
CONTORNOS DO TURISMO SEXUAL 
Ao longo da sua história, o turismo reflecte as alterações que 

acompanham o processo de crescimento de uma sociedade. Hoje 

viajamos por quase tudo e para nada. O prazer de viajar encontra-

-se materializado numa multiplicidade de produtos turísticos que 

cada vez mais satisfazem os mais exigentes.

Neste artigo faz-se referência a um tipo de turismo que, injusta-

mente, tem sido pouco abordado, apesar da sua grande expres-

sividade económico-social: o turismo sexual. De uma forma muito 

generalista, pretende-se dar a conhecer alguns contornos deste 

tipo de turismo que ao deixar de estar confinado a um espaço ge-

ográfico (Ásia) representa uma realidade aliciante para muitos op-

eradores turísticos.
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Contextualização

Os últimos anos vieram demonstrar 
que a análise do desenvolvimento do 
turismo ultrapassa as questões que se 
centram nos seus impactes socio-eco-
nómicos traduzidos por estatísticas 
que confirmam a preferência do turista 
por uma região. O comércio de sexo, 
ou turismo sexual, é uma realidade 
até há pouco tempo “escondida” dos 
alunos que se formavam em Turismo. 
Porém, constitui uma forte motivação 
turística e para satisfazê-la é neces-
sário criar uma verdadeira indústria 
composta pelos mesmos elementos do 
“turismo tradicional”. 

Numa primeira abordagem convém 
esclarecer que por turismo sexual se 
entende toda a deslocação turística 
que tem como objectivo principal, ou 
principal motivação, o consumo ou 
comércio de sexo (Graburn, 1983). 
O turismo sexual tem merecido nos 
últimos anos a atenção de investigado-
res de diferentes áreas (Antropologia, 
Psicologia do Turismo e Sociologia). 
Contudo, este tema sempre foi por nós 
abordado com alguma ligeireza, nunca 
lhe tendo sido dada a expressividade 

que de facto tem, quer a nível econó-
mico, quer social. Estamos em crer 
que a justificação reside no facto de se 
chamar turismo sexual.

Internacionalização do Turismo 

Sexual

A sua internacionalização cons-
titui-se como uma realidade actual, 
sendo considerado um fenómeno 
com dimensões mundiais alarmantes 
(Oppermann, 1999). Os grandes des-
tinos do turismo sexual encontram-se 
espalhados por todos os continentes, 
aparecendo a Ásia (Tailândia, Filipinas 
e Sri Lanka) como primeira referência 
histórica deste fenómeno. No conti-
nente africano (com uma entrada mais 
recente no circuito do turismo sexual) 
os pontos centrais são: Marrocos, 
Mauritânia, Senegal e Quénia, onde 
a preferência vai para as crianças de 
rua (Magalhães, 2001). A América, 
principalmente a parte Sul e Caribe, 
tem actualmente uma importante 
quota de mercado do turismo sexual, 
nomeadamente o Brasil, Cuba e Repú-
blica Dominicana, onde esta prática se 
enraizou, transformando-se num pro-

duto de turismo cultural local (Ryan & 
Kinder, 1996). O velho continente cons-
titui-se em torno de uma prática de 
turismo sexual quase exclusivamente 
ligado à pedofilia, e turismo homosse-
xual, tendo, no entanto, centros muito 
concretos de crescimento: Bélgica, 
Holanda e Reino Unido (Urbain, 1998). 
Em Portugal encontra-se sobretudo 
centrado nas grandes cidades, Lisboa, 
Coimbra e Porto, mais ligado à pedofi-
lia, onde o número de meninos de rua 
é maior e no Funchal, principalmente 
junto das comunidades piscatórias. E o 
Algarve? Bastaria responder que esta-
mos numa região de “sol e praia” e que 
turismo sexual não é só sinónimo de 
países ou regiões pobres, e de pessoas 
incultas. Muitos operadores turísticos 
sabem onde encontrar o “produto” 
certo para o seu cliente, porque o 
turista sexual não procura prostitutas 
de rua mas mulheres, ou homens, com 
outro perfil, que não aparecem em 
brochuras oferecidas nos hotéis. Com 
este produto turístico tudo é mais sub-
til, por isso, desmistifique-se de vez a 
imagem “Zé Camarinha” como produto 
sexual algarvio.
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Raízes históricas do Turismo 

Sexual

A prostituição ligada ao fenómeno 
turístico desenvolveu-se massivamen-
te na Ásia, sobretudo após a Guerra da 
Coreia e da Guerra do Vietname, em 
grande parte provocado pela presença 
das tropas americanas em Bangue-
coque e noutras cidades. As bases 
norte-americanas estabelecidas na 
Tailândia e em outros países estiveram 
na origem da criação de centros de 
prostituição, ou seja, bordéis. Foi, por 
exemplo, durante a II Guerra Mundial 
que um grande número de raparigas 
coreanas se tornaram “as mulheres de 
conforto” utilizadas em bordéis milita-
res1 (Brown, 2002). Após a Guerra do 
Vietname, as mulheres abandonadas 
passaram a dedicar-se ao comércio 
sexual com turistas estrangeiros, de 
forma a manter a sua sobrevivência 
(Graburn, 1983). 

Historicamente, a primeira alusão 
ao turismo sexual centra-se, de facto, 
na Ásia, em grande parte associado ao 
“imaginário de viagem” do homem oci-
dental2 pela a mulher oriental, muitas 
vezes vista como sexualmente exótica. 
Foi, sem dúvida, a visão colonial que 
atribuiu à mulher oriental uma beleza 
excêntrica, aliada à doçura, submissão 
e sensibilidade que atraiu e continua a 
atrair turistas para a Ásia. Associada à 
visão colonialista surge ainda a ideia, 
em muitos casos errada, de que os 
países orientais gozam de uma maior 
liberdade sexual, onde o adultério e 
a poligamia são práticas correntes 
(Leheny, 1995).

Causas e Consequências

Para entender o papel que o 
turismo sexual desempenha na Ásia, 
bem como as causas que o originaram, 
temos que tomar em consideração 
uma multiplicidade de factores, tais 
como: factores económicos (grande 
parte destes países são conhecidos 
sobre a designação de PFR – Países de 
Fracos Recursos); factores político/

administrativos (muitos foram países 
colonizados por grandes potências 
europeias e envolvidos em guerras); 
factores culturais (em consequência 
do factor anterior, muitos sofreram 
graves processos de aculturação 
por parte dos países colonizadores); 
factores sociais (aqui importa analisar 
o papel desempenhado pela mulher, 
sobretudo no meio rural onde os 
recursos são escassos e as mulheres 
são vistas como “mercadoria” de troca 
ou de venda directa pelos pais para 
trabalharem em bordéis ou na rua) 
(Graburn, 1983)3. A tudo isto acresce 
ainda o facto de muitas sociedades se-
rem alicerçadas em valores patriarcais 
e terem uma atitude castradora face 
à sexualidade feminina. Grande parte 
das mulheres abandonadas pelos 
maridos ou namorados é socialmente 
marginalizada não lhe restando outra 
opção de vida senão a prostituição. 
Outra causa que marca o crescimento 
do turismo sexual é o facto de, numa 
sociedade onde não existem grandes 
alternativas industriais, a forma de 
fazer entrar divisas passa pela venda 
da “beleza e autenticidade” femininas 
(Leheny, 1995).

As grandes consequências 
centram-se sobretudo em questões 
sociais e de saúde. É um facto que 
as mulheres implicadas no circuito 
do turismo sexual acabam, como 
qualquer prostituta, por ser excluídas 
socialmente. Em termos de saúde vive-
-se, sublinhe-se, um verdadeiro drama 
trazido pela proliferação do SIDA. Na  
maioria dos países onde o turismo se-
xual é uma realidade, o número de ca-
sos de SIDA tem aumentado exponen-
cialmente o que, por consequência, 
tem também feito crescer o número de 
casos nos países emissores de turistas 
sexuais, em virtude da não utilização 
de preservativo que, acrescente-se, 
constitui um dos aliciantes para estes 
turistas (Maurer, 1991). 

A este crescimento não ficaram 
alheios os operadores turísticos que, 
por intermédio de muitas companhias 
aéreas alertam os turistas, durante o 

voo, para o cuidado que devem ter com 
contactos sexuais íntimos em determi-
nados destinos e, até, de que o turismo 
sexual constitui uma prática ilegal. 

Para que percebamos a amplitude 
do problema de saúde causado pela 
proliferação do turismo sexual, e da 
prostituição em geral, podemos dar 
como exemplo um provérbio que 
circula na Tailândia, na principal rua 
de comércio de sexo (Patpong), parte 
integrante de alguns roteiros turísticos, 
e que diz o seguinte: “ Aos 10 anos és 
uma jovem adulta, aos 20 uma senhora 
de idade e aos 30 estás morta.” 

O Mercado

A crise económica asiática (1997) 
trouxe um novo alento para os ociden-
tais no que toca ao crescimento da 
oferta de mulheres para o comércio 
sexual e de uma procura turística cres-
cente com maior capacidade de com-
pra local. A indústria do turismo sexual 
tomou, assim, proporções gigantescas 
porque se sustenta de um conjunto 
de outras profissões e/ou sectores 
que perderam valor de mercado. A 
isto, junta-se o facto de a indústria 
sexual asiática estar alicerçada sobre 
fortes pilares económicos e sociais. 
As mulheres sempre constituíram um 
produto comercial, cujo valor oscila 
ao sabor das alterações de mercado 
(Brown, 2002). 

O grande mercado do turismo 
sexual asiático constitui-se, sobretudo, 
em torno da procura japonesa, em 
número muito significativo. Os turistas 
japoneses continuam a praticar o 
turismo kisaeng – tours - visitas organi-
zadas às zonas de prostitutas, muitas 
vezes proporcionadas pelas grandes 
empresas e ainda turismo sexual ao 
domicílio (hotel). Contudo, na década 
de 80 surgiram fortes contestações 
sociais à presença constante dos ja-
poneses para explorarem sexualmente 
as mulheres4. Neste momento o Japão 
é conhecido como o maior importa-
dor de mulheres, oriundas de países 
vizinhos pobres (Ritcher, 1998).
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Os ocidentais, sobretudo alemães 
e ingleses, constituem uma grande 
percentagem dos milhões de turis-
tas que procuram turismo sexual na 
Ásia. Contrariamente ao que se possa 
pensar, não são apenas indivíduos de 
meia-idade que procuram este tipo 
de turismo, embora representem um 
número muito significativo, são tam-
bém pessoas mais jovens que viajam 
no circuito (Tailândia- Índia-Nepal) à 
procura de outros padrões culturais e 
de aventura. Os turistas mais velhos 
procuram uma “autenticidade” dos 
modelos orientais, onde o mercado 
tem características diferentes: muita 
oferta, possibilidade de escolher 
antes de comprar, e, curiosamente, 
envolvendo também uma componente 
psicológica ligada à afectividade, por-
que acreditam que para aquelas jovens 
mulheres, eles (turistas), não repre-
sentam apenas dinheiro (Scott, 1995). 
Todos este factores fazem do turismo 
sexual por parte dos ocidentais um 
fenómeno «(…) escandalosamente 
visível» (Brown, 2002:20).

Um mercado fortemente em 
expansão, e onde o turismo sexual se 
confunde com a cultura local enquanto 
produto turístico, é o Brasil. Forte-
mente centrado na zona do nordeste, 
litoral, correspondendo assim aos 
famosos S’s do turismo: Sun, Sea, Sand 
and… Sex. Os turistas não procuram 
“prostitutas oficiais”, mas sim jo-
vens mulheres que se disponibilizam 
para os acompanhar durante a sua 
permanência no país e que, para além 
dos serviços sexuais, servem de guia 
local nos pontos turísticos. É curioso 
salientar que muitos consideram este 
tipo de serviço mais barato e seguro 
do que ter um guia oficial, uma vez que 
estas mulheres conhecem especial-
mente a comunidade local. Hoje em 
dia já existem no Brasil, exemplo disso 
é o Rio de Janeiro, os denominados 
“Guias de Aventuras Sexuais”, cuja 
tarefa principal é levar o turista até 
às mulheres cariocas através de um 
roteiro altamente especializado. (Gripp 
& Berta, 2004).

Não são as mulheres que bene-
ficiam directamente com o turismo 
sexual, mas as agências de viagem, 
hotéis, operadores turísticos, polícia e 
governo, assim como, obviamente, as 
companhias aéreas. Segundo Cottin-
gham (cit. in Opperman, 1998) apenas 
10 a 15 % do dinheiro gasto, por 
exemplo, pelos japoneses nas Filipinas 
chega às mãos das mulheres, o grande 
montante que resta é dividido pelos 
dos elementos do “circuito turístico” 
(operadores turísticos, guias locais, 
etc.). 

Turismo Sexual Infantil 

Hoje em dia a tradição ainda é mui-
to importante para manter certos tipos 
de prostituição, por exemplo no Sul da 
Índia, algumas crianças são levadas 
à prostituição devido a uma prática 
religiosa antiga chamada devadasi, 
que significa “servo de Deus”. Uma 
criança quando chega à puberdade é 
retirada dos seus pais e entregue a um 
padre ou chefe da aldeia que a toma 
como concubina. Posteriormente estas 
crianças são abandonadas e outras 
tomam o seu lugar. A lei proibiu esta 
prática embora a mesma se mantenha 
em zonas rurais. (Opperman, 1999).

Também o Nepal tem uma tradi-
ção semelhante onde as jovens são 
entregues às divindades como forma 
de proteger a família. Estas jovens 
são “usadas” pelos padres e depois 
abandonadas, vendo-se obrigadas a 
dedicarem-se à prostituição, sendo 
muito procuradas por turistas que vão 
em busca de comércio sexual infantil 
(Graburn, 1983). 

É por casos como os anteriores que 
actualmente a grande preocupação 
mundial está centrada na luta contra o 
turismo sexual infantil. Este tem mobi-
lizado muitas ONG (Organizações Não-
Governamentais) que desenvolvem 
trabalho em diferentes países onde o 
mesmo tomou dimensões alarmantes. 
A justificação para o crescente inte-
resse no turismo sexual infantil está, 
para alguns autores, no “imaginário 

da viagem” e concepção do turismo, 
através da descoberta, transgressão 
e exploração da cultura de um país. 
Desta forma, podemos afirmar que 
o turismo sexual encontra referência 
num parâmetro histórico que modelou, 
e ainda modela, a nossa cultura: a 
descoberta e novas experiências5. O 
grande problema do turismo, enquan-
to fonte de prostituição, continua no 
facto de ainda vivermos uma cultura 
de viagem que valoriza a procura do 
exótico e do autêntico (Urbain, 1998). 

Neste quadro insere-se ainda a 
representação ocidental do turismo, 
ou seja, o olhar das tradições numa 
perspectiva que a Sociologia do Tu-
rismo, através da aplicação da teoria 
Marxista, denominou por consenso 
e conflito. No caso do turismo sexual 
assistimos a um conflito de interesses, 
onde os papéis, valores e normas, 
estão claramente imbuídos dos 
interesses de grupos dominantes que 
impõem os seus interesses aos grupos 
economicamente dominados. Alguns 
autores consideram que o turismo já 
pode ser, por si só, um forma de pros-
tituição, uma vez que os países pobres 
são “obrigados a venderem-se” para 
os mais ricos. A propósito disto, Pierre 
Loti afirmava que todos os países que 
se abrem ao turismo abdicam da sua 
dignidade (Cit in Truong, 1990). 

Há quem veja a chegada de turistas 
como um benefício, mas há também 
quem os encare como uma perda 
de identidade e valores culturais, 
talvez por isso na Ásia se diga que: “O 
turismo é como o lume, pode cozinhar 
a sopa e pode também queimar-te a 
casa.” 

1 Grande parte destas mulheres eram 

adolescentes, muitas delas não chegaram à 

idade adulta, em parte devido ao número de 

soldados que as usavam sexualmente du-

rante o dia (cerca de 70). Um número signi-

ficativo de mulheres acabou por se suicidar 

ou ser assassinada pelos japoneses quando 

perceberam que iam perder a guerra. 

2 Associado, em parte, às característi-
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cas do denominado turismo étnico, ou seja, 

em que a primeira atracção é o exotismo 

cultural da população local ( Van den Berghe 

& Keys, 1984)

3 Segundo o autor, grande parte da 

sociedade asiática é de origem patriarcal e 

tem uma atitude castradora face à sexua-

lidade feminina, acresce ainda a crise que 

têm vivido no sector agrícola e industrial, 

bem como a discriminação da mulher no 

mercado de trabalho

4 Grande parte das viagens de incentivo 

japonesas eram para destinos de prática 

de turismo sexual, culminando com um 

movimento de contestação das esposas às 

viagens organizadas ao “paraíso do sexo”.

5 Na Índia, por exemplo, muitas cidades 

abriram as suas portas aos turistas com 

dinheiro para se “divertirem” sem risco 

com crianças, o mesmo significa dizer com 

crianças virgens. Este tipo de turismo está 

fortemente organizado. No Sri Lanka, junto 

às belas praias de areia branca, organizam-

se as redes de turismo sexual infantil, os 

chamados beach boys, à semelhança do 

que acontece no Quénia, Cuba, Brasil, etc.
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