprimidas da sigla, mas também as 
infinitas possibilidades de ser e estar no mundo desses sujeitos. Isso 
ocorre, sobretudo, por causa da abordagem dominante no 
campo de estudos do Turismo, que o enxerga, antes de tudo, 
como um produto220 (MOESCH, 2000)221. (MOREIRA, 2017, p. 15 - 

16).  
  

                                                             
220

 Grifos meus. 
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 Esta referência encontra-se ao fim da passagem original retirada da dissertação de Moreira (2017) e, por ter 

sido utilizada, também, nesta dissertação, encontra-se na lista das referências bibliográficas, ao fim desta. 
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Assim, no corrente ano de 2017, Moreira (2017) nos alerta sobre a fragilidade dos 

conceitos e ideias divulgados e difundidos por uma série de estudiosos do fenômeno 

do turismo, principalmente no que diz respeito às segmentações do mercado, no 

caso de sua dissertação, especificamente, o turismo LGBT. Isto serve, também, para 

as ideias defendidas neste trabalho, que buscam ampliar a visão ainda estreita 

acerca do turismo sexual, percebendo suas nuances, sua amplitude e sua 

complexidade. 

Moreira (2017), que se define como um “sujeito-pesquisador-ativista” e que 

caracteriza sua produção como uma “pesquisa-resistência”, afirma que: 

 

[...] me preocupa e me convoca à pesquisa o modo como o Turismo 
voltado às pessoas LGBT é fundamentado tanto academicamente 
quanto mercadologicamente, bem como a relação entre tais modos 
de saber e fazer. Como já citado, as produções científicas existentes 
a esse respeito têm validado as práticas do mercado e apresentado 
exclusivamente como justificativa a definição de um perfil econômico 
de um determinado consumidor LGBT e o seu potencial retorno 
financeiro. Por sua vez, as práticas de mercado, validadas pela 
academia, produzem um estereótipo deturpado sobre os sujeitos 
LGBT, sob a premissa de esse ser um segmento com retorno 
financeiro acima da média dos demais segmentos. Assim 
compreendido, o mercado não tem como alvo o sujeito LGBT, 
suas demandas históricas, sociais, políticas e culturais, mas o 
seu potencial retorno financeiro222, seu pink money223. (MOREIRA, 

2017, p. 25 – 26). 

 

Percebe-se, pois, a crítica feita por Moreira (2017) com relação às definições e 

conceituações adotadas pela academia e que se baseiam somente na ótica e na 

lógica mercadológica da atividade do turismo. Em outra passagem, o autor ressalta 

que “a não ser que a academia compreenda o Turismo exclusivamente como uma 

atividade econômica de distribuição de capital ao redor do planeta, não há outra via 

se não romper com a assimilação dos discursos produzidos pelo mercado em 

detrimento da própria capacidade de produzi-los” (MOREIRA, 2017, p. 85). Ainda 

que se entenda a segmentação turística como uma ferramenta de marketing 

utilizada pelo trade turístico para potencializar lucros e possibilitar atendimentos 

direcionados e de qualidade, a menos que a academia se perceba apenas como um 

apêndice do mercado – unicamente voltada para a chancela de suas práticas – e 
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 Grifos meus. 
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 Segundo o autor “termo utilizado no mercado e na academia para designar o dinheiro trazido pelo consumidor 

LGBT” (MOREIRA, 2017, p. 26). 
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não como um local de pensamento, curiosidade e questionamentos, esquecer-se do 

lado humano do fenômeno soa como uma falha epistemológica. Da mesma maneira 

que Moreira (2017) contesta o foco da segmentação LGBT, calcado nas benesses 

econômicas, pode se objetar a ideia de que a existência do turismo sexual, enquanto 

segmento, se daria apenas na medida em que um mercado formal fosse estruturado 

ao seu redor. De fato, diversas ações fundamentadas no sexo são planejadas e 

organizadas pelo trade, como fica claro ao se pensar nas viagens para solteiros e de 

lua de mel, e de diversos programas e opções de diversão ligadas ao segmento 

LGBT. Mas há uma negação do vínculo entre tais práticas e o sexo, que aparece 

sublimado, nas entrelinhas, de maneira implícita. Certamente isto se deve à 

condenação moral sofrida pela livre expressão da sexualidade humana, como foi 

visto no primeiro capítulo desta dissertação. O sexo não deve ser entendido como 

inerentemente mal ou perverso, mas como um ato carregado de significados 

culturais, sociais, biológicos e psicológicos, parte relevante da vida de cada ser 

humano, estando ele envolvido em uma viagem ou não. Assim, negar a sexualidade 

dos turistas, imputando-a apenas àqueles que procuram os serviços de prostitutas 

enquanto estão nos destinos visitados é fechar os olhos para um fenômeno muito 

mais amplo e complexo, e desperdiçar um rico campo de investigação científica 

atrelada ao estudo do turismo. 

Moreira (2017), ao analisar o material gráfico produzido pela Embratur, 

referente à campanha de divulgação do Brasil como um destino turístico LGBT na 

Espanha e chamada “¡Trae Tus Colores!”, assevera que “os locais ofertados 

remetem ao imaginário da busca pela experimentação sexual, seja através da 

estetização do belo (tendas), pela disposição dos corpos em interação/contato 

(bares, cafeterías), ou ainda pela oferta indireta do sexo (saunas, clubs)”. Através de 

sua fala percebe-se que o sexo é, sim, entendido como uma parte importante da 

vivência do turista LGBT por parte de órgãos oficiais e de prestadores de serviços 

ligados ao turismo224. Sobre a vinculação da oferta de sexo com o público LGBT, 

feita pelo mercado turístico, Moreira (2017, p. 86) exprime sua opinião da seguinte 

maneira: 

 

                                                             
224

 Um exemplo disso pode ser conferido no site da Guiya Editora – empresa que se auto-intitula a “Primeira e 

única editora dedicada a guias gays impressos e on-line de capitais brasileiras” – através da apreciação das 

propagandas contidas em seus guias disponíveis de forma on-line. São anúncios de locadoras de vídeos, sex 

shoppings, motéis e, até mesmo, duchas íntimas para sexo anal. (Ver Figuras 20 a 23 no Anexo I). 
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Penso que se é ofertado a mim sexo é porque há o entendimento de 
que eu demando por sexo. E se eu demando por sexo é por que algo 
o censura em mim. Se há a oferta de sexo para um segmento de 
mercado, significa que há o reconhecimento de uma demanda por 
sexo contingenciada por esse mesmo mercado. Um pouco mais 
além, se há a oferta de sexo para um segmento específico, que é o 
LGBT, significa dizer que a população LGBT tem como uma de suas 
especificidades o sexo reprimido por algo/alguém. 

 

Esta é mais uma passagem em que se nota a existência da oferta de sexo ao 

público LGBT, por parte do mercado turístico. Entretanto, não soa como uma oferta 

de relacionamento com profissionais do sexo (michês), que envolva diretamente 

algum tipo de troca monetária por relações sexuais, como ocorre na prostituição. 

Parece estar mais conectado com a possibilidade de encontros sexuais por parte 

daqueles que frequentam os ambientes indicados (saunas, boates, clubes) ou os 

eventos sugeridos (festas, paradas), de maneira fortuita, casualmente. Tais 

interações sexuais brotariam durante o tempo de lazer e divertimento, estando 

dispostas como a cereja que encima o bolo. A crítica de Moreira (2017) é mais 

profunda, e ele se ressente pela percepção que o mercado turístico apresenta, ao 

entender a pessoa LGBT como um ser estrita e unicamente sexual – algo que ela 

não é, pois é muito mais complexa, já que humana. Ele também se questiona acerca 

da necessidade da existência de tais espaços enclausurados e separados dos 

demais, já que o ideal seria a liberdade de exprimir seus desejos e sentimentos em 

qualquer local público, como é dado às pessoas heterossexuais. E o fato de ser 

desta maneira o faz clamar, não pela reverência e orgulho do segmento LGBT,  nem 

pela percepção de que tal modelo exista para preservar sua integridade física e 

moral, mas pela possibilidade da construção de um mundo – não igualitário, uma 

vez que a pluralidade é marca indelével dos seres humanos, e o que torna suas 

individualidades possíveis – mais tolerante e inclusivo. Em suas palavras “não se 

trata, portanto, quando proponho a problematização do Turismo LGBT, de negar a 

busca pelo prazer sexual por sujeitos LGBT, mas problematizar a produção dessa 

demanda, como uma forma de controle sexual do sujeito LGBT” (MOREIRA, 2017, 

p. 86). 

Ainda pensando na crítica de Moreira (2017), ao analisar o único livro 

produzido no Brasil que versa exclusivamente sobre a relação entre turismo e 

homossexualidade, escrito por Oliveira (2002), no qual o autor se preocupa em 

traçar breves históricos sobre ambos os temas e a maneira como eles dialogam, fica 
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claro o predomínio da lógica do mercado. Nesta obra, o Oliveira (2002) ressalta a 

importância econômica do segmento, afirmando que “os turistas gays e as turistas 

lésbicas podem contribuir muito para elevar a renda de algumas regiões brasileiras” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 33). É possível que o autor não faça referência aos transexuais, 

travestis e transgêneros, pois na época em que foi escrito ainda imperava a visão de 

grupos homossexuais definida pela sigla GLS, posteriormente substituída pela 

LGBT. Oliveira (2002) também destaca o poder econômico dos turistas gays, que 

teriam gastos maiores que os heterossexuais devido ao fato de não terem filhos e 

receberem altos salários. Este tipo de discurso pode causar a falsa impressão de 

que todos os turistas gays são ricos, o que certamente não é verdade, já que se 

encontram homossexuais em todas as camadas sociais existentes. Ademais, já é 

possível, legalmente, que casais homoafetivos adotem filhos em alguns países do 

mundo, como o Brasil, além de existirem técnicas de inseminação artificial que 

permitem gerar filhos com a carga genética de, ao menos, um dos pais, o que 

também compromete a visão de que casais gays ou lésbicos não possuem filhos. 

Todavia, a partir do momento em que foi assimilado como um segmento do mercado 

turístico, o turismo LGBT pode contribuir, sim, com o desenvolvimento econômico da 

região onde estiver sendo praticado, além de ser uma ferramenta para o combate ao 

preconceito e para a ampliação da autoestima daqueles que dele usufruem. 

Oliveira (2009) segue explicando a lógica dos chamados destinos “gay & 

lesbian friendly”
225

, ou seja, locais que oferecem diversificados serviços direcionados 

a este público e que adotam medidas que garantam seu bom atendimento, sua 

segurança e satisfação. Ele acredita que o Brasil precisa se enquadrar neste modelo 

para atrair maiores demandas de turistas com este perfil e ressalta que cidades 

como Rio de Janeiro e São Paulo, devido aos espaços dedicados ao público LGBT e 

aos eventos como as “paradas gays”, possuem condições para se tornarem “gay & 

lesbian friendly”.  

Assim como Trigo (2009), Oliveira não relaciona o turismo LGBT com o 

turismo sexual, aliás, nem chega a tocar neste assunto durante todo o livro. Mais 

uma vez, isto parece um pouco incoerente. Certamente, a busca pela privacidade e 

pela proteção em destinos amigáveis é a principal motivação do público LGBT 
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 Em tradução livre: Amigáveis aos gays e às lésbicas. 
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quando planeja uma viagem, já que em muitas partes do mundo a violência226 contra 

os membros de cada uma das letras desta sigla é uma realidade cruel. Ainda assim, 

como já foi visto anteriormente, é difícil acreditar que os turistas LGBTs, ao contrário 

dos “turistas homens heterossexuais brancos ricos e de países economicamente 

desenvolvidos” – o arquétipo do turista sexual segundo a visão calcada na lógica da 

exploração sexual – consigam deixar em estado latente, durante todo o seu tempo 

de viagem, os desejos e fantasias sexuais que os habitam no dia-a-dia. Se apenas o 

turista sexual arquetípico existisse, como explicar, por exemplo, a prostituição de 

travestis e de homens ligada ao turismo e, até mesmo, a exploração sexual de 

meninos e adolescentes do sexo masculino em destinos turísticos? Parece não 

haver como fazê-lo. 

Se as viagens de lua de mel, em geral, os cruzeiros para solteiros de qualquer 

orientação sexual, e determinadas experiências vinculadas diretamente ao público 

LGBT, são organizados, planejados e comercializados, e possuem fantasias, 

desejos e necessidades sexuais ligados a eles – o que os inserem, ainda que não os 

delimitem, na lógica ampliada do turismo sexual – e se os encontros casuais que 

podem ocorrer entre qualquer turista e outra pessoa no destino visitado – 

independentemente da motivação que inicialmente o fez viajar – também podem 

desembocar em relacionamentos sexuais durante as viagens, será realmente 

sensato pensar no turismo sexual somente como uma atividade perversa – uma 

espécie de crime – e apenas realizada por um grupo muito restrito de pessoas, quais 

sejam, aquelas que se enquadram na figura arquetípica calcada na lógica da 

sinonímia com a exploração sexual? Ou será que ele poderia ser compreendido, 

também, como mais um segmento do mercado turístico que visa, como o fazem 

todos os outros, ao atendimento de necessidades e de desejos que, apesar dos 

efeitos negativos dele decorrentes, é capaz de gerar renda e benesses para os 

destinos, para o trade turístico e para os próprios turistas?  

Entendendo, após todas as análises críticas realizadas durante a elaboração 

desta dissertação, que o turismo sexual deveria ser compreendido como um 
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 Armas (2008, p. 65) chama atenção para o fato de que “em cerca de 70 países do mundo a homossexualidade 

é um crime” e que “no Sudão, Arábia Saudita, Afeganistão, Paquistão, Irã e Mauritânia, existe a possiblidade 

legal de sentenças de morte serem aplicadas” aos homossexuais. Os casos mais extremos se dão em países 

muçulmanos, devido a regras religiosas rigidamente aplicadas. Entretanto, em praticamente qualquer parte do 

mundo ocidental existe a prática de ações homofóbicas, em que pessoas homoafetivas são vítimas de preconceito 

e de violência física e psicológica, ações estas praticadas por indivíduos intolerantes, incapazes de reconhecer e 

respeitar as diferenças e as escolhas pessoais de terceiros. 
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fenômeno complexo e multifacetado, da mesma forma que a sexualidade humana o 

é – enquanto fenômeno biopsicossocial – e tomando como base as proposições de 

expansão do entendimento e de redefinição do termo “turismo sexual”, sugeridas por 

diversos autores, a última seção deste capítulo apresentará uma proposta de 

reconceituação do termo em questão. Tal conceito, imperfeito e transitório, é a 

tentativa de se produzir uma imagem, um instantâneo do pensamento acadêmico 

atual acerca da discussão do turismo sexual que, assim como uma foto tirada em 

movimento, certamente conterá borrões e suscitará a necessidade de muitos 

retoques posteriores. Todavia, apesar de estar condenada ao esmaecimento trazido 

pelas areias do tempo, esta chapa servirá como uma prova de que um aprendiz de 

fotografia, com ajuda de grandes mestres, tentou enquadrar, à sua maneira, o objeto 

que lhe despertou o interesse e a curiosidade. 

 

3.1 TURISMO SEXUAL: UMA PROPOSTA DE RECONCEITUAÇÃO 

 

Compreender o que seja um conceito, filosoficamente falando, não é das 

tarefas mais simples. Diversos estudiosos da epistemologia procuram explicar como 

as definições e os conceitos são construídos, difundidos e aceitos pela comunidade 

científica e pela sociedade em geral. Para Ranghetti (2014, p.54), por exemplo, 

“conceitos são construtos que servem para comunicar experiências com sentido 

próprio e, para isto, faz-se necessário criar uma nova maneira de ver as coisas”. Em 

seu “Dicionário de Filosofia”, Abbagnano (2003, p. 164) afirma que “embora o 

conceito seja normalmente indicado por um nome não é nome, já que diferentes 

nomes podem exprimir o mesmo conceito ou diferentes conceitos podem ser 

indicados, por equivoco, pelo mesmo nome”. O autor segue dizendo que “a função 

primeira e fundamental do conceito é a mesma da linguagem227, isto é, a 

comunicação” (Id.), sendo a sua função lógica “[...] a da suposição pela qual, em 

todos os complexos em que entra, o conceito está no lugar das coisas significadas” 

(ABBAGNANO, 2003, p. 167). Já Schlüter (2003, p. 57) percebe os conceitos como 

“abstrações, construções mentais de uma realidade objetiva e socialmente definida”. 

                                                             
227

 Sobre a questão da língua, Da Matta (1981, p. 35) afirma que ela está inserida no plano da linguística “esfera 

de consciência absolutamente básica na transmissão, invenção e produção de todo conhecimento e cultura. 

Elemento ou meio sem o qual todos os outros não poderiam existir, já que sem uma linguagem articulada seria 

impossível apreender o mundo, torna-lo conhecido e manipulável por meio de um esquema de categorias 

ordenadas”. 
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A autora ainda entende que o sentido de um conceito pode mudar, não sendo, 

portanto, fixo. Moesch (2000, p. 31) ressalta que “ao criar conceitos é necessário 

considerar as propriedades que os caracterizam: classificação, conteúdo, 

generalidade e abstração”. Na visão de Koselleck (2002, p. 136) “um conceito 

relaciona-se sempre àquilo que se quer compreender, sendo, portanto, a relação 

entre o conceito e o conteúdo a ser compreendido, ou tornado inteligível, uma 

relação necessariamente tensa”. Isto ocorreria porque, para o autor, “todo conceito 

não é apenas efetivo enquanto fenômeno linguístico; ele é também imediatamente 

indicativo de algo que se situa para além da língua” (Id.). 

Em uma obra dedicada à metodologia da investigação científica aplicada às 

Ciências Sociais, Martins e Theóphilo (2009) destacam a importância da utilização 

precisa dos conceitos durante a busca de soluções para problemas de pesquisa. 

Sem isto, para os autores, pode haver um comprometimento da validade e da 

confiabilidade dos resultados alcançados e surgirem contradições sobre o fenômeno 

estudado. Segundo eles, os conceitos “são palavras que expressam uma abstração 

intelectualizada da ideia de um fenômeno ou de um objeto observado” (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009, p. 33). Os autores ainda procuram explicar como os conceitos 

são definidos. Nas suas palavras: 

 

Pode-se compreender a conceituação de um conceito como um 
processo que parte do meio em que se vive: estímulos dos sujeitos, 
objetos e acontecimentos geram impressões que são mentalmente 
elaboradas ao nível da intuição, resultando em percepções, e por fim 
são enunciados os conceitos, constituídos de traços essenciais do 
percebido. O processo envolve abstração e generalização: isolar 
aspectos, características ou propriedades de determinados objetos, 
sujeitos e acontecimentos – abstrair –, compor o conceito de forma 
que a explicação-conceito possa ser extrapolada a outros elementos 
do universo de onde foi observada a amostra.  (MARTINS; 
THEÓPHILO, 2009, p. 33). 

 

O doutor em filosofia Hardy-Vallée (2013), que dedicou um livro inteiro para 

tentar explicar o que é um conceito, principia a versar sobre o tema asseverando 

que “um conceito, regra geral, é um particular, como uma mesa e uma cadeira, com 

a diferença de que ele é mental228” (2013, p. 16). Ele afirma que “um conceito 

representa uma categoria de objetos, de eventos ou de situações e pode ser 

expresso por uma ou mais palavras” (Id.). No caso da presente dissertação, o 
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 Grifos de Hardy-Vallée. 
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conceito analisado é representado pela expressão “turismo sexual”. Hardy-Vallée 

ainda destaca que “o conceito é a unidade primeira do pensamento e do 

conhecimento: só pensamos e conhecemos na medida em que manipulamos 

conceitos” que, portanto, ocupam uma posição central na atividade cognitiva 

humana (Id.). Ele propõe um resumo das ideias que conformam um conceito ou, em 

outras palavras, um conceito de “conceito”: 

 

Os conceitos são universais229 abstratos230, organizados 
sistematicamente231, que aplicam a representação de propriedades 
invariantes232 de uma categoria a objetos particulares em função de 
um critério233. O conceito serve diferentes funções epistemológicas 
(inferência, categorização, gnosiologia, linguagem) e metafísicas 
(taxonomia normativa e modalidade). (HARDY-VALLÉE, 2013, p. 20). 

 

Uma questão interessante sobre os conceitos, segundo Hardy-Vallée (2013), 

e que ilustra a proposta de reconceituação do termo “Turismo Sexual” é a de suas 

estruturas vertical e horizontal. Em relação à estrutura vertical, ela se divide em 

gênero e espécie. Exemplificando, nas palavras do autor, “os conceitos mais gerais 

(artefato, animal) contêm outros menos gerais (artefato, animal), que por sua vez 

contêm conceitos mais específicos (martelo, cão). A extensão dos mais específicos 

está incluída na dos mais gerais” (HARDY-VALLÉE, 2013, p. 92). Assim, todos os 

martelos são considerados artefatos, mas nem todo artefato é um martelo. Já “a 

intensão dos conceitos mais gerais faz parte da dos mais específicos, mas a 

recíproca não é verdadeira” (Id.). Ou seja, toda propriedade atribuída a um artefato 

estão presentes em um martelo, mas nem todas as propriedades de um martelo são, 

também, propriedades de todas as outras ferramentas. 

Sobre a estrutura horizontal, o autor afirma que “podemos determinar, para 

um nível de generalidade, vários conceitos de mesmo nível” (HARDY-VALLÉE, 
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 Segundo Hardy-Vallée: “Qualidades possuídas por todos os membros da categoria”. (2013, p.19). 
230

 Segundo Hardy-Vallée: “Essa abstração pode ser adquirida por diferentes vias e representar a categoria sob 

diferentes formatos”. (id.). Isto também significa que o conceito não é a coisa em si, mas uma representação da 

mesma. 
231

 Segundo Hardy-Vallée: “As coisas podem ser agrupadas em categorias e as categorias também podem, por 

seu turno, ser agrupadas em categorias de ordem superior”. (id.).  
232

 Segundo Hardy-Vallée: “O invariante recebe geralmente duas acepções: uniformidade e estabilidade. 

Segundo a primeira, compreender a invariância supõe o conhecimento de propriedades que se aplicam a todos os 

membros de uma categoria. O conceito ÁRVORE permite conhecer o que não varia de uma árvore para outra 

(funções vitais, anatomia etc.), o que torna possível o conhecimento da árvore enquanto árvore. Na segunda, 

compreender a invariância equivale a conhecer propriedades que perduram”. (2013, p. 23). 
233

 Segundo Hardy-Vallée: “O conceito deve especificar uma regra que permita estatuir sobre a inclusão da coisa 

na categoria”. (2013, p. 19). 
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2013, p. 93 – 94). Para tanto ele usa o exemplo do conceito de “Cão”, que abarca os 

conceitos de “Pastor Alemão”, “Poodle” e “Fox Terrier”, por exemplo, já que cada um 

dos termos que designa raças caninas participa da extensão do termo “Cão”, e este 

participa da intensão de cada um daqueles. Todavia, ainda que os conceitos que 

definem cada uma das raças estejam em um mesmo nível, eles não são idênticos. 

Eles possuem uma intensão relativamente idêntica e uma extensão completamente 

diferente. Assim, tal lógica pode ser aplicada com relação ao conceito de “Turismo 

Sexual”, que participaria da intenção dos conceitos de “Prostituição”, “Exploração 

Sexual”, “Viagem de Lua de Mel”, “Despedida de Solteiro”, “Viagens para Solteiros” 

e “Programação Sexual voltada ao Público LGBT”, quando qualquer um deles 

estiver diretamente ligado à prática da atividade turística, enquanto todos eles 

participam da extensão de “Turismo Sexual” seguindo a mesma lógica. 

Já Wilson (2005) se propôs a desenvolver uma ferramenta que ajudasse 

estudantes e acadêmicos a “pensar com conceitos”. O autor alega que “são poucos 

os conceitos que não abordamos de modo até certo ponto subjetivo e 

preconceituoso” (WILSON, 2005, p.20), o que acarreta no uso destes conceitos 

“como armas, em vez de analisá-los como tema de estudo” (Id.). Isto pôde ser 

percebido em alguns dos trabalhos acadêmicos examinados na seção 3.2 desta 

dissertação, como aqueles produzidos por autoras feministas de viés ideológico 

radical e por autores legalistas234. Ainda sobre esta questão, Wilson (2005, p.21) diz 

que “quem cede ao desejo de dar lições de moral, não consegue conversar a 

respeito de conceitos e só sabe fazer preleções com235 eles”. Wilson também 

discorre sobre a existência de conceitos que se referem “a coisas que podem não ter 

um único traço em comum, mas que estão associadas por um conjunto de traços 

característicos, mas não essenciais” (WILSON, 2005, p. 28). Talvez seja este o caso 

do turismo sexual, pois, tentar equiparar uma situação de abuso sexual infantil por 

um turista, com a viagem de lua de mel de um casal apaixonado, parece ser uma 

tarefa árdua. Entretanto, parece existir, sim, um ponto de contato entre os dois 

exemplos citados: a realização de desejos, fantasias e necessidades através dos 

atos sexuais. Por mais que as situações sejam completamente diversas – a primeira, 

inclusive, ilegal e moralmente repreensível – ainda assim, ambas têm como pano de 
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fundo a prática de uma relação sexual. Vivenciar a própria sexualidade não é um 

crime, desde que se respeitem as leis referentes ao comportamento sexual de 

determinado local. Voltando ao exemplo de um ecoturista utilizado anteriormente, se 

este turista resolve se embrenhar no mato para roubar uma muda de bromélia ou, 

ainda que não tenha a expertise necessária, decide acender uma fogueira que 

termine por causar um incêndio florestal de grandes proporções – ambos 

considerados atos ilícitos e condenáveis em áreas de proteção ambiental, ao menos 

no Brasil – ainda assim ele será contabilizado nas estatísticas mercadológicas e 

reconhecido como um praticante de ecoturismo. O ato impensado dos ecoturistas 

não desabona o ecoturismo enquanto prática, da mesma forma que a interação 

sexual criminosa de um turista com uma adolescente prostituída não deveria 

condenar a relação existente entre o sexo e o turismo, e transformando o termo 

“turismo sexual” em sinônimo de crime ou exploração sexual. 

Outro ponto importante destacado por Wilson (2005) é o que diz respeito à 

atribuição de significados a um conceito. Ele sugere que só após se realizar uma 

análise profunda de um conceito e observar toda ou, ao menos, grande parte de 

suas potenciais ocorrências é que se pode estabelecer que “dentre todos estes 

possíveis significados da palavra x, o mais razoável e mais útil é atribuir-lhe o 

significado y; deste modo, podemos usar a palavra x com rendimento máximo” 

(WILSON, 2005, p. 36 – 37).  

Em relação ao presente estudo, após a análise de diversos discursos 

realizados por acadêmicos e pesquisadores do fenômeno do turismo sexual, parece 

fazer mais sentido que os conceitos mais amplos236 – que superam a sinonímia do 

fenômeno frente à exploração sexual e à prostituição – incluindo tanto as práticas 

lícitas, quanto as ilícitas, e realizadas não só por homens heterossexuais, mas 

também por homens e mulheres das mais variadas orientações e identidades 

sexuais, sejam adotados como os mais adequados para se reportarem ao turismo 

sexual. Desta forma será possível estabelecer uma reconceituação abrangente e 

que dê conta dos aspectos a ele inerentes.   

Becker (2007, p. 146) lembra que “todos nós trabalhamos com conceitos. O 

tempo todo. Não temos escolha”. Baseando-se nas palavras de Hebert Blumer ele 

afirma que não é possível haver ciência sem conceitos já que “sem eles, não 
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sabemos para onde olhar, o que procurar, ou como reconhecer o que estamos 

procurando quando encontramos” (Id.). O autor chama a atenção para o que define 

como uma falácia, que “as coisas com os mesmos nomes são as mesmas. Não são, 

pelo menos não de maneira óbvia; por isso estudar ‘a mesma coisa’ muitas vezes 

não é em absoluto estudar a mesma coisa, apenas algo que as pessoas decidiram 

chamar pelo mesmo nome237” ( BECKER, 2007, p. 122). Isto, sem dúvida, se aplica 

ao objeto de estudo desta dissertação, uma vez que todas as obras analisadas 

previamente demonstram haver formas muito diversas de se entender aquilo que por 

diferentes autores foi chamado de “turismo sexual”.  

Becker (2007) ainda ressalta a inviabilidade de se dividir em diversos 

pequenos conceitos algo que pode ser compreendido de forma mais ampla, o que 

parece acontecer com alguns teóricos do turismo sexual. Afinal, como foi visto no 

decorrer do trabalho, além do termo “turismo sexual” alguns outros foram cunhados, 

em língua portuguesa, com a intenção de servir de sinônimo para ele ou explicar 

algum de seus aspectos mais específicos. São eles “sexo-turismo”, uma tradução 

simples do termo em inglês “sex tourism”, “prostiturismo” e “turismo de prostituição”, 

com clara referência à procura dos serviços sexuais prestados por prostitutas(os) 

durante as viagens, “pornoturismo”, agregando a ideia de pornografia ao turismo e, 

ainda, o “circuito” que caracterizaria o movimento permanente de pessoas, por 

lugares variados, em todas as épocas do ano e conjugando, simultaneamente, lazer 

e sexo. Isto parece ser um indício de que o conceito de turismo sexual, restrito à 

sinonímia de “exploração sexual”, seria incapaz de cobrir toda a amplitude da 

complexidade do fenômeno que procura nomear. Novas palavras foram cunhadas 

para tentar dar conta das nuances existentes nas relações sexuais que se 

desenrolam durante as viagens turísticas ou para buscar uma diferença em relação 

ao termo “turismo sexual”, já que este estaria embebido em significados puramente 

negativos. Entretanto, o conceito de turismo sexual pode ser ampliado, com vistas a 

desconectar-se da equivalência com a exploração sexual e com a prostituição, a que 

vem sendo atrelado. Assim, ele seria capaz de contemplar as diferentes 
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manifestações que ocorrem em seu interior. Becker (2007, p. 251), citando Alfred 

Lindesmith238, afirma que “é correto mudar, a meio caminho, a definição do que 

estamos estudando”. A isto é que se propõe este trabalho.  

A busca pelo entendimento e pela ampliação do conceito de “turismo sexual” 

se justifica na intenção de nortear os estudos turísticos que busquem debater 

questões relacionadas com os potenciais vínculos estabelecidos entre a sexualidade 

humana e o fenômeno do turismo. Para Alves (2011, p. 608) aqueles que realizam 

pesquisas relacionadas com o turismo devem “voltar-se para a busca do 

significado239 das coisas, porque este tem um papel organizador240 nos seres 

humanos”. Como “coisas”, a autora nomeia fenômenos, manifestações, ocorrências, 

fatos, eventos, vivências, ideias e sentimentos, e afirma que são elas que “dão 

molde à vida das pessoas”. (2011, p. 610). Além disso, tais significados passam a 

ser partilhados culturalmente, organizando grupos sociais ao redor de tais 

representações e simbolismos. A autora também destaca a importância da posição 

crítica e reflexiva, adotadas quando se realiza uma pesquisa qualitativa, e insere a 

temática do turismo sexual em uma “segmentação emergente” que passa a se 

institucionalizar no campo dos estudos turísticos. 

O conceito é uma peça fundamental na construção da teoria que é, segundo 

Dencker (2003, p. 259), sistematizada por evidências empíricas e ordenados pelo 

uso da capacidade de reflexão. Nas palavras da autora “reunir, sistematizar e 

interpretar as pesquisas, construindo a teoria, é um elemento fundamental para o 

desenvolvimento do conhecimento científico”. Para ela, “sem o desenvolvimento de 

um conhecimento teórico, construído a partir de métodos e técnicas de pesquisa 

científica, não é possível a realização de pesquisas com a qualidade e a 

profundidade que o turismo requer” (Id.). Assim, da mesma forma que vem 

ocorrendo nesta dissertação, outros estudiosos podem entender que a questão da 

conceituação do turismo sexual seja uma ferramenta para auxiliar na delimitação do 

objeto que está sendo averiguado.  

Dencker (2007, p. 51) também alude ao fato de que, no estudo do turismo, 

não vem sendo dada a atenção necessária à pesquisa e à investigação, uma vez 

que grande parte dos cursos superiores da área possui ênfase profissionalizante, o 
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que acarreta em uma profusão de trabalhos acadêmicos com parca fundamentação 

teórica e grande quantidade de estudos descritivos241, sem a preocupação com uma 

reflexão densa em relação ao fenômeno estudado. Para a autora, mais trabalhos 

deveriam ser feitos buscando ampliar o cabedal teórico do turismo, ao invés dos 

trabalhos de pesquisas aplicadas e de elaborações estatísticas, que acabam por 

pouco auxiliarem em análises eficientes da realidade. A proposta do presente 

capítulo é, justamente, ampliar esse debate teórico relacionado com o chamado 

“turismo sexual”, para que se possa compreender a parcela do fenômeno estudado 

no derradeiro capítulo da dissertação. 

Assim, após todas as análises realizadas nas obras selecionadas e das 

investigações acerca da natureza dos conceitos, uma proposta de conceituar o 

turismo sexual, de forma que sua complexidade esteja presente, e que ele não seja 

percebido apenas como sinônimo de prostituição ou exploração sexual - ainda que 

não se possa desconsiderar a existência de ambas as manifestações em seu interior 

– seria entendê-lo como: um fenômeno que se desenrola no interior do espaço 

turístico, tendo as atividades sexuais entre os turistas, ou deles com autóctones ou 

residentes locais242, de maneira remunerada ou não, como sua característica 

precípua, podendo ser considerada a intenção de se relacionar sexualmente com 

outras pessoas a motivação principal da viagem em questão, mas não descartando 

as oportunidades fortuitas que possam surgir durante visita a uma determinada 

localidade, nem os atos ilegais que nele se desenrolam. Desta forma, atividades 

como a prostituição, as viagens de lua de mel, determinados eventos e serviços 

ofertados na segmentação LGBT, os encontros casuais e as viagens para solteiros, 

apesar de conformarem acontecimentos multifacetados e mais amplos do que uma 

relação sexual – esta também podendo ser entendida de maneiras várias243 – 

seriam partes integrantes do turismo sexual. A exploração sexual não deve ser 

desconsiderada neste cenário, uma vez que é um fato estabelecido, que acontece 
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nos mesmos espaços em que ocorrem os encontros lícitos, utilizando-se, também, 

da infraestrutura turística disponível. Não se deve perder de vista que, mesmo um 

turista que esteja visitando um destino, por exemplo, para participar de uma reunião 

de negócios ou com o intuito de realizar visitas a atrativos culturais, ou a seus 

amigos e familiares, pode se envolver em alguma interação sexual, viabilizada por 

oportunidades casuais e passíveis de despertar sua libido. Assim, mesmo que a 

motivação inicial do turista em questão para realizar tal viagem não tenha ligação 

direta com sua sexualidade, esta encontra-se inextrincavelmente conectada ao se 

ser ainda que em estado latente, e pode suscitar novas motivações durante o tempo 

de estadia no destino, o que termina por inserir o acontecimento na lógica do turismo 

sexual.  

Com isto, a classificação de turista sexual não ficaria restrita somente àqueles 

que têm como motivação principal para sua viagem o encontro sexual com uma ou 

mais pessoas, de maneira remunerada. Ela seria mais ampla e perderia o sentido 

pejorativo que a envolve atualmente, e que se baseia na caracterização da atividade 

sexual como algo perverso. O turismo sexual passaria a ser visto de maneira 

relevante, e o interesse das pessoas em realizar viagens com tal perfil, seria 

compreendido como parte das necessidades e desejos de natureza biopsicossocial 

do ser humano. Se quem escala montanhas escarpadas, pedala em mountain bikes 

por trilhas sinuosas, desce rios caudalosos em botes infláveis e salta de precipícios 

atado em uma corda de bungee jump é considerado um “turista de aventura”, por 

que não classificar como “turista sexual” quem vive a experiência da primeira noite 

de sexo com seu cônjuge na sua viagem de núpcias, ou quem contrata os serviços 

de uma prostituta durante uma noite no destino visitado, ou aquele que se envolve 

sexualmente com um companheiro de excursão, ou alguém que encontra uma 

companhia do mesmo sexo para, juntos, vivenciarem as potencialidades de suas 

sexualidades? Perceber a complexidade das relações sexuais humanas é buscar 

atenuar os discursos moralistas e hipócritas e ampliar as possibilidades de 

interações humanas através delas. 

Buscando facilitar a visualização e o entendimento do conceito de turismo 

sexual proposto, foi criada, com base nas ideias contidas nas obras dos diversos 

autores utilizadas nesta dissertação, uma representação gráfica (Figura 5) que 

aponta os principais aspectos abordados. Ocupando a posição central em um 

quadro que representa o espaço turístico, ou seja, o local onde a atividade turística 
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tem lugar, o turismo sexual se conecta, através das atividades sexuais, com 

diferentes acontecimentos relacionados, em certa medida, a ele – a prostituição, a 

exploração sexual, o tráfico de pessoas, o turismo LGBT, as viagens de lua de mel e 

as viagens para solteiros. Assim, não abrangendo qualquer um deles em sua 

totalidade, nem sendo por eles completamente abarcado, o turismo sexual seria 

composto pelos momentos de interação sexual entre turistas e autóctones ou 

moradores locais, e também os próprios turistas. Isto poderia se dar através da 

prestação de serviços sexuais, de maneira espontânea – com base no desejo mútuo 

dos atores que se encontram envolvidos em uma relação sexual – e, ainda que 

ilegalmente, nos casos de exploração sexual, onde uma das partes não participa da 

atividade de forma consentida.  

 

Figura 5 – Modelo da visão ampliada do conceito de “turismo sexual”, com base nas 
ideias defendidas pelos diversos estudiosos do fenômeno. 

 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

A exploração sexual, obviamente, também está inserida neste diagrama como 

parte integrante do turismo sexual, sem que se esqueça de que ela é igualmente 
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praticada, por “não-turistas”. Ela se localizaria na interseção entre a prostituição e o 

tráfico de pessoas, já que é comum aos dois fenômenos, mas não seria 

completamente contida nem pela primeira – que pode ser realizada de forma 

voluntária por maiores de idade, independentemente de sexo e orientação de gênero 

– nem pelo último – uma vez que nele são contabilizadas, também, as pessoas que 

espontaneamente viajam para atuar com a prostituição, mas que precisam de algum 

tipo de auxílio para entrar em outros países, como foi visto no primeiro capítulo desta 

dissertação244. Por fim, turistas que tenham se deslocado para um destino, com 

qualquer tipo de motivação inicial, podem, de maneira fortuita, se ver enredados em 

encontros sexuais, pagos ou não, no local visitado. Como exemplo podemos citar 

um turista de negócios que, em seu horário livre, solicitou os serviços de uma 

prostitua ou dois ecoturistas que, durante uma excursão se conheceram e se 

sentiram mutuamente atraídos e, posteriormente, se relacionaram sexualmente 

ainda no destino visitado.  

Outra possibilidade em relação ao termo “turismo sexual” poderia ser o seu 

abandono e substituição pelos termos “exploração sexual no turismo” e “exploração 

sexual infanto-juvenil no turismo” – no caso de envolvimento com menores de idade 

– onde a conotação negativa da expressão incidiria no substantivo “exploração”, ao 

invés do que acontece com o termo “turismo sexual”, no qual a carga negativa recai 

sobre o adjetivo “sexual”, o que parece condenar toda e qualquer prática relacionada 

com a sexualidade humana. Assim, a visão restrita do fenômeno seria mantida, sem 

prejuízo para os defensores do viés exclusivamente negativo da interação entre 

turismo e sexo. Desta forma, os casos de pedofilia, tráfico de pessoas com fins 

sexuais e a exploração da sexualidade alheia, ligados ao fenômeno do turismo, 

estariam abarcados de forma total, e poderiam ser representados através do 

diagrama da Figura 6. Toda e qualquer relação diversa destas e que envolvam o 

sexo e o turismo deixariam de ser nominadas ou poderiam ser chamadas, 

simplesmente, de “relações sexuais no turismo”, ou no caso específico da 

prostituição adulta e legal, “prostituição no turismo”.  
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Figura 6 – Alcance do termo “exploração sexual no turismo”. 

 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Por tudo o que foi visto no primeiro capítulo desta dissertação, com relação à 

sexualidade humana, sua complexidade e multidimensionalidade, parece 

extremamente incoerente que o termo “turismo sexual” permaneça sendo utilizado 

como simples sinônimo para a expressão “exploração sexual”, já que a 

perversidade, a vilania e a imoralidade são subjetividades impostas ao termo e não 

características imanentes e intrínsecas do sexo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca por entender a adequação do conceito de turismo sexual com a 

realidade que ele pretende explicar, foi realizada uma análise crítica de numerosas 

obras acadêmicas sobre a temática, permitindo um exercício de reconceituação do 

mesmo, ao se perceber que o sentido usualmente empregado, de sinonímia com a 

exploração sexual e com a prostituição, não era suficiente para dar conta de toda 

sua complexidade. Para tanto, intentou-se compreender a pluralidade da 

sexualidade humana, fugindo de sua visão atrelada ao pecado original da cultura 

judaico-cristã, e destacando suas características positivas e edificantes. Com isto, o 

arquétipo do turista sexual, um homem heterossexual, proveniente de países 

desenvolvidos, que explora a sexualidade de mulheres, crianças e adolescentes, 

durante o período de visita a destinos cuja economia é considerada 

subdesenvolvida, deixa de fazer sentido como representação hegemônica do 

fenômeno. Além dele, novas personagens passam a fazer parte do elenco daqueles 

que se encontram à caça de experiências sexuais durante suas viagens, incluindo 

mulheres heterossexuais e homens e mulheres homossexuais, dentre outros 

representantes de gêneros variados. 

A hipótese de que a conceituação de turismo sexual como sinônimo de 

exploração da sexualidade alheia, de relações sexuais pagas e de aliciamento de 

pessoas para fins libidinosos, não dá conta de explicar toda a complexidade do 

fenômeno em questão foi ratificada já que, como foi visto no primeiro capítulo deste 

trabalho, a sexualidade humana transcende as práticas consideradas ilegais, e as 

interações sociais proporcionadas pela atividade turística ampliam as possibilidades 

de encontros sexuais – casuais ou não –, o que torna o turismo sexual maior do que 

o perfil negativo a ele imposto, através de discursos moralistas e dogmáticos. 

Para tanto, foram apresentados de dados e fatos que apontaram para a 

existência de aspectos muito mais abrangentes e positivos com relação às práticas 

sexuais. Neste primeiro capítulo, também teve lugar uma investigação acerca da 

prostituição feminina adulta, que permitiu perceber que, ainda que existam mulheres 

em situação de exploração, esta não é a realidade da maioria delas que, portanto, 

não devem ser percebidas como vítimas incapazes, mas como sujeitos de direito e 

senhoras de suas escolhas.  
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O primeiro capítulo do trabalho ainda serviu para demonstrar que, somente 

após as revoluções Francesa e Industrial, a partir do final do século XVIII, e como 

parte da lógica de uma sociedade capitalista, encabeçada pela burguesia 

ascendente – na qual os trabalhadores, com o passar do tempo, conquistaram 

direitos, como maiores salários, jornadas de trabalho reduzidas e férias 

remuneradas – é que se pode falar do turismo como um fenômeno moderno, que 

somente se tornou massificado em meados do século XX, após a Segunda Guerra 

Mundial.  

O capítulo seguinte foi o palco da análise crítica de uma série de definições 

acerca do fenômeno do turismo sexual, produzidas por estudiosos brasileiros e 

estrangeiros, e que culminou com a proposta de reconceituação do termo “turismo 

sexual” no terceiro e último capítulo da dissertação. As palavras, através de suas 

acepções e conceitos, são ferramentas fundamentais na construção do saber 

acadêmico e científico. Como a língua é uma entidade viva, já que reflete e dialoga 

com o cotidiano das sociedades pela qual é utilizada, as palavras tornam-se sujeitas 

às mudanças e adaptações através do tempo. Quando elas parecem não mais 

abarcar, completamente, o objeto ou a manifestação que deveriam significar – como 

ocorreu com o termo “turismo sexual”, que passou a ser questionado ao longo dos 

anos por pesquisadores do tema – é chegada a hora de serem repensadas, 

redimensionadas, reinterpretadas e ressignificadas.  

Muitas palavras e expressões, ao longo da história, passaram a abarcar 

novos sentidos, devido, por exemplo, às inovadoras tecnologias que foram sendo 

integradas nos objetos que descreviam. “Avião”, “telefone” e “televisão”, são 

algumas delas, já que, apesar de tais dispositivos manterem suas essências 

inalteradas, evoluíram a ponto de não mais se assemelharem com suas formas 

originais. Mudanças sociais e culturais também são amostras de como um termo 

pode receber outras acepções e permanecer sendo utilizado para descrever 

determinadas atividades. Neste trabalho isto pode ser visto não só durante a 

proposta de alteração do conceito de turismo sexual, mas também com relação ao 

vocábulo “prostituição”. Atualmente inserida em um contexto capitalista neoliberal de 

mercado, esta atividade é entendida, basicamente, como relações sexuais 

realizadas em troca de pagamento em dinheiro ou outra benesse. Todavia, o mesmo 

termo é utilizado para se referir às práticas pretéritas, onde o sexo se via envolvido 

em práticas religiosas e como parte da hospitalidade de determinados povos.  Ao se 



185 
 

perceber que, efetivamente, uma série de eventos, serviços e viagens 

comercializados pelo trade turístico, e livres de qualquer traço de ilegalidade – como 

os cruzeiros para solteiros, determinados programas direcionados ao público LGBT, 

os hotéis adult-only e as viagens de lua de mel – possuem o sexo como parte 

integrante da experiência proposta, passa a fazer sentido a ampliação do conceito 

de turismo sexual, que além de englobar tais vivências, permaneceria abarcando, 

também, todas as práticas ilegais diretamente relacionadas a ele.  

Assim, ao se admitir a ampliação do nexo do turismo sexual, para além da 

exploração sexual e da prostituição, combatê-lo seria não compreendê-lo como um 

fenômeno complexo, capaz de abarcar, também, relacionamentos profícuos e lícitos, 

e de proporcionar momentos de prazer, de autoconhecimento, de inter-

relacionamento e de felicidade mútua àqueles que o vivenciam. Encarar o turismo 

sexual como algo inerentemente nefasto é abraçar o discurso moralista e dogmático, 

calcado nas ideias judaico-cristãs de pecado e sujidade, o que contribui para 

estigmatizar pessoas (maiores de idade e capazes) que conscientemente atuam 

como prostitutas e aqueles que se acham inclinados a pagar pelos serviços 

prestados por elas, almejando a realização de desejos e fantasias. 

Não tivemos, nesta dissertação, a pretensão de esgotar as possibilidades de 

pesquisa em relação à temática do turismo sexual, pelo contrário, o trabalho se 

apresenta como mais um degrau desbastado na rocha bruta da montanha do 

conhecimento, cujo cume sempre ocultado por densa neblina, nem ousamos divisar. 

Entretanto, nesta escalada sem fim, cada patamar atingido é como uma pequena 

peça de quebra-cabeça que, ao ser posta em seu lugar, nos ajuda a ter uma noção 

da figura por se revelar. Novos estudos sobre o fenômeno do turismo sexual, tema 

rico e ainda pouco explorado pela academia, certamente serão desenvolvidos e 

auxiliarão àqueles que se interessam pela sexualidade humana e pelo turismo. 

Esperamos ter contribuído, com nossa pequena peça, para o delineamento de uma 

imagem um pouco mais nítida do turismo sexual, da maneira como ele vem sendo 

entendido atualmente.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Figuras. 

 

Figura 7 – Resultados da ferramenta de busca do Portal de periódicos da 
CAPES/MEC, entrada do termo em inglês: “Sex tourism”. 

 

 
Fonte: http://www.periodicos.capes.gov.br/. 

 

 
Figura 8 – Resultados da ferramenta de busca do Portal de Periódicos da 
CAPES/MEC, entrada do termo em português/espanhol: “Turismo sexual”. 

 

 
Fonte: http://www.periodicos.capes.gov.br/. 



205 
 

 
Figura 9 – Resultados da ferramenta de busca do Banco de Teses & Dissertações 

da CAPES.  
 

 
Fonte: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/. 

 

Figura 10 – Reportagem do jornal O Globo sobre sites que vendem turismo sexual 
no Brasil. 

 
Fonte: https://oglobo.globo.com/brasil/levantamento-mostra-que-mais-de-3-mil-sites-vendem-turismo-

sexual-no-brasil-16581696 
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Figura 11 – Site da Norwegian Cruise Line, empresa de cruzeiros com destaque 
para viagens de solteiros. 

 

 
Fonte: https://www.ncl.com/br/pt/freestyle-cruise/solo-cruising 

 

Figura 12 – Blog oficial da empresa de cruzeiros Norwegian, com dicas para os 
melhores cruzeiros para solteiros. 

 

 
Fonte: https://www.ncl.com/br/pt/travel-blog/cruises-for-singles 
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Figura 13 – Site do resort Barceló Bávaro Beach, restrito para adultos, na República 
Dominicana. 

 

 
Fonte: https://www.barcelo.com/pt/hoteis/republica-dominicana/punta-cana-praia-bavaro/barcelo-

bavaro-beach/ 

 

Figura 14 – Festival “Punta Cana Singles Week 2017”, evento especial para solteiros 
organizado na República Dominicana. 

 
Fonte: http://hispaniclatinonewsandevents.network/punta-cana-singles-week-2017-dominican-

republic/ 
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Figura 15 – Empresa especializada em cruzeiros gays, Atlantis Events. 

 
Fonte: https://www.dreamlines.com.br/companhia/atlantis-events 

 

 
Figura 16 – Site de venda de pacotes turísticos para público gay, especificamente 

para os chamados “Ursos”, homens de compleição física ancha e torso hisurto. 

  
Fonte: http://friendlytur.com.br/?p=2129 
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Figura 17 – Página principal do site Wiki Sex Guide, com informações para viajantes 
em busca de sexo pelo mundo, destaque para a cidade do Rio de Janeiro que 

aparece em primeiro lugar do Ranking Top 10. 
 

 
Fonte: http://www.wikisexguide.com/wiki/Main_Page 

 

 

Figura 18 – Artigo do Site Wiki Sex Guide falando sobre a legalidade da prática 
sexual nos países da América do Sul. 

 
 

Fonte: http://www.wikisexguide.com/wiki/South_America 
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Figura 19 – Campanha Pernambuco não te quer. 
 

 
Fonte: Pró-Vida PE. 

 
 
 

Figura 20 – Página inicial do site da Guiya Editora, especializada em guias para o 
público gay no Brasil. 

 

 
 

Fonte: https://issuu.com/guiya-editora 
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Figura 21 – Propaganda do Klub Meetings na edição mai/jul - 2017 do Rio Guia Gay 
produzido pela Guiya Editora. 

 

 

Fonte: https://issuu.com/guiya-editora/docs/rio_guia_gay_3_edicao_2017_rio_gay_ 

 

Figura 22 – Detalhe da propaganda da videolocadora Amor Devasso, na edição 
set/nov – 2015 do Guia Rio Gay produzido pela Guiya Editora. 

 

  

Fonte: https://issuu.com/guiya-editora/docs/rio_guia_gay_-_rio_gay_guide_-_2 
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Figura 23 – Propaganda de higienizador íntimo na edição fev/abr – 2017 do Guia Rio 
Gay produzido pela Guiya Editora. 

 

 Fonte: https://issuu.com/guiya-editora/docs/guia-gay-rio-gay-guide 

 

Figura 23 – Página inicial do guia de viagens gay Spartacus, com claras referências 
à atividade sexual em suas imagens. 

 

 

Fonte: http://www.spartacusworld.com/en 
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ANEXO II: Capítulos I a V do Título VI “Dos crimes contra a dignidade sexual”, do 
Código Penal Brasileiro atualizado. 

 

 
TÍTULO VI 

DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES 
CAPÍTULO I 

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL 

 TÍTULO VI 

DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL 
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

CAPÍTULO I 

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL 
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Estupro 

Art. 213 - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave 
ameaça: 

Pena - reclusão, de três a oito anos. 
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos: (Incluído pela Lei nº 

8.069, de 1990) 
Pena - reclusão de quatro a dez anos. (Redação dada pela Lei nº 8.069, de 

1990) (Revogado pela Lei n.º 9.281, de 4.6.1996) 
Pena - reclusão, de seis a dez anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 

25.7.1990) 

Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

§ 1o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é 
menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 

§ 2o  Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 
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Atentado violento ao pudor  (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar 

ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: Vide 
Lei nº 8.072, de 25.7.90  (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão de dois a sete anos.  (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos: (Incluído pela Lei nº 

8.069, de 1990)   (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)        Pena - reclusão de 
três a nove anos.(Redação dada pela Lei nº 8.069, de 1990)  (Revogado pela Lei n.º 
9.281, de 4.6.1996 

Pena - reclusão, de seis a dez anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 
25.7.1990)  (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Posse sexual mediante fraude 
Art. 215 - Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude: 
Art. 215. Ter conjunção carnal com mulher, mediante fraude: (Redação dada 

pela Lei nº 11.106, de 2005) 
Pena - reclusão, de um a três anos. 
Parágrafo único - Se o crime é praticado contra mulher virgem, menor de 18 

(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos. 

Violação sexual mediante fraude (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 
2009) 

Art. 215.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, 
mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de 
vontade da vítima: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, 
de 2009) 

Parágrafo único.  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem 
econômica, aplica-se também multa. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Atentado ao pudor mediante fraude (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Art. 216 - Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que 

com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: 
Art. 216. Induzir alguém, mediante fraude, a praticar ou submeter-se à prática 

de ato libidinoso diverso da conjunção carnal: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 
2005)  (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de um a dois anos. (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Parágrafo único - Se a ofendida é menor de dezoito e maior de quatorze 

anos:  (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.  (Revogado pela Lei nº 12.015, de 

2009) 
Parágrafo único. Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) 

anos: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) (Revogado pela Lei nº 12.015, de 
2009)   

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 
11.106, de 2005)  (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 



215 
 

Assédio sexual (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001) 

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 
sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função." (Incluído pela Lei 
nº 10.224, de 15 de 2001) 

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 
2001) 

Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001) 

§ 2o  A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos. 
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

CAPÍTULO II 

DA SEDUÇÃO E DA CORRUPÇÃO DE MENORES 

CAPÍTULO II 

DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL 
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Sedução                 (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
Art. 217 - Seduzir mulher virgem, menor de dezoito anos e maior de quatorze, e ter 
com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável 
confiança:               (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)   
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.                (Revogado pela Lei nº 11.106, de 
2005) 

Estupro de vulnerável (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 
14 (catorze) anos:             (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.            (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

§ 1o  Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 
alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode 
oferecer resistência.              (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 2o  (VETADO)                (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 3o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:           (Incluído 
pela Lei nº 12.015, de 2009) 
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Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.             (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

§ 4o  Se da conduta resulta morte:             (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.            (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

Corrupção de menores 

Art. 218 - Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de quatorze e menor 
de dezoito anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo 
ou presenciá-lo: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

Art. 218.  Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de 
outrem:             (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.          (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

Parágrafo único.  (VETADO).              (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 
adolescente              (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Art. 218-A.  Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou 
induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer 
lascívia própria ou de outrem:            (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.              (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 
vulnerável              (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou 

adolescente ou de vulnerável.            (Redação dada pela Lei nº 12.978, de 2014) 

Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 
exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, 
facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:             (Incluído pela Lei nº 12.015, 
de 2009) 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.             (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 
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§ 1o  Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 
também multa.               (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 2o  Incorre nas mesmas penas:               (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 
18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste 
artigo;              (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem 
as práticas referidas no caput deste artigo.             (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 

§ 3o  Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da condenação 
a cassação da licença de localização e de funcionamento do 
estabelecimento.              (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

CAPÍTULO III 

DO RAPTO 
(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 

Rapto violento ou mediante fraude                (Revogado pela Lei nº 11.106, de 
2005) 
Art. 219 - Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude, para 
fim libidinoso:                  (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.                (Revogado pela Lei nº 11.106, de 
2005) 
Rapto consensual               (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
Art. 220 - Se a raptada é maior de catorze anos e menor de vinte e um, e o rapto se 
dá com seu consentimento:                  (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
Pena - detenção, de um a três anos.                  (Revogado pela Lei nº 11.106, de 
2005) 
Diminuição de pena              (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
Art. 221 - É diminuída de um terço a pena, se o rapto é para fim de casamento, e de 
metade, se o agente, sem ter praticado com a vítima qualquer ato libidinoso, a 
restitue à liberdade ou a coloca em lugar seguro, à disposição da 
família.               (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
Concurso de rapto e outro crime                (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
Art. 222 - Se o agente, ao efetuar o rapto, ou em seguida a este, pratica outro crime 
contra a raptada, aplicam-se cumulativamente a pena correspondente ao rapto e a 
cominada ao outro crime.        (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Formas qualificadas      (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 
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Art. 223 - Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave:            (Vide 
Lei nº 8.072, de 25.7.90)                (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.              (Revogado pela Lei nº 12.015, 
de 2009) 

Pena - reclusão, de oito a doze anos.              (Redação dada pela Lei nº 8.072, 
de 25.7.1990)              (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Parágrafo único - Se do fato resulta a morte:               (Revogado pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de oito a vinte anos.               (Revogado pela Lei nº 12.015, 
de 2009) 

Pena - reclusão, de doze a vinte e cinco anos.              (Redação dada pela Lei 
nº 8.072, de 25.7.1990)             (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Presunção de violência                   (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima: (Vide Lei nº 8.072, de 

25.7.90)               (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 
a) não é maior de catorze anos;             (Revogado pela Lei nº 12.015, de 

2009) 
b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta 

circunstância;               (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 
c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.              (Revogado 

pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Ação penal 

Art. 225 - Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede 
mediante queixa. 

 § 1º - Procede-se, entretanto, mediante ação pública: 
I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, sem 

privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família; 
II - se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de 

padrasto, tutor ou curador. 
§ 2º - No caso do nº I do parágrafo anterior, a ação do Ministério Público 

depende de representação. 

Art. 225.  Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se 
mediante ação penal pública condicionada à representação.             (Redação dada 
pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Parágrafo único.  Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública 
incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa 
vulnerável.             (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Aumento de pena 

Art. 226 - A pena é aumentada de quarta parte: 
I - se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas; 
II - se o agente é ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou curador, 
preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre 
ela; 
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Art. 226. A pena é aumentada:                (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 
2005)  

I - de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais 
pessoas;                (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) 

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, 
companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer 
outro título tem autoridade sobre ela;            (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 
2005) 

III - se o agente é casado.             (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 

CAPÍTULO V 
DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE MULHERES 

CAPÍTULO V 
DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOAS 

(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) 

CAPÍTULO V 

DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE  PROSTITUIÇÃO OU 
OUTRA FORMA DE  EXPLORAÇÃO SEXUAL 

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Mediação para servir a lascívia de outrem 

Art. 227 - Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem: 

Pena - reclusão, de um a três anos. 

§ 1º - Se a vítima é maior de catorze e menor de dezoito anos, ou se o agente é seu 
ascendente, descendente, marido, irmão, tutor ou curador ou pessoa a que esteja 
confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda: 

§ 1o Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se o 
agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou 
curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou 
de guarda:                (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos. 

§ 2º - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, além da pena correspondente à violência. 

§ 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. 

Favorecimento da prostituição 



220 
 

Art. 228 - Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a 
abandone: 
Pena - reclusão, de dois a cinco anos. 
§ 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do artigo anterior: 
Pena - reclusão, de três a oito anos. 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual               (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração 
sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:               (Redação 
dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.               (Redação dada 
pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 1o  Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, 
por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância:             (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.             (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

§ 2º - Se o crime, é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à violência. 

§ 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. 

Casa de prostituição 

Art. 229 - Manter, por conta própria ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar 
destinado a encontros para fim libidinoso, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação 
direta do proprietário ou gerente: 

Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra 
exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário 
ou gerente: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

Rufianismo 

Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus 
lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do art. 227: 
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Pena - reclusão, de três a seis anos, além da multa. 
§ 2º - Se há emprego de violência ou grave ameaça: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, além da multa e sem prejuízo da pena 
correspondente à violência. 

§ 1o  Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se o 
crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem 
assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância:                 (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.            (Redação dada 
pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 2o  Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro 
meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da 
vítima:          (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena 
correspondente à violência.              (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

  Tráfico de mulheres 
  Tráfico internacional de pessoas                (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 
2005) 
  Art. 231 - Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mulher que nele 
venha exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-la no estrangeiro: 
  Pena - reclusão, de três a oito anos. 
  Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território nacional, de 
pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa para exercê-la no 
estrangeiro:            (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) 
  Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.            (Redação dada pela Lei 
nº 11.106, de 2005) 
  § 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do art. 227: 
  Pena - reclusão, de quatro a dez anos. 
  Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.               (Redação dada 
pela Lei nº 11.106, de 2005) 
  § 2º - Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, 
de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência 
  § 2o Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, 
de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, e multa, além da pena correspondente à violência 
.             (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) 
  Tráfico interno de pessoas              (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005) 
  § 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também 
multa.                (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
  Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração 
sexual                 (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Art. 231.  Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que 
nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída 
de alguém que vá exercê-la no estrangeiro.            (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 
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Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.          (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

§ 1o  Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa 
traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-
la ou alojá-la.               (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 
2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

§ 2o  A pena é aumentada da metade se:            (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos            (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato;              (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, 
por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou (Incluído 
pela Lei nº 12.015, de 2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 
2016)          (Vigência) 

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

§ 3o  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 
também multa.           (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)             (Revogado pela 
Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

Tráfico interno de pessoas           (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005)  
 Art. 231-A. Promover, intermediar ou facilitar, no território nacional, o recrutamento, 
o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da pessoa que venha 
exercer a prostituição:             (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005) 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.              (Incluído pela Lei nº 
11.106, de 2005) 
Parágrafo único. Aplica-se ao crime de que trata este artigo o disposto nos §§ 1o e 
2o do art. 231 deste Decreto-Lei.         (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005) 

Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual              (Redação 
dada pela Lei nº 12.015, de 2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 
2016)          (Vigência) 

Art. 231-A.  Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território 
nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual:           (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)             (Revogado pela 
Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.         (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

§ 1o  Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar, vender ou comprar a 
pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, 
transferi-la ou alojá-la          (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)             (Revogado 
pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

§ 2o  A pena é aumentada da metade se:            (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;            (Incluído pela Lei nº 12.015, 
de 2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 
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II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato;           (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, 
por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 
ou           (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)             (Revogado pela Lei nº 
13.344, de 2016)          (Vigência) 

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.            (Incluído pela 
Lei nº 12.015, de 2009)             (Revogado pela Lei nº 13.344, de 
2016)          (Vigência) 

§ 3o  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 
também multa.               (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)             (Revogado 
pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 
Art. 232 - Nos crimes de que trata este Capítulo, é aplicável o disposto nos arts. 223 
e 224.          (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 
 

[...] 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940; 119º da Independência e 52º da República. 

GETÚLIO VARGAS 
 Francisco Campos 

 

Fonte: <http://www.meuvademecumonline.com.br/legislacao/codigos/3/codigo-penal-decreto-lei-n-2-
848-de-7-de-dezembro-de-1940/>. Acesso em 07 jul. 2017. 
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ANEXO III: LEI Nº 13.344, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

Vigência 

Dispõe sobre prevenção e repressão ao 
tráfico interno e internacional de pessoas 
e sobre medidas de atenção às vítimas; 
altera a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 
1980, o Decreto-Lei no3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal), e o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal); e 
revoga dispositivos do Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal). 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte  Lei:  

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre o tráfico de pessoas cometido no território 
nacional contra vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra vítima brasileira.  

Parágrafo único. O enfrentamento ao tráfico de pessoas compreende a 
prevenção e a repressão desse delito, bem como a atenção às suas vítimas.  

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES  

Art. 2o  O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá aos seguintes 
princípios:  

I - respeito à dignidade da pessoa humana;  

II - promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos;  

III - universalidade, indivisibilidade e interdependência;  

IV - não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica 
ou social, procedência, nacionalidade, atuação profissional, raça, religião, faixa 
etária, situação migratória ou outro status;  

V - transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem 
étnica ou social, procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas;  

VI - atenção integral às vítimas diretas e indiretas, independentemente de 
nacionalidade e de colaboração em investigações ou processos judiciais;  

VII - proteção integral da criança e do adolescente.  

http://www.meuvademecumonline.com.br/interna.php?tipo=busca&tipo_buscado=leis_ordinarias&s=LEI%20N%C2%BA%2013.344,%20DE%206%20DE%20OUTUBRO%20DE%202016.&tipo_busca=leis_ordinarias&id_content=11000
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Art. 3o  O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá às seguintes 
diretrizes:  

I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e articulada 
das esferas de governo no âmbito das respectivas competências;  

II - articulação com organizações governamentais e não governamentais 
nacionais e estrangeiras;  

III - incentivo à participação da sociedade em instâncias de controle social e das 
entidades de classe ou profissionais na discussão das políticas sobre tráfico de 
pessoas;  

IV - estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, envolvendo 
todas as esferas de governo e organizações da sociedade civil;  

V - fortalecimento da atuação em áreas ou regiões de maior incidência do 
delito, como as de fronteira, portos, aeroportos, rodovias e estações rodoviárias e 
ferroviárias;  

VI - estímulo à cooperação internacional;  

VII - incentivo à realização de estudos e pesquisas e ao seu compartilhamento;  

VIII - preservação do sigilo dos procedimentos administrativos e judiciais, nos 
termos da lei;  

IX - gestão integrada para coordenação da política e dos planos nacionais de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas.  

CAPÍTULO II 
DA PREVENÇÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS  

Art. 4o  A prevenção ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio:  

I - da implementação de medidas intersetoriais e integradas nas áreas de 
saúde, educação, trabalho, segurança pública, justiça, turismo, assistência social, 
desenvolvimento rural, esportes, comunicação, cultura e direitos humanos;  

II - de campanhas socioeducativas e de conscientização, considerando as 
diferentes realidades e linguagens;  

III - de incentivo à mobilização e à participação da sociedade civil; e  

IV - de incentivo a projetos de prevenção ao tráfico de pessoas.  

CAPÍTULO III 
DA REPRESSÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS  

Art. 5o  A repressão ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio:  
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I - da cooperação entre órgãos do sistema de justiça e segurança, nacionais e 
estrangeiros;  

II - da integração de políticas e ações de repressão aos crimes correlatos e da 
responsabilização dos seus autores;  

III - da formação de equipes conjuntas de investigação.  

CAPÍTULO IV 
DA PROTEÇÃO E DA ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS  

Art. 6o  A proteção e o atendimento à vítima direta ou indireta do tráfico de 
pessoas compreendem:  

I - assistência jurídica, social, de trabalho e emprego e de saúde;  

II - acolhimento e abrigo provisório;  

III - atenção às suas necessidades específicas, especialmente em relação a 
questões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, 
nacionalidade, raça, religião, faixa etária, situação migratória, atuação profissional, 
diversidade cultural, linguagem, laços sociais e familiares ou outro status;  

IV - preservação da intimidade e da identidade;  

V - prevenção à revitimização no atendimento e nos procedimentos 
investigatórios e judiciais;  

VI - atendimento humanizado;  

VII - informação sobre procedimentos administrativos e judiciais.  

§ 1o  A atenção às vítimas dar-se-á com a interrupção da situação de 
exploração ou violência, a sua reinserção social, a garantia de facilitação do acesso 
à educação, à cultura, à formação profissional e ao trabalho e, no caso de crianças e 
adolescentes, a busca de sua reinserção familiar e comunitária.  

§ 2o  No exterior, a assistência imediata a vítimas brasileiras estará a cargo da 
rede consular brasileira e será prestada independentemente de sua situação 
migratória, ocupação ou outro status.  

§ 3o  A assistência à saúde prevista no inciso I deste artigo deve compreender 
os aspectos de recuperação física e psicológica da vítima.  

Art. 7o  A Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes artigos:  

“Art. 18-A.  Conceder-se-á residência permanente às vítimas de tráfico de pessoas 
no território nacional, independentemente de sua situação migratória e de 
colaboração em procedimento administrativo, policial ou judicial.  
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§ 1o  O visto ou a residência permanentes poderão ser concedidos, a título de 
reunião familiar:  

I - a cônjuges, companheiros, ascendentes e descendentes; e 

II - a outros membros do grupo familiar que comprovem dependência econômica ou 
convivência habitual com a vítima.  

§ 2o  Os beneficiários do visto ou da residência permanentes são isentos do 
pagamento da multa prevista no inciso II do art. 125.  

§ 3o  Os beneficiários do visto ou da residência permanentes de que trata este artigo 
são isentos do pagamento das taxas e emolumentos previstos nos arts. 20, 33 e 
131.”  

“Art. 18-B.  Ato do Ministro de Estado da Justiça e Cidadania estabelecerá os 
procedimentos para concessão da residência permanente de que trata o art. 18-A.”  

“Art. 42-A.  O estrangeiro estará em situação regular no País enquanto tramitar 
pedido de regularização migratória.”  

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS  

Art. 8o  O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 
representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público, havendo indícios 
suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias relacionadas 
a bens, direitos ou valores pertencentes ao investigado ou acusado, ou existentes 
em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito do 
crime de tráfico de pessoas, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144-A do 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).  

§ 1o  Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens 
sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou 
quando houver dificuldade para sua manutenção.  

§ 2o  O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores 
quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, 
direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento 
de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.  

§ 3o  Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento 
pessoal do acusado ou investigado, ou de interposta pessoa a que se refere o caput, 
podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, 
direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1o.  

§ 4
o
  Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do 

produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.  
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Art. 9o  Aplica-se subsidiariamente, no que couber, o disposto na Lei no 12.850, 
de 2 de agosto de 2013.  

Art. 10.  O Poder Público é autorizado a criar sistema de informações visando à 
coleta e à gestão de dados que orientem o enfrentamento ao tráfico de pessoas.  

Art. 11.  O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal), passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 13-A e 13-B:  

“Art. 13-A.  Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e 
no art. 159 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no 
art. 239 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá 
requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa 
privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos.  

Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, conterá:  

I - o nome da autoridade requisitante;  

II - o número do inquérito policial; e  

III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação.”  

“Art. 13-B.  Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao 
tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia 
poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de 
serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os 
meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a 
localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.  

§ 1o  Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de 
cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência.  

§ 2o  Na hipótese de que trata o caput, o sinal:  

I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que 
dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei;  

II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não 
superior a 30 (trinta) dias, renovável por uma única vez, por igual período;  

III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a 
apresentação de ordem judicial.  

§ 3
o
  Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do registro da respectiva 
ocorrência policial.  
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§ 4o  Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade 
competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações 
e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – 
como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos 
suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.”  

Art. 12.  O inciso V do art. 83 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 83. ......................................................................... 

.............................................................................................   

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime 
hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de 
pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa 
natureza. 

....................................................................................” (NR)  

Art. 13.  O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 149-A:  

“Tráfico de Pessoas  

Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou 
acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a 
finalidade de:  

I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;  

II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;  

III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;  

IV - adoção ilegal; ou  

V - exploração sexual.  

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  

§ 1o A pena é aumentada de um terço até a metade se:  

I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a 
pretexto de exercê-las;  

II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com 
deficiência;  
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III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, 
de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade 
hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função; ou  

IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional.  

§ 2o A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não integrar 
organização criminosa.”  

CAPÍTULO VI 
DAS CAMPANHAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE 

PESSOAS  

Art. 14.  É instituído o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a 
ser comemorado, anualmente, em 30 de julho.  

Art. 15. Serão adotadas campanhas nacionais de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas, a serem divulgadas em veículos de comunicação, visando à 
conscientização da sociedade sobre todas as modalidades de tráfico de pessoas.  

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 16.  Revogam-se os arts. 231 e 231-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal).  

Art. 17.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de 
sua publicação oficial.  

Brasília, 6 de outubro de 2016; 195o da Independência e 128o da República.  
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