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Sintaxe Á Vontade 

 

 

"Sem horas e sem dores 

Respeitável público pagão 

Bem vindo ao teatro mágico! 

sintaxe a vontade..." 

 

Sem horas e sem dores 

Respeitável público pagão 

a partir de sempre 

toda cura pertence a nós 

toda resposta e dúvida 

todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser 

todo verbo é livre para ser direto ou indireto 

nenhum predicado será prejudicado 

nem tampouco a vírgula, nem a crase nem a frase e ponto final! 

afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, entre vírgulas 

e estar entre vírgulas é aposto 

e eu aposto o oposto que vou cativar a todos  

sendo apenas um sujeito simples 

um sujeito e sua oração 

sua pressa e sua prece 

que a regência da paz sirva a todos nós... cegos ou não 

que enxerguemos o fato  

de termos acessórios para nossa oração 

separados ou adjuntos, nominais ou não 

façamos parte do contexto da crônica 

e de todas as capas de edição especial 

sejamos também o anúncio da contra-capa 

mas ser a capa e ser contra-capa 

é a beleza da contradição 

é negar a si mesmo 

e negar a si mesmo 

é muitas vezes, encontrar-se com Deus 

com o teu Deus 



 

 

 

 

Sem horas e sem dores 

Que nesse encontro que acontece agora 

cada um possa se encontrar no outro 

até porque... 

tem horas que a gente se pergunta... 

por que é que não se junta  

tudo numa coisa só? 
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RESUMO 

 
 

 

A pesquisa se situa nos estudos sobre o mercado do sexo e analisa um recorte 
que é composto entre relações afetivo-sexuais-comerciais, envolvendo aspectos 
materiais e simbólicos, em que homens e mulheres jovens da Praia de Pipa 
prestam serviços sexuais a estrangeiro (a)s, assim configurando uma relação 
transnacional. São relações generificadas, onde a composição dos gêneros 
descreve socialmente que tipo de interação é realizada e reconhecida pelo 
vilarejo. Os homens que se envolvem afetivo e sexualmente com estrangeiras são 
chamados pela categoria êmica de caça-gringas, retirando de forma explícita o 
caráter de prostituição, já as mulheres que se evolvem com os estrangeiros são 
chamadas de piriguetes, prostitutas e/ou putas. Desse modo a pesquisa, a partir, 
das análises das (re) configurações de gênero traz as disjunções e conexões 
entre o feminino e masculino em contexto de viagens turísticas. 
 
 
 
 
Palavras-Chaves: Gênero; Sexualidade; Mercado do sexo; Prostituição; 
Intercâmbios sexuais. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Tantas vezes pensamos ter chegado. Tantas 
vezes é preciso ir além”. (Fernando Pessoa) 
 
 

Corpos bronzeados, sorrisos largos e um copo de caipirinha nas mãos. 

Caminhavam entre os bares/boates Oz e Tribus1 na Baía dos Golfinhos, rua 

central da praia da Pipa/RN. Possivelmente, quem caminhasse pelas ruas de Pipa 

não compreenderia que naqueles corpos estavam inscritos as marcas sociais 

traçados pela (re) configuração de gênero encontrado naquele vilarejo. 

Estes corpos combinavam com o cenário praiano. Roupas leves, partes 

dos corpos amostra, cabelos queimados do Sol, propiciando aspecto louro e 

parafinados. Uma beleza esculpida pela prática de esportes aquáticos e definida 

nas academias de artes marciais aliadas a exposição do Sol, contrastavam com 

corpos brancos e de idiomas estrangeiros. 

Ao decorrer desta pesquisa, deparei-me corriqueiramente com estes 

corpos (re) desenhados na exotização do “Outro” em disputa de relações afetivo-

sexuais. Corpos que se encaixam naturalmente ao imaginário de brasilidade 

reverberado nas normas que definem o homem brasileiro e a mulher brasileira, 

constituídos nas normas hegemônicas de gênero. 

A pesquisa se situa nos estudos sobre o mercado do sexo e analisa um 

recorte que é composto entre relações afetivo-sexuais-comerciais, envolvendo 

aspectos materiais e simbólicos, em que homens e mulheres jovens prestam 

serviços sexuais a estrangeiros, assim configurando uma relação transnacional. 

São relações generificadas, onde a composição dos gêneros descreve 

socialmente que tipo de interação é realizada e reconhecida pelo vilarejo. Os 

homens que se envolvem afetivo e sexualmente com estrangeiras são chamados 

pela categoria êmica de caça-gringas, retirando de forma explícita o caráter de 

prostituição2, já as mulheres que se evolvem com os estrangeiros são chamadas 

de piriguetes, prostitutas e/ou putas. 

Percebi que tanto no barulho das pic ups, nos embalos dos tamboris e do 

                                                
1
 Serão descritos detalhadamente adiante. 

2 Ao homem de Pipa o poder da aventura e conquista parece retirá-lo das relações de 
prostituição. Logo, não vem nessas relações de apoio econômico. O termo caça-gringa 
expressa a conquista do “Outro”, a sedução e não o caráter de prostituição como forma 
servil. 
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pandeiro, ou sob o arrebentar das ondas, estes corpos questionavam os 

pressupostos feministas. Não são corpos vitimizados dentre os padrões 

abolicionistas. Não são mulheres onde a pobreza é o fator que culmina nos 

intercursos sexuais. Contrariando esta lógica feminista não encontramos apenas 

mulheres nestas relações de prazer onde seu corpo é visto como fonte de desejo. 

Uma vez que, constatei que a grande maioria dos intercursos afetivo-sexuais são 

realizados por homens locais e estrangeiras. Homens que experimentam novas 

aventuras, novas viagens, novos idiomas. Deste ponto de vista, compreendo que 

a prostituição apresenta muitas perspectivas e possibilidades e não 

necessariamente de ser uma atividade servil. Muito menos limitador quando 

pensamos nos atores sociais envolvidos. No mais, entendendo que cobrar/trocar 

sexo é um privilégio e um direito exercido de sua autogestão, autonomia. 

Como diz Beatriz Espejo: 

 

El abolicionismo más común se centra en la ofensa que 
representa para estas mujeres el hecho de que “sus hombres” 
paguen por estar con otras. No conlleva ninguna reflexión sobre 
los intereses de la prostituta, la cual no existe para ellas, en tanto 
que tal. Tampoco reflexiona sobre las conveniencias sexuales en 
otro tipo relaciones. Las abolicionistas buscan el reconocimiento y 
exclusividad del macho. Son, por tanto, territoriales y misóginas al 
no anteponer las múltiples formas de intereses sexuales en todas 
las mujeres y centrarse en sus egoístas intereses. Mujeres 
machistas que imitan los roles jerarquizados que el machismo 
considera idílicos, mientras reniegan de los roles femeninos que el 
propio machismo ha desacreditado a lo largo de los siglos en la 
mujer (ESPEJO,. 2010:115). 
 

 
Desse modo, dialogo com uma lógica que quebra os padrões 

institucionalizados da prostituição no corpo feminino. Em Pipa encontram-se 

mulheres que se envolvem afetivo-sexualmente com estrangeiros, mas 

contestando a lógica milenar do feminino como objeto de desejo e de 

mercantilização. É no corpo masculino que os intercursos sexuais são desejados 

e percebidos de forma mais explícita.  

Este texto se ancora na observação e análise de sujeitos locais homens e 

mulheres que se relacionam afetivo-sexualmente com estrangeiro (a)s. A 

pesquisa foi realizada no vilarejo praiano de Pipa/RN, com o objetivo de analisar 

as mudanças que vêm ocorrendo nas relações de gênero influenciadas pela 
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atividade turística, ou seja, investigar a dicotomização da experiência sexual em 

contextos turísticos transnacionais. Os corpos masculinos, contrariando a 

atividade sexual como prática visível no corpo, sobretudo, do gênero feminino, 

têm seus espaços definidos no comércio de trocas de prazeres entre homens 

(nativo/local) e mulheres (estrangeiras). Puderam-se observar os elementos 

constituintes do modelo hegemônico com facilidade, homens com estruturas viris, 

de corpos definidos, olhares rudes e que se aproximam das estrangeiras de forma 

objetiva sem comprometer sua vida social, como se estivesse condicionado ao 

gênero masculino o valor da conquista. A eles é permitida à aventura. 

A desconstrução das atividades sexuais como degradação dos corpos 

envolvidos no mercado do sexo é um dos principais objetivos desta pesquisa, 

concebido ao longo do trabalho de campo que se efetivou em três momentos: 

observações no período noturno no OZ e Tribus, na observação diurna dos atores 

identificados a priore nos bares citados anteriores nas praias do Madeiro e do 

Amor e entrevistas com moradores locais3.  

A universalidade da caracterização dos gêneros desdobra-se para o 

tratamento dos papéis sexuais de homens e mulheres. O que identifiquei em Pipa 

foi uma espécie de transgressão do que se imagina nas atividades sexuais. No 

vilarejo, a ordem legitimada socialmente como a mulher na figura de ser desejável 

fica submersa nos envolvimentos afetivo-sexuais entre homens locais e 

estrangeiras. Avaliei que estas experiências põem em funcionamento os códigos 

de gênero e, ao identificá-los, percebesse deslocamentos das regras fixadas no 

gênero. 

O que observei nessas experiências de “trocas de favores sexuais” é a 

afirmação explícita em seus corpos das marcas de gênero que são visíveis e 

delimitadores da experiência sexual. Indivíduos que desenvolvem performances, 

que primam pelo exagero das masculinidades ou feminilidades hegemônicas 4. 

A provável resposta para este comportamento pode estar nos significados 

e símbolos que configuram a construção dos papéis de gênero. Falar em gênero 

                                                
3 Os entraves da pesquisa serão descritos mais adiante no capítulo “A construção da 
pesquisa”. 
4 Por masculinidades e feminilidades hegemônicas refiro-me às performances 
dicotomizadas que entendem o gênero como modelo binário, natural e universal, 
significando papéis sociais e sexuais específicos para experiência do feminino e 
masculino.  
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é uma forma de enfatizar o caráter social e, portanto, histórico, das concepções 

baseadas nas percepções das diferenças sexuais. Eis a lacuna que preenche os 

saberes sociais quando emitimos significado ao gênero. Elementos que 

constroem socialmente mulheres e homens, suas formas de “agir, sentir e 

pensar”.  

No Brasil, essas experiências afetivas e sexuais entre viajantes 

estrangeiras e homens locais em lugares transnacionais tem sido objeto de 

estudo na ultima década. Os estudos5 apontam aspectos que trazem homens 

erotizados na corporificação de masculinidade brasileira, logo, racializados e 

sexualizados. 

Esta dissertação pretende dialogar com a pesquisa de Cantalice (2009), 

realizada também na praia de Pipa, onde analisa os relacionamentos entre 

homens locais e mulheres estrangeiras. Identificado estes homens como caça-

gringas. Proponho um estudo no qual trago além do caça-gringa o caçador (a). Se 

por um lado temos o local que procura se relacionar afetivo-sexualmente com 

estrangeiras, temos, em contrapartida, estrangeiros que se relacionam com 

garotas locais. Utilizo o termo caça-gringas, pois as observações mostraram que 

a forma como as relações iniciam e são estabelecidas em termo de caça, os 

homens pareciam observar suas presas com bastante atenção até iniciar diálogos 

com elas. O termo caçador apresenta lógica similar, uma vez que as observações 

mostravam em sua grande maioria os estrangeiros que se aproximavam das 

mulheres de Pipa. Além de expressar a ideia de mulheres que viajam para o litoral 

potiguar com interesse de se envolver sexualmente com homens locais.  

Em entrevista com a proprietária de um estabelecimento de hospedagem, 

no qual me hospedei, ela afirmou que há mulheres que escolhem Pipa 

reconhecendo o desejo por homens bronzeados, de corpos estruturais, desejando 

um “amor descartável”, um relacionamento de verão. Logo, essas estrangeiras 

são reconhecidas e, consequentemente, se reconhecem no papel de caçador (a). 

No capítulo “Transitando através de fronteiras: sexo, gênero, dinheiro e 

                                                
5 Adriana Piscitelli tem contribuído significantemente nesta área. Em estudo (2010) 
realizado em Jericoacoara e Canoa Quebrada, praias localizadas no Ceará, analisa o 
como as interseccionalidades permeiam esses relacionamentos. Seu principal argumento 
é que os privilégios estruturais associados ao estatuto econômico, racial e nacional 

dessas mulheres são desestabilizados quando elas se tornam migrantes. 
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amor”, apresento como os diversos trânsitos sexuais contemporâneos compõem 

o mercado do sexo. Analiso como ao longo da história o mercado sexual 

significou a objetificação e posteriormente a mercantilização das atividades 

sexuais instituindo o feminino como ser desejável, explorado naturalmente. Desse 

modo, partindo de uma perspectiva relacional, trilhamos por caminhos que coloca 

o homem nos espaços privilegiados, onde constroem uma vida dupla de 

experiências sem macula de sua honra, uma vez que, são inseridos neste 

mercado como sujeitos de desejo inerente a sua vida pública. 

Frente a esse contexto, apresento as marcas de gênero que constituem as 

atividades sexuais, revelamos um mercado sexual atravessado pela 

transnacionalização da sexualidade. Os intercursos e intercâmbios sexuais 

apresentados nesse mercado são estabelecidos não apenas pela demanda de 

procura e oferta, mas pelo mercado global e também pela transnacionalidade, 

uma vez que cambiam pessoas e bens, signos e significados que circulam 

independente de fronteiras. Problematizarei quais caminhos foram e estão sendo 

traçados para refletir as atividades sexuais, uma vez que, a análise histórica tem 

mostrado, sobretudo, o feminino nessas relações, a mulher como sexo desejável 

e sem desejo eminentemente compreendidas no processo histórico como 

servidoras sexuais. Desta maneira, analisar a construção da sexualidade através 

do sexo transnacional e o modo como a sociedade se relaciona com ele durante 

os períodos históricos, contemplam-se quando pensamos relacionado ao gênero. 

No capítulo “Destino Pipa: lugar meu, seu e nosso”, faço um registro 

histórico de Pipa apresentando análises do estudo etnográfico contextualizando 

espacialmente e socialmente o cenário da pesquisa. Deparei-me com as 

reconfigurações simbólicas que os locais utilizam para tirar proveito da 

mercantilização turística. De como, a partir do desenvolvimento e transformação 

das interações de gênero, a população local tem representado os intercâmbios 

culturais e sociais com os visitantes de sua comunidade. 

No capítulo “Os caças-gringa (o)s e os “Outros”: gênero, raça e etnicidade 

nos jogos de prazeres”, busquei analisar as escolhas sexuais realizadas pelos 

homens e mulheres locais da praia de Pipa e turistas que compõem uma 

diversificação dos padrões estéticos. Assim como averiguar quais as marcas de 

distinção que produzem esses relacionamentos de diferentes nacionalidades, 
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investigando a relação entre sexualidade e turismo internacional. 

Nas Considerações Finais, reflito as conexões e disjunções dos espaços 

de gênero em Pipa. Para tal, dialogo com os capítulos anteriores, que para além 

de uma diferenciação e distinção do feminino e masculino nesses intercâmbios 

sexuais, encontra-se os pontos de interseção e os simbolismos que as viagens 

turísticas recorrem para identificar os gêneros locais. 
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A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 
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2 A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 
 

Defendi minha monografia em 2010 sobre prostituição masculina. Tentei 

compreender, como esta atividade é representada pelos atores sexuais 

masculinos na cidade de Natal/RN. Em seguida, comecei a realizar estudos sobre 

as relações de gênero que situa as atividades sexuais. Frequentemente me 

questionavam o porquê de uma socióloga, estar interessada em uma temática 

não muito comum. Os sujeitos que me fizeram as perguntas se surpreendiam com 

a figura do homem como ser desejável no mercado do sexo e surpreendiam-se 

muitos mais com a figura de uma mulher pesquisando esta temática. 

A pesquisa na praia de Pipa teve início em 2012, a priori meu campo seria 

a cidade de Natal, com a proposta de estudar as relações de conexões e 

disjunções dos sujeitos femininos e masculinos inseridos nas atividades sexuais 

na capital potiguar. Estudar as disjunções e conexões me levaria às interseções 

entre eles, questionamento advindo do estudo monográfico onde os sujeitos da 

pesquisa viam na atividade de prostitui-se apenas a figura feminina por eles 

desprezada, pois as caracterizavam como degradante. Os mesmos se 

representavam como prestadores de serviços sexuais6. Mais uma vez, constatei 

que a figura de homens que cambiam relacionamentos afetivo-sexuais com trocas 

financeiras e/ou simbólica não eram encontrados em lugares públicos na cidade. 

Teria que recorrer novamente às redes sociais para (re) encontrá-los. Decidi 

então, procurar novos caminhos. 

O cenário da pesquisa é a praia da Pipa-RN, localizada cerca de 90 km ao sul 

da capital potiguar, Natal. Antigo vilarejo de pescadores que durante os anos 80 foi 

descoberto por surfistas e posteriormente turistas dos mais diversos países, 

tornando-se um dos destinos mais frequentados no estado do Rio Grande do Norte 

por se tratar de viagem á lazer. O turismo em Pipa foi inserido com perspectiva de 

desenvolvimento. De forma acelerada o então vilarejo de pescadores foi tomado por 

hotéis e pousadas de luxo, reconfigurando o padrão estético da praia. A partir dessa 

inserção de dinamismo do ambiente praiano, calmo e tranquilo que remota o 

interesse inicial da praia como ambiente de descanso e lugar para relaxar, os 

                                                
6 Categoria de autorrepresentação, pois para os homens pesquisados tirava o caráter de 
prostituição. Não percebiam que o termo traçava aspectos de mercantilização. 
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rearranjos fizeram com que os “locais” tivessem que se adaptar aos ditames do 

turismo e refazer seu cotidiano. O que podemos pensar a redefinição de identidade 

e mudanças de valores dos moradores “locais”, sobretudo, verificar esta mudança 

nas relações de gênero. 

Nessa atmosfera, o turismo sexual começa a inserir-se no cotidiano da 

população da praia de Pipa. Segundo Cantalice (2009), o desenvolvimento trazido 

pelo turismo de massa tem contribuído para a prática do sexo turismo como geração 

de renda, mas a questão não é meramente mercantil. Para além das trocas 

financeiras e/ou simbólica nesta praia pude perceber um fenômeno que a olhos nus 

é novidade em solos potiguares: os intercâmbios sexuais dos corpos masculinos. 

Uma vez que na capital e em torno das rodovias que cortam o estado encontramos 

mulheres e travestis oferecendo serviços sexuais em ambientes públicos. 

Avançando o trabalho realizado na graduação, busco aqui analisar as 

relações de conjunções e disjunções da prática sexual pelos atores masculinos e 

femininos locais da praia de Pipa, na tentativa de compreender as dimensões de 

gênero envolvidas na sexualidade e corporalidades. Os intercâmbios sexuais foram 

analisadas sob ênfase de viagens de homens e mulheres heterossexuais em busca 

de sexo, ou seja, uma análise de intercâmbios sexuais, buscando de compreender 

como as marcas de gênero, sexualidade e corpo marcam os deslocamentos sexuais 

através das fronteiras, como estas categorias se articulam com a mobilidade do 

sexo, afeto e “dinheiro”7.  

O percurso desta pesquisa pode ser dividido em dois momentos; o 

primeiro, quando realizei as observações noturnas e diurnas de espaços e/ou 

estabelecimentos de interações entre homens e mulheres locais com estrangeira 

(o) s; no segundo, foram realizadas entrevistas como moradores locais. Estes 

momentos dividem-se da seguinte maneira: 

Primeiro (julho de 2012): primeira ida a Pipa. Conhecimento do 

funcionamento do vilarejo. Observação dos espaços de sociabilidades entre 

estrangeiro (a)s e locais. 

Segundo (dezembro de 2012): intensificação das observações dos bares 

                                                
7
 Nestas trocas o dinheiro não é moeda única, o câmbio pode ser realizado por jantares, 

festas, prestígio social e outros bens simbólicos. Para melhor compreensão ver: Zelizer, 
Viviana (2009). 
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escolhidos. E visita às praias que demandam maior interesse aos turistas. A fim 

de investigar onde encontraria os atores da pesquisa durante contexto diurno. 

Terceiro (janeiro de 2013): entrevistas abertas com moradores de Pipa. 

Com foco nos trabalhadores do aparelho de turismo. Observação direta do Oz, 

Tribus e às praias do Amor e do Madeiro. 

Quarto (fevereiro de 2013): intensificação das entrevistas. Realização de 

uma entrevista fechada, sistematização dos resultados obtidos e  observação dos 

bares. 

 

2.1 A primeira fase da pesquisa: OZ e Tribus – o ponto de partida ou ponto 

de encontro? 

 

Em julho de 2012, comecei a pesquisar as relações afetivo-sexuais em 

Pipa. Deslocando-se da capital potiguar para o vilarejo praiano, os 

questionamentos foram re (organizados) espacialmente. Meu campo foi ganhando 

formato a cada ida a Pipa8.  

No mês de julho, realizei uma pesquisa exploratória, a fim de identificar em 

quais espaços encontraria homens e mulheres locais que se relacionassem com 

estrangeiro (a)s. Percorrendo a Rua Baía dos Golfinhos fui levada pelo amigo9 

João Wendell até o bar Tribus. João durante sua adolescência passou férias e 

feriados prolongados em Pipa. Ele conhecia muito bem cada lugar do vilarejo e 

contava enquanto caminhava sobre a história do lugar e suas aventuras.   

O Tribus é um bar bastante movimentado, com dois ambientes. O bar 

dispõe de um ambiente agradável. Um dos espaços é arquitetado para receber 

pequenos shows, com cadeiras e mesas expostas para a rua principal. Na parte 

                                                
8 Embora Pipa seja um território pequeno, o custo para quem á visita é alto. O que 
impossibilitou idas constantes a campo. É necessário muito mais que o deslocamento de 
Natal a Pipa, tinha hospedagem, alimentação e o próprio fluxo entre as praias de maior 
movimentação no vilarejo. No mais, os períodos de maior fluxo de turistas tanto 
estrangeiros quanto domésticos os preços eram (re) ajustados. 
9 Agradeço ao meu amigo João Wendell sua generosidade. Ele foi meu primeiro guia na 
noite de Pipa. Além disso, contou-me a história do vilarejo e me levou até os lugares que 
antes foram identificados como espaço de prostituição feminina. Esses espaços (ao redor 
da Igreja e a ladeira do artesanato) já não são mais espaços de prostituição. Quando se 
fala sobre o tema com os moradores poucos reconhecem a prostituição como prática 
existente em Pipa. E quando vislumbram tal atividade, as veem no corpo feminino, 
mesmo esse como demonstrou a pesquisa ocorrendo em um grau bem menor. 
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de dentro do bar fica a cabine do Dj e a bancada de bebidas. A divisão dos 

funcionários se dá da seguinte maneira. As mesas são atendidas por mulheres. A 

presença masculina no bar se restringia ao bar man e aos Dj’s. São garotas 

jovens e bonitas que atendem no Tribus, uma delas de idioma hispânico. Embora  

se comunicam em outros também, fluentemente. As brasileiras que trabalham lá 

não são naturais de Pipa, sotaques paulista e carioca denunciavam suas origens. 

 

 

Figura 1: Fachada do Tribus. Ambiente externo Fonte: facebook/Tribus.com 

 

 

O Oz apresenta características similares. Há dois ambientes e sua 

estrutura é de primeiro andar. Para quem quer algo mais calmo e ficar apenas 

olhando o movimento, é sugerido que suba e ouça a música mais distante, ótimo 

para conversar. Já na parte de baixo do bar, dois espaços para Dj’s, um ambiente 

mais escuro e a disposição de bancadas de bebidas. Ao contrário do Tribus, no 

Oz o número de funcionários é predominantemente masculino. 
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Figura 2: Letreiro do Bar OZ Fonte: facebook/Oz.com 

 

Em Pipa a única boate que tem licença para funcionar após 01h30 da 

manhã é a Calangos, logo, estes bares configuravam-se como um ponto de 

encontro. Embora, Pipa tenha uma diversidade de espaços de sociabilidade 

noturna, estes são classificados como o “point” de paquera, “azaração”, conforme 

expressões dos moradores. Uma espécie de diversão pré-balada. Logo, foram os 

espaços escolhidos para observação da pesquisa.  

 

 

Figura 3: Movimentação entre o Tribus e Oz durante períodos de feriados prolongados. 
Fonte: www.pipa.com.br 

 
 

http://www.pipa.com.br/
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2.2 A segunda fase da pesquisa: o caça-gringa e a puta, a construção 

identitária na praia de Pipa – as entrevistas. 

 

Ao longo de 4 meses10 em campo, conheci a realidade dos intercâmbios 

sexuais no vilarejo. Diante das observações realizadas tanto nos bares e nas 

praias citados anteriormente, questionava-me quais as representações conferidas 

aos sujeitos envolvidos pela população residente. Deste modo, iniciei o diálogo 

com moradores locais. 

Hospedada em albergue nas últimas idas, a aproximação com o público 

local11 surgiu de maneira espontânea. Logo, os meus entrevistados12 eram 

também meus informantes. Flor, Massa e Preciosa13 contribuíram de forma 

significativa para a construção da pesquisa. 

Flor é a dona do estabelecimento que me hospedei, um hostel, de ótima 

localização e frequentada por um número significativo de estrangeiros. A 

rotatividade do hostel me permitiu estar próximo dos “forasteiros” 14 além de a 

hospedagem nesse tipo de estabelecimento ser preferência de jovens, 

geralmente, em grupos pequenos. Ao contrário, de pousadas e hotéis que têm em 

sua configuração a procura de casais e famílias15. Flor mora em Pipa há 14 anos. 

Chegou ao vilarejo no final da década de 90 quando a especulação imobiliária 

estava no auge. As conversas com ela foram ricas, pois não faltavam lembranças 

do processo de (re) configuração de gênero. 

Massa, funcionário do hostel, passa as noites “tomando” conta do lugar. Ele 

tem 27 anos e nasceu e cresceu em Pipa. Morou em Natal durante cinco anos e 

voltou a Pipa por motivos empregatícios. Não gostava de falar das relações 

                                                
10

  Nesses quatro meses, minhas idas a Pipa eram realizadas em fim de semanas. 
Geralmente com chegada nas tarde das quintas-feiras e retorno a Natal no fim das tardes 
das segundas-feiras. O custo de Pipa é alto, logo limitava visitas constantes e mais 
demoradas. 
11 Refiro-me aos moradores que por seguinte se tornaram meus informantes e/ou 
entrevistados no processo da pesquisa. 
12 As entrevistas foram realizadas no hostel. As primeiras em contexto de diálogos. Nos 

últimos meses, estas foram intensificadas e realizadas em estrutura fechada. 
13

 Utilizo os pseudônimos: Flor, Massa e Preciosa para identificar os meus informantes 
14 Como se refere à população mais antiga de Pipa ao público flutuante. 
15 Constatei tal fato nas primeiras idas a Pipa. Conversando com o gerente da Pousada 
Mediterrâneo, ele afirmou que a procura de tal estabelecimento, geralmente, é feita por 
casais e famílias. 
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afetivo-sexuais, pois não reconhecia esta no vilarejo e quando dizia existir, falava 

do corpo feminino. A fala dele trazia lembranças da década de 1990, período de 

expansão imobiliária. Massa falava de como os corpos femininos prostituídos 

passeavam pelas ruas de Pipa.  

 

Sabe?! Mulheres interesseiras que saiam com vários estrangeiros, 
cada fim de semana um diferente. Tudo isso por causa do 
dinheiro. Hoje é mais difícil identificar, mas ainda tem. Elas nem 
ligam para o amor só querem o homem se eles tiverem algo a 
oferecer (Entrevista em dezembro de 2012). 

 
 

Preciosa começou a trabalhar no hostel no fim de dezembro por causa da 

demanda de hospedes. Ela passa o dia em Pipa e retorna para sua casa no fim 

da tarde, que fica nos arredores de Pipa. Como afirmou Massa: muitas pessoas 

venderam suas casas e terreno e foram morar um pouquinho mais afastados. 

 

Meu pai tem um cantinho para cultivo. Voltei para ajudá-lo. E ele 
deixou um cantinho para fazer minha casa (Entrevista em janeiro 
de 2012). 

 
 

Com meus entrevistados e/ou informantes fui estabelecendo as normas 

que caracterizavam identitariamente homens e mulheres locais em contexto com 

viajantes estrangeiro (a)s. Com a leitura do Cantalice (2009), fui munida da 

classificação dos homens sob a ideia de caça-gringas. Mas, como se referiam as 

mulheres locais envolvidas nesses intercâmbios? Seriam as caça-gringos? 

Descobri em campo e em entrevistas que para estas o termo não se aplica. 

Quando questionava sobre a figura do feminino, meus entrevistados se referiam 

com os termos de puta, prostituta ou piriguetes. E piriguete era um termo que não 

se restringia à mulher local. Diziam que as mulheres estrangeiras consideradas 

ousadas eram chamadas de piriguete, as mais velhas recebiam como sufixo o 

termo velha. Logo, as piriguete velhas. 

Deste modo, trabalhamos com os termos identitários apresentados pelos 

entrevistados e legitimados em conversas informais com outros moradores. 
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2.3 A construção teórica da pesquisa 

 

Acerquei-me da experiência do mercado do sexo com ênfase na 

prostituição, na primeira etapa da pesquisa, buscando compreender que 

representações o feminino e o masculino organizam nestas atividades em 

contexto de viagens turísticas. Estava respaldada nos estudos de Piscitelli (2005, 

2011) e Cantalice (2009). Tanto em Piscitelli quanto em Cantalice a preocupação 

está em encontrar os elementos que configuram as atividades sexuais. Saí da 

invisibilidade das telas de computadores16 para uma praia que é apontada como 

paraíso de drogas e sexo, um “ponto de fuga libidinal” nos termos de Perlongher 

(2008). Portanto, legitimado como espaço de liberdade sexual17. 

Piscitelli e Cantalice investigam os relacionamentos entre homens nativos e 

mulheres estrangeiras. Seus trabalhos deixam evidente a preferência do homem - o 

nativo - por questões estéticas, matérias e simbólicas, evitando o relacionamento 

com mulheres locais, o que seria menos rentável para estes. Deste modo, me fez 

pensar porque o homem não é posto nos rótulos do turismo sexual.  A pesquisa traz 

como hipótese, talvez porque ao homem é legítimo, conivente e comum experenciar 

diversas parceiras sexuais, uma vez que já se tornou senso comum, ao ponto de ser 

legítimo afirmar que o homem possui uma permanente disponibilidade ao sexo. 

Problematizar essa nova configuração dos relacionamentos transnacionais 

em contextos turísticos, o homem passando a preencher o papel de sujeitos 

desejados, bem como feito como o público feminino é necessário. O turismo sexual 

pensa a mulher como vítima, vulnerável, assim sendo não confere ao homem esta 

esfera de vulnerabilidade. Há uma política marcante que corrompe as relações entre 

turismo e sexo, entendendo toda atividade sexual na esfera da prostituição. Quando 

hospedada na Pousada Mediterrâneo, encontrei diversos folderes de campanhas 

contra o turismo sexual, todos entendiam a presença nessa atividade como sendo 

exclusivas do corpo feminino, seja ele infantil ou adulto. Colocando-os no papel de 

                                                
16Trabalho intitulado “Um click e pronto! O sexo ao seu alcance: notas sobre a 
prostituição masculina online na cidade do Natal”. 
17No imaginário social em Pipa se pode tudo. Sempre que encontrava colegas de fora 
(Recife, Paraíba, Rio de Janeiro e outros) falavam sobre Pipa, eles enfatizavam que se 
sentiam à vontade em Pipa para fumar (maconha) e liberar-se sexualmente. 
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sujeitos sem agência, pois compreendem a atividade e/ou relacionamento como 

forma de subordinação, vitimização do corpo feminino. 

Grande parte dos relacionamentos analisados por Piscitelli e Cantalice são 

permeados pelo interesse financeiro, mas o que se procura inferir é que não são 

apenas as relações de teor utilitário que movimentam as interações cotidianas. O 

trabalho monográfico realizado em Natal mostrou que para os homens prostituídos 

as relações com as turistas e locais18 é vista muitas vezes, apenas como atribuidora 

de status, aventura, possibilidades de viagens, o que no caso de Pipa pode ser lido 

como “mercado transnacional do sexo”, nos termos propostos por Kamala 

Kempadoo (2005). 

Trazendo os questionamentos sobre a prostituição, emitimos os papéis de 

gênero nela alocada, logo dialogo com autores como Clastres (1988), Mead (1998), 

Ortener (1979), Bento (2006) e Laqueur (2001) que problematizam historicamente a 

construção dos gêneros e os espaços a eles conferidos. Como bem sabemos, há 

uma delimitação espacial do que é privado (mulher) e público (homem).  

Nas discussões traçadas pela legitimidade do corpo como escolha autônoma 

confronto a concepção abolicionista feminista da prostituição embasada nos 

questionamentos de Beatriz Espejo (2009). Para aprofundar a temática da 

prostituição como vitimização o diálogo com o Grupo Davida (2005) e 

Silva&Blanchette (2005), uma vez que estes problematizam o caráter das atividades 

sexuais, principalmente, a prostituição em contexto de tráfico e aversão ao turismo 

sexual. 

Para pensar as masculinidades trago autores como Badinter (1992), Nolasco 

(1995) e Bento (1999) em uma desconstrução da masculinidade como categoria 

universalizante e hegemônica. Com Cantalice (2009), Gomes (2010) e Piscitelli 

(2011), faço um incurso do masculino no mercado do sexo, apontando a 

performance de uma masculinidade hibrida, contornando  ideias hiperviris do homem 

atrelados as características de sedução e sensualidade do feminino. 

 

 

                                                
18Locais faz referência ao trabalho monográfico, onde homens natalenses se 
relacionavam com mulheres também natalenses. 
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3 ATRAVÉS DE FRONTEIRAS: SEXO, GÊNERO, DINHEIRO E AMOR 

 

Para dar início aos trânsitos sexuais da contemporaneidade que se 

misturam entre mercado do sexo e interações afetivo-sexuais em contexto de 

viagens turísticas é imprescindível realizar uma contextualização histórica a partir 

de uma analise sócio-antropológica, uma vez que indústria sexual aponta um 

número diversificado de atividades e espaços sexuais. Na pesquisa compreendo 

o turismo sexual como uma das práticas mais recente deste mercado, ou seja, o 

turismo sexual é mais uma das fatias da indústria que move o mercado do sexo. 

Deste modo, apresento fenômeno que é posto pelo senso comum, de 

maneira doxa sobre os papéis sociais do masculino e feminino, colocando em 

confronto a naturalização dos gêneros. De maneira que demanda a revisão de 

algumas formulações teóricas no que concerne as posições do gênero nas 

viagens turísticas com interesses sexuais. 

Para análise de tal, recorro aos pensamentos feministas que constroem uma 

desnaturalização da mulher. O processo histórico do movimento feminista nos faz 

refletir sobre o papel da mulher nas atividades sexuais, entendido por algumas 

como seres objetificados e vitimizados postos que compreendem que nas 

atividades sexuais as mulheres estariam em estágio de submissão masculina.  

Sobre a relação de dominação19 diz Pierre Bourdieu 

 

[...] sempre vi na dominação masculina e no modo que é imposta 
e vivenciada o exemplo por excelência desta submissão 
paradoxal, resultante daquilo que eu chamo de violência 
simbólica, violência suave, invisível, invisível as suas próprias 
vítimas, que se exercem essencialmente pelas vias puramente 
simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais 
precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em 
última instância do sentimento (BOURDIEU, 2005: 07). 

 
 

Outras assim como Beatriz Espejo (2009), concebem a presença das 

mulheres nesta atividade como agentes de poder, detentoras de agência e que 

não veem na autonomia da escolha da atividade sexual submissão nem 

                                                
19

A dominação masculina é uma relação social exercida a partir de um princípio simbólico 

que conhecido e reconhecido tanto pelo dominante quanto pelo dominado, ou seja, os 

dominados se apropriam das categorias construídas do ponto de vista dos dominantes. 
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desnivelamento de gênero. Em contrapartida, analiso a construção de uma 

identidade masculina hegemônica, assim como uma breve excursão destes nas 

atividades sexuais. Problematizo as masculinidades, uma vez, que reconheço sua 

multiplicidade. Apresentando nas pesquisas sexuais uma identidade híbrida. 

 

3.1 Transitando através das fronteiras: mercado transnacional das relações 

sexuais 

 

Pensar as marcas de gênero que atravessam o mercado do sexo é um 

desafio que nos permite múltiplos questionamentos. E para explorá-los, contudo, 

é necessário explicitar a utilização desta expressão, mercado do sexo, e não do 

termo prostituição.  

Segundo Piscitelli e Agustín (2005), o sexo comercial tem dado lugar a uma 

verdadeira indústria. Deste modo, se nos depararmos com os elementos que 

integram estes espaços encontramos não apenas a prostituição, mas uma 

variedade de trabalhos sexuais, tais como: saunas, linhas telefônicas eróticas, 

casas de massagem, serviços de acompanhantes, sexo virtual, revistas/filmes 

pornôs, serviços desempenhados em bares, boates, hotéis, motéis, michetagem, 

prostituição de rua, prostituição de luxo, prostituição de bordéis, entre outros. 

Como Agustín (2005), acredito que o termo prostituição oculta esta diversidade, 

assim como desvia a atenção da demanda das diversas formas de prazeres e 

desejos encontrados nos demais serviços sexuais. 

No mais como afirma Piscitelli: 

 

As definições correntes da prostituição tampouco contribuem para 
pensar nos diversos tipos de inserção em um jogo de oferta e 
demanda de sexo e sensualidade que, marcado pela 
mercantilização, não necessariamente assume a forma de um 
contrato explícito de intercâmbio entre sexo e dinheiro 
(PISCITELLI, 2005:8). 

 
 

Como por exemplo, jovens que procuram apoio20 econômico nas interações 

presentes no circuito do turismo, a procura de “intercâmbios sexuais”, envolvendo 

viajantes e “nativos”, sobretudo, viajantes do “Primeiro mundo”. O texto “Gringas 

                                                
20 As palavras e/ou expressões em negritos são grifos meus com intuito de enfatizá-las. 
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ricas: viagens sexuais de mulheres europeias no Nordeste do Brasil” de Adriana 

Piscitelli indica clara percepção dos consumidores da amplidão do mercado global 

que não se restringe à prostituição. 

 

A discussão sobre as relações entre agentes situados nos dois 
lados (demanda e oferta) deste mercado e sobre a sua própria 
organização remete, neste momento, a um aspecto particular: à 
intensificação da circulação através das fronteiras, com o objetivo 
de oferecer ou comprar serviços sexuais, um fenômeno que, na 
produção sobre o tema, é inserido na problemática da 
transnacionalização (PISCITELLI, 2005:9). 

 
 

Nos trabalhos desenvolvidos sobre o mercado do sexo o termo binacional foi 

substituído pela noção de transnacionalização, pois, este evidencia de forma 

explícita a diversidade de grupos envolvidos nesta atmosfera. O termo 

transnacional21 alude a conexões entre grupos para além das fronteiras nacionais 

é utilizado de diversas maneiras na literatura feminista. Ora se refere, 

basicamente, à maneira como migrantes sustentam e/ou criam relações 

econômicas, culturais e sociais entre o contexto de migração e o lar. Ora acredita-

se que as conexões transnacionais compreendem ir além das interações país de 

origem e destino, configurando redes migratórias bem mais amplas. 

Considerando os processos transnacionais como o de atravessar fronteiras – os 

migrantes estabelecem relações mais complexas em diferentes locais e com um 

número irrestrito de pessoas, possibilitando a formação de novas e diferentes 

comunidades – incluindo redes de migrantes e laços simbólicos, sociais, materiais 

conectando variados espaços nacionais. E é neste sentido que o termo adquire 

significado nas leituras que trabalham com o mercado global do sexo. 

Piscitelli (2006) apresenta esse mercado como instituído não só pela 

vicissitude de procura e oferta por serviços sexuais, mas também pela 

transnacionalidade, ou seja, como um ambiente de relações diversas que é 

transversa às nações, pois se dá concomitantemente em diferentes localidades, 

com fluxo de pessoas e bens, signos e significados, assim como nos espaços 

virtuais onde informações e afetos circulam para além de qualquer fronteira 

                                                
21Ver em APPADURAI, Arjun. Disjunção e diferença na economia cultural global. In: 
FEATHERSTONE, Mike. (org.) Cultura global. Petrópolis-RJ, Vozes, 1994.  
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nacional.  

O mercado do sexo vinculado a transnacionalização nos dias atuais não 

anula a circulação através das fronteiras que o comércio do sexo teve no 

passado. 

Conforme Pereira: 

 

A partir das décadas finais do século 19, o tema do comércio 
sexual na América do Sul esteve fortemente associado às 
narrativas de “tráfico de brancas” – histórias de mulheres 
europeias que seriam trazidas por redes internacionais de 
traficantes para cidades portuárias, onde, sem falar o idioma e 
sem conhecer ninguém, seriam obrigadas a exercer a prostituição, 
sendo por isso conhecidas como “escravas brancas”. Estes 
relatos atraíram o interesse de uma parte importante da 
historiografia sobre o tema, que se concentrou nas histórias de 
coerção e mobilidade internacional de mulheres europeias. Mas 
para seus contemporâneos sul-americanos, estes relatos se 
misturavam a uma variedade de outras dimensões do comércio 
sexual. Em capitais como Buenos Aires e Rio de Janeiro, o tema 
da prostituição esteve também profundamente misturado aos 
temas do trabalho doméstico, infantil, à escravidão e outras 
práticas coercitivas e, consequentemente, aos debates sobre a 
intervenção estatal nas próprias relações de trabalho (PEREIRA, 
2005:27) 

 
 

Entretanto, as aproximações entre esses períodos se contrapõem na 

atualidade pela singularidade de um movimento que flui através de redes, cuja, 

constituição interage com novos meios tecnológicos, como a mídia eletrônica. 

Observa-se que a discussão atual tem sido marcada por um interesse frenético 

com o tráfico de seres humanos reverberado na exploração sexual, o que acaba 

mostrando o peso político da circulação das ideias através de fronteiras. 

Destarte, as ideias sobre migração, prostituição e a relação entre elas 

informam a promulgação de leis com alcances diferentes. O que torna o debate 

ainda mais complexo é o fato de a prostituição ter legislações nacionais e, 

estamos frente a uma pressão internacional mediada pelas articulações para 

reprimir o tráfico de pessoas. Tráfico este que tem colocado no mesmo patamar a 

percepção dos mercados sexuais, pois este pensa a mulher22 alicerçada na 

                                                
22

 A política da repressão das atividades sexuais são sempre pensadas no feminino, pois 

estes reconhecem o feminino como vítimas. A preocupação é deferida as mulheres, as 
travestis e exploração infantil. O homem é pensado entre as entidades promulgadoras de 
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vitimização e violência estreitando o espaço público e as conquistas das 

liberdades individuais (LOPES, 2005).  

As tensões entre sexo, migração e turismo têm sido constantemente 

discutidas no mundo. Entretanto, nesses debates os termos utilizados tem sido de 

acusação e/ou denúncia, tratados como categoria de análise. Para além do sexo 

em contexto de viagens turísticas as discussões entre tráfico corroboram com a 

inquisição dos atores envolvidos nestes relacionamentos. 

Não há uma definição objetiva para o tráfico de pessoas. Algumas delas, 

como o Protocolo de Palermo, da Organização das Nações Unidas, incluem 

homens, mulheres e crianças. Destaca-se a natureza violadora e coercitiva dos 

direitos humanos nesses deslocamentos. O Art. 231 da Constituição Brasileira, 

com destaque para a prostituição, desconsidera a vontade e a agência das 

supostas vítimas e as coloca sob o mesmo patamar das migrações voluntárias 

por questões sexuais, a escravização de pessoas ou rapto de crianças. Como 

aponta o Grupo Davida, os dados quantitativos são bastante imprecisos e não 

trazem o contexto real (GRUPO DAVIDA, 2005). 

Não se pode confundir prostituição adulta com a infanto-juvenil, muito 

menos relacioná-las sempre a uma ideia de exploração sexual. Essa é uma 

característica de quem não consegue discernir a pesquisa científica da militância 

política23 (Idem). 

Tal confusão expressa a construção da imagem do turista sexual que 

segundo Ana Paula da Silva e Theddeus Blanchette: 

 

Por meio de seu suposto aliciamento predatório de meninas 
ingênuas, é tipicamente apresentado como um agente privilegiado 
na transformação de brasileiras em vítimas do tráfico internacional 
das mulheres. Esta visão esta longe de considerar essas 
mulheres como agentes ativas na construção d seus destinos, 
assim como de contemplar qualquer noção mais nuançada sobre 
“o” turista sexual. E, o que é mais grave, essa procura vítimas e 
vilões oculta o funcionamento das relações que constituem os 
nexos entre turismo internacional, migração e sexo operando na 

                                                                                                                                              
leis no âmbito do ser a desejar estes atores, não aparecem no outro lado do discurso. O 
que acaba por legitimar o discurso dos prestadores de serviços sexuais do meu estudo 
monográfico e dos caça-gringas da praia de Pipa, aventura. É legitimo ao homem a 

conquista, logo não são reconhecidos como possíveis vitimas do discurso político da 
repressão vinculado às atividades sexuais.  
23 Refiro-me algumas radicais do movimento feminista. 
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maioria das grandes cidades brasileiras (SILVA & BLANCHETTE, 
2005:253). 
 
 

Cria-se em torno deste ator social, o turista, um desconforto quando 

colocados dentro dos padrões de moralidade. Estes padrões morais são forjados 

para criar inquietudes sociais, na tentativa de implementar regras para enquadra-

los. As campanhas nacionais e locais ao combate do turismo sexual procuram 

introduzir um clima de repugnância na população contra o forasteiro que veio 

levar e contaminar as mulheres de sua terra. Esse pânico moral, reverberado no 

sexo aponta a ideia de um pânico sexual, que ganha força, tomando proporções 

alarmantes, pois a aba da moralidade e do controle dos desejos e corpos impede 

uma análise critica da questão (GRUPO DAVIDA, 2005). 

 
3.2 Gênero e sexualidade no mercado do sexo 

 

Cabe perguntarmos como os estudos centrados no mercado do sexo 

colaboram para o avanço no conhecimento das Ciências Sociais e, 

particularmente, do conhecimento entre os termos de gênero e sexualidade. Quai 

caminhos estão sendo traçados para refletir as problemáticas das atividades 

sexuais, uma vez que, a análise histórica tem mostrado, sobretudo, o feminino 

nessas relações? Porém, é necessário esclarecer o que entendemos por gênero 

e sexualidade. Do mesmo modo, apresentar como as atividades sexuais, 

sobretudo, a prostituição é posta dentre os objetos de controle da sexualidade. 

 

3.2.1 Gênero: uma categoria em movimento 

  
Os estudos de gênero consolidam-se na década de 80, remontando a 

tradição européia e norte-americana. Ganha força através do movimento 

feminista24 em uma perspectiva de universalizações dos papéis de gênero e 

sexuais. A problematização do gênero configura-se numa constante luta do 

biológico versus o cultural, uma espécie de sexualização dos corpos. Para Rago 

(1998) a categoria gênero permitiu sexualizar às experiências humanas, fazendo 

                                                
24 O termo gênero foi criado pelo psicólogo John Money na década de 1940. Mas ganha 
força com o movimento feminista. 
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com que nos déssemos conta que trabalhávamos com uma narrativa 

extremamente dessexualizadora, pois embora reconheçamos que o sexo é parte 

constitutiva de nossas experiências, raramente este é incorporado como 

dimensão analítica. 

Nota-se que há três tendências explicativas para os processos constitutivos 

das identidades de gênero. A perspectiva universal, a perspectiva relacional25 e a 

perspectiva plural (BENTO, 2006). Cada um desses expõe teses próprias sobre a 

relação entre o gênero, sexualidade e corpo. O que ajuda refletir o processo 

teórico/histórico sobre os contextos em que foram pautados os escritos e saberes 

sobre gênero/sexualidade/corpo. 

Segundo Bento (idem), a desnaturalização das identidades de gênero esteve 

centrada na compreensão dos processos históricos que legitimaram a compreensão 

moderna do sujeito universal. São os estudos queer26 que radicalizam o projeto 

feminista, em um debate interno ao campo. Estes estudos habilitam os travestis, 

drag queens, lésbica, gays, bissexuais como sujeitos que constituem suas 

identidades mediante aos mesmos processos considerados “normais”, e não mais 

aqueles designados pela literatura médica, como sujeitos desviantes, perversos, 

monstros sociais, enfim seres abjetos. 

Na perspectiva universal27 a concepção binária dos gêneros reproduz o 

pensamento moderno para os sujeitos universais, atribuindo-lhes determinadas 

características que se supõem ser compartilhadas por todos. O corpo nesta 

concepção é pensado como naturalmente dimórfico, significado pelo processo 

cultural. Na universalização dos gêneros o binarismo apresenta-se como norteador 

de distinção, a dicotomia homem/mulher é posta em posição de papéis sexuais. 

Como vimos ao homem cabe à objetividade, o lugar público, a soberania, o sujeito 

universal. Já a mulher confere-se a subjetividade, o privado, a “submissão”, “o outro 

absoluto”.  

                                                
25

 O trabalho se insere na perspectiva relacional do gênero, para tanto faço uma distinção 
das formas que se experenciou e se experiência o gênero, motivo pelo qual entendo 
como uma categoria em movimento. 
26 Movimento intelectual e político iniciado nos E.U.A na década de 1980, que tem como 
marco fundador a positivação dos termos abjetos e, consequentemente, de negação de 
sujeitos que vivem as margens das normas/regras heteronormativas. O termo queer 
significa bicha, excêntrico, bizarro. 
27 Perspectiva que traz como referência o posicionamento e a literatura feminista. 
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A perspectiva relacional desconstrói a ideia de uma mulher universal, 

assinalando outras variáveis que se articulam para construção de identidades dos 

gêneros, uma vez que pensam a mulher no plural. Um dos principais 

desdobramentos do olhar relacional sobre os gêneros propiciados pelos estudos 

feministas foi à organização de outro campo de estudo, o das masculinidades, este 

se fundamentou na desconstrução do homem único, universal, naturalmente viril, 

competitivo e violento. Uma das primícias desta perspectiva é de que o feminino e 

masculino são construídos relacionalmente e de forma simultânea. Citando Scott, 

neste momento, o gênero passa a ser construído como uma categoria analítica, 

instrumento metodológico para o entendimento da construção, reprodução e 

mudanças das identidades de gênero. 

Para Bento (2006), tanto no universal quanto no relacional a sexualidade, o 

gênero e a subjetividade não foram pensados fora de uma relação binária, são os 

estudos queer que apresenta o heterossexismo das teorias feministas e possibilita a 

despatologização de experiências identitárias e sexuais até então interpretadas 

como problemas individuais. Estes estudos dedicarão atenção as performances que 

apresentam rachaduras/fissuras nas normas de gênero. 

 

3.2.2 Sexualidade como dispositivo de controle 

 

O exercício da sexualidade tem passado por distintas formas de repressão 

e atuação. O tradicionalismo, que tomou conta de algumas sociedades a partir do 

século XVII, acabou incidindo em algumas das construções que refletiram sobre 

os sujeitos, pois se caracterizou por um período em que os indivíduos eram 

vigiados constantemente através das instituições jurídicas, médicas e religiosas 

(FOUCAULT, 1988) . 

Tendo como objetivo a manutenção da família a sexualidade é 

enclausurada dentro das paredes do lar. Não há mais espaços, gestos, palavras e 

discursos onde os corpos possam se exibir sem ser questionados, uma vez que, o 

sexo é mantido em silêncio. A parede de casa o expõe a uma afirmação de 

inexistência (FOUCAULT, 1988). 

Sobre o funcionamento das práticas sexuais, diz-nos Michel Foucault: 
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A repressão funciona, decerto, como injunção ao silêncio, 
afirmação de inexistência e, consequentemente, constatação de 
que, em tudo isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem 
para saber (FOUCAULT, 1988, p. 10). 

 
 

A sociedade era controla ao ponto de ser desenvolvida pelo controle de si. 

A Igreja Católica foi inquisitória destas normas vigentes e vigiantes. O ato de 

confissão era uma forma instrumentalizada, imposta, pela Igreja como atribuição 

de penitência aos prazeres e pecados da carne. Assim como o discurso pregado 

de obediência, que controlava o corpo, a alma e a palavra. Deste modo, reprimi-

se o pensamento dos sujeitos, pois a vontade de saber sobre si é uma maneira de 

controlar estes com o intuito de torná-los moralmente aceitáveis. 

De forma organizada as instituições puniam e controlavam os sujeitos. A 

Igreja reprimia o sujeito pelo controle da fala. As instituições jurídicas controlavam 

as perversões, punidas pelas condenações e o discurso médico fundamentou-se 

na repressão das irregularidades sexuais.. Portanto, os homossexuais, a 

infidelidade, os casamentos sem consentimento, a prostituição dentre outros eram 

formas de irregularidade que restava às condenações. 

Nessa teia de agências reguladoras nasce o controle das atividades 

sexuais. Pois além de esquadrinhar o dispositivo que enclausura a sexualidade no 

âmbito de com quem você faz sexo, este dispositivo vai além, pergunta onde você 

faz. Nas regras normativas da heterossexualidade seguindo os preceitos 

religiosos o sexo é praticado em casa, de forma monogâmica. Portanto, tem-se 

um gênero e sexualidade adequada, onde quaisquer desvios de “normalidade” é 

alvo de regulações e castrações. 

Com Foucault (1988), identifica-se então a invenção da sexualidade como 

parte de alguns processos distintos envolvidos na formação e consolidação das 

instituições sociais modernas. A regularização no corpo social, coletivo e moral da 

sociedade. Uma produção do controle sobre o indivíduo que produz tanto uma 

sexualidade “normal” como práticas sexuais normais. A figura de prestadores de 

serviços sexuais se configura a partir desta vigilância como um desvio de 

conduta, reprimidos e oprimidos pela moral. Como aponta Da Silva e Blachette 
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(2008) na atual sociedade brasileira a mulher prostituída28 é tido como pecadora, 

em uma atividade degradante que precisa ser combatida. Pois compreendem os 

sujeitos do mercado do sexo apenas em uma submissão financeira, sem 

autonomia. Logo, são moralmente rechaçadas pela sociedade. 

A análise da construção da sexualidade sob o viés do sexo transnacional e a 

forma como a sociedade se relaciona com ele durante os períodos históricos 

contemplam-se quando pensamos relacionado ao gênero, principalmente, sobre a 

reflexão do feminino, pois é lugar-comum ter a mulher como “servidora dos 

prazeres sexuais”. 

A prostituição foi declarada no corpo feminino. Pensar o masculino nos jogos 

de prazer foi feito mediante a proliferação de uma masculinidade viril e 

aventureira (VALE DE ALMEIDA, 1995), que consumia e consome o sexo. 

No berço da construção da imagem da mulher como figura da prostituição, 

Lujo Bassemann (1968) nos expõe as cidades de Atenas e Corinto, onde a 

prostituição não se apresentou absolutamente à meia luz, nem ambígua e nem 

clandestina, mas como atividade presente de maneira pública e com a benesse 

de prevenir as desgraças das mulheres honradas. Neste período, a prostituição 

se enquadra no ato da mulher pública. 

A representação da prostituição varia de época e cultura, o Ocidente com 

sua moral judaico-cristã29 atribui estigma30 a atividade. 

 

Nas sociedades em que a propriedade privada inexistia e a família 
não era monogâmica, por exemplo, o sexo era encarado de forma 
bem diferente que a nossa, e ao que tudo indica, não havia 
prostituição. Já em algumas civilizações tratava-se de um ritual de 
passagem praticado pelas meninas ao atingirem a puberdade; em 
outras, os homens iniciavam sexualmente as jovens em troca de 
presentes (CECCARELLI, 2008, p.01). 

 
 

A partir desta incursão histórica é importante pensar as relações de gênero 

                                                
28

 Refiro-me ao feminino, pois a sociedade parece não perceber as relações masculinas 

dentro das atividades sexuais. Presa ao senso comum, o homem ainda está no papel de 
consumidor do sexo. 
29Termo utilizado para caracterizar um conjunto de crenças comum ao judaísmo e 
cristianismo. Esta moral doutrinária dita normas e comportamentos a serem seguidos nas 
sociedades Ocidentais. 
30Segundo Goffman, estigma é uma “relação social ode o indivíduo está em situação 
social inabilitada para a aceitação social plena” (1975). 
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atribuídas aos questionamentos do espaço destinado aos sexos. Como visto em 

Clastres (1988) as relações de gênero foram marcadas pela divisão sexual das 

atividades e dos espaços, a mulher cabia o privado, o cuidado com o ambiente 

“doméstico”, a tribo, quanto ao homem o espaço público da floresta, gritos e cantos. 

Com Mead observa-se como o comportamento se destina aos gêneros como 

práticas e condutas distintas para empregar o sexo na vida social, discutindo os 

conceitos tradicionais entre o feminino e masculino. 

Na Antiguidade Clássica, a mulher era vista apenas como recipiente, 

reprodutora31. A vagina como depósito embrionário de vida, depositada pelo poder 

único e reprodutor do pênis. Durante o período medieval até o século XVIII ela era 

vista como um homem invertido, portanto, incompleto e imperfeito. Como mostra 

Laqueur (2001), o modelo isomórfico do sexo foi precursor das justificativas das 

distinções entre homens e mulheres, e dos papéis designados a eles. Essa 

inferioridade e crença na incompletude do feminino reforçaram a descartabilidade da 

mulher. 

Essa crença já formulada nos séculos atrás retoma as pretensões de 

controle dos corpos e prazeres pelos desígnios religiosos, pois, como instituição 

de fomento de valores e regras sociais a Igreja entendia e continua entendendo o 

sexo como forma funcional, logo, tem como objetivo único à reprodução. Neste 

período, século XVIII, era descartada qualquer contribuição da mulher na 

concepção, eram elas passiveis. As mulheres não faziam sexo, recebiam o 

sexo. O prazer era de interesse legítimo apenas ao homem, logo, o orgasmo 

feminino no ato sexual era visto como bônus (LAQUEUR, 2001). Aos homens, por 

conseguinte, foi conferido o direito ao gozo, o prazer de gozar, já que entendiam 

que para reprodução a ejaculação materializada no gozo era necessária.  

O que faz perceber que os discursos de gênero e a diferenciação entre 

homens e mulheres eram de grau e não de espécie. Entretanto, nesse modelo 

isomórfico o homem era ser padrão, e o corpo feminino era inconsistente, pois 

não tinham sido capaz em sua evolução de expor o seu membro. Dessa maneira, 

os discursos sociais fundamentam as ideias sobre a prostituição, que nos 

                                                
31 O senso comum credita nos tempos modernos a mesma concepção produzida na 
Antiguidade. A mulher continua sendo o recipiente embrionário. Suas escolhas são 
vigiadas e punidas socialmente. Logo, a máxima da mulher passiva, mãe, esposa e 
reprodutora é o desejo de uma sociedade socializada nos ditames patriarcalista. 
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colocam entre os simbolismos e performances de gênero. Onde o pênis “amostra” 

se configurou como um símbolo de status social legal, um nível de evolução que 

propiciou privilégios. Sendo eles, tanto penetrar a vida pública quanto 

posicionamentos distintos na esfera doméstica. O que nesta última concede-lhes 

experenciar relacionamentos extraconjugais sem afetar a honra e seu 

posicionamento familiar. 

Todavia, se a característica que procede ao homem é a honra, a mulher é a 

detentora de seus questionamentos. Cabia a ela zelar pela reputação, a honra do 

seu marido, pai, e sua extensão familiar. No caso de empreender relacionamentos 

extraconjugais estaria ela arriscando macular o seio familiar, com a sujeira da vida 

pública. Essas desaprovações sociais são mecanismos que, segundo Durkheim 

(2007), são próprios do fato social traduzidos na rotulação do outro (marido e 

família, vistos como vítimas da incongruência da ação feminina). 

A sexualidade do homem, “ser completo”, deveria ser limitada ao encontro 

íntimo no espaço do lar, resguardado pelo matrimônio. Dessa maneira, os desejos 

eróticos das mulheres foram intimamente reprimidos pelos papéis sociais 

combinados a sua imperfeição e seu caráter puro e santificado fortalecido pelo 

pressuposto religioso da imagem de Santidade mariana, Maria como modelo 

feminino. 

Tentando compreender como o consumo das atividades sexuais tornou-se 

uma procura que se formou no ethos masculino, George Simmel32 (2001) retrata 

que houve entre os homens um desencontro entre sua maturidade intelectual, 

econômica, psicológica e sexual diferente das mulheres. A maturidade intelectual, 

psicológica e econômica seria essencial para a construção de um sujeito apto ao 

casamento e ao reconhecimento de um exímio provedor do lar. 

 

O momento em que um homem pode legitimamente possuir uma 
mulher é retardado cada vez mais e, como a constituição física 
ainda não se adaptou a esse estado de coisas, despertando, 
aliás, o instinto sexual como uma precocidade bem pouco 
mudada, é fatal que um aumento de cultura acarrete uma 
necessidade maior de prostituição (SIMMEL, 2001:7). 
 

                                                
32

 A referência de Simmel retrata seus escritos da obra Filosofia do Amor (2001), 
momento em que o autor expressa a cultura feminina como subjetiva, dócil e matrona. Já 
o masculino entende a lógica hipervirl e objetiva do homem. 
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Desta forma, seria a prostituição um “mal” necessário, já que cobra-se 

socialmente do homem que antes de se tornar marido, prove de maneira externa 

sua masculinidade ativa e penetrante. Assim, a atividade não encarou nem um 

risco de extinção, pois o jovem homem recorre a esse sistema pedagógico sexual 

para adquirir experiência. Aos homens casados o discurso hegemônico era a 

busca de prazeres impróprios no âmbito do lar, perpetuando a ideia da família 

sagrada. 

Simmel (2001) entende os fenômenos sociais a partir de explicações 

evolucionistas e, para o autor a mulher respondia mais fácil às exigências 

monogâmicas. Ele posiciona a mulher abaixo do homem, munido das ideias de 

sexo único. Deste modo, entende que as mulheres atinge primeiro a maturidade 

nupcial, por serem isentas das exigências socioeconômicas feitas aos homens. 

O argumento é constatado a partir da mudança da ideia de um corpo 

unissexuado para a perspectiva contemporânea de um corpo bissexuado. No 

modelo de um sexo único à mulher era vista com um homem invertido. Neste 

período entendia-se que só havia um sexo bem desenvolvido em sua evolução, o 

masculino, protótipo de perfeição, logo o corpo feminino era uma cópia não muito 

bem sucedida, por isso a inversão. No século XVIII, surge o modelo anatômico 

dos dois sexos. As diferenças anatômicas entre homens e mulheres, ao invés de 

serem pensadas como continuidades hierárquicas passaram a ser pensadas em 

termos de descontinuidade e oposição. Um corpo diferenciado que acaba por 

criar uma identidade masculina e uma identidade feminina. A identidade sexual 

acaba provocando inúmeras críticas quando nesta fundamenta-se a distinção 

puramente na esfera fisiológica. Neste momento, (re) surge a ideia de um homem 

que se exprime na “cultura” e uma mulher que dialoga com a “natureza” 

(ORTNER, 1979). Essa dicotomia sexo-gênero, natureza-cultura acabam por 

construir um discurso de complementaridade onde ao homem estão atreladas 

características racionais, objetivas e elementos de força. Já a mulher se espera o 

oposto, são elas: dóceis, passíveis afetivas e, sobretudo aptas para reprodução. 

As diferenças entre o modelo anterior, isomórfico - sexo único que se 

expressava através do gênero – para anatomia dimórfica estavam vinculados à 

biologia.  
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Laqueur postula que:  

 

O sexo, em outras palavras, substituiu o que nós poderíamos 
chamar de gênero como uma categoria basicamente fundamental. 
Na verdade uma estrutura onde natural e social podiam ser 
claramente distinguidos entrou em ação (2001:193).  
 
 

Deste modo, o autor nos mostra que tanto o modelo dimórfico quanto o 

anterior são resultantes dos processos culturais. 

Ao longo dos séculos ao determinar as características que designavam o 

papel da mulher: passível, doce, mãe, esposa e reprodutora determinavam 

também suas práticas sexuais. Diziam aos sussurros: Case e faça sexo com o 

intuito de reprodução! Qualquer desvio do padrão normal de mulher reprodutiva, 

decente e boa para casar era considerado uma monstruosidade diante das 

convenções sociais. Logo a mulher que fugia das estratificações (RUBIN, 1993) 

do sistema hierárquico de valor sexual se apropriava como expressão de maus 

valores, um objeto. 

Nesta atmosfera de expressão de valores distorcidos a prostituição se 

insere como identidade de gênero atribuída à prática sexual. Desta maneira a 

sexualidade como construção social opera dentro do campo do poder, tornando-

se dispositivo de controle social (FOUCAULT,1988). O gênero categoria histórica 

de análise (GROSSI, 2005) acaba por funcionar como marca de distinção 

hierárquica para as representações e produções de práticas sexuais. É no corpo 

generificado que as práticas sexuais serão permitidas diante de um padrão 

heterossexista. Como dito anteriormente, a sociedade diz com quem você tem 

prazer e os espaços adequados para tais, em suma, o prazer dentro desta ótica 

deve ser compartilhado com seu cônjuge (homem-mulher) no âmbito do lar. Deste 

modo, a prostituição é mais uma das formas de regular33 os corpos, uma vez que, 

classifica os comportamentos dos indivíduos. Como diz Mauss (1978), a cultura é 

modeladora do corpo, gestos e hábitos. O corpo é transformado em corpo-

resposta, ele acaba por ser o texto que traz inscrito nossas ações. 

                                                
33

 Regular no sentido de identificar, ao ponto de classificar os indivíduos. Classificação 
esta que se dá no âmbito de designar os atores desta atividade como degradante, logo 
as mulheres que estão inseridas nesta atividade transcendem o papel de mãe e boa 
esposa. 
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Sendo assim, à atividade configura mais uma destas identidades abjetas, 

punidas, uma vez que, atribui-se a esta uma sujeira libidinal. Sujeitos são 

classificados por suas práticas sexuais, estereotipados, estigmatizados. O espaço 

público destinado ao homem se vê corrompido com a presença de mulheres 

“indecentes”/“putas”. O estigma (GOFFAMAN, 1975) conferido a estas visa de 

forma invisível disciplinar às demais mulheres, fazendo com que as “moças 

decentes” temam tal comparação. Como diz McClintock (1993), não é o contato 

sexual que tira o poder das prostitutas, mas o estigma e a depreciação por parte 

do Estado. Os que a subjuga é o controle que a troca se dá. O corpo prostituído é 

vigiado e punido com olhares, chacotas e agressões34. As escolhas ficam 

atreladas a escolhas de outros sujeitos. 

Como afirma Nicholson (2000) à identidade de gênero é erguida a partir de 

uma base material da construção social do caráter humano. Compreendo que a 

sociedade não forma apenas o comportamento e a personalidade, mas também a 

maneira como o corpo se mostra. Esta categoria é imposta sobre um corpo 

sexuado delimitado socialmente. 

Como diz Bento: 

 

O corpo é um texto socialmente construído, arquivo do processo 
de produção e reprodução social, onde certos códigos se 
naturalizam subscritos nas normas heternormativas, sendo assim 
uma construção anterior mesmo ao nascimento do sujeito. O 
gênero adquire vida a partir de roupas que compõem o corpo, dos 
gestos, olhares, ou seja, de uma estilística definida como 
apropriada, sinais exteriores que estabilizam e dão visibilidade aos 
corpos. O sistema binário dá sentido à visibilidade dos corpos, a 
natureza constrói as sexualidades e posiciona os corpos de 
acordo com as disposições ditas naturais (BENTO, 2006:87/88). 
 
 

As tentativas de ocultar as configurações que posicionavam as mulheres 

como o segundo sexo (BEAUVOIR, 1980) e gênero sem desejo foram postulados 

apenas com a instituição de um movimento com objetivo de questionar o 

reconhecimento de suas necessidades e suas expectativas particulares. Foi a 

                                                
34

 Refiro-me a prostituição de ruas, a qual é visível á sociedade. Logo os atores 
envolvidos nestas problematizam questões sociais. São questionados o motivo que os 
leva a venda dos seus corpos. Antes de serem vistos como transgressores de uma 
sociedade são estigmatizados pelos pressupostos de violência e degradação ao qual a 
atividade sexual de prostitui-se é conferida. 
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partir da necessidade de uma exegese feminista sobre a situação das mulheres, 

que elas conseguiram firma-se como contra discurso. 

Um grupo feminista passa a condenar as instituições opressoras das 

mulheres. Entretanto, alguns argumentos resultam num processo “autofágico” que 

se desenvolve no discurso feminista. Como exemplo desse campo reprodutor de 

habitus (BOURDIEU, 1983) e como foco de análise do presente trabalho, temos a 

leitura de como a literatura feminista lidou com a questão do sexo mercantil. 

 

3.3 Mercado do sexo e feminismo 

 

No texto Antropologia e Feminismo, Bruna Franchetto (1981) traz a ideia de 

que o feminismo seria uma das formas de individualismo moderno, apresentando 

um diálogo entre a antropologia e o feminismo, a construção teórica da categoria 

mulher na tentativa de desnaturalizar esta através da circunscrição de seu 

significado nas análises efetuadas e situando-a no contexto histórico preciso.  

Na década de 60 o feminismo aparece como movimento social, espaço 

exclusivo de atuação política onde se questiona a divisão sexual dos papéis 

sociais entre homem e mulher. O feminismo postula que na história da 

humanidade a mulher tem sido sempre submetida a uma ordem dominante 

masculina, mas que adquiram consciência de sua opressão milenar. A Primeira 

Onda do movimento reconhece que nesse contexto toda mulher em sua essência 

vivência alguma forma de subordinação que universalmente era regido pela 

dominação masculina. As feministas apontavam a divisão sexual do trabalho e o 

patriarcado-capitalista como principais agentes desta opressão. Uma mulher 

invisibilizada, ocupando lugar secundário na sociedade. Propõe-se então uma 

autonomia da sexualidade feminina, requerem para o sexo feminino a autonomia 

atribuída ao masculino.  

A universalidade da opressão feminina e a diversidade dos dados 

etnográficos sobre o sexo feminino e perspectiva evolucionista inauguram o 

diálogo do feminismo com a antropologia. Para exemplificar estes diálogos 

Franchetto (1981) traz autoras como Simone de Beauvoir, Shulamith Firestone e 

Read, estas mostram como a opressão feminina se dá através do essencialismo, 

uma vez que a mulher é vista como categoria universal, biologicamente destinada 
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a repetir a vida, onde o seu corpo aprisiona a constituição e construção do 

indivíduo mulher. As autoras citadas apresentam a mulher sob a ótica do gênero 

biológico que identificam as mulheres em sua universalidade como seres de 

reprodução. 

No dialogo com Atkinson e Rosaldo, Bruna Franchetto (1981) passa pela 

perspectiva da assimetria sexual, no qual homens/mulheres são definidos de 

forma diferente, passam a pensar a relação em dois polos sem que as diferenças 

sejam interpretadas como opressão ou insubordinação. Como diz Francheto, em 

termos universais a condição da mulher como indivíduo de opressão evidência 

duas consequências, primeiro, a questão de suas origens e segundo a não 

radicalização da percepção sobre a qual repousa a força política transformadora 

instaurada nesse discurso, a de ser a mulher uma categoria socialmente 

construída. 

Sendo a mulher uma construção social podemos então dizer que não 

existe mulher, mas sim mulheres. Questionamos35 a universalidade e a 

generalização de uma essência feminina. Portanto, podemos afirmar que não 

existe uma mulher enquanto gênero universal, mas uma multiplicidade de 

mulheres. Como principais elementos trazidos pelo debate entre a universalidade 

e a diversidade dos dados etnográficos que nos proporciona pensar Mulheres e 

não Mulher temos o embate do sexo com o gênero, onde o primeiro concerne 

pensar a sexualidade como reprodução das espécies e a ideia de uma pulsão 

masculina que se expressa sob modelo essencialista, biológico e universal. Em 

contrapartida, o gênero nos permite pensar o sexo sob uma perspectiva 

relacional, na ótica de uma construção social, resultado de um processo de 

socialização. 

Refletir sobre a problemática do mercado do sexo exige delinearmos 

discussões pautadas em diferentes posições no debate da prostituição pelas 

feministas, que nos faz pensar a contribuição que esta temática traz para os 

avanços do conhecimento em ciências sociais, particularmente, dos 

conhecimentos em termo de gênero. 

                                                
35

 Por ora quando me expresso na terceira pessoa, reflito o diálogo em consonância com 
os pares acadêmicos inseridos nas pesquisas sobre gênero, sexualidade e mercado do 
sexo. 
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Tais posicionamentos foram apresentados em escala internacional na 

discussão conhecida como batalha do sexo, com ênfase na prostituição e 

pornografia articuladas com diferentes posturas em termos de estatuto legal que a 

prostituição deveria assumir (KEMPADDO, 2005; JULIANO, 2005). As divisões 

nesse debate são impressas, não somente, pela maneira como diferentes 

correntes feministas entendem a prostituição, mas também, como compreendem 

a sexualidade. 

 

De acordo com Wendy Chapkis, a oposição entre duas visões 
antagônicas sobre a sexualidade, presente já nas primeiras 
discussões das sufragistas, marca essas divergências. Alguns 
grupos entendiam a sexualidade como o elemento utilizado para 
objetificar as mulheres, impedindo-as, portanto de aceder ao 
reconhecimento de sujeitos portadores de direitos civis. Ao 
contrário, outros grupos entendiam a sexualidade como uma 
arena de potencial liberação para as mulheres. Segundo a autora, 
essas diferenças, atualizadas no marco da segunda onda do 
feminismo, essas diferenças teriam tido o efeito da criação de dois 
campos dicotômicos descritos, de maneira simplista, um como 
hostil ao sexo, que era percebido como a fonte da opressão 
feminina em uma ordem patriarcal e outro que defendia o sexo 
como fonte de prazer e poder nas vidas das mulheres. 
(PISCITELLI apud CHAPKIS 2005:13) 

 
 

Nos debates sobre a função da atividade sexual a prostituição e pornografia 

operam como ponto central. Dentro de uma ordem sexista a prostituta ocupou 

tanto o espaço do ator mais degradante e subversivo da ordem social quanto o 

lugar de escrava sexual. Em outro extremo, a significação da prostituição é 

diversificada. Há aqueles que acreditam que o vínculo do feminino com o sexo é a 

forma mais representativa do abuso e opressão das mulheres. Por outro lado, há 

os que acreditam que o vínculo das mulheres com o sexo é uma das melhores 

formas de poder. Portanto, temos de um lado a prostituição como atividade 

extrema de abuso sexual, onde as mulheres que oferecem serviços sexuais são 

postas na categoria de objeto sexual e são inerentemente percebidas como 

vítimas de violência. Por outro lado, a prostituta seria símbolo máximo da 

autonomia sexual, uma ameaça à sociedade patriarcal. Deste modo, ameaçariam 

o controle do masculino sobre a sexualidade das mulheres. 

 

Outras, mais cautelosas, pensam no sexo como um terreno de 
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disputa, não como um campo fixo de posições de gênero e poder. 
Estas linhas de pensamento reconhecem a existência de uma 
ordem sexista, mas consideram que ela não é inteiramente 
determinante. O sexo é visto como uma tática cultural que pode 
tanto desestabilizar o poder masculino como reforçá-lo. As 
práticas de prostituição tais como outra forma de mercantilização 
e consumo, devem ser lidas de maneiras mais complexas que 
apenas uma confirmação da dominação masculina: em certas 
circunstâncias, elas podem ser espaços de resistência e de 
subversão cultural. Por este motivo, estas linhas consideram que 
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 (PISCITELLI, 2005: 14). 

 
 

Embora, as inserções da mulher no mercado do sexo sejam plurais, uma ou 

outra imagem da prostituta ganha o imaginário social e se apresenta como 

retórica do feminismo. O debate atual sobre a temática sugere um deslocamento 

do posicionamento das pessoas envolvidas nas atividades sexuais. Consideram-

se as ideias dos trabalhadores sexuais, no qual estes se apresentam como atores 

que exigem serem considerados como sujeitos de direitos enquanto pertencente 

de uma categoria ocupacional36. Este deslocamento permite refletir sobre as 

perspectivas que está longe de considerar as trabalhadoras do sexo como 

vítimas, concedendo-lhes capacidade de agência. 

Em busca de identificar as origens da opressão feminina e na tentativa de 

definir categorias universais, o feminismo depositou atenção especial à 

prostituição, pois tal atividade parecia trazer argumentos suficientes para acreditar 

no binarismo sujeito-objeto partindo da lógica relacional entre homem-mulher 

como uma versão marxista das relações de trabalho. A submissão da mulher 

denunciava a existência de um “duplo padrão moral” (GIDDENS, 1993), que 

liberava o homem para o gozo dos prazeres sexuais, ratificando sua 

masculinidade, enquanto a mulher prostituída estava no lócus da desonra e da 

desvalorização do matrimônio. O que acontece é que as feministas faziam deste 

discurso um panorama geral. 

Emma Goldeman, teórica feminista em 1977, fez uma análise da moral das 

                                                
36

 Para compreensão do posicionamento político do direito da prostituição como atividade 

ocupacional, sobretudo, no Brasil ver: LOPES, Edmilson. Amor, sexo e dinheiro: uma 
interpretação sociológica do mercado de serviços sexuais. In: Política & Sociedade, Nº 6 
– abril de 2005. 
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sociedades capitalista-burguesas do início do século XX, referente à sexualidade 

de mulheres e homens, a autora diz que a mulher é tratada de acordo com o seu 

sexo e não a partir de seus méritos e suas capacidades. Partindo dos 

pressupostos da Primeira Onda, para Goldman, o sistema capitalista da produção 

empurrava as mulheres sempre para o mesmo local, não importando a classe, 

eram todas prostitutas. Tal afirmação se concretiza, pois a autora postula que o 

casamento possui o mesmo sistema de aprisionamento que a prostituição. No 

primeiro, a mulher era prostituta de um homem só, seu marido, e vivia sob um 

contrato permanente. No outro a mulher através de curtos contratos informais era 

comercializada entre vários homens. O que tornava a prostituição uma atividade 

condenável era porque esta era concebida fora das regras e normas institucionais 

e simbólicas da “sagrada família e consequência do sagrado matrimônio”. 

Goldman vai além e alerta que o ponto central da atividade de prostituir-se está 

mais ligado a objetificação da sexualidade da mulher que a uma análise parcial do 

fator econômico. 

As ideias trazidas pelas feministas da Primeira Onda respingaram na 

Segunda Onda do movimento e as radicais anti-sexo tratavam as mulheres mais 

como objetos que trocas37, continuavam então a concepção do casamento no 

mesmo patamar da prostituição. A mulher era encarnada como mercadoria. 

 

Logicamente, essa interpretação não era unânime, Shulamith 
Firestone (1976), por sua vez, considerava a prostituição uma 
consequência direta do casamento patriarcal, existindo entre eles 
uma relação de interpendência, uma espécie de simbiose 
semelhante àquelas que estudamos nas aulas de biologia 
(CANTALICE apud FIRESTONE, 2009:69). 

 
 

Tal opinião era partilhada por George Simmel que acreditava que: “Num 

ponto, não há ilusão alguma a se ter: enquanto casamento [monogâmico] existir, a 

                                                
37

 Ideia levistrussiana que em Estruturas Elementares do Parentesco (1982), afirma 

que o sistema de parentesco em sociedades primitivas é fundamentado na circulação da 
mulher. E que mais na frente guia a suposição de Mauss (2003) da reciprocidade assim 
como a balizada no incesto. O dar, receber e retribuir seria eficiente nas sociedades onde 
as trocas de mulheres funcionassem como organizador das relações sociais. O 
casamento simbolizaria a troca de presentes, sendo a mulher o mais representativo e 
precioso. O tabu do incesto proporcionava que estas trocas fossem realizadas entre 
diferentes famílias e clãs. 
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prostituição também existirá”. (2001:10). Embasado pelo discurso moralista da 

“boa sociedade” Simmel (2001) entende que a prostituição e o casamento 

possuíam e definiam a posição social dos sujeitos neles envolvidos. Embora, 

apresentados de formas bem distintas atribuídas a essas instituições.  Sobre a 

prostituição afirma que: “O dinheiro é a coisa mais impessoal que existe na vida 

prática; como tal, é de todo inadequado a servir como meio de troca contra um 

valor tão pessoal quanto a entrega de uma mulher” (SIMMEL, 2001:5). Deste 

modo, acredita que o acesso ao sexo feminino, “só poderia ser obtido na medida 

em que quem o procurasse cedesse, por sua vez, sua pessoa e seus valores 

mais íntimos – como sucede no verdadeiro casamento” (idem 2001:06).  

A sexualidade feminina era legítima, permitida, nos valores matrimoniais, 

solo sagrado reprodutor de mulheres decentes, desta forma, longe da sujeira e 

degradação das mulheres prostituídas. Toda degradação de valores e regras 

sociais que concerne a troca de sexo por dinheiro acaba por delinear segundo o 

autor o precipício entre o possuidor (marido) e comprador (diversos homens) e o 

sujeito a vender sexo. Assim sendo, a mulher que vive de forma monogâmica é 

valorizada socialmente em relação daquelas que se entrega para diversos 

homens. Destarte, é apontado por Simmel (ibidem) e Ceccarelli (2008) um 

tratamento social dado à prostituição de acordo com sua classe e o espaço por 

elas frequentado. Existindo então, uma diferenciação entre hetaira e a “prostituta 

comum”, onde a primeira desempenhava papel semelhante a da cortesã, 

misturavam dotes artísticos e prostituição, sua personalidade, comportamento 

eram transformados em capital38, além de seus corpos.  

Em oposição às prostitutas comuns as hetairas adquiriam lugar de sujeito, 

seu tratamento diferenciado lhes garantiam poder de agência, podemos hoje 

comparar com as performances das prostitutas de luxo, ao ponto desta ser 

camuflada por requerer circuitos permitidos entre os espaços que lhes concedem 

capitais (BOURDIEU, 2004). 

Em suma, tanto o casamento quanto a prostituição, espaços legitimados 

como feminino, produziram dois tipos bem definidos de experenciar a condição 

mulher. Giddens (1993) chamou de “garota decente/garota vadia”, hoje 

                                                
38

 Incorpora-se aqui não apenas o capital financeiro, mas o cultural, simbólico e social 

(BOURDIEU, 2004), pois elas eram inseridas em espaços de circulação destes capitais. 
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reconhecida em sua diversidade como garota para namorar/garota para pegar, 

mulher direita/puta, entre outros. 

 

É como se nela estivesse incorporada uma anomalia no sistema 
de gênero: a mulher que possui uma maneira peculiar de exercer 
a sua sexualidade, ou seja, o faz de forma pública é desprovida de 
laços afetivos e, pelo fato de experimentar o sabor da 
transgressão sexual, não é merecedora da vivência conjugal, 
familiar e, sobretudo, da maternidade (GUIMARÃES &MERCHÁN-
HAMANN, 2005). 

 
 

Partindo deste pressuposto, identificam-se os espaços destinados aos 

gêneros, uma vez que a mulher direita, garota para namorar e casar é colocada 

nos parâmetros da coerência da ordem social, mantendo-se no espaço privado do 

lar. Ao contrário, a garota para pegar - puta -,  situa-se em um espaço masculino 

que não lhe pertence, logo é uma desviante do seu papel social – o espaço 

público. A vida pública é vista como direito do homem o que lhe traz como 

recompensa prestígio, poder, recursos simbólicos irrestritos que abrange relações 

interpessoais, ao homem é dado o direito de vivenciar a sexualidade sem 

limitação, seus relacionamentos extraconjugais não afetam sua masculinidade. 

Afirma sua identidade de gênero,  que contribui para um tipo ideal e legítimo de 

sua personalidade. Por outro lado, as mulheres que atendiam “os desejos carnais” 

extramatrimoniais maculavam sua honra e perdiam valor no mercado matrimonial, 

voltamos à ideia do duplo padrão moral assinalado por Giddens (1993). 

A partir dos desígnios de que o feminino era subjugado pela dominação 

masculina, cujo resultado era um processo de objetificação, o próprio movimento 

feminista atribuía outro duplo padrão moral referente ao poder de agência, 

apresentando-se como intrínseco ao masculino e distante do feminino, e que se 

enraizava na relação entre cliente-prostituta. Daí o nascimento de um discurso 

extremamente vitimizante que coloca essas mulheres na condição de “coisa” e 

cujo desempenho influenciava e refletia o modo como os homens viam as 

mulheres como um todo. 

Embora, o movimento feminista não tenha sido um movimento homogêneo, 

ele traz sua luta política à pressuposição de que as mulheres possuíam uma 

ligação trans-histórica e transcultural, ou seja, todas experienciaram alguma forma 
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de opressão e subordinação. E foi assim que se deu a questão do mercado do 

sexo. Como dito anteriormente, uma linha de pensamento feminista apontava a 

prostituição, pornografia e erotização do corpo da mulher como o maior 

responsável pela sua objetificação. Discurso este que vinha pautado nas ideias de 

degradação do ser humano, coação, violência e submissão (JULIANO, 2005). 

 

3.4 As marujas abolicionistas: Beatriz Espejo e o seu “Manifesto Puta” 

 

Em “Manifesto Puta”, Beatriz Espejo (2009) questiona as mulheres que se 

dizem feministas, amparadas e cúmplices de um regime que persegue outras 

mulheres não aprovadas socialmente, mulheres que se encontram longe da 

proteção social.  

O feminismo tem em seu processo histórico alcançado uma discussão 

desconstrutora da função do gênero como opressor do indivíduo. Desta lógica 

desconstrutora beneficiaram-se muitas mulheres e, consequentemente lutas 

similares que trazem o gênero como categoria de identidade social, bem como os 

homossexuais, transexuais, transgêneros, etc. 

Embora seja um movimento de muitas conquistas, de luta contra a 

opressão e os prejuízos que essa estabelece socialmente, o feminismo sempre 

contou com múltiplas forças dentro e fora do movimento. Deste modo, as 

filosofias feministas são as mais diversas, apresentando ramificações, algumas 

antagônicas entre si. Como diz Beatriz Espejo: “La vision da mujer como 

arquétipo, y sus supuestas aspiraciones, presentes no pocos conflictos y puntos 

de vista. Y tal y como reza el dicho ‘Nada es verdad ni mentira...’” (Idem, 84) 

Quando pensamos na posição da prostituição nas linhas de atividade 

laboral somos resignadas aos insultos machistas do não reconhecimento desta 

atividade como forma de ganhar a vida. Deste modo, essa é colocada na esfera 

de promiscuidade, exercício degenerativo aos olhos da sociedade. Pensamos 

mais além, que essa é uma visão limitada ao machismo masculino. Pois, ao 

invocar a palavra machismo, enxergarmos apenas o homem. Questiono onde a 

figura feminista de liberdade e igualdade se posiciona de maneiras diferentes 

quando pensam a mulher nos jogos de prazeres. Quem seria a prostituta diante 

das interrogações feministas? 
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Temos por um lado as feministas abolicionistas que defendem a 

sexualidade como um bem paritário, onde a mesma é vinculada ao amor. 

Defendem um mundo justo e sem exercício do poder. Como afirma Espejo os 

princípios são bons o problema é que eles recaem sobre o machismo feminino.  

A luta abolicionista traz em seu ideal a família e sua socialização intrínseca 

nas normas do patriarcado. Quando estas pensam a prostituição as fazem de 

forma a caça das desertoras da monogamia. Entendendo-as como mulheres 

promiscuas rechaçadas pelo sistema. “Estas mujeres del patriarcado, verdaderas 

prostitutas monocantractuales dissimuladas, contemporizan de forma activa com 

esa persecucións, a igual que antaño” (idem: 86). A autora entende que diante 

dos pressupostos abolicionistas que condenam a prostituição por caráter 

submisso e contratual seria equivalente ao contrato monogâmico do casamento, 

pois as mulheres casadas estariam se beneficiado economicamente de seus 

maridos. Logo, assim recebem para ir à cama. São tão escravas sexuais quanto 

as putas descritas por este grupo. 

 

La prostituta no decie por si mesma puesto que está 
condicionada. Verdad e medias. Todos estamos condicionados, 
empezando por las propias abolicionistas y lós princípios de su 
machismo feminino tan asimilado. Eso no ivalida La capacidad de 
autogestión, aun cuando esta pueda verse limitada por 
circustancias ajenas, entre elas, la persecución política (ibidem: 

88). 

 
 

Além de não reconhecerem o poder de autogestão do corpo feminino, as 

abolicionistas propagam perante uma lógica xenófoba a prostituição estrangeira 

como tráfico. Como se todas as mulheres envolvidas nesta atividade fossem 

vítimas, reafirmando o pânico moralista. Para Espejo, estas mulheres que se 

autodominam feministas se nutrem do machismo e do patriarcado, uma vez que, 

denunciam supostas instrumentalizações, mas ao mesmo tempo se servem dos 

prejuízos do gênero bipolar (Ibidem:91). 

 

Victimizan a la mujer,  La que convieten em el la imaginário 
popular em um individuo débil, tonto y castrado, necesitado de mil 
leyes hiperprotecionistas. Defienden  uma sexualidade 
esteriotipada em la que la decência está supeditada a um sexo 
supuestamente idílico que no se traduce em nada concreto. Esta 
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in-concreción no lês impide defender um modelo sexual lineal y 
previsible erigido como axioma de feminidad (ibidem:99). 

 

 
As marujas abolicionistas parecem apontar a vitimização da mulher 

prostituída como subterfúgio de um perigo em potencial. Sob o discurso de 

vitimização acabam por se esconderem no cárcere moral que distingue as 

mulheres do patriarcado da mulher autônoma. Socialmente, a puta corrompe o a 

imagem da mulher pura, mãe, esposa. Como se estas mulheres não pudessem 

ter uma dupla carreira (FONSECA, 1996), como se elas não pudessem dizer com 

que corpo vão as ruas. 

Vitimizar estas mulheres é tirar o poder de agência do feminino, um 

arquétipo estereotipado no modelo único e decente. Além do mais, ao vitimá-las 

mergulhamos na profusão dos ideais machistas. 

 

3.5 Masculinidade(S): uma construção hegemônica 
 

Como vimos à crítica ao lugar do segundo sexo revelou mais que a 

condição feminina, ela ofereceu instrumentos para a produção de um projeto 

feminista. Que ao atribuir a mulher como segundo sexo  reconhece a existência 

de um primeiro. Este primeiro foi produzido na dependência de um gozo pleno. 

Embora, seja perigoso pensar nesse modelo estático das relações de gênero, 

uma vez que uma sociedade como a nossa exige performances de desempenhos 

rigorosos para ambos os sexos. 

A ideia de gozar plenamente e sem riscos sociais atreladas ao masculino 

deve-se aos adjetivos que os qualificam como homens na sociedade Ocidental. 

São eles: viris, detentores de poder, assertivos e rivais sexualmente o que acaba 

por mantê-los presos a questão do desempenho. E, seus padrões 

comportamentais seguem tais características. Deste modo, como afirma Nolasco, 

“A representação social dos homens é constituída a partir do sexo, que se torna 

um dispositivo norteador para suas ações e intenções durante a vida, sejam homo 

ou heterossexuais” (NOLASCO, 1995:18). 

O masculino foi pensado por muito tempo como categoria universalizante, 

representada por experiências que os homens não podiam viver, controlados pelo 

dispositivo da sexualidade que os enquadrava nos papéis sociais de homens 



 

 

60 

 

duros legitimados na construção do modelo patriarcal. Desde criança, ele é 

estimulado a se afastar de suas experiências interiores ao mesmo tempo em que 

é obrigado a obter os melhores desempenhos de sua categoria. 

 

O homem aprende, desde os primeiros momentos de sua vida, a 
estruturar seu comportamento de tal forma que não demonstre 
qualquer sinal de sensibilidade, afetividade, ou qualquer 
comportamento identificado como sendo do campo emotivo 
feminino. (BENTO, 1999:38) 

 
 

Como aponta Bento (idem) seja na escola, família, rua ou igreja, os 

homens são instituídos a uma pedagogia da virilidade. As relações de gênero são 

legitimadas e ideologizadas a partir de um modelo antagônico inscrito no campo 

biológico. Embora, estes antagonismos não apareçam apenas na esfera 

biológica. A identidade de gêneros é instalada a partir de um extenso processo 

histórico-social de alienação do que é certo e verdadeiro nas experiências do 

gênero e também da sexualidade. 

Essas experiências têm gerado um efeito totalizador do que é pertencer ao 

masculino, de como ele é representado socialmente, proporcionando um 

dispositivo homogenizador. O habitus social de masculinidades são incorporados 

aos padrões de comportamento que proliferam uma subjetividade masculina 

socialmente definida e aceita hegemonicamente. 

Tais afirmações levam a questionar: Que homem é esse: Forte, viril, 

provedor, sexualmente ativo? Fazendo analisar os arquétipos nos quais eles 

transitam. 

Afastando-se de qualquer semelhança do feminino o homem construído 

sob o modelo hegemônico está no que Badinter (1992) chama de “homem-nó”39, 

este é prisioneiro do desempenho sexual e intelectual, obcecado pela competição 

e agressivo. Ainda seguindo os escritos de Elisabeth Badinter (idem), em XY: 

sobre a identidade masculina, este homem se enquadra sob referência do homem 

duro, inconstante, aquele que toma e não dá nada em troca, se protege 

                                                
39 Badinter (1993) toma como referência os Escandinavos, ao classificarem os homens 
em: homem-nó e ao homem - mole. O primeiro entende-se dentro dos padrões do 

modelo hegemônico. O homem-mole é descrito com partidário da igualdade entre 
homens e mulheres e renuncia os privilégios masculinos herdados pela ordem patriarcal. 
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emocionalmente e recusa os compromissos. Ao referir-se ao ideal masculino são 

apontados quatro modelos: “no Sissystuff40”, “the big whell41”, “thesturdyoak42“, e 

por fim o “Give em Hell43”. 

Na apresentação destes arquétipos Badinter (ibidem) parece sintetizar este 

modelo de masculinidade na experiência de um “homem mutilado”, sem 

sentimentos e/ou com dificuldades de mostrá-los. 

Como observa Bento (1999): 

 

As transformações na identidade masculina consistem na 
dissociação entre os valores com os quais os homens foram 
socializados primariamente (identificados como tradicionais, que 
estabelecem posições fixas, assimétricas e hierarquizadas para os 
gêneros dentro da estrutura social) e os valores que foram sendo 
incorporados ao longo de suas vidas (identificado com a 
igualdade, simetria, liberdade entre os gêneros). Isso gera uma 
descontinuidade socializatória à medida que foram socializados 
para estruturarem suas ações de acordo com uma identidade 
masculina, baseada na competição, na agressividade, na 
violência, na repressão dos sentimentos e na frieza para com os 
filhos (BENTO, 1999:38). 

 
 

Então, podemos inferir uma masculinidade idealizada e ideologizada 

partindo de seus pressupostos socializadores. O homem construído sob a égide 

da virilidade, agressividade e características de ordem imperativa é 

inevitavelmente posto como detentor do dispositivo de poder. 

Sobre as ideologias masculinas, Ramirez (1995) diz: 

 

São construções cognoscíveis e discursivas, dominantes nas 
sociedades que se estruturam com base em relações assimétricas 
entre os gêneros, articuladas em força e jogos que exibem 
multiplicidade de manifestações, as quais respondem a 
pluralidade cultural da espécie humana e, nas sociedades de 
classe, se expressam de formas diferenciadas e contraditórias. Os 
discursos (masculinos) são construídos com a intenção de 

                                                
40 “Nada de fricotes”, os homens têm as mesmas necessidades afetivas que as mulheres, 
o estereótipo masculino lhes impõe sacrifícios e a mutilação parcial do seu lado humano 
(BADINTER, 1992:134). 
41 Um “graúdo”, um “personagem importante”, é a exigência da superioridade em relação 
aos outros (BADINTER, 1992:134). 
42 “O carvalho sólido” aponta para necessidade de ser independente e só contar consigo 
mesmo. BADINTER, (1992:134). 
43 “Mande todos para o inferno”, insiste na obrigação de ser mais forte que os outros, se 
necessário pela violência. (BADINTER, 1992:134). 
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subordinar a mulher e desvalorizar a esfera do feminino. Tais 
discursos não são necessariamente, ou em seu todo, dirigidos à 
mulher, mas muitas vezes, ao outro, ao homem, ao opositor real 
ou potencial, porque os encontros entre homens são trabalhados 
pela rivalidade, a competição e a possibilidade de conflito 
(RAMIREZ, 1995:77). 
  
 

É importante salientar que o masculino enquanto categoria que serve a um 

grupo de condutas e identificações configura para o sujeito um campo de 

representação e/ou reprodução comprometida com a visibilidade do empírico, ou 

seja, este acaba por absorver essas características em um perfil “ideal”.  Deste 

modo, o perfil aceito socialmente e hegemonicamente tráz as características 

supracitadas anteriormente. 

Ao longo da literatura sobre gênero, a masculinidade foi ganhando espaço 

no âmbito acadêmico. Embora, a estrutura de um homem universal, hegemônico 

tenha perpetuado os escritos autores como Nolasco (1995), Ramirez (1995), 

Boechat (1995), Bento (1999), e Badinter (1992) mostram em seus textos uma 

perspectiva que transcendem a hegemonia plena do se estar homem. Nestes, a 

representação masculina associada ao comportamento de hipervirilidade se 

“relativiza” abrindo outras possibilidades de ser e estar homem. É nesse contexto 

que acredito que assim como a mulher o homem deve ser pensado em sua 

pluralidade, acredito que não exista o homem, mas sim Homens. Sendo assim, 

recaí o masculino como único norteador para referenciar o comportamento dos 

indivíduos. Pensemos então, nas masculinidadeS. 

E para exemplificar as formas de ser fazer homem dialogo com os 

percursos de um tipo de masculinidade. A encontrada no mercado do sexo, para 

tal, trago esta incursão onde o homem está colocado do outro lado das atividades 

sexuais, saímos da premissa da mulher como servidora sexual e nos deparamos 

com os homens que oferecem estes serviços44. 

A masculinidade que encontrei neste mercado apresentada por Piscitelli 

                                                
44

 Refiro-me a homens prostituídos. A ideia de prostituição que trago neste momento e 

que perpassa pela minha pesquisa de campo é a mesma que aponta Adriana Piscitelli 
(2004) e Ana Paula da Silva & Thaddeus Blanchette (2011). Como diz Da Silva e 
Blanchette: prostituição em que pessoas entram em relações aparentemente recíprocas, 
sem previamente estabelecer preços por serviços sexuais, mas cujo objetivo principal é 

econômico, seja ele financeiro/dinheiro ou trocas de outros bens.  
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(2011b, 2011c), Gomes (2010), Cantalice (2009) e Perlongher (2008) trazem uma 

identidade masculina híbrida. Homens que carregam em seus corpos as marcas 

da construção hegemônica masculina, aspectos fortes e viris, com as 

características atreladas ao feminino de sensualidade e erotização do corpo. 

Piscitelli e Cantalice apresentam trabalhos em vilarejos praianos nos quais 

os corpos masculinos percorrem de maneira (des) controladas os espaços 

litorâneos. Logo, os homens pesquisados são colocados pelos autores dentro de 

uma perspectiva de prostituição em viagens turísticas, o turismo sexual. 

Contrariando a lógica posta pelo senso comum é a mulher que se aventura 

nesses intercursos sexuais. 

Gomes e Perlongher apresentam a prostituição no contexto urbano, o 

primeiro contextualizando a prostituição masculina na cidade de Natal. Trago, um 

sexo negociado em redes sociais, uma prostituição que não se exibe nas ruas, 

mas que se esconde entre teclas do computador. Esse “negócio” de dois revelou 

a necessidade dos interlocutores se invisibilizarem. Este argumento foi por eles 

descrito como desejo das mulheres que os procuravam também. Assim como os 

prestadores de serviços sexuais viam a necessidade de se colocarem fora da 

estrutura moral que a prostituição é conferida. Eles queriam se afastar da ideia de 

venda de um corpo degradante, pensavam apenas na prostituição de rua, onde a 

figura da mulher prostituída acarretava imagem desvalorizada do feminino, 

temiam cair nas mesmas conotações. Excluíam deste modo, os mais variáveis 

espaços de mostrar e negociar os prazeres do corpo. Como se o espaço online 

fosse destinado apenas a invisibilidade das atividades sexuais propostas por eles. 

Com Perlongher (2008), os corpos vão à rua, uma prostituição viril na 

cidade de São Paulo. Nesta pesquisa, os protótipos da masculinidade 

hegemônica são explicitamente revelados, uma vez que a virilidade era o maior 

instrumento de interesse do Outro.  

As pesquisas citadas apresentam como interseção o discurso masculino da 

aventura e da necessidade de se afastar das categorias de feminilidade na 

atividade sexual. Pois estes homens compreendem que são práticas provisórias e 

descartáveis. São aventuras, fugas libidinais. Deste modo, acaba por ser menos 

institucionalizada que a feminina. 

Como afirma Perlongher (2008): 
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A prostituição constituiria um dos dispositivos pelo qual o gozo (de 
intensidades incomponíveis, irrecuperáveis) se “circunverte” na 
intecambialidade generalizada da ordem social do capital. Assim 
“a diversão da energia libidinal no gozo perverso integra-se pelo 
pagamento, que traz consigo uma parte do circuito dos 
intercâmbios”: conexão das intensidades do circuito dos 
intercâmbios onde a intensidade e as emoções são “negociadas 
ao preço da rua” (PERLONGHER, 2008:216). 

 
 

Para além da rua, como mostra os textos de Cantalice (2009) e Piscitelli 

(2011, 2004). A prostituição não apresenta modelo único de interação. Nem 

sempre a moeda de troca é o dinheiro assim como as negociações podem se 

apresentar de maneira diferente. Se por um lado temos uma prostituição que 

precede a negociação (o valor cobrado, formas de pagamento) em uma estrutura 

não recíproca de trocas. Temos por outro lado, a prostituição citadas pelos 

autores acima, como um evento onde o negócio pode apresentasse ao modo 

maussiniano da dádiva (dar, receber e retribuir), uma reciprocidade não acordada. 

Em campo o que pude constatar foi esse tipo de relação. 

As trocas sexuais devem ser vistas além de seu valor econômico, pois 

como aponta Piscitelli (2011, 2004), Cantalice (2009) e Gomes (2010) atribui-se 

muito mais que dinheiro nestas trocas.  

Destarte, a prostituição confere a fuga libidinal, mas por outro lado uma 

recompensa econômica deste fluxo de desejos. “Isto é, o fluxo desejante seria 

capturado “maquina de calcular” que atribui valores aos corpos, remetendo-os a 

um ‘equivalente geral’, ao mesmo tempo econômico e categorial” 

(PERLONGHER, 2008: 248). 

Como Perlongher, podemos dizer que a prostituição masculina quanto às 

trocas configuram-se como: 

 

Espécie de fato social total - na acepção de Mauss, que Mafessoli 

estende a todas as manifestações “orgiasticas” de “perversidade 
polimorfa” espalhadas pelo corpo social, sem deixar de constituir, 
por sua vez, o “secreto” suporte de seu funcionamento: “circulação 
de orgia pelo corpo social, como principio de garantia de 
sociabilidade” -. A prostituição viril suporta também ser pensada 
sob o ponto de vista da troca, enquanto estrutura de prestação de 
serviços sexuais (PERLONGHER, 2008:251). 
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A construção da masculinidade em contextos de viagens turísticas como 

apresenta a pesquisa realizada em Pipa traz atores masculino incorporados de 

uma masculinidade hegemônica que além de ser produzida sob o modelo 

patriarcalista incorpora também o espaço territorial - o nordeste. A representação 

intersecciona com representações de raça e nacionalidade contrapondo as 

referências que parecem marcar a masculinidade dos países estrangeiros. Deste 

modo, partindo da ideia que as diferenças estimulam o desejo do “Outro”, esses 

homens visando facilitar suas conquistas, performatizam uma masculinidade 

típica, combinando diversas referencias do masculino e da sensualidade dita 

feminina - uma masculinidade híbrida. 

Podemos constatar que a construção da abordagem do gênero não é algo 

fixo, logo a construção de uma identidade masculina não deve ser restrita ao um 

modelo único e universalizante. Embora, o masculino seja pensado como espaço 

de experiências hegemônicas as atividades sexuais têm mostrado novos 

elementos que subvertem o modelo fixo. Pensar em um homem híbrido tem nos 

guiados a inserção de como estes vivenciam elementos do feminino em suas 

práticas de “buscar” ou fazer sexo. Logo, pensá-los como uma categorização 

dinâmica parece enriquecer nossas bases de pesquisa sobre os Homens. 
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CAPÍTULO III1 
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4  DESTINO PIPA: LUGAR MEU, SEU E NOSSO 

 

 

Neste momento do trabalho, apresentarei registros e análises do estudo 

etnográfico. Entretanto, antes de explorar o foco central, é necessário 

contextualizar espacialmente e socialmente o cenário da pesquisa. 

Analisarei, através de narrativas, como o vilarejo pacato, de poucos 

habitantes se tornou um dos destinos mais visitados do Rio Grande do Norte, que 

embora seu processo de turistificação45, ainda guarda um ar misterioso que atrai 

turistas de todo um mundo. Um lugar que em sua organização social é imbricado 

pelo cotidiano local e o dinamismo provindo do advento do turismo. 

Deparei-me com as reconfigurações simbólicas que os locais utilizam para 

tirar proveito da mercantilização turística. A partir do desenvolvimento e 

transformação das interações de gênero, a população local tem representado os 

intercâmbios culturais e sociais com os visitantes de sua comunidade. Chegamos 

então aos sujeitos desta pesquisa, homens e mulheres locais que se relacionam 

afetivo-sexualmente com estrangeiro (a)s no contexto de viagens. 

 

4.1 Da pesca ao turismo: uma viagem pela história de Pipa 

 

Pipa é uma praia localizada ao sul do litoral do Rio Grande do Norte, no 

município de Tibau do Sul, aproximadamente a 90 km da capital potiguar, Natal. 

Na segunda metade da década de 1990, Pipa se tornou um grande polo turístico 

do estado, devido a sua divulgação e investimentos.  

O vilarejo praiano apresenta uma estonteante beleza natural que atrai 

turistas de todas as partes do país e do mundo, possuí uma infraestrutura 

hoteleira com pousadas, hotéis e albergues - diversificada quanto a custo de 

hospedagem -, restaurantes, além de belos atrativos naturais como a reserva de 

Mata Atlântica situada no Santuário Ecológico de Pipa, área litorânea delimitada 

por suas falésias com praias para todo tipo de atividade e passeios de barcos nos 

quais somos convidados a mergulhar com os golfinhos.  

                                                
45 “Processo que envolve organização, planejamento e embelezamento de lugares para 
que estes se tornem atrativos turísticos e possam ser contemplados” (SILVA, 2000:18). 
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A praia de Pipa teve como primeiro nome “Ponta do Cabo Verde”, devido à 

vista da Mata Atlântica; depois passou a ser chamada de Pipa, pela existência de 

uma pedra, sua forma lembra uma pipa, objeto de cerâmica onde guardava-se 

água. De acordo com a história do vilarejo (CASCUDO, 1968; LIMA, 1990) até 

1963 tanto Pipa quanto Tibau do Sul eram territórios do município de Goianinha, 

neste período eram praias de período de férias e veraneio para muitos 

goianenses. 

 

 

Figura 4 – Fonte: IBGE - Mapa de Pipa por Vinícius Merresiev 

 
 

Trilhando a história da construção do território de Pipa, que recai na 

reconfiguração territorial, há quatro momentos que evidenciam a constituição 

atual reverberada na turistificação do vilarejo. Refiro-me aos anos mais recentes 
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do século XX, partindo da década de 1950 aos anos atuais. 

O primeiro desses momentos em 1950, Pipa era apenas uma pequena vila 

de pescadores, sem benefícios governamentais, lá não tinha luz, água encanada, 

atendimento à saúde, escolas. O acesso era difícil, pois a “estrada” era recortada 

por facões. Era Pipa, um vilarejo pesqueiro, lugar ainda tranquilo de pessoas 

simples que viviam da pesca, agricultura de subsistência e fabricação de farinha 

de mandioca, estas atividades absorviam a mão-de-obra, sobretudo, masculina. 

Como afirma Cantalice: 

 

Pipa também contava com uma divisão do trabalho um pouco 
complexa, baseada no gênero, na idade e nas relações de 
parentesco. Todos sabiam qual era trabalho do homem e a função 
da mulher. Ao homem cabia realizar a pesca, construir e consertar 
os barcos, preparar os terrenos para receber as sementes, 
arrancar as mandiocas, moê-las e cozinhar a farinha, assim como 
deslocar-se até Goianinha para vender peixe e farinha na feira. As 
mulheres além do trabalho doméstico, estavam incumbidas das 
tarefas de retirar água das cacimbas – estes poços artesanais só 
existiam em alguns pontos da Rua de Baixo -, elas também 
contribuíam na agricultura e ajudavam na fabricação de farinha, 
raspando a mandioca, cevando a moenda e limpando a goma 
(2009:96/97). 
 

 
O que faz pensar na dicotomia apresentada por Pierre Clastres (1988) em 

“O arco e o cesto”, onde traz a oposição entre os sexos marcada pela divisão 

sexual das tarefas na tribo dos Guaiaki, onde estes têm papéis bem distintos e 

que não se misturam. Existe entre os Guaiakis um espaço masculino e um 

espaço feminino definido pela floresta e o acampamento. A floresta é um espaço 

masculino, onde os caçadores são vistos como senhores da floresta, um lugar de 

perigo, de riscos, da aventura. Já o acampamento é visto como pertencente às 

mulheres, lugar onde estas realizam suas atividades específicas e se desenvolve 

uma vida familiar controlada por elas. Segundo Clastres (idem), a floresta e o 

acampamento são dotados de signos contrários assim como a oposição entre o 

arco e o cesto, instrumentos respectivamente masculino e feminino. Para o autor 

a oposição entre o arco e o cesto é, com decorrência, o meio, o signo e o resumo 

de dois estilos de existência tanto antagônico como cuidadosamente afastados. 

Nesta tribo, não é permitido à troca de papéis. Na esfera econômica as diferenças 

entre homens e mulheres surgem como oposição de um grupo de produtores e 
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um grupo de consumidores.  

Semelhante às proposições apresentadas por Clastres (ibidem), em Pipa 

também existia uma ordem sexual e social guiadas pelo modelo patriarcal que 

definia os espaços destinados aos gêneros. Aos homens o espaço livre entre o 

público e privado, eram os homens do “mar e da terra”, já as mulheres seus 

espaços eram domésticos, apenas da “terra”, estavam nas fabricas de farinha 

ainda fazendo os trabalhos ditos femininos. Parecem evitar como os Guaiakis 

toda a transgressão da ordem sócio-sexual que regulamenta a vida do grupo. 

Mantendo-se ainda isolada do restante do território potiguar tem o seu 

segundo momento no início dos anos de 1970, marcada pela presença dos 

moradores de Goianinha, Pipa deixa então de ser apenas lugar de lazer e 

trabalho dos seus moradores para receber indivíduos vindo de outras localidades 

para usufruir do sol, água morna, tranquilidade e os demais sabores naturais que 

Pipa tem a oferecer. O final dos anos 70 e início dos anos 80 marca o terceiro 

momento, surfistas deslocam-se para Pipa seduzidos pelas ondas e espírito 

aventureiro de descobertas, com eles também vieram os amantes da natureza 

que procuravam tranquilidade e ficavam vislumbrados com as paisagens naturais 

intocadas. O texto de Maria Segunda Marinho, logo abaixo, retrata muito bem 

este período. Sendo os surfistas responsáveis pela descoberta que colocou Pipa 

nos anos seguinte na rota do turismo global. 

 

Ó Pipa velha querida 
Tu foste muito atrasada 
Mas eu adorava assim mesmo 
Se dormia com as portas abertas 
E não se tinha medo de nada 
 
Agora para todo lado 
Quando se vira 
Zoada, danças e festas 
Jogos e gritaria 
Quando é no outro dia 
Enchem a Delegacia 
 
Foi na época de 80 
Que tu foste descoberta 
Pelo surfista Pirão 
Junto aos seus colegas 
Acharam as ondas bonitas 
E vieram surfar nelas 
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A Eunice era cozinheira 
Do surfista Pirão 
O avião passava baixo, 
Quase arrastando o chão. 
Eunice recebia carta 
Descida do avião 
Enviada pra Pirão. 
 
(MARINHO, 2007:79/80) 
 

 
O quarto momento iniciou-se nos anos de 1990 e vai até os dias atuais, 

onde Pipa se tornou um lugar cosmopolita, do mundo e no mundo. A praia de 

vários sotaques, de idiomas múltiplos que floresceu com o advento da 

turistificação territorial. Reconfiguração de espaços e atores sociais. Com as 

“imposições” que o mercado de turismo com todo seu desenvolvimento e 

infraestrutura demandam o turismo acabou por refrear todas as outras atividades 

de sobrevivência do vilarejo, transformando os significados construídos pela 

população levando-os a reelaborar as bases de suas sociabilidades adaptando-os 

aos ditames da atividade turística. 

Como apresentado, a história de Pipa é marcada pela reconfiguração do 

lugar, seus significados. De como lindas falésias e praias de água morna foram 

ganhando espaço no imaginário turístico. Antes uma pequena praia de descanso 

no verão para os habitantes de Goianinha, seu antigo município, passando pela 

descoberta das condições ambientais de quem procurava paz, tranquilidade e 

muita natureza, esta marcando a “iniciação” de Pipa no polo turístico e o terceiro 

momento que marca a reconfiguração do vilarejo aparece na década de 1990, 

com a presença massiva dos “Outros”, da especulação imobiliária, do 

investimento de mercado. Exemplo desta especulação foi percebida ao caminhar 

pela rua principal. Encontrei apenas duas casas marcando ainda a presença local, 

uma adaptada ao “novo mundo”, enquanto a outra traz todas as lembranças do 

“velho mundo”, guardando a história de Pipa. É possível em determinadas 

épocas do ano encontrar aquela senhorinha sentada em frente de casa, com a 

porta aberta olhando o movimento. 

Destarte, a configuração não foi mudada apenas espacialmente. Durante a 

pesquisa costumava dizer que Pipa é a verdadeira “Torre de Babel”, por horas o 

idioma português parecia ser o idioma estrangeiro. Pipa tornou-se uma 
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comunidade de fluxo marcada pela mistura dos “Outros”. 

Para entender a dinâmica social desta praia, quando ainda não havia sido 

desvendada pelos turistas, recorro às lembranças de alguns de seus antigos 

moradores para tentar vislumbrar a história do vilarejo. Como método etnográfico, 

utilizo a análise das narrativas expressas em prosas, contos, histórias, causos, 

poesias e poemas registrados no livro “Literatura da praia de Pipa” de Francisco 

Fernandes Marinho. Busca-se revelar a partir da análise destas narrativas quais 

os marcos significativos na história desta população, como é relembrado por 

aqueles que viram toda reconfiguração. A pequena vila de pescadores sendo 

transformada em destino turístico. 

Pipa era uma vila afastada de todos, seu acesso era difícil. As relações e 

espaços de sociabilidades eram internos. O poema de Maria Segunda Marinho, 

intitulado “Autobiografia” retrata a infância, atividade laboral dos homens e 

mulheres naquele período, o difícil acesso a rede de ensino e os relacionamentos 

no período.  

 

Quando eu era criança 
Eu era muito sapeca 
Fazia renda na semana 
E no Sábado e Domingo 
Fazia roupa de boneca 
Foi assim que aprendi 
A costurar alguma peça 
 
Me casei com um rapaz 
Ele era pescador 
E também fazia parte 
Do homem agricultor 
 
Sou uma mulher feliz 
Gosto muito de trabalhar 
Sou rendeira do Nordeste 
Quer as provas, eu posso dar! 
 
Costurava para fora 
Prá meus filhos estudar 
Mas só se fosse um milagre 
Um aluno se formar 
 
Tenho 79 anos 
Filha natural de Pipa 
Tenho orgulho de habitar 
Numa praia tão bonita  
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(idem, 2007:77) 

 

A vila de atividade pesqueira e agricultura de subsistência só passa a fazer 

parte dos olhares governamentais muito tempo depois, compreendendo o período 

que “Outros”, passaram a visitar a praia para desfrutar das belezas naturais e o 

sossego que a praia proporcionava. Sobre o advento da luz e a chegada da água 

encanada os escritos de Antônio José Marinho intitulados “Uma luz s’ acende, 

outra s’ apaga” e “A água encanada”, marcam os investimentos básicos e 

necessário que passaram a fazer parte da infraestrutura do vilarejo com o 

interesse de mercantilização e turistificação local. 

 

O Governo e o Prefeito 
botaram luz, fizeram estrada. 
Agora vamos pedir a eles  
água encanada. 
Todo mundo paga. 
Todo mundo paga. 
E aquele que não pagar  
sabe que a luz é cortada,  
ele fica no escuro,  
sem ter luz e sem ter água. 
Não vai dizer a ninguém 
que o vizinho rogou praga. 
 
Essas velhinhas da Pipa, assentadas na calça 
tiveram tanto medo 
quando a luz foi ligada 
fumando no seu cachimbo 
chegava a caia a baba, 
uma dizendo prá outra: 

- uma luz s’ acende, outra s’ apaga. 
-  

(ibidem, 2007: 89/90) 

 
O Governo e o Prefeito  
botaram luz, fizeram estrada, 
Escola e Posto médico 
e também água encanada 
 
As mulheres aqui da Pipa 
só faltam morrer de risadas. 
Fica olhando uma prá outra 
nós vamos lavar roupa 
agora com água encanada. 

 
Quando for no fim do mês  
o marido é quem paga 
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mas se ele não pagar 
a água será cortada. 
(ibidem, 2007:93). 

 
 

No final dos anos 70 e início dos 80 retrata-se como o período de 

descoberta da praia pelos surfistas, Pipa ganha fama e nos anos 90 sua 

configuração espacial é edificada. Maria Segunda Marinho escreve “Praia da 

Pipa”, que nos leva para as lembranças deste momento. 

 

Querida Praia da Pipa 
Tu és forte e hospitaleira 
Com São Sebastião da Pedra 
E a Santa Cruz de Madeira. 
Que foi a ti ofertada 
Hoje eu a vejo edificada 
Sobre um alto na barreira. 
 
E as tuas verdes matas 
Simbolizando esperanças: 
Com essas altas mangueiras  
que com o vento balançavam 
E tu és querida Pipa 
Uma das praias mais bonitas 
Das ondas altas e belas 
E o desejo dos surfistas 
É viver surfando nelas. 
 
Tens muitos pés de coqueiros 
Com uma água saborosa: 
E é disso mais 
Que o surfista gosta. 
 
(...) 
 
Tem ótimo banho de mar; 
Não tem pedras nem puxões 
Que arrastem o banhista. 
Este lugar foi escolhido  
Pelos nativos de Pipa 
 
A Pipa era um sítio 
Que não se entrava nem saía 
Mas o nativo não sabia 
Que se tornaria 
A Cidade Maravilha 
 

(...) 
 
(ibidem 2007:83/84) [grifos meu] 
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De sítio à “cidade maravilha”, Pipa ressignificou seus valores, crenças e 

espaços de sociabilidades. A especulação imobiliária chegou a Pipa oferecendo 

muito dinheiro para quem tinha pouco, e foi afastando a população para as ruelas 

que cortam a praia. Os campos de cultivos ganharam cimentos e se 

transformaram em hotéis, resorts, pousadas, restaurantes. As falésias antes 

intocadas foram edificadas por empreendimentos que prometiam as mais belas 

vistas. A comunidade que vivia da pesca, agricultura e produção de farinha de 

mandioca foi se estabelecendo com vínculos empregatícios no mercado do 

turismo. Filhos de pescadores e agricultores já não seguiam a atividade de seus 

pais, estavam entre atividades na rede hoteleira (camareira, segurança, serviços 

gerais) e os serviços de restaurantes (cozinheiros, garçons e serviços gerais). 

Apresentando uma infraestrutura mercadológica a atividade do turismo 

mudou não apenas as paisagens locais, mas também as relações trabalhistas. 

Antes, os moradores eram proprietários de suas terras e donos de seus  meios de 

produção, constituídos como trabalhadores independentes, produziam para sua 

subsistência, mas inseridos na dialética capitalista, passaram a vender suas 

terras, força e trabalho, aderindo uma complexa divisão social do trabalho aos 

proprietários dos estabelecimentos turísticos.  

O mar foi o único espaço que não foi vendido e loteado pela especulação 

imobiliária, embora com a indústria do turismo a tradicional atividade pesqueira 

não era mais cativante para maioria dos homens locais, sobretudo, os mais 

jovens, preferindo trabalhar nas atividades oferecidas pelo turismo. Portanto, esta 

indústria reconfigura as relações de gênero vinculadas ao trabalho, uma vez que, 

separa os homens e mulheres de seus meios de produção e os insere na lógica 

do mercado. No entanto, alguns locais conseguem montar seus próprios 

negócios, entretanto poucos prosperam. Pipa funciona comercialmente como 

negócio dos “Outros”, investindo bastante dinheiro estes foram capazes de 

desenvolver seus comércios na praia. 

Essa circunstância fez, então, surgir em Pipa uma aparente divisão de 

classes. Não que antes não existissem relações de mercado, mas seguramente 

elas ocupavam um lugar de menor destaque na sociedade. De tal modo, é 

apenas a partir do advento do turismo que o trabalho, a terra e os corpos 

assumem atributos de mercadorias.  
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A atividade turística reconfigurou no mesmo momento a harmonização 

espacial da praia, a relação dos moradores entre si mesmos e o espaço. Os 

turistas foram inseridos nas categorias locais e se inserindo no ecossistema social 

(CANTALICE, 2009). Desta forma, a comunidade foi durante os últimos anos 

investindo no turismo e no desenvolvimento de Pipa para atrair novos visitantes. 

O que se visualiza como um câmbio de significados do lugar e do dia-a-dia, 

percebe-se que esses “forasteiros” (era como a população antiga chamava os 

visitantes de Pipa, sobretudo, aquele que vinha para se apossar de um pedaço do 

vilarejo - das mulheres, da terra) são bem vindos, pois já configuram a estrutura 

econômica e de sociabilidade da praia de Pipa, tornando-se necessários. 

 

O contato intenso e constante da comunidade com os turistas 
transformou rapidamente uma série de fatores, que extrapolou as 
questões relativas à economia, tirando a tranquilidade que 
marcava a antiga vila. Costumes, modos, valores e 
comportamentos – “sobre o negoço do povo ficare desobediente, 
filho não querendo mais obedecer o pai, essas coisas, esse 
negoço de corrupção, isso aí piorou sabe?”-, juntamente com os 

espaços de socialização, foram alterados. A mudança atingiu toda 
a esfera da sociedade pipense, destacando-se, os itinerários dos 
relacionamentos afetivo-sexuais, onde as parcerias entre 
autóctones e forasteiros (as) (CANTALICE, 2009:110/111). 

 
 

Para os fins do presente trabalho, vamos “viajar” por uma Pipa de 

intercursos sexuais, onde há o câmbio entre desejos e amores. O turismo das 

relações íntimas, onde turistas estrangeiros (as) desfrutam das belezas naturais 

da praia e também dos desejos corporificado. 

 

4.2. O início da viagem: as definições e (re) definições dos gêneros nos 

intercâmbios turísticos 

 

Visitei Pipa pela primeira vez em abril de 2008, era Semana 
Santa, período de feriado, nada de agitos em Natal, e em Pipa 
teria o que hoje se tornou festa marcada no calendário dos jovens 
natalenses, Lual do Timbalada, uma mistura de música baiana, 
com o ritmo calmo da banda pernambucano Nós4 e as batidas de 
DJ’s. Com minha irmã e mais uma amiga pegamos a BR-101 e 
fomos nos divertir, tão perto de Natal, resolvemos ir apenas para a 
festa e voltar em seguida, já pela manhã. Até Goianinha o 
percurso é tranquilo, depois requer mais cuidado, a estrada que 
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liga Goianinha á Pipa é recortada por curvas. Chegando a Pipa, 
na rua principal, Baía dos Golfinhos, encontramos uma quantidade 
inacreditável de pessoas, era a primeira vez que iria ter aquela 
festa lá, não esperávamos que tivesse tanta gente, a rua estava 
lotada. Entramos no local da festa, e nela encontramos os mais 
variados idiomas. Gringos tentando seguir os passos das músicas 
baiana, sem muito sucesso. Mas o que me chamou atenção foram 
os tipos de relacionamentos empreendidos. Vi gringos com 
mulheres brasileiras, mas até então era algo, digamos, comum. 
Surpreendi-me com a quantidade de gringas com homens 
brasileiros, era uma configuração nova para mim, não tinha até 
então pensando nas relações de trocas entre o masculino local e 
mulheres estrangeiras em contextos de viagens. Lembro que 
falava com minha irmã com surpresa quando encontrava aquelas 
mulheres de cabelos louros em sua maioria, com a pele vermelha 
queimada do sol de mãos dadas com homens de pele queimada 
do sol, diferente destas mulheres a cor acentuava a pele escura, 
não eram negros eram garotos bronzeados de cabelos 
parafinados e corpos atléticos, podemos caracteriza-los como 
mulatos. No meio dos agitos da festa, esta imagem ficou marcada 
e o questionamento de que tipos de relação eram estabelecidas 
entre aqueles sujeitos. Voltei para a festa no ano seguinte, neste 
momento já observava esses relacionamentos de maneira 
diferente, tinha decidido no meio do ano de 2008 estudar a 
prostituição masculina na capital potiguar. Deste modo, estava na 
festa, me diverti, mas não consegui deixar de observar o que 
estava acorrendo a minha volta. 
 

(Notas do Diário de Campo – Maio de 2012). 

 
 

Pipa é uma praia com ares cosmopolita, seus atuais moradores são 

oriundos de várias regiões do Brasil e dos mais diversos lugares do mundo. O que 

pude perceber é que no período considerado de férias (meio do ano, meses de 

junho e julho e fim de ano e início do ano, de dezembro ao início de fevereiro), 

torna-se mais evidente a presença da população flutuante. Na alta estação, verão 

brasileiro, há uma presença massiva de turistas internacionais, já nos meses de 

junho e julho a rotatividade de turistas brasileiros é maior. 

Em um vilarejo com fluxo turístico constante é esperado que desse 

contexto ocorra múltiplas formas de relacionamentos entre a população local e a 

população flutuante. Ora o morador é um prestador de serviços, outra é apenas 

um nativo daquele destino turístico. Desta forma, as trocas destas interações 

resultam em sentimento de repulsa e fascínio, é um dos elementos que 

constituem o fascínio é a exotização do “Outro”, este se torna um sujeito desejado 

e erotizado, possibilitando inúmeras formas de relações afetivo-sexuais. Durante 
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a pesquisa etnográfica foi possível observar e coletar subsídios que me fez 

compreender como funciona a dinâmica desses encontros afetivo-sexuais que se 

dão em períodos de viagens. 

Em Pipa, alguns homens e mulheres locais, procuram se relacionar afetivo-

sexualmente com alguns estrangeiros que, encontram no contexto de viagem.  Os 

turistas internacionais, em grande parte, são originários dos países Escandinavos, 

Argentina e Europa Ocidental. No vilarejo encontramos uma configuração inversa 

do que geralmente vem sendo apresentada e analisada nas relações do mercado 

do sexo, sobretudo, em contextos de viagens turísticas. Em Pipa, em sua maioria, 

que se desloca para usufruir das relações íntimas são mulheres46. Atentamos 

para questionar as bases de generificação das atividades sexuais dentro do 

mercado do sexo apresentada como turismo sexual. Encontramos duas formas de 

compreensão que este tipo de turismo é significado em Pipa, a primeira diz 

respeito à prostituição e a segunda é entendida como intercâmbios sexuais.  A 

prostituição é representada no corpo feminino, em menor escala na praia. Os 

intercâmbios sexuais traz o masculino como sujeito de ação. Os câmbios sexuais, 

ao contrário de como é apresentado na literatura do mercado do sexo traz de 

forma evidente o corpo masculino nas trocas sexuais, há mulheres em Pipa que 

se relacionam com estrangeiros, mas em quantidade irrisória. 

 

Ao contrário do que possa parecer, esse tipo de interação traz 
elementos que o destaca do prosaico e inviabilizam interpretações 
reducionistas, que o enxergaria precipitadamente como um lugar 
comum, um comportamento de pessoas jovens. Para entendê-lo é 
preciso saber como esses relacionamentos se dão o que leva 
esses parceiros a os empreenderem, o que o positiva e os torna 
preferíveis frente às demais possibilidades de relacionamentos 
(CANTALICE, 2009:114). 
 

 
Vale salientar que no processo de turistificação em Pipa dois fatores são 

bastante importantes para a compreensão do fenômeno que pretendo analisar. 

Primeiro, o turismo consolidou-se tanto como pontencializador econômico quanto 

dinamizou as ações no vilarejo, trazendo melhoras significativas para a 

comunidade. Por outro lado, esta atividade canalizou os investimentos 

                                                
46 Constatou-se esse índice através das observações diretas e do diálogo com 
proprietários de hospedagem do vilarejo. 
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governamentais e privados, tornado a comunidade exorbitantemente dependente, 

simbólico e economicamente das idas e vindas dos turistas. 

O turismo trouxe uma espécie de ethos estrangeiro, hábitos e costumes do 

universo desenvolvido, para uma comunidade que antes  vivia e sobrevivia dos 

ares bucólicos da pesca e agricultura. Natural que com o desenvolvimento que os 

“Outros” trouxeram para Pipa estes fossem “venerados” como deuses. 

A importância conferida não só ao que é próprio do outro, mas ao outro em 

si, aponta as ações de assimilação e ressignificação simbólica ordenadas pela 

comunidade receptora, que radicaliza o discurso propagandeando pelos 

representantes públicos e porta-vozes da iniciativa privada em aprovação ao 

turismo e á salvação financeira que ele acomodaria, através do slogan: “O turismo 

gera emprego e renda!” (CANTALICE, 2009:117). 

A figura do turista e suas práticas logo foram incorporadas no cotidiano 

pipense. Embora, em observação etnográfica percebia uma dupla “imitação 

prestigiosa”, o que Marcel Mauss (2003) relata como uma reprodução de algo 

social e/ou cultural valorizado, configurando uma espécie de status para quem o 

aciona. 

Cantalice (2009) apresenta os autóctones, como geralmente se refere aos 

nativos e locais, como inseridos nos grupos de imitação endeusada dos turistas, 

entende que a imitação possibilita a aquisição de status e prestígio. No mais, essa 

é positivada, pois insere os locais em processo de familiaridade com os códigos e 

simbolismos estrangeiros, desse modo, rompem com os significados do seu 

próprio grupo local.  

Pude perceber que ao mesmo tempo em que endeusavam a imagem do 

estrangeiro, caráter dos capitais instaurados nesses (cultural, simbólico, 

financeiro), havia uma necessidade de distingui-se deles. Traziam no corpo o 

maior signo de distinção. Corpos estruturados, que se diferenciavam daqueles 

corpos mais languidos europeu. Os caça-gringas têm músculos e a cor. Enquanto 

a exposição ao Sol deixava os estrangeiros com a pele vermelha. Os garotos de 

Pipa tinham uma pele morena envernizada. Á noite essa pele brilhava. 

Destarte, compreendo que há uma dupla imitação, tanto locais 

reconfiguram seus comportamentos para se familiarizarem com os estrangeiros, 

quanto os estrangeiros fazem o mesmo, para se assemelharem ao cotidiano 
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praiano. 

 

Vejo nas ruas de Pipa, alguns símbolos estrangeiros, no 
comportamento da população local, como o modo de agir, se 
vestir, entre outros. Mas vejo uma característica de imitação e 
distinção entre os próprios estrangeiros que marca por outro lado, 
uma aquisição de prestígio, uma vez que estes estrangeiros 
incorporam um habitus local.  Os homens de Pipa e mulheres, em 

sua grande maioria, continuam reproduzindo os significados de 
exotização que percorrem o imaginário de uma comunidade 
pesqueira habitada por surfistas. Em oposição, distingue-se e 
identifica-se o turista que vive em Pipa e já incorporou seus 
signos, e se transformou em local, pela simples presença de um 
acessório que estes tinham incorporado do cotidiano local, eles 
calçavam sandálias, aquelas simples havaianas, além de já terem 
adotado o estilo surf wear, ao contrário de seus compatriotas e/ou 

outros estrangeiros que estavam apenas de visita, vestiam roupas 
da moda, estavam de tênis, chinelos de couro todos 
“engomadinhos” como costumam dizer. 
 

(Notas do Diário de Campo – Julho de 2012). 
 
 

Há no vilarejo um misto de relacionamentos, de um lado, os locais que se 

relacionam com o público estrangeiro apenas na prestação de serviços, por outro 

lado àqueles que os fazem através de outras trajetórias interacionais. E um dos 

mecanismos utilizados para terem acesso às representações valorizadas 

simbolicamente são os intercâmbios afetivo-sexuais estabelecidos com os/as 

turistas. 

O segundo fator de destaque apresenta a praia de Pipa, devido a sua (re) 

descoberta, um destino alternativo, ambiente para quem evitava o turismo de 

massificado. Deste modo, frequentado inicialmente por surfistas, mochileiros e 

hippies, a praia destacava-se como atmosfera de contracultura “a vila de 

pescadores assumia um tom de e uma aura de permissividade e liberalidade tanto 

sexual quanto no que diz respeito ao uso dos psico-ativos, principalmente da 

maconha” (CANTALICE, 2009:117). 

Hoje em dia, com o investimento denso do mercado de turismo, pode-se 

dizer que Pipa é um destino de massa, dado ao fluxo de visitantes que recebe e a 

infraestrutura que possui. Ainda que, não tenha perdido seu encanto bucólico e 

rústico. Sua misteriosa permissividade mantém antigos visitantes e seduz novos 

frequentadores. Turismo de sol e mar destinado ao lazer, interesse de grande 



 

 

81 

 

parte dos viajantes que escolhem Pipa, pois buscam, acima de tudo, diversão, 

uma vez que, grande parte de seus visitantes vem dos gélidos países europeus  47 

e regiões do Sul e Sudeste brasileiro como São Paulo e Minas Gerais. Estes 

regidos por uma idealização que a produção das atividades hedonistas não 

possuem muito espaço nos territórios turísticos possibilitando uma emergência 

dionisíaca (MAFFESOLI, 2001). 

Apesar de não ser oficial, Pipa é apresentada como paraíso sexual, parece 

ter se difundido por vários lugares e aceito pelo imaginário local. A fala de um 

informante48 revela: 

 

Elas (as argentinas) eram novinhas, um grupo grande. Assim que 
chegaram foram logo perguntando e os ‘surfistas’?! Todas 
animadas (risos) foram dizendo que queriam conhecê-los e 
queriam “pegá-los”. Coisa da idade. Sabe? (Entrevista – janeiro 
de 2013). 

 
 

O relato faz pensar em que contexto as viagens turísticas estão inseridas. 

Seria nesse contexto um turismo sexual ou sexo e turismo?  Há uma linha tênue 

nessas duas expressões. A primeira, ganha status criminais, pois é assim que 

entendem a noção de turismo sexual. Indivíduos que vem de fora para 

aproveitarem sexualmente de um corpo erotizado, vitimizado. Já o sexo e turismo 

parecem traçar uma relação de aventura e desejos reprimidos em seus ambientes 

nacionais. Livres das sanções de suas pátrias. As férias em terras distantes 

permitem vivenciar os prazeres reprimidos. Seus comportamentos “desregrados” 

não causam repulsa, já que a comunidade local se beneficia de seus 

comportamentos. 

Frente a essa nova circunstância, cortejar, seduzir, e se envolver afetivo-

sexualmente com mulheres estrangeiras são para alguns homens locais uma 

maneira de fazer parte das glórias e das benesses suscitados pelo turismo, uma 

                                                
47 Pipa tem recebido segundo informações de proprietária de hostel e pousadas uma 

grande quantidade de turistas vindo de Israel. Em uma das minhas hospedagens, dividi 
espaço com duas garotas israelenses. A proprietária do hostel já tinha me dito que na 

semana anterior tinha recebido outro grupo vindo deste país. Ainda a presenciei fechando 
mais um pacote para um novo grupo de israelenses. 
48 Flor foi principal informante da pesquisa, ela é dona de um estabelecimento em Pipa. 
Onde fiquei nos últimos meses de trabalho de campo. É potiguar e já está a 14 anos 
morando em Pipa. 
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vez que, estas relações surgem como vias de entrada facilitando o ganho de bens 

e símbolos socialmente valorizados.  

A população mais jovem parece aceitar estas relações sem obstáculos, a 

relação entre o estrangeiro e o local ser tornou paisagem natural em Pipa, embora 

essa “naturalização” tenha distinção quanto a gênero. É recorrente o discurso da 

natureza masculina se envolver com várias estrangeiras, nesses relacionamentos 

os locais são chamados de caça-gringas. Quando a figura do caçador é a mulher 

estes relacionamentos são significados como uma forma de prostituir-se. 

 

Observando a circulação de pessoas no Tribu’s, o samba trouxe 
todo mundo para dentro. Vi um disparidade em relação a grupo de 
interesses, enquanto havia um número maior de homens locais 
reunidos, grupos que se distinguiam por idade, forma de se 
relacionar com estrangeiros e pequenas diferenças entre 
vestimentas, havia apenas dois grupos de mulheres, vestidas do 
mesmo jeito, vestidos justos e curtos, e aparentemente na mesma 
faixa de idade. Sentada no bar/boate eu parecia à única observar 
como os homens interagem de forma agressiva se comparado às 
mulheres com os (as) estrangeiros. Entretanto, percebia os 
olhares de desaprovação de alguns turistas brasileiros a olharem 
para aquelas garotas. Enquanto, no meio do samba os homens 
alternavam de investidas sem receberem nenhum tipo de olhar 
recriminador. 
 

(Notas do Diário de Campo – Julho de 2012). 
 
 

Desse modo, retornamos a essencialização dos gêneros, que dá direto ao 

masculino o lugar público, vivenciar experiências sexuais como legitimador de sua 

masculinidade, assim como deslocar-se de seu país sob os insígnos de 

aventureiros. Do mesmo modo que permite aos homens visitados se relacionarem 

afetivos e sexualmente com várias mulheres sem serem socialmente e 

culturalmente classificados como objetos e abjetos. As mulheres inseridas nos 

trânsitos sexuais são vistas como sujeitos sem agência, recaindo no modelo 

emoldurado de passividade, docilidade, sendo caracterizadas como pertencentes 

ao lugar doméstico, logo as que transgridem o universo privado e fazem uso dos 

intercâmbios sexuais para interações não parecem pertencer a outro lugar que 

não seja o da puta. 

Os relacionamentos na praia da Pipa que ocorrem entre os locais e 

estrangeiros não se resumem a relações heteronormativas. Durante a 
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permanência no campo observei relações homossexuais, há um número 

relevante do público gay na praia, que assim como aquelas ou não estavam 

inseridas em alguma variação do sexo mercantil.  

Portanto, o recorte dado às relações transnacionais neste capítulo trata-se 

de uma questão analítica que será aprofundada nos capítulos que se seguem, a 

partir das observações e conversas com sujeitos envolvidos na atmosfera turística 

de Pipa. 
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5 OS CAÇAS-GRINGA (O)S E OS “OUTROS”: GÊNERO, RAÇA E 
ETNICIDADE NOS JOGOS DE PRAZERES 
 

Passa das 22h00hs e, mais uma vez, Pipa é reconfigurada. No 
céu uma lua linda, muita gente nas ruas, um calor agradável. O 
cheiro da maresia e os barulhos das picapes dos Dj’s.  Jovens 
invadem a rua principal, dançam e bebem. A caipirinha marca o 
ritmo da festa. A disputa entre a música do bar Tribus e do Oz 
deixa tudo mais animado. Não demora muito e, os bares ficam 
lotados. O Oz tem um ambiente mais escuro próprio de boate, um 
primeiro andar que oferece menos barulho e certo conforto. A 
música é estrondeante, o ambiente é confortável. A quantidade de 
turista é enorme. Já o Tribus, tem o espaço menor, com dois 
ambientes, um onde fica o bar e a cabine do Dj, o outro disposto 
de mesas e cadeiras, assim como o OZ, oferece conforto. O 
Tribus parece ser um lugar de encontro entre os locais49, é um 

espaço bem iluminado, a identificação entre os locais e os 
“Outros” se dá de maneira mais fácil. A bebida é barata ( a 
caipirinha de lá faz sucesso), a concentração dos locais se dá 
neste bar. Dentro, do lado ou enfrente dele. No Tribu’s o som 
eletrônico do psy acaba e um grupo de pagode/samba organiza 
seus instrumentos na parte externa do bar, o bar que já tinha um 
número significante de clientes fica tomado por estrangeiros e 
locais. Muito samba e tentativa de sambar também (gringos 
tentando acompanhar os passos de forma bem desajeitada). 
Chega um grupo de homens aparentemente entre os 25-30 anos 
encostam-se no bar, pedem uma caipirinha e observam o 
movimento. Essa mesma caipirinha dura muito tempo, outros 
grupos de homens locais chegam e se aproximam dos 
estrangeiros, alguns mostram certa familiaridade, como se já 
conhecessem eles a posteriori. Às 22h55minhs quando a 
animação já estava a toda prosa um dos garotos do bar se 
aproximam de duas estrangeiras que já tinham passado da 
terceira caipirinha, uma garota loura de aproximadamente 25 anos 
e uma ruiva que aparentava ter a mesma idade, a mãe da ruiva 
tinha sentado ao meu lado, disse estar cansada. Eles se 
aproximam delas, inicia uma conversa dando atenção para a 
loura, nesse momento chega outro local, vestindo camisa azul 
regata, boné preto e bermuda e começa a conversar com a ruiva, 
conversa vai – conversa-vem ele apresenta-se a mãe da garota 
ruiva sentada ao meu lado, usando um inglês básico para iniciar o 
diálogo. Depois de muito tempo de conversa, pareciam não terem 
conquistado êxito e partiram para outros grupos de estrangeiras. 
Enquanto os homens locais tomavam iniciativa de conquistarem 

                                                
49

 Quando me refiro a encontro entre locais quero dizer que são interações feitas por 

gêneros, pelo seu próprio gênero, é como se mulheres locais não se misturassem com 
homens locais. Nas observações não vi se quer algum tipo de interação entre eles. As 
interações existentes eram entre o/a (s) locais com as empregados dos bares, no Tribu’s 
eram duas garçonetes, uma brasileira de sotaque paulistano e a outra de idioma 
hispânico. As duas circulavam tanto entre locais e estrangeiros estabelecidos em Pipa. 
Mas não vi garotos e garotas locais se relacionando entre si. 
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as estrangeiras, as mulheres locais pareciam utilizar de outros 
instrumentos para a conquista. Elas “não” caçavam, eram a caça. 
Observei dois grupos pequenos de mulheres, em um dos grupos 
duas garotas, deviam ter entre 18-20 anos dançavam provocando 
olhares, uma delas apenas parecia ter interesse em um 
estrangeiro, tanto que foi achando forma de ficar perto dele para 
ser notada, este estrangeiro não deu muita atenção, até que ela 
de vestido bem curto e colado se aproximou dele até encostar 
ombros, mas não obteve êxito. Esta estava caçando, enquanto o 
outro grupo desejava ser caçado, grupo formado entre meninas de 
aproximadamente 20-25 anos, dançavam, vestidas iguais 
chamaram atenção de dois estrangeiros que iniciaram uma 
conversa, logo a música acabou, o bar estava fechando e saíram 
para manter o diálogo. 
 

(Notas do diário de campo, Julho de 2012). 

 
 

Esse trecho do diário de campo remete às interações entre homens e 

mulheres locais com estrangeiros em um lugar de turismo brasileiro, situando os 

espaços sexuais50, na praia de Pipa. Esta cena fora corriqueira durante a pesquisa, 

defrontei-me com um duplo padrão de interesses em Pipa, onde se configura 

relações de trocas transnacionais de desejos corporificados. 

Neste capítulo analiso as escolhas sexuais realizadas pelos homens e 

mulheres locais da praia de Pipa e turistas que compõem uma diversificação dos 

padrões estéticos. Assim como averiguo quais as marcas de distinção que produzem 

esses relacionamentos de diferentes nacionalidades, investigando a relação entre 

sexualidade e turismo internacional. 

A pesquisa, realizada em uma abordagem antropológica, de observação direta 

e descrição das relações transnacionais e entrevistas com moradores de Pipa, teve 

lugar em diferentes momentos, nos meses de julho e dezembro de 2012 e o mês de 

janeiro/fevereiro de 2013. A partir da análise da produção das sexualidades e 

interações entre locais e estrangeiros pude identificar as marcas de gênero que 

distinguem e se assemelham nesses intercâmbios. 

                                                
50

 Os espaços sexuais são entendidos aqui, como a territorialidade que envolve os 

intercâmbios sexuais, mas especificamente os bares Oz e Tribu’s, assim como a 
extensão da rua principal, Baía dos Golfinhos. Relatos apontavam, conforme afirmei 
anteriormente, que na década de 90 para os anos 2000, havia lugar específico para a 
prostituição, lê-se feminina, seria eles a ladeira próxima do centro de artesanato, nas 
proximidades da igreja e em algumas barracas no período noturno. Estes pontos de 
prostituição feminina já não são mais visto em Pipa, aliás, pouco se ouve falar de 

prostituição no vilarejo. 
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Destarte, trago neste momento as categorias de raça e classe que compõem a 

imagem simbólica de corporalidade brasileira. A cor parece estar ligada à classe 

social. Apresento o perfil produzido entre os caça-gringas, assim como as marcas 

que continuam vendo os relacionamentos entre mulheres brasileiras com 

estrangeiros como alguma forma de prostituição, enquanto os homens que 

intercambiam sexualidade com estrangeiras são marcados pela profusão de sua 

masculinidade. Com Moutinho (2004), situo como os corpos “negros”, “mulatos” e no 

caso de Pipa, marcados pelo bronze do Sol, são signos de uma brasilidade 

construída sob a égide de uma nação e identidade brasileira. 

 

5.1 Turismo e Sexualidade: Pipa e marcas de gênero nos trânsitos sexuais 

 

Durante as últimas décadas, as problemáticas que permeiam as marcas de 

gênero em contextos turísticos têm ganhado atenção. As pesquisas sobre as 

migrações têm proporcionado um rico conhecimento de como o gênero articulado 

as categorias de raça e nacionalidade afetam as trajetórias migratórias. 

Muitas autoras que trabalham numa perspectivas feministas confrontam a 

figura feminina oculta no passado e que apenas privilegiavam o masculino nas 

migrações internacionais. Ao mesmo tempo, estas autoras intensificam as 

análises das migrações femininas nos últimos anos em fluxos específicos 

(THAYER, 2001; ASSIS, 2007; PISCITELLI, 2007). 

 

No âmbito dessas discussões foram desenvolvidas importantes 
ferramentas teóricas para compreender como gênero marca as 
migrações. Um exemplo é a noção de “geografias de poder 
marcadas por gênero” (Mahler e Pessar, 2001), que possibilita 
perceber como essa diferenciação, longe de ser uma variável, é 
central na organização das migrações e opera simultaneamente 
em múltiplas escalas, contribuindo para posicionar as migrantes 
em diversas hierarquias de poder que operam dentro e através de 
diferentes territórios. Essas pesquisas, porém, tendem a restringir 
as análises de gênero às relações entre homens e mulheres 
(PISCITELLI, 2011:6). 
 

 
Entretanto, os estudos sobre o feminino em contextos migratórios 

concentrou-se nas experiências como servidoras domésticas (ASSIS, 2004) e 

ainda como esposas e/ou noivas em relacionamentos transnacionais 
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(PISCITELLI, 2001). Estas análises não anulam os vínculos entre afetos e 

dinheiro, sobretudo, quando vinculados a grau de parentesco. Embora, a maior 

parte da produção sobre parentesco em contexto transnacional conceda escassa 

atenção entre os câmbios de sexo e sexualidade, pois não incluem nas relações 

entre afeto e dinheiro. 

Sexo e sexualidade, todavia, tem ganhado importância nos estudos sobre 

turismo, sobretudo, nas pesquisas sobre “turismo sexual”. Estudos estes, 

situados, principalmente, em viagens de homens e de mulheres heterossexuais, 

dando espaço a uma ampla produção que considera intercâmbios econômicos e 

sexuais em diferentes lugares do mundo. Esses estudos assinalam a existência 

de diversos tipos de “turismo sexual”, que podem abranger prostituição, outros 

intercâmbios sexuais e econômicos e um amplo campo de interesses (SILVA & 

BLANCHETTE, 2005; SILVA, 2011; BLANCHETE, 2011; CANTALICE, 2011; 

PISCITELLI, 2004 e 2011).  

Os limites que circunscreve esses estudos sobre transnacionalidade, 

migrações e turismo referenciam à tendência ponderada por Viviana Zelizer 

(2009), ao vincular as relações entre dinheiro, sexo e afeto pensados no mercado 

do sexo. Ela chama atenção para pensarmos em quatro pontos que diz ser 

fundamental para entendermos como o sexo, dinheiro e poder interagem: 

 

1. A crença generalizada de que o dinheiro corrompe a 
intimidade bloqueia nossa capacidade de descrever e explicar 
como dinheiro, poder, e sexo, de fato, interagem. 

 2. A crença oposta – de que o sexo funciona como uma 
mercadoria como qualquer outra – não é melhor para ajudar 
descrições e explicações.  

3. A intersecção de sexo, dinheiro e poder, de fato, gera 
confusão e conflito, mas isso ocorre precisamente porque os 
participantes estão simultaneamente negociando relações 
interpessoais delicadas e responsáveis e marcando diferenças 
entre essas relações e outras com as quais elas poderiam ser fácil 
e perigosamente confundidas.  

4. Na vida cotidiana, as pessoas lidam com essas 
dificuldades com um conjunto de práticas que poderíamos chamar 
de “Boas Combinações” (idem, 2009:6). 

 

 
Nossas discussões suscitam questionamentos postos nessas fronteiras, de 

como o dinheiro ou interesses econômicos (trocas simbólicas ou materiais), 

parecem macular os vínculos afetivos entre locais e turistas, fazendo-nos 
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compreender diferentes modalidades de deslocamentos e interesses em 

contextos de viagens turísticas. Deste modo, questionam-se as alterações e 

dinâmicas de gênero nesses intercursos proporcionado pelo turismo. 

A estratégia adotada foi identificar os signos e significados marcados pelo 

gênero na praia de Pipa, nas interseções incorporadas em intercâmbios entre 

locais e estrangeiros. Em recortes empíricos lançaram-se alguns 

questionamentos: Como são identificados os locais que cambiam sexo e 

sexualidade com estrangeira(o)s? Como desejo, afeto e dinheiro interagem 

nesses encontros transnacionais? Quais são as práticas utilizadas para se 

aproximarem do “Outro”? Qual a noção de brasilidade está envolvida nesses 

jogos de desejos? 

Como já salientei o termo mercado do sexo, trata-se de diferentes tipos de 

modalidades de sexo mercantilizado que pode, ou não, ter conotação de 

prostituição. “Referimo-nos aos diversos tipos de inserção no jogo de oferta e 

demanda de sexo e sensualidade que, embora mercantilizados, não 

necessariamente assumem a forma de um contrato explícito de intercâmbio entre 

sexo e dinheiro, isto é, o que, no Brasil, é popularmente conhecido como 

programas” (PISCITELLI, 2011:10). 

Em Pipa estes intercâmbios assumem significados sociais mediados pelo 

gênero. Ao homem local é dado o direito de se aventurar de forma livre e natural 

com diversas estrangeiras sem que sejam enquadrados na categoria de 

prostitutos, observei que há um aspecto social que os coloca como 

conquistadores, seria apenas mais uma mulher com quem teriam se aventurado. 

Mais uma conquista. Já as mulheres locais que se relacionam com estrangeiros 

são vistas sob olhares desaprovadores. O homem local estaria sendo colocado 

em intercâmbios sexuais, econômicos, simbólicos e materiais mais dinâmicos. 

Enquanto as mulheres locais são colocadas no papel estático e apenas financeiro 

da atividade de prostituir-se, seriam elas prostitutas. Recaí nos homens locais de 

Pipa a lógica encontrada em minha pesquisa monográfica, aventura como 

resposta de seus “impulsos sexuais”. Mas no vilarejo à aventura como resposta 

para esses impulsos, afetivo-sexuais, não é revelada apenas pela postura desses 

sujeitos em espaços de sociabilidade de seus desejos. A mesma é legitimada no 

diálogo com os entrevistados. Pois, estes reconhecem, mesmo que 
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ingenuamente, o poder e dever do homem no espaço público. Logo, o termo 

caça-gringas desvirtua-os do espaço da prostituição. Em contrapartida, a mulher 

que se envolve com estrangeiros é apontada como prostituta e/ou o termo 

recorrente na pesquisa piriguetes. 

 

Estava conversando com um funcionário do hostel, sobre minha 
pesquisa. Como ele teve interesse começamos uma entrevista 
informal, mas seu interesse era bem vago. Ele passava por 
problemas amorosos e sempre que podia retornava a falar de 
seus sofrimentos. Os rapazes do quarto ao lado entram, vinheram 
ver como o amigo estava, tinha tomado tanto sol que tinha pego 
uma insolação. Nesse quarto tinham dois americanos e um 
brasileiro, meu compatriota falava muito bem inglês, já os 
americanos não entendia nada do português. O brasileiro saiu do 
quarto e foi até o estacionamento pegar o carro, pois iam voltar 
para a noite pipense, passava das 02h00minhs da manhã, horário 
que a Calangos51 começava a funcionar. O funcionário 
acompanhou o brasileiro até o estacionamento e na volta ele 
disse: - Ele mandou dizer que a diferença entre o homem e a 
mulher é que de cara ela cobra, diz o preço. Homem não faz isso. 
 

(Notas do Diário de Campo – Dezembro de 2012). 
 
 

Deste modo, trabalho com duas noções do mercado do sexo sugeridas pelas 

regras sociais impostas na praia de Pipa, que acaba por trazer a naturalização do 

gênero. Uma que entende a manifestação deste mercado como comércio de 

intercâmbios e dádivas sexuais e, a outra que entende o mercado exclusivamente 

como inerente a prostituição, onde entende que só é legítima essa atividade 

quando mediada com o dinheiro. 

O grupo masculino que constitui a observação dessa pesquisa é 

popularmente chamado de caça-gringas, que segundo Cantalice (2009) “Trata-se 

de uma categoria êmica constituída por homens entre 22 e 31 anos de idade, que 

residem na Praia de Pipa e mantêm/privilegiam relacionamentos afetivo-sexuais 

com turistas estrangeiras, estimulados por razões materiais e simbólicas”.  

A grande parte dos homens observados estavam ligados a atividades 

turísticas, encontrava-os nas praias de Pipa, geralmente a do Madeiro e a praia 

do Amor, trabalhando em barracas, bares, escolas de surf e de atividades 

                                                
51 Única boate/estabelecimento que tem autorização para funcionar depois das 02h00min 
da manhã. 
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aquáticas.  Percebeu-se que a população jovem de Pipa frequenta a noite com 

assiduidade. Já as mulheres locais que estão nesses câmbios sexuais não são 

postas nessa categoria êmica de caça-gringas, são colocadas na categoria de 

prostitutas e/ou putas. Diferente dos homens locais não as encontrava durante o 

dia nas praias. Com idas sistemáticas a Pipa, já conhecia os rostos masculinos 

que interagiam com as estrangeiras. Grupos estáticos, imutáveis (sempre os 

mesmos rapazes), enquanto as mulheres estavam sempre em menor número e 

havia certa mobilidade da figura feminina, destarte de duas garotas que 

apareceram repetitivamente nas observações, estas eram as que se 

relacionavam com familiaridade com os homens estrangeiros. 

Embora os jovens em Pipa levem uma vida boêmia, a sua condição 

financeira aponta para uma conformação de classe um pouco privilegiada. Não 

obstante a chegada do turismo tenha implicado certa quantidade de empregos, a 

população local não tem muito acesso a receitas e, em geral, enquadram-se na 

condição de classe média baixa. Os jovens costumam optar por empregos que 

lhes deixem próximos dos estrangeiros. 

Na indústria do turismo a rotatividade é bastante comum, assim troca-se 

constantemente de ocupação, ora trabalha-se em restaurantes, outra como guia 

de turismo, ora em barracas de praia, outra com equipamentos de surf. Um 

processo marcado pela instabilidade de funções empregatícias e pela 

informalidade, pois geralmente trabalham sem carteiras assinada, preferem os 

trabalhos que lhes aproximem dos turistas e em lugares abertos, informais que 

são disponíveis pelos equipamentos da rede hoteleira.  

 

- É difícil conseguir mão-de-obra aqui, é mais fácil contratar 
estrangeiros.  

- [Por quê?]  
- os estrangeiros topam fazer tudo, não tem besteira com 

serviço, já os daqui não precisam52. Geralmente quando 

                                                
52 Flor diz não precisar, pois acredita que a vida para o morador de Pipa não tem custo 
alto. E afirma que eles preferem fazer atividades que tenham contato direto com 
estrangeiros. No mais, em entrevista com Massa, funcionário de Flor, que viveu sua 
infância e adolescência em Pipa e retornou para o vilarejo em 2012 Ele diz que muitas 
famílias ganharam um bom dinheiro, venderam suas casas, terrenos e sobrevivem de 
forma satisfatória na praia. Ao caminhar pela cidade encontramos a população local 
espremida nos pequenos becos de ladeiras íngremes enquanto os estabelecimentos de 
sucesso estão nas ruas de mais fácil acesso. 
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não são estrangeiros nos serviços, vem o pessoal da 
vizinhança, mas sabe é interior (Goianinha) não é tão fácil 
de lidar.  

 
(Entrevista com Flor, Janeiro de 2013). 

 
 

Observei que em seus ambientes de trabalho, os homens locais lidam 

diretamente com os turistas. Esse contato com pessoas de várias regiões e 

nacionalidades diferentes possibilita a identificação da origem do visitante e 

aprender o básico de alguns idiomas (o inglês é bem arranhado, eles têm mais 

facilidades no espanhol). Sendo Pipa um lugar de ares cosmopolita, um lugar do 

mundo, encontramos muito mais da cultura global que local. O idioma é apenas 

mais uma ferramenta, esta necessária para aproximação dos locais com os 

estrangeiros. Desse modo, o básico do inglês, espanhol e outros se tornam 

necessários. 

A população masculina observada está na faixa etária dos 20 aos 35 anos 

de idade. As mulheres correspondem à faixa dos 18 aos 25 anos de idade. Todos 

os homens adotavam o estilo surf wear misturados com temáticas esportivas. Os 

mais novos e mais magros usavam camisetas, bermudas e bonés. Os mais 

velhos e com corpos mais definidos pela prática esportiva usavam regatas e 

bermudas, suas regatas tinham o símbolo da academia, os praticantes de jiu-jitsu 

e muay thai usavam camisetas com a logo da academia que treinavam. As 

mulheres locais também se distinguiam visualmente das turistas estrangeiras, 

elas usavam roupas curtas e coladas, os pequenos grupos de mulheres pareciam 

combinar as roupas usadas. No primeiro dia de observação em julho de 2012, 

todas as garotas que se aproximaram e/ou se envolveram com grupos de 

estrangeiros estavam trajando vestidos colados e curtos. Não obstante na 

observação do mês de fevereiro elas usavam shorts curtos e camisas com a 

barriga de fora. 

Atravessados pelas marcas corporais é possível perceber a importância 

que o sexo e a sexualidade adquirem nas mobilidades através das fronteiras 

nacionais, pois o corpo do local é situado nas transformações do erotismo aliado 

à subjetividade. O corpo dos homens e mulheres de Pipa ganham efeitos da 

sexualização racializada. Pude compreender como marca de distinção nacional 

em cenários de viagens turísticas. Onde o turista branco deseja um corpo 
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exotizado e erotizado na categoria de raça. Visto que, em Pipa a cor é racializada 

pelo efeito do Sol, não são homens e mulheres negros, são sujeitos que adquirem 

a categoria racial que contribui para os desígnios de brasilidade sob a luz do Sol. 

Dessa forma, podem-se entender como nesses trânsitos as imagens de gênero 

estão vinculadas a um desejo, afeto e interesses racializados. 

Há uma mão dupla de categorização do sujeito brasileiro, as mulheres são 

colocadas no posto da sensualidade e o homem dentro de um protótipo de 

masculinidade virilizada, são eles fortes, sensuais e dispostos a aventura. O caça-

gringa é a ideia da virilidade sendo posta, na ação da atitude. Há dificuldade em 

definir qual tipo de relacionamento é engendrado nos câmbios turísticos, que 

transações íntimas são negociadas. 

Visto que as pesquisas que analisam as alterações entre os termos de 

gênero e sexualidade no litoral nordestino, chama atenção para o processo de 

transformação que tem comprometido a vida social destas comunidades, 

atreladas ao progresso econômico, à urbanização, aos programas do governo e à 

melhora dos serviços públicos. O acréscimo e diversificação da integração das 

mulheres no mercado de trabalho, mesmo quando em ocupações de baixa renda, 

teria resultados nas dinâmicas de gênero, “chegando a equilibrar ou reverter às 

relações em termos de poder e decisão domésticos” (PISCITELLI, 2010).  

Em Pipa, as noções tradicionais de gênero são reconfiguradas, uma vez 

que, neste contexto turístico os estilos valorizados são os de masculinidades 

híbridas.  Há uma sociabilidade incorporada no consumo do álcool e disposição 

para relacionamentos fugazes, não existe na praia, uma sexualidade controlada 

pela marca da boa reputação feminina. As mulheres que lá chegam, não 

encontram imbricações sociais que controle seus impulsos sexuais. 

 

Assim que elas chegaram aqui foram logo dizendo: “quero um 
surfista! Quero conhecer os garotos daqui”. Era um grupo grande 
nove garotas entre 19 e 20 anos, argentinas, queriam conhecer os 
rapazes daqui, elas queriam se envolver diversão rápida. Assim 
como elas recebo muitas garotas que vem com esse interesse. 
Queriam um corpo bronzeado. Elas (as mulheres estrangeiras) 
vêm com interesse de se envolverem, dificilmente recebo homens 
que dizem querer conhecer as brasileiras de forma explícita, eles 
querem conhecer os atrativos naturais. 
 

(Entrevista com Flor – Janeiro de 2013). 
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Assim como em Jericoacara e Canoa (PISCITELLI, 2010) a economia, 

sociabilidade e sexualidade em Pipa se entrelaçam. 

 

Em Jeri e Canoa, esse conjunto de transformações é inseparável 
do turismo. Economia, sociabilidade e sexualidade se entrelaçam 
em processos que conduzem a muitas pessoas locais a 
escolherem parceiros/as de outras nacionalidades, principalmente 
de países “ricos”. Esse tipo de escolhas não é recente. Nos dois 
lugares, os visitantes estrangeiros rapidamente se integraram no 
circuito de trocas sexuais, afetivas e matrimoniais das populações 
nativas (idem, 2010:89-90). 

 
 

Nas observações, foi possível identificar com clareza a opção dos homens 

locais por estrangeiras, do mesmo modo que das mulheres locais por 

estrangeiros. E, nessas escolhas, as oportunidades oferecidas pelos 

relacionamentos com estrangeiros não podem ser abstraídas dos estilos de 

envolvimento menos regrados e controlados que é possível ter com eles. 

 

Ele começou a sair com uma gringa, nem gostava dela. Ela já 

estava apaixonada, dava de tudo para ele. Ela era bonita, podia 
ter quem quisesse, mas gostava dele. Viajaram para o país de 
origem dela a Finlândia [quando disse o nome do país ela ficou 
assustada, foi como se tivesse dizendo o nome das pessoas 
envolvidas, percebia que há certa tensão em revelar quem são os 
sujeitos envolvidos nessas relações], depois se casaram. Ele ficou 
com ela no início por dinheiro, tinha tudo que queria, mas acabou 
se apaixonando também. 

 
(Entrevista com Preciosa– Fevereiro de 2013). 

 
 

Paralelamente, os relatos sobre relacionamentos entre pessoas locais e 

estrangeiras recorrentemente narram os benefícios obtidos neles, por meio de 

trocas sexuais e econômicas. 

Na praia de Pipa, os efeitos da expansão das escolhas sexuais e 

amorosas, são dicotomizadas. De acordo com o observado, os relacionamentos 

amorosos são realizados com parceiros/as locais, mas esses relacionamentos 

parecem serem rapidamente substituídos pelos relacionamentos com turistas. 

Uma das cenas que chamou atenção durante as observações foi que 
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frequentemente encontrava garotos muitos jovens na bar/boate Tribus, eles 

dançavam ao som da música eletrônica passos do hip hop, um break, chamavam 

atenção de todos na boate, uma dança a ser contemplada. Na primeira 

observação (dezembro de 2012), não passava de passos de danças. Corpos 

jovens, já desenhados por práticas esportivas e pelo próprio condicionamento que 

aquele tipo de dança proporciona. No mês seguinte, aqueles garotos já pareciam 

configurar o espaço da boate, sempre chegavam em grupos grandes tomavam o 

espaço e dançavam. Destarte, suas danças não eram apenas entre amigos, eles 

convidavam para a roda de break as turistas que observavam o gingado. Deste 

modo, engatavam uma conversa com elas. Eles não passavam dos 17 anos de 

idade e já eram postos no âmbito de desejar e serem desejados por estrangeiras 

(tanto em janeiro quanto em fevereiro a cena se repetiu, as mulheres que se 

aproximavam e as que eles se aproximaram eram visivelmente mais velhas que 

eles). 

Em Pipa, a ideia é que as garotas saem com homens estrangeiros, 

trocando transações íntimas por passeios, bebidas, jantares e outras benesses. 

Contudo, é certo que no vilarejo estes relacionamentos não são compreendidos 

diretamente como turismo sexual, embora as mulheres sejam colocadas no papel 

social da prostituta, puta, piriguete, termo acionado por uma das entrevistadas. 

Não há no vilarejo praiano uma estigmatização da atividade, pois não se 

considera a realização de programas. No mais, o encontro de homens 

estrangeiros com mulheres locais não são associados a Pipa, esta figura é 

marcante quando se pensa a capital potiguar. 

 

- [Como são chamados os homens que se envolvem com 
estrangeiras?] 
- Eles são conhecidos como caça-gringas. 
- [E as mulheres que se envolvem com estrangeiros?]  
- Costumam chamar de piriguete.  

- [ Piriguetes? Que sentido ganha essa nomenclatura?]  
-Algo similar as prostituta.  
- [o que os homens fazem podemos entender como 
prostituição?]  
- Não.  
- [E as mulheres, seria prostituição?]  
-É... 
 [pensa um pouco, frisa a testa]  
-Também não, bem que indiretamente é prostituição. 
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- [o homem não seria também?]  
-é indiretamente é prostituição também. 

 

(Entrevista com Flor– Fevereiro 2013). 
 
 

Como diz Piscitelli (2010), esses relacionamentos não significados sob a 

égide da prostituição, são colocados frente às conotações de sexo transnacional.  

Para a autora: 

 

Essas relações que, nas leituras locais, não são vistas como 
prostituição, têm conotações de sexo transacional (Hunter, 2002). 
Esse termo foi utilizado ao analisar os intercâmbios sexuais e 
econômicos nos quais se envolvem, no Caribe, jovens das classes 
trabalhadoras com homens e mulheres mais velhos/as. São trocas 
que não tem lugar em espaços destinados à prostituição e não 
apresentam uma negociação explícita de sexo por dinheiro, mas 
possibilitam a aquisição de roupas da moda, tratamentos para o 
cabelo, usufruir o status econômico de pessoas que ostentam 
carros caros, pagam viagens e presentes luxuosos (Kempadoo, 
2004). Não apenas o sexo, mas também os casamentos podem 
ser transacionais, quando possibilitam ou oferecem a ilusão de 
viabilizar a obtenção de benefícios econômicos e/ou de migrar 
para algum país rico (Brennan, 2004). Esse tipo de trocas é 
amplamente difundido em diversas partes do Brasil, 
principalmente envolvendo homens, geralmente mais velhos, e 
mulheres. Ele é frequentemente traduzido na expressão “ajuda”. 
(idem, 2010: 92) 

 

 
Esses tipos de “ajuda”, geralmente, são difundidos nos relacionamentos 

entre mulheres e homens estrangeiros mais velhos. Na pesquisa observei que 

Pipa não é um espaço de comercialização sexual entre mulheres (procura) mais 

velhas como apontou Cantalice (2009), mas um espaço de um relacionamento 

e/ou diversão jovem. No entanto, a peculiaridade em relação aos outros lugares 

turísticos é que, no campo da comercialização das relações sociais e a 

transnacionalização vinculadas ao turismo, o sexo transnacional é corrente 

também nos relacionamentos entre homens locais e visitantes estrangeiras 

(ibidem, 2010). 

 

5.2 Cor e desejo: a construção de uma brasilidade em tons de preto  

 

Em Pipa percebi que as interações entre os gêneros tinha uma troca 



 

 

97 

 

recíproca de negociação dos desejos. Esses desejos eram inscritos na cor. Se por 

um lado, a (o)s estrangeira (o)s procuram os símbolos de nação brasileira, por 

outro os homens e mulheres locais procuravam símbolos corporais que os 

afastassem da “brasilidade”, desejam o “Outro” exotizado em cores e formas 

distintas formadoras do vilarejo. 

Para pensar em um desejo racializado, procurei inferir os significados 

propostos por Laura Moutinho (2004) em seu texto “Razão, “cor” e desejo” e com 

ela dialogar sobre o processo de construção de uma nação brasileira pautada nas 

ideias de “raça”, mestiçagem e erotismo.  No livro, Moutinho (idem) tem como 

objetivo analisar as razões sociais, afetivas e sexuais que norteiam os 

relacionamentos afetivo-sexuais entre “negros” e “brancos” no Brasil. Procura 

explorar as representações e valores sobre “raça”, mestiçagem, gênero, prestígio 

e erotismo que não somente amparam um elo afetivo-sexual entre os casais, 

como são, igualmente, por eles difundidos. 

A imagem que se expande do Brasil e, consequentemente, do povo 

brasileiro é o da mistura. Misto de paisagens, misto de musicalidade e um misto 

de cor. Uma nação miscigenada. O mito da miscigenação reverbera os signos e 

significados quando se pensa no Brasil. Logo, o corpo mulato, negro e bronzeado 

é apontado como característica de uma interação racial entre o branco, o negro e 

o índio. 

Partindo de uma literatura historiográfica, Moutinho (Ibidem) fornece 

elementos para pensarmos no “mito da origem” da noção da construção brasileira 

a partir do eixo afetivo-sexual “inter-racial”. Fazendo uma análise de autores como 

Nina Rodrigues, Oliveira Vianna, Paulo Prado e Gilberto Freyre. Aponta-se nessas 

análises o foco sobre a lúbrica e libidinosa relação do casal homem “branco” e 

mulher “mestiça” e/ou “negra”, como eixo da construção de certa compreensão de 

nação e identidade brasileira. Para estes autores uma chave de resposta para a 

relação entre o homem “branco” e a mulher “negra” é a ausência de mulheres 

“brancas” nos primeiros períodos de colonização. Logo, na casa-grande as 

mulheres “negras” ultrapassavam os limites da cozinha e iam parar no quarto de 

seus senhores. Em contrapartida, o corpo masculino “negro” não é representado 

nesta literatura no campo dos prazeres e afetos, estes eram concebidos 

exclusivamente no campo do trabalho. 
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Moutinho (ibidem) procura demonstrar que os textos dos autores citados 

possuíam em comum uma percepção de que a sociedade brasileira era 

miscigenada. E que pensar a miscigenação como problema, solução ou uma 

especificidade brasileira variou com a forma de como cada um dos autores 

concebeu o ato sexual “inter-racial” e o desejo que o sustenta. 

 

Para Nina Rodrigues, por exemplo, o contato (e por que não o 
próprio desejo) deveria ser interditado através da jurisprudência 
“racializada”. Oliveira Vianna propôs que o Estado administrasse o 
desejo erótico “inter-racial” de forma a produzir a “boa mistura” 
através do casamento formal. Para Paulo Prado a solução seria a 
guerra ou a revolução, dado que a luxúria (“Inter-racial”) e a 
cobiça haviam levado à melancolia. Gilberto Freyre concebe, 
como Oliveira Vianna, um tipo de mestiçagem positiva – aquela 
produzida no interior de um sistema que nomeou de 
“patriarcalismo poligâmico”: o senhor “branco” com sua esposa 

“branca” e a amante “negra” ou “mulata” (MOUTINHO, 2004:264). 
 
 

A cor “negra” denotava nesses textos ênfase de um gênero que só se 

expressa no desejo do corpo feminino. Destarte, esses desejos não podiam ser 

oficializados, uma vez que havia necessidade de uma política de 

embranquecimento da nação. Deste modo, as mulheres “negras” eram colocadas 

nos papéis de concubinas e/ou em relações de amasiamento.  

Em todos os autores, a mestiçagem surge como um epicentro que 

pronuncia, sobretudo, duas noções: a sexual e a nacional. Alguns aspectos 

invariantes aparecem nos escritos avaliados quando o foco se acorda ao eixo 

sexual: o elemento civilizador “branco” coberto de grande ambiguidade; a omissão 

do elemento masculino “negro”, “mestiço” e nativo; a sensualidade da “mestiça”, 

da “negra” e da nativa é o lugar ora especifico e explícito, ora insinuado, valorado 

de forma positiva ou negativa da inocência/pureza da mulher “branca”. 

Veja-se como diz Moutinho: 

 

Em todos, mesmo possuindo um caráter civilizatório em uns e 
como marca indelével da primitividade em outros, parece 
inexequível interditar o desejo latente entre os homens “brancos” 
(sejam brasileiros ou estrangeiros) com a mestiça, em especial a 
“mulata”. Todos compreenderam que, no momento em que 
escreviam suas obras, a sociedade brasileira se caracterizava 
como uma sociedade miscigenada (MOUTINHO, 2004:99). 
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E ainda: 

 

O sexo “inter-racial” somente aparece de maneira positiva quando 
articulado no interior de um arranjo formal de trocas e 
reciprocidade. Esse arranjo pode ser o casamento propriamente 
dito – como em Oliveira Vianna -, ou na engenharia social do 
“patriarcalismo poligâmico” elaborado por Gilberto Freyre. De 
modo, que vemos se insinuar, nos dois autores que conceberam a 
mestiçagem de uma forma positiva, não o desejo infrene, mas 
uma certa gestão da sexualidade, para me ater aos termos de 
Foucault, pressuposta em um arranjo dos paradigmas “raciais” e 
eugênicos da época (MOUTINHO, 2004:101). 
 

 
Depois de contextualizar com o corpo “negro”, sobretudo, o feminino foi 

erotizado a partir da ideia de uma mulher quente e sensual que oferecia aos seus 

senhores uma quebra da frigidez dedicada à mulher “branca”, Moutinho nos 

proporciona uma visão de como estes relacionamentos inter-raciais são 

vivenciados na nossa sociedade contemporânea. É a partir dessa que a pesquisa 

em Pipa dialoga, em uma perspectiva de relações “heterocrômicas”, uma vez que, 

a miscigenação, sensualidade e o sexo “inter-racial” são compreendidos como 

quesitos que marcam a especificidade brasileira.  

Ao caminhar por Pipa depara-se com as mais variáveis tonalidades de 

pele, como dito anteriormente, o vilarejo tem ares cosmopolitas, logo além de 

receber estrangeiros de toda parte do mundo, encontramos distintas formas de se 

experenciar a brasilidade.  

Na pesquisa, “raça” ou “cor” se circunscreve como tensor que agrega 

fluxos libidinais, fluxos estes estereotipados na erotização associados a “cor 

negra”. Moutinho destaca como historicamente este pressuposto de brasilidade 

erotizado no corpo “negro” foi construído. 

 

1. Toda mulata aparece na literatura analisada anteriormente 
associada ao erotismo; 
2. O homem “negro”, que se encontra excluído do mundo dos 
prazeres na literatura que aborda o “mito da origem” da sociedade 
brasileira, aparece nas analises posteriores ora subsumido a uma 
lógica de gênero interminada e ora desejando uma mulher 
“branca” para adquiri status e compensar o desprestígio da “cor 
negra” 
3.  Grosso modo, as teorias “raciais” enfatizam a relação entre 
a “cor negra” e erotismo, algo, entretanto, que somente foi 
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realizado em relação a lúbrica “mulata” ou operando um gênero 
indeterminado 
4. Por fim as falas das “informantes”, analisadas apontam para 
uma questão que me pareceu de fundamental importância: Por 
que o homem “branco” superior no gênero e na “raça”, aparece de 
modo opaco quando das adjetivações sobre os atributos eróticos 
e estéticos? (MOUTINHO, 2004:345). 
 

 
Como apresentado por Moutinho, a “mulata” aparece de forma positiva e 

negativa marcada pelo erotismo. O Brasil, país do futebol, samba e da “mulata” 

durante os últimos anos foi creditado como território do turismo sexual, atividade 

pela qual se referenciava o corpo feminino de “cor” escura. Em campo, encontrei 

mulheres locais que se relacionavam afetivo-sexualmente com estrangeiros, os 

quais compartilhavam desse imaginário e tipo “ideal” do fazer sexual brasileiro53. 

Mas, além de mulheres que se colocavam dentro dos ditos imperativos das 

atividades sexuais exotizadas na sensualidade encontra-se em número maior os 

protótipos corporais masculinos caçando e sendo caçados por mulheres 

estrangeiras. 

O caça-gringa traz em seu corpo a “cor” e o calor que as mulheres do 

Primeiro Mundo parecem procurar. 

Como diz a música de Bororó, “Da cor do pecado": 

 

Este corpo moreno 
Cheiroso e gostoso que você tem 
É um corpo delgado da cor do pecado 
Que faz tão bem 
Esse beijo molhado, 
Escandalizado que você me deu 
Tem sabor diferente que a boca da gente 
Já mais esqueceu. 
 
 

O homem “negro”, “mulato”, bronzeado tem trazido para o território 

brasileiro mulheres que sabem o que procuram: amor, sexo, um relacionamento 

fugaz, etc. Mulheres que em busca de uma masculinidade “definida54”, se afastam 

das performances escritas para os homens “brancos”. Pois veem no homem 

                                                
53

 Não quero dizer que em Pipa o corpo feminino em intercursos sexuais é exclusividade 
de mulheres “negras”, “mulatas” e mestiças. Na pesquisa identifiquei mulheres brancas 
nos intercursos também. 
54 Refiro-me a uma masculinidade híbrida, apresentada anteriormente como entrelaçados 
de elementos do feminino e masculino. 
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“negro” uma sexualidade atraente e atrativa. Como mostra a pesquisa de 

Moutinho (2004), os atrativos eróticos antes descritos apenas no corpo feminino 

“negro” é significado com a mesma semelhança no corpo masculino. Enquanto, 

aos homens brancos são atribuídos as características estéticas de traços finos, 

testa fina, não abrir a boca para beijar e um desempenho mediano no sexo. Aos 

negros, as características são colocadas em níveis de “superioridade” erótica, são 

eles: mais intensos, mais quentes, forte, maior apetite sexual, corpo mais bonito, 

pênis maior, melhor beijo.  

Portanto, embora, muitas destas características assumam representações 

de uma masculinidade hegemônica o que pude identificar nas observações e nas 

entrevistas com informantes, assim como constatado no trabalho monográfico e 

nos textos de Piscitelli (2011) e Cantalice (2009) que estes corpos masculinos 

fortes, viris, com a “cor do pecado”, oferece para as mulheres que os procuram 

mais que as disposições escritas em seu aparelho de sexualidade. Proporcionam 

espaços para estas se liberarem sexualmente e/ou emocionalmente, longe do 

território do lar55 ou de seus países de origem. 

 

5.3 Da cor do pecado: cor e etnicidade nos jogos de desejos 

 
 

Segundo Le Breton (2007), o corpo funciona como um tradutor de sistemas 

simbólicos. Seguindo a máxima maussiniana (1978), a cultura influência como o 

corpo é apresentado. Partindo deste pressuposto observa-se como os corpos dos 

brasileiros e estrangeiros podem ser identificados em suas técnicas corporais. 

Durante a estadia em campo, através de observações e alguns relatos, foi 

possível identificar como são produzidas e reveladas as práticas e técnicas 

corporais que incidem nos relacionamentos transnacionais. 

Prancha embaixo do braço, cabelo parafinado, camiseta sob os ombros, 

chinela surrada. E a cor do homem jovem de Pipa é marcada por um bronze 

estonteante que deixa a pele com ares de brilho. De maneira geral, o homem de 

Pipa tem a pele escura, que ostentam um bronzeado, posto em lógica ao contexto 

                                                
55

 Referencia ao trabalho monográfico, onde alguns prestadores de serviços sexuais 
disseram que algumas mulheres se sentiam mais seguras ao lado deles, podendo 
compartilha com estes algumas preocupações que não eram ouvidas por seus maridos. 
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praiano no qual estão inseridos. Corpos definidos pela prática esportiva ao ar livre 

(surf, kitsurf, boady-boarding, beach soccer, capoeira) e esportes praticados em 

academias (musculação e artes marciais). Já os corpos das mulheres locais 

envolvidas nesses trânsitos sexuais parecem serem esculpidos naturalmente sem 

muitos esforços. 

O corpo sarado e bronzeado remete a um ideal midiatizado de corpo 

saudável, tomando como parâmetro a sociedade brasileira. Esses ideais 

corporificados são amplamente disseminados pelo imaginário de brasilidade, 

definindo padrões e normas estéticas. O corpo se transforma na principal 

representação, marcados pelos insígnos sociais e culturais.  

Por sua vez, os corpos dos estrangeiros que fazem partes dessas 

transações íntimas com os locais, informam sobre sua origem muito mais que 

suas roupas, uma vez que, não são estereotipadas, dentro do padrão turístico de 

roupas floridas. As mulheres estrangeiras, sobretudo, as mais novas assumem os 

hábitos locais, como por exemplo, deixam os biquínis de calcinhas grandes e se 

rendem ao biquíni brasileiro. Apesar de adotarem uma estética brasileira, as 

mulheres estrangeiras não fogem das marcas corporificadas de sua origem, 

essas que chamam atenção dos caça-gringas. Eles evitam os padrões de 

brasilidade, pele morena, cabelo crespo e escuro. Procuram a branquitude. 

 

Um grupo grande de garotas entram na boate Tribu’s, o Dj coloca 
música brasileira, só precisa disso para a pista de dança encher.  
O grupo de 10 mulheres entrou por uma porta e em seguida o 
grupo de caça-gringas entrou por outra. Fiquei impressionada 

como eles entraram na boate, foi de forma simultânea. Já estavam 
observando o grande grupo feminino. Não teve demora, se 
aproximaram logo delas, dançando e oferecendo caipirinha. Duas 
garotas um pouco assustada se afastaram, mas continuaram 
dançando. Tinha um homem mais velho entre eles, entre 45-50 
anos de idade, se aproximava das estrangeiras puxava-as para a 
dança e “entregava-as” aos homens para continuar a “bailar”. 
Neste momento, se fez uma roda grande. Dois dos garotos 
aproximaram, mantendo um contato mais pessoal com duas das 
garotas brancas, de cabelos louros e começaram a conversar e 
dançar. Dentre elas estava uma loura, aparentemente 30 anos e 
passou à mão na “bunda” de um dos garotos. Ela não fez isso só 
uma vez, repetiu. Todas com caipirinhas nas mãos sorriam e 
dançavam. Apenas duas se sentiram a vontade com a 
aproximação e iniciou uma conversa, o que afastou os demais 
garotos interessados. Os outros dois garotos se foram, pois não 
conseguiram continuar com o diálogo, mas vez ou outra 
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retornavam a pista de dança e retomavam uma conversa. E a 
moça que passou a mão, continuava a passar a cada retorno56.  
 

(Notas do Diário de Campo- Fevereiro de 2013). 

 
 

Assim como Piscitell (2010) podemos considerar que: 

 

As viajantes de países “ricos” tiram partido dos privilégios 
conferidos pela articulação entre nacionalidade, classe social e 
raça para consumir sexo, permeado por fantasias racializada do 
exotismo, oferecido por homens de lugares pobres. No marco 
dessas interseções, as turistas de países ricos são consideradas, 
de maneira análoga aos homens desses países, turistas sexuais 
que objetificam e exploram sexualmente os homens locais porque 
utilizam seus privilégios para obter vantagens sexuais (Idem, 
2010:81). 
 

 
Alguns relatos me faz acreditar que o gênero tem quebrado paradigmas 

nesses espaços, deixando de pensar a mulher (turista) no contexto do amor 

romântico (GIDDENS, 1993) em busca de um relacionamento duradouro. 

Embora, seja comum tanto aos homens estrangeiros quanto as mulheres 

estrangeiras dentro dessas trocas sexuais, esses relacionamentos rápidos e 

fugazes, constituírem um relacionamento promissor e duradouro. O que 

impressiona na leitura do ambiente de Pipa é como essas viagens antes 

determinadas pelo poder público masculino tem reconfigurado o espaço social da 

mulher em contexto turístico, ao ponto da população de Pipa naturalizar os 

intercâmbios sexuais masculinos com as estrangeiras. A figura feminina no 

vilarejo constitui-se de um complexo interesse pelos quais as mulheres deveriam, 

segundo a lógica machista, reter no âmbito do lar. Em Pipa são elas que 

procuram aventuras. Os homens estrangeiros agem com mais discrição, embora 

as marcas racializada das locais lhe cativem significativamente. Os 

relacionamentos engendrados em Pipa não têm explicação única, podem estar no 

sexo, no romance, na aventura, na procura de companheirismo ou em todos 

esses em um só. “Essas abordagens não negam os imaginários racializados e as 

vantagens estruturais dessas viajantes, mas sublinham a fluidez presente em 

relacionamentos nos quais desejos e controles são permanentemente 
                                                
56 Pela forma que interagiram entre si a moça loura não parecia conhecer o rapaz. 
Aparentemente, este foi o primeiro contato entre eles. 
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negociados, no espaço da intimidade” (PISCITELLI, 2010:82). 

Assim, podemos pensar que mesmo com essas configurações do papel do 

feminino, o gênero ainda é articulado em Pipa sob os ideais de desigualdades. 

Pois, de forma geral ao homem local continua-se atribuindo o papel de ação nos 

jogos sexuais, a mulher local é a piriguete, que socialmente é subordinada em 

seus papéis sociais e sexuais. 

 

Às relações entre noções de viagem, liberdade, escolha e prazer 
sensual que, em suas percepções, tornam os lugares visitados 
verdadeiros “paraísos”. A escolha de homens locais como 
parceiros sexuais e amorosos, permeada por noções racializada e 
sexualizadas de etnicidade/nacionalidade, está associada a esse 
conjunto de conceitualizações. A atração exercida por essas 
mulheres nesses lugares, vinculada à sua posição privilegiada, 
produto do entrelaçamento entre classe, “raça” e nacionalidade, 
se vê profundamente alterada quando elas abandonam o status 
de turistas e passam a residir nas comunidades como mulheres 
“de fora” (idem, 2010:82). 

 
 

Embora em Pipa, como foi observado, a presença dos homens locais seja 

em número bem maior nos câmbios dos relacionamentos transnacionais. A 

presença feminina se faz visível, mesmo em menor escala. E com elas grupos de 

estrangeiros exotizam também a cor da pele. “Minha cor tem sangue negro57”, 

e como mulher negra era constantemente posto dentro desses jogos de 

interesses. Os estrangeiros de forma mais comedidas, aproximavam-se das 

mulheres locais. Eles diferente dos caça-gringas, tinham uma postura de flerte, 

muitas vezes incisivos e invasivos. No sentido que neles postulam-se desejos. 

Uma paquera reveladora de vontade. 

 

Estava sentada em uma mesa do bar Tribus, na mesa ao lado 
tinha quatro estrangeiros com garotas locais, eles se relacionavam 
de maneira muitos próximas, uma delas beijou um, depois “partiu” 
para brincadeiras mais provocativas com outro. Na mesa na 
minha frente, mais garotos estrangeiros, esses bebiam e “fitavam’ 
as garotas que passavam. Não se aproximaram muitos, 
levantaram apenas para acompanhar a dança e voltavam para os 
seus lugares. Mudei de mesa com minha amigas, estávamos na 
mesa na frente dos estrangeiros já alcoolizados e que 
continuavam a se envolverem com as garotas de sua mesa. Um 

                                                
57 Enquanto observava as interações entre nativo (a)s e estrangeiro (a)s, fiquei por varias 
vezes no campo dos olhares estrangeiros. Minha cor denuncia brasilidade. 
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deles se aproximou da nossa mesa, com tentativa de flerte.  Havia 
outras mesas ao nosso lado ocupadas por belas estrangeiras, 
mas elas estavam atrás do “sangue”, as meninas que estavam na 
mesas deles, eram negras e já tinham escolhido ou sido escolhida 
por um deles. Esse outro estava procurando companhia. Sem 
muito carisma a conversa durou pouco tempo e logo ele voltou 
para sua mesa.  Pude perceber que é difícil o estrangeiro se 
aproximar de forma enfática das brasileiras, mas em 
compensação seus olhares chegam a ser invasivos. Em outro 
momento, vi como um italiano estava desejando as mulheres que 
passavam por perto dele. Eles deixam claro nos olhares o que 
desejam, embora poucos tenham abertura e/ou se sintam a 
vontade para investirem nas mulheres. Destarte aquelas que 
deixam bem claro o que desejam. 
 

(Notas do Diário de Campo – Dezembro de 2012). 

 

 

Assim como a população brasileira nem todas as turistas estrangeiras que 

circulam por esses lugares despertam interesses no homem local ou no 

estrangeiro. Alguns estrangeiros já vêm em grupos fechados e não prestam muito 

atenção nos brasileiros, compartilhando suas experiências apenas entre eles. 

Algumas turistas têm até interesses de conhecer os processos culturais da 

sociedade visitada, mas os estilos atribuídos ao comportamento de masculinidade 

brasileira são considerados por vezes rudes, machistas. Enquanto estas 

características atraem algumas mulheres, afasta outras, causando certo 

desconforto58. 

 

Saí com algumas hospedes para dar uma volta, eles (caça-
gringas) já me conhecem sabem quando são hospedes. Quando 
eu passo sozinha dificilmente falam comigo, mas quando estou 
acompanhada sempre param para me cumprimentar. E os 
cumprimentos são estendidos a elas. Eles não apertam as mãos 
não, quando é beijo no rosto já considero um avanço. Dão mesmo 
é um abraço apertado. Estabelecem contato. Eu não gosto muito, 
acho invasivo. Tem garotas (hospedes) que não estão 
acostumadas com isso. Vem de uma cultura diferente, é muita 
intimidade. As israelenses, por exemplo, não se sentem a 
vontade. Elas sabem qual o tipo de interesse dele e não agrada 
muito. 
 

(Entrevista com Flor - Janeiro de 2013). 
 

                                                
58 Ver Thayer (2007). 
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Todavia, o “machismo”, parece transpirar virilidade, fazendo parte da 

atração que os homens locais exercem sob as estrangeiras em geral, pois além 

de viris, racializado são erotizado. No entanto, a erotização desses 

relacionamentos está indissociavelmente atrelada a variantes transgressivas de 

agência feminina. 

 

Eles representam a liberdade de decidir trocar estilos de vida 
estáveis, em espaços percebidos como regrados, organizados, 
previsíveis, aborrecidos e estressantes na Europa, pelas 
aventuras oferecidas pelo contato íntimo com a natureza e por um 
estilo de vida primitivo no seio de uma cultura tida como “aberta” e 
“do dia a dia”. A ideia de escolha se materializa na opção por 
relacionamentos que interrompem normas homogâmicas e 
homo/étnicas, com homens socialmente situados em posições 
inferiores, sexualizados e racializados e, em ocasiões, 
consideravelmente mais jovens. Essa erotização envolve também 
certa percepção do risco oferecido por relações com homens 
percebidos como intensamente viris, mas distantes dos padrões 
igualitários, em termos de gênero, aos quais as entrevistadas 
afirmam estar acostumadas (PISCITELLI, 2010:102). 

 
 

Portanto, podemos conferir a esses intercursos sexuais, características que 

para além de diferenciá-los, em termos de gênero, trazem características de 

interseções. Uma vez que, tanto os estrangeiros masculinos quantos as 

estrangeiras procuram um envolvimento que é  para além de um relacionamento 

duradouro. Um corpo racializado completo nos signos de sensualidade. Logo, o 

caça-gringa e a mulher local não obstante desejam o mesmo, os prazeres que 

corporificados no ideal europeu e americano, uma vez que caracterizam nesses 

as benesses da vida social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Durante este processo novos conceitos, novas teorias, palavras, foram 

colocadas na minha bagagem de conhecimento. Inicío então, considerando que 

este trabalho tem um papel restrito. De maneira alguma, ele esgota os 

questionamentos sobre esta temática. Trata-se aqui de um recorte geográfico, 

contextualizado. Além do que, os estudos dos grupos analisados são bem 

maiores que esta pesquisa. 

A importância deste trabalho se dá devido à contribuição para 

reconfiguração dos estudos sobre sexo mercantil, turismo sexual e outras formas 

de intercâmbios sexuais. A pesquisa tentou romper com o imaginário estático das 

atividades sexuais, onde a mulher é objeto e o homem é o sujeito a usufruir 

dessas atividades.  

Deste modo, há necessidade de repensarmos algumas teorias feministas, 

principalmente, as que aprisionam as mulheres que estão dentro das atividades 

sexuais como sujeitos sem agência, logo subordinados a dominação masculina. 

Embora, reconheça historicamente a realidade social que o feminino fora 

colocado em seu processo de desenvolvimento com sujeito de poder e agência. O 

que as profissionais do sexo necessitam é o reconhecimento da atividade sexual 

como legítima e de direito, pois ao torná-las visíveis estas mulheres estariam 

revertendo à lógica estigmatizante através das ações e lutas pelos seus direitos 

civis, afirmando o quanto desaprovam os rótulos de invisibilidade impostos pela 

sociedade moralista, na tentativa de camuflar a inserção de outros sujeitos nestas 

atividades que estão distantes do tipo “ideal” de mulher. 

Então, disfarçadas de um discurso protetor/paternalista/patriarcal reforçam 

o moralismo e preconceito desvalorizando suas atividades destinadas às margens 

da desaprovação e desprezo social. Os serviços sexuais, especialmente, a 

prostituição seria uma profissão como qualquer outra. Porém a “coisificação” e 

vitimização tiram destes sujeitos o direto de escolha, colocando-as dentro de 

espaços que ratificam o discurso vitimizante. Nas últimas décadas fortalecidas 

pela confusão entre prostituição adulta, a prostituição infanto-juvenil e as relações 

migratórias por motivos sexuais atrelados ao tráfico de pessoas para se 

prostituirem como obrigação. 
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Na praia de Pipa, encontra-se um fenômeno que ainda estar longe das 

grandes capitais, nos vilarejos praianos a ascensão do corpo masculino parece 

ter transformado a vida social de algumas comunidades com Jericoacara, Canoa 

Quebrada (PISCITELLI, 2010), e outras que tem sido analisadas nos últimos 

anos. Nessas o corpo procurado, desejado é o masculino. Assim como em Pipa, 

nesses lugares há intercâmbios fluídos marcados pelo turismo sexual feminino, a 

expressão que compreendo que caiba bem nesses intercursos é: sexo e turismo. 

Nesses espaços, a presença feminina embaralha as tipologias 

referenciadas nos câmbios sexuais. Talvez porque pensar as mulheres em 

contextos de viagens ainda seja pouco comum. Deste modo, analisar quais os 

aspectos que caracterizam essas viagens se torna uma problemática maior, uma 

vez que encontra-se nesses intercursos aspectos semelhantes ao que chamamos 

de turismo sexual. Logo podemos conferir a procura do (a)s turistas significados 

semelhantes como, por exemplo, fantasias sexualizadas e racializadas dos 

homens e mulheres locais.  

Esse tipo de turismo perpassa tanto pelas ideias sexualizadas e 

mercantilizadas do desejo do “Outro” local, a erotização do corpo destes sujeitos, 

quanto pelas marcas do turismo de romance, visto que alguns relacionamentos 

ganham ênfase no amor/companheirismo para fortalecer os laços sexuais que se 

tornam com preeminências afetivas. As turistas estrangeiras que se relacionam 

com locais acabam por interromper as normas e regras sociais que tem em seu 

repertório uma caracterização homogênea de relacionamentos. 

É nesses lugares de turismo, que uma nova estilística estética é 

corporificada, há então uma compreensão de novas subjetividades eróticas e 

novas maneiras de transições íntimas. 

O que me faz entender que as atividades/intercâmbios sexuais praticadas por 

homens no pequeno vilarejo, sendo a oferta de serviços sexuais femininos em 

menor escala está na lógica do sexo como inerente e legítimo ao masculino, onde 

este tem lugar público e suas ações estão intrínsecas a construção de uma 

masculinidade a ser vista e colocada em prova quanto o maior número de 

conquistas. 

Diante disto, podemos inferir que as semelhanças entre os intercursos 

sexuais femininos e masculinos são mais visíveis do que aparenta, por que embora 
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retratem que a diferença entre o sujeito masculino e feminino envolvidos nessa 

atividade se diferenciam motivados pela conduta financeira feminina. Em Pipa, as 

ações das mulheres locais são semelhantes ao comportamento masculino. Corpos 

racializados, sensualizados, construídos sobre práticas esportivas. E o marco da 

noite, a caipirinha nas mãos. O que diferencia a conduta deste, em sua maioria, é 

que as mulheres esperam serem “cortejadas”, elas esperam o “Outro”, dificilmente 

vão à “caça”. Enquanto o homem local é um caçador nato. Outra semelhança, é a 

que a partir do capital financeiro e cultural dos estrangeiros há possibilidades dos 

locais ascenderem socialmente e economicamente.  

Outro ponto a ser levantado é como trabalhar a temática do turismo sexual, 

uma vez que as viagens ao nosso país não são realizadas apenas por homens que 

procuram relações sexuais com a “venda” de corpos femininos sensuais, mulatos e 

cheios de gingados o que leva pensar que as mulheres dos países desenvolvidos 

estariam traçando significações semelhantes em busca de liberar-se sexualmente 

com elementos análogos aos homens. Observei que elas sabem o que estão 

procurando, muitas já chegam pedindo informações de como encontrar certo tipo de 

homem. 

Para além do desejo racializado, encontra-se em Pipa, na figura do caça-

gringa, aspectos reforçados territorialmente. Segundo Albuquerque Junior (2003), 

devido ao ambiente hostil e seco da região do Nordeste brasileiro, as 

representações de masculinidades locais foram hiperbolizadas, pois apenas homens 

viris, másculos e machos poderiam sobreviver e enfrentar a aspereza e aridez do 

solo nordestino. Não obstante, o nordestino “macho por natureza”, foi construído 

como um tipo Ideal. Nele o calor dos trópicos expressa as três raças formadoras da 

nacionalidade. 

Os caça-gringas apresentam-se como mais um expoente da construção do 

homem nordestino. Embora, a pesquisa tenha me levado a pensar neste como 

sujeito de masculinidade hibrida. Pois, ao mesmo tempo em que assumem os 

princípios de agência atribuída naturalmente ao masculino: virilidade, força, ação, 

investem conscientemente em performances de gênero, que dentro do discurso 

seriam características definidoras da feminilidade hegemônica, tais como: 

sensualidade, dependência e calidez.  
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No mais, ao mesmo tempo em que estes homens que se dispõem a caçar 

são também os que se colocam na posição de “objetos” de desejo. Destarte, 

demonstra a heterogeneidade e ambiguidade dos traços que constituem sua 

masculinidade. Essa masculinidade rompe com os limites impostos pela 

representação coletiva (DURKHEIM, 2001). 

Portanto, os discursos de gênero em Pipa são assumidos pelos atores de 

forma processual, flexíveis e mutantes o que lhes possibilita (re) elaborações e (re) 

configurações identitárias59. 

                                                
59 Ver Piscitelli (2011). 
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