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TURISMO GLBT NA COSTA DO CACAU: UMA ALTERNATIVA ECONÔMICA 

PARA O SUL DA BAHIA? 

 

 

RESUMO 

 

 

A atividade turística vem sendo encarada no sul da Bahia como uma das 
possibilidades econômicas capazes de minimizar os graves problemas instaurados a 
partir da crise da cacauicultura. Entretanto, o turismo ainda é, em boa parte dos 
municípios, uma atividade incipiente, o que urge a necessidade de se pensar novos 
modelos e práticas para o seu desenvolvimento. Atualmente uma das estratégias 
mercadológica utilizadas nesta área é pensar em diferenciação, na perspectiva de 
que um produto comum não pode satisfazer necessidades e desejos de todos os 
consumidores. Desse modo, a segmentação de mercado se consolida como 
viabilidade econômica por proporcionar enormes vantagens. Concomitantemente, na 
contemporaneidade, um grupo de pessoas, que há séculos tem suas vidas 
influenciadas por discursos repressores e segregantes, vem buscando visibilidade e 
participação social e política através da celebração de suas identidades, se 
diferenciando como consumidores. A partir de tais constatações, essa dissertação 
objetiva analisar o destino turístico Costa do Cacau, sul da Bahia, a partir dos 
municípios de Ilhéus, Itacaré e Canavieiras, com vistas a oferecer subsídios para a 
construção de um produto turístico direcionado ao segmento formado por Gays, 
Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros – GLBT. O estudo se valeu de pesquisa 
exploratória de fontes secundárias, de levantamento de dados através do método 
não probabilístico aleatório simples em processo de exaustão por amostragem e de 
entrevistas semi-estruturadas. Na análise do ambiente, foi utilizada a técnica DAFO. 
Concluiu-se que atrair tal segmento turístico para a Costa do Cacau poderá se 
constituir numa alternativa econômica para o sul da Bahia. 

 

 

 

Palavras-chave: Segmentação turística, turismo GLBT, Ilhéus, Itacaré, Canavieiras. 
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TURISMO GLBT NA COSTA DO CACAU: UMA ALTERNATIVA ECONÔMICA 

PARA O SUL DA BAHIA? 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The tourism activity has been seen in the south of Bahia as one of the economic 
possibilities cable to minimize the serious problems instituted from the crisis of cocoa 
cultivation. Meanwhile, tourism is still in a good part of the municipalities, a nascent 
activity, which urges the need to consider new models and practices for their 
development. Currently one of the strategies used in the market on this area is 
thinking of differentiation, with the prospects of a product can not meet common 
needs and desires of all consumers. Thus, the target market is consolidating as 
economic viability by providing enormous benefits. Concomitantly, in the present, a 
group of people, who for centuries have had their lives influenced by repressive and 
segregating speeches, are seeking visibility and social and political participation by 
the conclusion of their identities, if differentiating as consumers. From these findings, 
this dissertation aims to analyze the tourist destination of Coast Cocoa, south of 
Bahia, from the municipalities of Ilhéus, Itacaré and Canavieiras, aiming to offer 
subsidies for the construction of a tourist product targeted to the segment formed by 
Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered - GLBT. The study was paid for 
exploratory research of secondary sources of survey data by the method not 
probabilistic simple random in the process of exhaustion by sampling and semi-
structured interviews. In the analysis of the environment, the technique was used 
DAFO. It was concluded that attract this segment of the tour to Coast Cocoa may 
constitute an economic alternative to the south of Bahia. 

 

 

 

Word-key: Targeting tourism, tourism GLBT, Ilhéus, Itacaré, Canavieiras. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O turismo tem cada vez mais sido apontado como um dos fatores de 

crescimento econômico na região Nordeste do Brasil, onde importantes 

investimentos têm tentado promover tal atividade. Neste contexto, o estado da Bahia 

tem aplicado considerável soma de recursos, captados inclusive no exterior, 

tentando se colocar como o segundo destino receptor do país. Para tanto, ações 

como o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - PRODETUR I e II 

têm investido em infra-estrutura e promoção, apostando em políticas como a da 

regionalização da atividade, dividindo o estado em zonas turísticas. 

 Não obstante, a região sul do estado da Bahia vem encarando a atividade 

turística como mais uma possibilidade econômica, sobretudo por conta dos 

incentivos e da alocação de recursos destinados à promoção e ao desenvolvimento 

do setor. Hoje, sob a denominação de Costa do Cacau muitos dos municípios, que 

outrora tinha sua economia baseada na centenária cacauicultura, descobriram que 

além da natureza exuberante que os rodeiam, possuem características sócio-

culturais capazes de atrair turistas interessados em cultura, gastronomia, aventuras, 

sol e praia, entre outras motivações. 

 Nesse contexto, os municípios de Ilhéus, Itacaré e Canavieiras têm 

notoriedade, entretanto, face ao modelo adotado, o turismo tem pouco contribuído 

para o crescimento econômico dessas comunidades, sem falar nos problemas de 

ordem sócio-ambientais cada vez mais agravados, exigindo soluções e novas 

propostas. Uma das possibilidades é a segmentação de mercado. 
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 Complementarmente, a contemporaneidade tem efetivado profundas 

transformações sociais e identitárias. Por conta dos processos econômicos, como 

sinalizam vários estudos, o local passa a ser uma instância privilegiada de 

resistência à homogeneização globalizadora. Nesse contexto, as identidades, como 

sinalizam os Estudos Culturais, assumem cada vez mais o caráter fragmentário. Isso 

todo viabiliza, por exemplo, que diversos grupos, até então legados ao 

obscurantismo, reclame participação e diretos sociais, a exemplo dos negros, dos 

índios e dos divergentes da sexualidade normatizadora. 

 Entre estes últimos, a visibilidade passa a ser uma questão política. Assim, 

seguindo uma tendência mundial, através de movimentos como as Paradas da 

Diversidade e em outras manifestações, inclusive as lastreadas pelo consumo, o 

público formado por Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros – GLBT, buscam, 

através do protagonismo, firmar-se culturalmente. 

 De olho no potencial econômico desse público, o mercado passa a oferecer-

lhes produtos cada vez mais direcionados e específicos, voltados para a satisfação 

de suas necessidades. Portanto, por conta de suas características, a atividade 

turística começa a encará-los com um dos mais promissores filões. Assim, destinos 

dos mais variados e em quase todos os lugares do planeta passam a se adaptar 

para atendê-los, encarando a segmentação como uma das mais eficientes 

ferramentas estratégicas nesta atividade cada vez mais competitiva. 

Desse modo, e a partir destas constatações, este trabalho se construiu em 

torno da seguinte problemática: O turismo GLBT na Costa do Cacau, sul da Bahia, 

poderá se constituir numa atividade capaz de ajudar a alavancar o desenvolvimento 

econômico da região? 
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Assim sendo, e levando em consideração que o programa onde esta 

dissertação foi produzida tem entre os seus princípios basilares a 

interdisciplinaridade, buscando interfaces entre a cultura e o turismo, a pesquisa 

teve por objetivo geral analisar o destino turístico Costa do Cacau, sul da Bahia, a 

partir dos municípios de Ilhéus, Itacaré e Canavieiras, com vistas a oferecer 

subsídios para a construção de um produto turístico direcionado ao segmento GLBT.   

Entre os objetivos específicos estavam discutir como historicamente se 

construiu as categorias identitárias Gay, Lésbica, Bissexuais e Transgêneros; 

identificar através de alguns registros da memória algumas práticas sexuais não 

ortodoxas nesta região, bem como a atuação GLBT; demonstrar as vantagens para 

a Costa do Cacau em ofertar um produto turístico específico para o segmento GLBT; 

evidenciar as vantagens para o segmento GLBT em contar com uma oferta turística 

voltada para seus interesses e necessidades e por fim, analisar a Costa do Cacau, a 

partir dos municípios de Ilhéus, Itacaré e Canavieiras, relacionando suas 

debilidades, ameaças, forças e oportunidades para a construção de um produto 

turístico voltado ao público GLBT. 

A fundamentação teórica que norteou esse trabalho esteve pautada no 

entendimento do turismo como um fazer humano e social. Uma atividade 

 
complexa de inter-relacionamentos entre produção e serviços, em cuja 
composição integram-se uma prática social com base cultural, com herança 
histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia natural, relações sociais 
de hospitalidade, troca de informações interculturais(MOESCH, 2002, p. 9). 

 

Como também é uma das atividades econômicas que mais cresce no mundo, 

o turismo está sujeito às leis de mercado, exigindo, por conta da competitividade, 

que a prática seja cada vez mais criativa e eficiente. Neste sentido, uma estratégia 

mercadológica é pensar em diferenciação e especificidade na perspectiva de que 
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um produto comum não pode satisfazer necessidades e desejos de todos os 

consumidores (SMITH, 1956). 

Entretanto, é preciso conhecer a quem se quer atingir, conhecer seus gostos, 

preferências e necessidades dentro da amplitude do mercado, e uma das 

ferramentas mais eficientes para essa finalidade é a segmentação, entendida como 

“a divisão do público em agrupamentos homogêneos, com uma ou mais referências 

mercadologicamente relevantes” (VAZ, 2001, p. 80). 

Por conta das razões que motivam os deslocamentos que originam o turismo 

(tão diversificados) e dos consumidores que são tão heterogêneos, mais que 

qualquer outro produto ou serviço, o turismo se faz por meio da segmentação, 

decorrente dos objetivos das pessoas que se entregam a tal atividade (COBRA, 

1992). 

Em turismo, no dizer de Beni (1998), a segmentação de mercado se consolida 

como viabilidade econômica por proporcionar enormes vantagens, como economia 

de escala para as empresas turísticas, aumento da concorrência no mercado, 

criação de política de preço e de propaganda especializada. Segundo Phillip Kotler 

(1990, p. 32), essa atividade “começa não com a distinção de possibilidades de 

produto, mas sim com a distinção de interesses ou de necessidades de clientes”. 

Em razão disso é necessário conhecer com mais profundidade os 

consumidores dos produtos turísticos, sobretudo frente aos dilemas da 

contemporaneidade que têm se caracterizado, segundo Stuart Hall (1997), por 

fragmentar velhos desenhos culturais, entre eles o de nacionalidade, classe, gênero 

e sexualidade, reforçando a emergência dos sujeitos, que ao longo dos séculos têm 

sido ordenados e classificados em razão de seus desejos e preferências sexuais, a 
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partir de normas e valores essencialmente culturais (FOUCAULT, 1983; 1984; 1985; 

GUASH, 2000; LOURO, 2004; NAPHY, 2004; SILVA, 2006). 

No que diz respeito à metodologia, várias estratégias metodológicas foram 

utilizadas. O ponto de partida foi a pesquisa exploratória com vistas a efetuar revisão 

de literatura dos conceitos que compõem este trabalho, a partir de fontes 

secundárias (NASCIMENTO, 2005).  Nos capítulos de dois a quatro a abordagem foi 

histórico-comparativa (CHIZZOTTI, 1998).  

Na tentativa de se conhecer os hábitos de consumo em turismo do segmento 

GLBT, fatores demográficos (idade e sexo), sociológicos (situação sócio-econômica 

e nível cultural), econômicos (renda), turísticos (meios de transportes utilizados, 

objetivo e duração da viagem, meios de hospedagem e tipo de lazer procurado) 

foram tomados como variáveis (DENCKER, 2001), num estudo descritivo estatístico 

do público que freqüentou Arraial d´Ajuda, em Porto Seguro-BA, no período de alta 

estação, através da coleta de dados, de fontes primárias em pesquisa de campo, por 

meio de questionário com perguntas fechadas, a partir de uma amostra de 86 

turistas.  

Tal amostra foi selecionada em dois períodos distintos no verão de 2008: nos 

dias 11, 12 e 13 de janeiro e 22, 23 e 24 de fevereiro, do universo dos turistas que 

se encontravam em praias, bares e restaurantes, que ostentavam o selo gay-

friendly1 ou que constavam na folheteria que apresentava Arraial d´Ajuda como “O 

roteiro GLS mais charmoso do Brasil”. A metodologia utilizada foi o método não 

probabilístico aleatório simples, através do processo de exaustão por amostragem 

(DENCKER, 2001).  As razões que justificaram a escolha deste destino foram as 

características semelhantes e a proximidade com a Costa do Cacau.  

                                                           
1
 Que recebe sem discriminação o público GLBT. 
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A análise das informações foi realizada através do método estatístico 

descritivo, conforme sinaliza Lima (2004, p.73), que “[...] compreende a organização, 

o resumo e a descrição dos dados [...] para que posteriormente possam ser 

utilizados nas discussões de caráter descritivo ou analítico no relatório de pesquisa.” 

Para tanto, foi utilizado procedimentos como o cálculo de média e de 

proporcionalidade. 

Já na análise da Costa do Cacau com vistas à criação de um produto turístico 

direcionado ao público GLBT, a metodologia utilizada foi a técnica DAFO (ANCÍN, 

2006), onde se procurou oferecer propostas e sugestões, a partir do estudo das 

suas debilidades, ameaças, forças e oportunidades, através de uma abordagem 

dedutiva. 

A investigação ainda se utilizou de entrevistas semi-estruturadas (DENCKER, 

2001), embora em casos muito pontuais, onde outra forma de coleta de dados 

mostrou-se ineficaz. 

Essa dissertação está estruturada em seis capítulos. O primeiro e o último, 

respectivamente, tratam da introdução e das considerações finais.  Já o segundo 

discute, a partir da história, a construção de categorias como Heterossexualidade e 

Homossexualidade, e as interferências sobre a sexualidade humana. Demonstra 

como se formou o universo GLBT e as estratégias utilizadas por este público na 

busca de visibilidade.  

O terceiro capítulo aborda a emergência do turismo no curso do tempo e sua 

consolidação como atividade econômica. Apresenta a segmentação de mercado 

como estratégia competitiva e o turismo GLBT, caracterizando tal segmento a partir 

das amostras coletadas entre os freqüentadores da Parada da Diversidade de São 

Paulo/ 2007, e dos consumidores turísticos de arraial d’Ajuda. 
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O quarto trata da construção histórica e cultural da zona turística Costa do 

Cacau, sul da Bahia, com ênfase nos municípios de Ilhéus, Itacaré e Canavieiras, e 

o quinto da análise deste território através da técnica DAFO, tendo em vista a 

criação de um produto turístico direcionado ao público GLBT. 

Quanto às normas técnicas, as utilizadas neste trabalho estão em 

consonância com o Manual para Elaboração de Trabalhos Técnico-Científicos desta 

universidade.  
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2. ROMPENDO COM O REINO DAS APARÊNCIAS: A LUTA GLBT CONTRA O 

SILÊNCIO E A INVISIBILIDADE 

 

 

O Sujeito não é uma simples forma da razão. Só existe 
mobilizando o cálculo e a técnica, bem como a memória e a 
solidariedade, e sobretudo lutando, indignando-se, tendo 
esperança, inscrevendo a sua liberdade pessoal em 
combates sociais e libertações culturais (ALAIN 
TOURAINE). 

 
 

 

Embora o objetivo desse trabalho não seja debruçar profundamente sobre a 

sexualidade humana na busca por respostas que justifiquem todas as suas formas e 

possibilidades, se faz necessário, para seu interesse, tentar compreender como 

historicamente se constituíram as categorias sociais denominadas de Gays, 

Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros. Para tanto, entenderemos o discurso 

historiográfico como “tramas” em que os historiadores narram a história por meio de 

itinerários livremente escolhidos e que nenhum deles descreve a totalidade “pois 

nenhum desses caminhos é o verdadeiro ou é a História” (VEYNE, 1998, p. 45). 

No que diz respeito à sexualidade, levar-se-á em consideração que as 

sociedades ocidentais demonstraram muito interesse, ao longo dos séculos, em 

encontrar explicações globais para justificar os motivos que levariam um indivíduo a 

ter relações sexuais com outro indivíduo (NAPHY, 2004). Por conta disso, toda uma 

teia de discursos, de saberes, de análises, de injunções foi construída para 

aprisionar o sexo, tornando-o objeto de disputa de poder, obrigando o ser humano, 

há três séculos, a permanecer atado à tarefa de dizer tudo sobre ele. Dizer 

exaustivamente, segundo dispositivos discursivos diversos, mas todos 
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constrangedores, cada um à sua maneira, tornando-o alvo do olhar de religiosos, 

cientistas, médicos, educadores, etc., com vistas a sua normatização, vigilância e 

controle (FOUCAULT, 1983; 1984; 1985). 

Como se sabe toda essa discursividade trouxe consigo interditos e proibições, 

produzindo efeitos que, em geral, resultaram em preconceito, discriminação e 

intolerância, pois, como produto da contingência da linguagem, só somos, 

acreditamos, toleramos ou repudiamos exatamente aquilo que a linguagem nos 

permite ser, acreditar, tolerar ou repudiar (COSTA, 1992).  

Assim sendo, ao longo dos tempos, os sujeitos vêm sendo classificados, 

indicados, ordenados, hierarquizados e definidos pelas suas preferências, desejos, e 

aparência, ou seja, a partir de padrões e referências, normas e valores 

essencialmente culturais (LOURO, 2004).  

 

 

2.1 Sodomia: do pecado ao delito 

 

 

O aspecto mais relevante do mundo anterior ao advento da lei mosaica2 é o 

fato de que poucas culturas demonstraram qualquer preocupação “moral” 

significativa com as relações entre pessoas do mesmo sexo. Isto equivale a afirmar 

que a maioria das culturas parecia aceitar, por exemplo, que os homens pudessem 

ter relações sexuais entre si (NAPHY, 2004).  

  Segundo este autor, na maioria das religiões anteriores ao aparecimento do 

monoteísmo no Oriente Médio, os modelos (deuses/deusas) idolatrados, imitados e 

                                                           
2
 As leis que Deus outorgou aos israelitas através de Moisés, começando pelos Dez Mandamentos – 

Deuteronômio 5:6-21. 
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adorados apresentavam uma imagem de ambivalência sexual – na prática, a 

bissexualidade, era uma norma teológica. E mais, que tais religiões abundavam em 

todas as variedades e permutações de atividade sexual. Por conta dessas normas, o 

sexo e a atividade sexual acabaram tornando-se um importante componente, não só 

da crença religiosa, mas também do seu culto e exercício.  

 Esse imbricamento da sexualidade com a religião se efetivava através da 

elevação do ato sexual à condição de rito religioso, exercido nos santuários por 

prostitutas e prostitutos com os devotos masculinos nas antigas Mesopotâmia, 

Fenícia, Corinto, Cartago, Sicília, Egito, Líbia e África Ocidental (NAPHY, 2004). 

 O filósofo francês Michael Foucault em História da sexualidade: o cuidado de 

si, (1985), analisando o livro A chave dos sonhos, escrito por Artemidoro3, um 

manual de onirocrítica4, que servia de norma para a vida na sociedade grega, por 

isso em condições de dar testemunho acerca das tradições morais e das atitudes 

aceitas na Antiguidade, aponta que o autor dedica quatro capítulos aos sonhos 

sexuais, organizando-os em torno de três tipos de atos: os que são conforme à lei, 

os que são contrários à esta, e por fim, os que são contrários à natureza. No 

primeiro grupo estão incluídos os atos conjugais, as relações de uma amante, a 

relação ativa e passiva com um outro homem, ou ainda a masturbação. No segundo 

o incesto, compreendido no sentido bem restrito das relações entre pais e filhos e o 

último, dividido em dois grupos distintos, a posição fixada pela natureza para o ato 

sexual e as relações nas quais é o parceiro que, por sua própria natureza define o 

caráter antinatural do ato, como a relação com os deuses, com os animais, com os 

cadáveres, consigo mesmo ou entre duas mulheres (FOUCAULT, 1985). 

                                                           
3
Escritor grego nascido em Héfeso por volta de 150 d.C. 

4
 Arte de interpretar sonhos. 
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 Sem dúvida nenhuma a forma de relação privilegiada por Artemidoro era a da 

penetração, por isso a relação entre mulheres estava categorizada como “fora da 

natureza”. Já por haver penetração na relação entre dois homens, embora pudesse 

ser considerada vergonhosa ou inconveniente para um dos dois submetidos a ela, 

não haveria neste ato, nenhuma transgressão natural. 

 Para Artemidoro, no sonho sexual o que determinava o sentido prognóstico e 

claro, o valor moral do ato sonhado era a própria condição do sonhador ou da sua 

parceria e não o ato sexual em si.  Assim, o que de fato importava era o status social 

do outro em relação a quem sonhava. Se casado ou não, se livre ou escravo, se rico 

ou pobre, a sua profissão e a posição que este ocupava no ato sexual.  

 Desse modo, o autor de A chave dos sonhos achava formidável e de bom 

prognóstico um sonho onde o sonhador exercia sua atividade sexual com o parceiro 

segundo um esquema conforme àquilo que é ou que deve ser sua relação com esse 

mesmo parceiro na vida social e não sexual, ou seja, era bom ser “ativo” com seu 

escravo (qualquer que fosse o seu sexo), com uma ou um prostituto, bem como com 

um rapaz mais jovem e pobre, da mesma forma que seria bom ser “passivo” com 

alguém mais velho e mais rico. 

 Comentando sobre as práticas sexuais na Grécia Antiga, Sir Kenneth Dover 

apud Jeffrey Richards (1993) nos aponta que as relações entre homens supriam a 

necessidade de relações pessoais de uma intensidade não encontrada no 

casamento ou entre pais e filhos. Em locais como Tebas e Esparta os casais de 

amantes homens eram incentivados como parte do treinamento e da disciplina 

militar. Tal comportamento, ao que parece, não era uma exclusividade do mundo 

helênico. Segundo Nahpy (2004, p. 32) 
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Na China (e na maior parte do Extremo Oriente), a relação sexual entre 
pessoas do mesmo sexo mais comum era a que acontecia entre um homem 
de classe social baixa no papel de passivo e um homem ativo de uma 
classe superior. Este padrão parece datar da dinastia Zhou (1122-1027 
a.C.), na medida em que é possível reconstituir a estrutura de tais relações 
no seio de uma cultura de casamentos combinados. 

  

 Assim sendo, na Antiguidade, o sexo entre homens não era tratado como 

uma imoralidade ou doença social, nem como transgressão de qualquer lei humana 

ou divina. Qualquer um podia praticá-lo livremente, como qualquer um podia 

freqüentar uma prostituta, de preferência que os papéis sociais prevalecessem no 

ato sexual. 

 Entretanto, tudo mudaria com a expansão do judaísmo e das religiões 

monoteístas. Por atribuir grande importância à pureza ritual e à propagação étnica, o 

judaísmo revelou-se completamente diferente das outras religiões. Além de ser 

monoteísta, o judaísmo também possuía um código, a lei mosaica, que colocava o 

comportamento e o ser em primeiro plano, realçando o impacto dos próprios atos.  

 Diferentemente dos deuses dos seus vizinhos, que praticavam o sexo por 

prazer, como faziam seus adoradores, o Deus de Israel não tinha qualquer relação 

sexual. No entanto, deixou uma ordem explícita para procriar: “Deus abençoou-os 

[ao homem e à mulher que tinha criado] e disse-lhes: “Sedes fecundos, multiplicaivo-

os, enchei e dominai a terra” (Gênesis, 1:28), assim como ordenou, também, aos 

outros animais. Como se vê, dissociou completamente o sexo do prazer, 

interessando apenas a procriação. Embora, como assinala Naphy (2004, p. 38), os 

teólogos modernos, sobretudo os do século XX, tenham encontrado um espaço para 

o “prazer”, a Bíblia tem uma abordagem bastante utilitária do sexo, onde todos os 

seus mandamentos sobre o assunto, parecem concentrar-se na necessidade de 

garantir a procriação. Daí que práticas como o incesto ou a relação sexual entre 

homens eram explicitamente condenados.  
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 Convém realçar o que este autor ainda chama a atenção. Segundo ele, o 

centro do interesse da lei judaica era a procriação e não o ato sexual em si, ainda 

que entre dois homens. O judaísmo estaria apenas a assegurar que a penetração 

fosse procriadora, castigando com a pena de morte os homens que praticavam sexo 

com os iguais, do mesmo modo que os que amaldiçoavam os próprios pais, os que 

blasfemavam ou praguejavam, os filhos rebeldes ou bêbados, os adúlteros e os 

médiuns espirituais (NAPHY, 2004). 

 Assim, já que o sexo foi dado ao homem unicamente com os propósitos da 

reprodução, a sua utilização de qualquer outra forma ou atividade que não levasse 

ou não pudesse levar a procriação era um pecado contra a natureza, a sodomia. 

 O pecado da sodomia é uma categoria de origem bíblica que foi se 

construindo e trocando de significado durante mais de mil anos. Para Guash (2000, 

p. 40) citando Carrasco (1985, p. 32) o conceito de sodomia teria um significado 

triplo: 

 
Em seu sentido próprio era um dos pecados mais graves de luxúria, sem 
que o sexo dos atores importasse para o caso; em seu sentido mais geral 
vinha a ser sinônimo de toda a forma de sexualidade reputada como 
contrária à natureza, incluída a bestialidade; em seu terceiro significado, por 
fim, designava a penetração anal entre homens.  

 

 Como se pode notar, o conceito de sodomia englobava a maioria das práticas 

sexuais que não tinha por objetivo a procriação, determinando assim o modelo 

“correto” de prática sexual. 

 O termo sodomita é de origem judaica. As razões para o posicionamento 

judaico a respeito das relações sexuais podem ser entendidas nas afirmações de 

Guash (2000, p. 41) que diz que uma sociedade de caráter patriarcal como a 

hebraica produziu uma cultura que primava pelos valores do homem e minimizava a 

importância de tudo que estava associado às mulheres. Essa mesma sociedade, 
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ameaçada por seus vizinhos, também condenava as sexualidades que não visavam 

à procriação, por razões demográficas que tem a ver com a reprodução do povo 

“eleito por Deus”. 

 A primeira passagem do Antigo Testamento onde se menciona a condenação 

divina contra a sodomia é o relato sobre Sodoma e Gomorra (Gênesis 19, 1-5). 

Segundo Guash (2000), a interpretação propagada pela Igreja Católica afirma que, 

nesta passagem, os habitantes de Sodoma desejaram conhecer (no sentido carnal) 

os anjos enviados por Deus e por isso foram castigados. Entretanto, uma análise 

mais rigorosa do pecado de Sodoma revela que o que se infringe realmente é a lei 

da hospitalidade. Este sim seria o pecado que motiva a ira divina: não socorrer o 

pobre e o necessitado. Na Bíblia, o pecado da sodomia aparece ainda em Levítico 

(18,22) e Eclesiástico (16,9). 

 Também em Roma, até a instauração do Cristianismo, a sexualidade, que era 

baseada na tolerância e na indiferença, era algo privado, exceto nos casos em que a 

ordem social fosse alterada. A sexualidade masculina, então, era associada ao 

poder, ao controle e ao domínio dos demais, por isso, que nada mais natural que os 

homens livres fossem ativos nas relações sexuais com seus escravos, porém, como 

entre os gregos, seria uma desonra se um cidadão livre se entregasse passivamente 

a outro homem, sobretudo se este homem fosse um escravo, o que tornaria a falta 

ainda mais grave. Para a sociedade romana, portanto, o condenável era a 

passividade do homem, pouco importando se esta acontecia com uma mulher ou 

com outro homem (Guasch, 2000).  

Entretanto, quando o Cristianismo se consolida como religião no Império 

Romano, se inicia a intolerância com a sexualidade. Embora, como afirma Boswell 

(1981), não se pode atribuir exclusivamente à nova religião tal intolerância, pois, ao 
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longo do Baixo Império, todas as tradições filosóficas da época manifestaram uma 

crescente intransigência a respeito do prazer sexual, sendo impossível distinguir 

seus preceitos dos preceitos pagãos.  

 Em meados do século VI, Justiniano5, por meio de um decreto que proibia as 

relações sexuais entre homens, estabelecendo a pena de morte para seus atores, é 

quem primeiro define legalmente o sodomita como um delinqüente civil, pois até 

então a condenação era feita através de um discurso religioso, de certo modo, 

indulgente, pois como castigo por suas práticas excomungava-se em vez de 

queimar. Assim, 

Ao largo de toda a Idade Média, cada vez que se pretendia controlar os 
dissidentes religiosos, políticos e sociais e, para conseguir sua 
desqualificação global, a acusação que se utilizava contra eles era a de 
cometer o pecado de sodomia. Desse pecado foram acusados os 
albigenses, os Templários e os árabes (GUASH, 2000, p. 49). 

 
 

 Do século XIII em diante, o pecado de sodomia se transforma em delito 

porque atenta contra a natureza6, ou seja, contra o modelo estabelecido por Deus 

para que as criaturas racionais participassem da Lei Eterna. A partir daí toda 

sexualidade que não contemplasse à procriação seria perseguida, assim como 

seriam perseguidos os pobres, os ciganos e os convertidos, sobretudo pelos 

tribunais inquisitórios, como ocorreu na Bahia nos anos de 1591 e 1620, julgando 

moradores da Capitania de São Jorge dos Ilhéus. 

 

 

 

                                                           
5
 Imperador Romano do Oriente que governou desde agosto de 527 até sua morte em novembro de 565. 

6
 Segundo a Summa Teológica 2-2,2. 154, a.11,3 de Tomás de Aquino, eram considerados “vícios contra a 

natureza” a polução sem união sexual, a bestialidade, a união do sexo indevido (homem com homem; mulher 

com mulher) e a falta de respeito ao modo natural de realizar o coito. 
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2.2 As invenções da homossexualidade e do sujeito homossexual  

 

 

 Parece haver um consenso entre os teóricos, que o século XIX é, como no 

dizer de Guash (2000, p.63), “uma conseqüência inesperada da Ilustração7”. O 

momento em que uma nova ordem se impõe a partir da mudança de sentido dos 

valores Liberdade, Igualdade e Fraternidade que destronaram o Antigo Regime, 

estabelecendo uma nova forma de organização política, que dentre outras coisas, 

acabou destruindo antigas formas, historicamente legitimadas, de controle social. 

Nesse período, respaldada pelo pensamento iluminista, a Razão se 

transforma em ciência positiva. Assim, conseqüência desse paradigma, a medicina 

vai oferecer à burguesia novas legitimidades para o controle social, sobretudo, dos 

dissidentes sexuais. O homem, então, deixa de ser sujeito e passa a ser objeto de 

análises, pois, 

O século XIX contempla o final do processo pelo qual o endemoniado se 
converte em louco, condena o anarquista e o homem mau, converte o 
criminoso em enfermo, o operário em desequilibrado e o sodomita em 
perverso (GUASH, 2000, p. 64). 

  

 Nesse sentido, Silva (2006) nos aponta que em razão da sociedade 

encontrar-se numa crise de legitimidade que a impedia de garantir o controle social, 

a partir dos métodos oferecidos pela religião, busca na medicina as novas formas de 

efetuar tal controle, e mais 

 

                                                           
7
 Momento ideológico, que se impõe na Europa em meados do século XVIII, que traduziu a crítica da burguesia 

culta aos abusos da nobreza e do clero. 
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Ao criar toda uma taxionomia de enfermidades sociais, a medicina cuidava 
para que o tratamento dado aos enfermos não fosse o mesmo dado a 
criminosos comuns. Deste debate, surge uma relação estreita entre o direito 
e a medicina, por meio da medicina legal, da qual a psiquiatria é uma das 
depositárias (SILVA, 2006, p.22, grifo do autor). 

Desse modo, toda a forma de comportamento que não obedecesse aos 

padrões definidos como “normais” pelo grupo social dominante, estaria sujeita a 

interferência médico-legal, e assim se procedeu com a sexualidade não procriadora, 

que não apenas deixava de produzir novos integrantes para o “rebanho de Deus”, 

mas, sobretudo, os potenciais trabalhadores tão necessários à nova ordem 

econômica e social.  

 Então, surge a figura clínica do homossexual, termo lançado originalmente, na 

Alemanha, em 1869, pelo médico austro-húngaro Karl Maria Kertbeny, sendo 

amplamente utilizado pela ciência, que pretendia com o termo a obtenção de 

enfoques mais rigorosos que subjetivos no tratamento das sexualidades não 

ortodoxas (TREVISAN, 2004; SILVA, 2006). 

Para Foucault (2001, p. 233), a construção da homossexualidade tinha 

objetivos pré-determinados, que seria “o ponto de partida, certamente, de toda uma 

série de intervenções e de controles novos”. Se antes os praticantes das 

sexualidades heterodoxas eram percebidos como libertinos e às vezes delinqüentes, 

que podiam, mesmo raramente, ser punidos com a morte pelo fogo, agora 

passavam a ser percebidos no interior de um parentesco global com os loucos, 

como doentes do instinto sexual, justificando por isso, os tratamentos no interior dos 

asilos. 

Assim sendo, 

A homossexualidade e o sujeito homossexual são invenções do século XIX. 
Se antes as relações amorosas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo 
eram consideradas como sodomia (uma atividade indesejável ou 
pecaminosa à qual qualquer um podia sucumbir), tudo mudaria a partir da 
segunda metade daquele século: a prática passava a definir um tipo 
especial de sujeito que viria a ser assim marcado e reconhecido. 
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Categorizado e nomeado como desvio da norma, seu destino só poderia ser 
o segredo ou a segregação – um lugar incômodo para permanecer 
(LOURO, 2004, p. 29, grifo da autora). 

 

Reforçando esse entendimento e ampliando a questão, Òscar Guash (2000), 

baseado numa perspectiva nominalista8 em que nada existe se não é reconhecido, 

pensado e nomeado, enfatiza que tanto a homossexualidade quanto a 

heterossexualidade são construções míticas, produtos da história e da cultura. 

Para este autor, a heterossexualidade enquanto relato e história sagrada, se 

ajusta bem as funções sociais do mito: cumpre a tarefa de explicar o mundo, neste 

caso o dos desejos e dos afetos, além de garantir a estabilidade das coisas, no caso 

específico, uma ordem social que se pretendia intocável.  

 Enquanto a heterossexualidade, que não é um construto universal, e sim 

uma criação histórico-cultural gestada pelas tradições judaico-cristãs numa época 

em que estas designavam as formas de organização social do ocidente, um 

“monstro lingüístico”, um erro histórico que condiciona negativamente a vida afetiva 

de milhões de seres humanos, que têm seus afetos, suas emoções e suas 

experiências limitados, a homossexualidade é um produto de nossa época (GUASH, 

2000, p.17). 

A perspectiva de pensar a heterossexualidade nestes moldes também nos 

remete compreendê-la, como propõe Silva  (2006, p.14), como sendo uma estratégia 

de manutenção de poder, que ao mesmo tempo em que viabiliza a escritura de uma 

memória e de uma história oficial opressora e traumatizante, também impossibilita a 

emergência do dissenso, da diversidade e da diferença. Pensar a sexualidade e o 

desejo como fenômenos livres do discurso mitificador é permitir a emergência de 
                                                           
8
 O Nominalismo como tradição filosófica defende que a realidade é tão somente os nomes que as pessoas dão 

as coisas: os humanos constroem a realidade nomeando-a. A cultura (um processo subjetivo) transforma a 

realidade ao desenhar distintas maneiras de relacionar-se com ela. 
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outras formas de sexualidade, onde o pluralismo instaura a possibilidade da 

existência de novas identidades e sujeitos. 

 

 

2.3 Saindo do armário: o nascimento do movimento gay 

 

 

Como foi visto, é a partir de século XIX que a ciência e, sobretudo a medicina, 

instauram novas formas de controle social. Nunca é demais lembrar que o que tanto 

uma, quanto a outra, fizeram com a sexualidade não convencional, também fizeram 

com os negros, com os criminosos e com os anarquistas. 

 Com a Segunda Guerra Mundial a legitimidade médica para o controle social 

da sexualidade começa a perder espaço. Os estudos de William Reich9, Alfred 

Kinsey10 e Margaret Mead11 reforçam essa condição, que mais tarde, com a 

revolução sexual dos anos sessenta do século passado, será ampliada. 

Analisando esse contexto histórico-cultural, Òscar Guash afirma: 

 
As sociedades ocidentais avançadas já são plenamente democráticas, 
alguns dos considerados enfermos (homossexuais, sadomasoquistas, 
pedófilos) se organizam e afirmam não serem, as novas técnicas 
contraceptivas liberam o sexo da procriação e se reivindica seu livre 
exercício como instrumento de liberação social (Guash, 2000, p.80). 

 
 

                                                           
9
 Freudiano e marxista propõe que as neuroses são causadas por problemas baseados no comportamento 

sexual atual e não na sexualidade do passado, apontando ainda a família e a sociedade como instâncias 

repressoras.  

10
 Primeiro teórico a aplicar técnicas sociológicas quantitativas no estudo da sexualidade humana, 

procedimentos utilizados até hoje. 

11
 Antropóloga que escreveu nos anos trinta do século XX, tendo seus estudos recuperados nos anos sessenta. 

Introduziu o que ficou chamado de Relativismo Sexual, teoria que afirmava ser necessário avaliar as condutas 

sexuais em função do seu contexto cultural. 
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 Como se vê, esse é um período de muita turbulência social e política, tanto 

em alguns países do continente europeu quanto nos Estados Unidos. Embalado 

pelo movimento feminista que apregoava que o prazer sexual era um direito de 

nascença e, pelos protestos dos jovens que gritavam por liberdade, 

 
[...] alguns homossexuais norte-americanos saem de seu silêncio forçado 
para pôr termo a uma clandestinidade dolorosamente sentida como 
patológica. Para começar, eles mudam de designação. Em vez de 
“homossexuais”, que tem uma conotação médica ligada à perversão, eles 
preferem a denominação de “gays” (que existe desde o século XIX), mais 
neutra, que designará uma cultura específica e positiva (BARDINTER 1992, 
p. 113 apud NUNAN, 2003, p. 104). 

 
 
 Assim, o termo gay que na Europa do século XIX se referia para designar um 

prostituto masculino, nos Estados Unidos dos anos vinte do século passado, já era 

empregado para designar indivíduos homossexuais e seus lugares de congregação; 

na década de sessenta, vai adquirir uma conotação adicional, indicando homens, de 

aparência “masculina” que se definiam como homossexuais devido à sua orientação 

de seu objeto sexual (NUNAN, 2003). 

 Entretanto, Silva (2006) nos aponta que as raízes do movimento de liberação 

de gays e lésbicas são anteriores aos anos de 1960. Para este pesquisador, há três 

momentos históricos na luta de gays e lésbicas pela sua emancipação social: o 

primeiro, que resultou na proliferação de organizações tanto na Europa como nos 

Estados Unidos da América, inspirados nos existentes na Alemanha da metade do 

século XIX e início do século XX; o segundo que se inicia  após a II guerra mundial, 

conhecido como Movimento Hemófilo12 melhor organizado e ideologicamente 

orientado ao assimilacionismo social, e por fim, o confronto policial ocorrido na noite 

de 28 de junho de 1969, na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. 

                                                           
12

 Expressão cunhada pelo ativista dos direitos homossexuais dos Estados Unidos da América, Harry Hay, e seus 

amigos, com o propósito de criar confusão na homofobia instituição reinante à época. 
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Trata-se do episódio ocorrido no bar Stonewall Inn. Naquela noite, alegando 

descumprimento na venda de bebidas alcoólicas, policiais invadem o 

estabelecimento conhecidamente freqüentado por gays, lésbicas e travestis, com o 

objetivo de fechá-lo. Seus freqüentadores, cansados das pressões por propinas e 

motivados pelas barricadas de Paris13 ocorridas no ano anterior, atacam os policiais 

com pedras e garrafas gritando palavras de ordem como “Poder gay” e “Sou bicha e 

me orgulho disso”. Os policias tiveram que chamar reforços e a batalha prolongou-se 

por cinco dias, atraindo a atenção de moradores e da imprensa. A cidade parou para 

assistir ao episódio, que só foi resolvido com a intervenção do prefeito municipal 

(OLIVEIRA, 2002; NUNAN, 2003; OLIVEIRA, 2004; SILVA 2006). 

Desde então, o dia 28 de junho é comemorado em mais de 140 países como 

o Dia Internacional do Orgulho Gay, através de diversas Paradas ao longo dos 

meses de janeiro a dezembro, como as que ocorrem em Itabuna e Ilhéus, no sul da 

Bahia: 

Doravante não são mais nem médicos nem padres que fazem da 
homossexualidade uma categoria à parte, uma espécie: são os próprios 
homossexuais que reivindicam sua diferença, e que assim se opõem ao 
restante da sociedade, ao mesmo tempo em que exigem um lugar ao sol 
(ARIES, 1985, p.82 apud NUNAN, 2003, p.107). 

 
 

Esse ato então ficou conhecido com o significado social de “sair do armário”. 

Se antes sair do armário significava a aceitação da sexualidade heterodoxa, com o 

movimento gay transforma-se num processo político, através do qual o indivíduo 

questiona, com orgulho e desafio, a hegemonia heterossexual, tornando-se ao 

mesmo tempo visível e culturalmente inteligível. Embora, como se sabe, um 

indivíduo não escolhe ser homossexual, mas viver publicamente suas preferências 

                                                           
13

 Movimento coordenado pelos estudantes da Universidade de Sorbonne, Paris, em 1968, que mudaram todo 

o sistema educacional francês, derrubando o presidente Charles de Gaulle e inspirando estudantes de todo o 

mundo pela causa revolucionária. 
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sexuais é uma escolha que tem contornos de identidade. Então “sair do armário” é 

muito mais que se mostrar, é instaurar uma identidade, a identidade gay. 

 

 

2.4 O Gay Power à brasileira 

 

 

Para autores como Nunan (2003), Louro (2004) e Silva (2006) no Brasil o 

movimento gay, nos moldes norte-americanos pós–Stonewall, só veio a acontecer a 

partir da segunda metade de 1970, do século passado.  

Entretanto, vários estudiosos detectaram que, desde muito cedo, as práticas 

de sexualidades não convencionais já grassavam no Brasil. Relatos jesuíticos 

atestam a ocorrência entre os índios. A Inquisição apurou delações e culpas 

sodomíticas, inclusive de moradores da Capitania de São Jorge dos Ilhéus. Segundo 

o antropólogo da Universidade Federal da Bahia, Luiz Mott, 21% do total das faltas 

apuradas nas duas visitações inquisitórias feitas na Bahia e em Pernambuco, eram 

de casos de sodomia (TREVISAN, 2004, p. 138) 

 No Brasil Império, por volta de 1872, o Rio de Janeiro já possuía toda uma 

movimentação de locais onde era comum além da freqüência, a locação de espaços 

para a prática da sodomia. 

 James N. Green e Ronald Polito, em Frescos Trópicos: Fontes sobre a 

homossexualidade Masculina no Brasil (1870-1980) (2004), citando Hernani de Irajá, 

afirmam que nos anos de 1950 

 

Em Portugal e no Brasil é grande a pederastia: Chiado, em Lisboa, e o 
Largo do Rocio, no Rio de Janeiro, tornaram-se célebres como ponto de 
reunião entre pederastas. A prostituição masculina chegou ao ponto de 
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criar, até, casas apropriadas para esses encontros. No Rio de Janeiro, na 
Bahia, em Pernambuco, São Paulo e Porto Alegre, existiam 
estabelecimentos que contaram grande freguesia (IRAJÁ, 1950 apud 
GREEN & POLITO, 2004, p.32 grifos do ator). 

  

 Esse relato serve para ilustrar, que a atividade sexual entre pessoas do 

mesmo sexo, não apenas era corriqueira em nosso país como também era 

“aceitável”. Assim, como afirmam Green & Polito (2004) e Trevisan (2004) de 

internatos a candomblés, no Brasil, ao longo da história, registros atestam 

largamente a atividade homoerótica.  

 Mas é através da imprensa, e por conta do movimento Gay estadunidense do 

final dos anos de 1960, que surgem no Brasil as primeiras considerações não 

negativas sobre a homossexualidade. Contrariamente às matérias jornalísticas, que 

de forma costumeira tratavam das sexualidades não ortodoxas de formas 

condenatórias, as notícias publicadas na grande imprensa nacional que noticiavam o 

episódio de Stonewall, apresentavam uma imagem positiva de gays e lésbicas em 

suas manifestações de protesto nos Estados Unidos (GREEN & POLITO, 2004). 

 A partir de 1977 uma verdadeira explosão discursiva sobre a 

homossexualidade se instaura no Brasil. Várias matérias em jornais e revistas de 

grande circulação assinalavam que os gays tinham se tornado assunto público de 

grande relevância. Embora já houvesse tímidas publicações direcionadas a esse 

público, em 1978, em plena ditadura militar, surge o primeiro jornal de porte com 

tiragem nacional, O Lampião da Esquina, que reunindo um grupo de jornalistas e 

intelectuais com ampla experiência profissional, debateu questões ligadas à 

homossexualidade e ao movimento gay (GREEN & POLITO, 2004). 

 Nos anos 80, com o surgimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - 

AIDS o número de grupos gays diminui progressivamente, apesar da sobrevivência 

de grupos iniciais como o Grupo Gay da Bahia, em atuação até hoje. Nos anos 90, 
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após a crise inicial da epidemia e pelo fato do processo de redemocratização do país 

estar mais seguro, o movimento gay brasileiro ganha força. Em 1995 é fundada a 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis – ABGLT, com finalidade de 

coordenar ações afirmativas em todo o país. Em 28 de junho de 1996, na praça 

Roosevelt, em São Paulo, é realizada a primeira manifestação pública do orgulho 

GLBT,  graças aos esforços de militantes de grupos como o Etc. & Tal, e o Centro  

Acadêmico Estudos sobre Homossexualidade, da Universidade de São Paulo – 

CAEHUSP. Mesmo diferente das manifestações atuais, graças às suas 

características de movimento político, sindical e operário, resultou em reuniões e 

organização daquela que seria a primeira Parada do GLBT paulistana, sob a 

coordenação do grupo Cidadania, Orgulho, Respeito, Solidariedade e Amor – 

CORSA (SILVA, 2006). 

  Embora em nosso país não exista nenhuma lei federal que criminalize a 

homossexualidade, também não há, de fato, nenhuma lei que estabeleça direitos 

concretos à sua proteção. De todo o modo não se pode negar que, timidamente vem 

se efetivando alguns avanços no campo da legislação, como por exemplo, as leis 

que proíbem a discriminação por orientação sexual em estabelecimentos públicos e 

privados em estados como o Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, 

Minas Gerais e São Paulo, as ações judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul em favor dos interesses de gays que acabaram virando 

jurisprudência no país (NUNAN, 2003). 

 Entretanto, no terreno jurídico,  

 
[...] o ápice das lutas por direitos homossexuais ocorreu em torno da 
reivindicação pelo direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo. O 
elemento deflagrador foi o projeto de lei 1.151/95, conhecido como projeto 
de Parceria Civil Registrada e criado pela então deputada federal Marta 
Suplicy (PT), seguindo uma tendência internacional (TREVISAN, 2004, p. 
381, grifos do autor).  
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 Barrado pelas forças tradicionais do Poder Legislativo Federal, sobretudo pela 

bancada evangélica, o projeto de Parceria Civil Registrada continua paralisado, 

emperrado na burocracia regimental deste poder. 

  Em 2004, o Governo Federal lança o programa Brasil sem Homofobia. Uma 

ação governamental que nasceu de uma ampla discussão com a sociedade civil 

organizada e com o movimento GLBT do país, cujo principal objetivo, é combater a 

discriminação e a violência contra gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais. 

Embora, ainda, com parcos resultados práticos, o programa é um avanço na 

garantia dos direitos humanos dos homossexuais.     

 Como não é característica das culturas a imobilidade, o “movimento gay” se 

expandiu e se fragmentou. Dentro do discurso das diferenças, outras nuances foram 

delineadas reclamando espaço político para justificar posicionamentos díspares 

diante de questões fundamentais que diz respeito não apenas aos aspectos 

identitários, mas a comportamentos e estratégias a serem adotados para um 

enfrentamento ao preconceito de gênero. O “movimento gay” não é homogêneo.   

 

 

2.5 Movimentos em rede: a pluralidade GLBT 

 

 

 É consensual entre os estudiosos do tema o caráter fragmentário do 

movimento gay, tanto no mundo, quanto no Brasil (FRY, 1991; GREEN e POLITO, 

2002; TREVISAN, 2004; SILVA, 2006). 

Entretanto, essa característica não se instaurou a partir da tentativa de 

construção do que se chamou de uma identidade gay, essa instância política, 
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ideológica e social que se pretendeu abrigar o que até então os discursos religiosos, 

médicos e jurídicos denominavam de homossexualidade. Mas também não se pode 

negar de que a feição positiva que o movimento de contestação às sexualidades 

“normatizadas” deu às diversas sexualidades, não tenha sido fundamental para que, 

dentro desse coletivo, surgissem disputas identitárias entre os atores que tiveram 

suas preferências sexuais confinadas no discurso repressor, excludente e patológico 

que semanticamente o termo homossexual sempre carregou. 

 Sobre essa constatação, Llamas & Vidarte (1999, p. 282) chamam a atenção 

para o fato de que historicamente, desde as instâncias ético-religiosas-morais a 

denominação homossexual era suficiente para abarcar tudo o que fosse relacionado 

à perversão, às desordens e as condutas pecaminosas. 

Mesmo com o discurso político redesenhando a sexualidade e já menos 

oprimida pelo peso do pecado e do delito, a grande maioria dos grupos que 

compunha o movimento homossexual já não se dava por satisfeito com tal 

denominação. Se por um lado, a visibilidade pretendida exigia que todas as formas 

de fronteiras fossem quebradas, inclusive as semânticas, era notório, também, a 

supremacia de um grupo em detrimento de outros. Como ocorria com as mulheres.  

Apesar das mulheres estarem incluídas no universo homossexual, elas são 

postas à margem devido à ignorância que, muitas vezes, permeia o grupo e a 

sociedade. Curiosamente, apenas gay está posto como identificação a homossexual 

e homossexualidade. Subliminarmente, isso equivale a dizer que a mulher lésbica 

está posta fora desta disputa política, pois este tipo de disputa é um retrato da 

atividade e não-passividade; é coisa para macho (SILVA, 2006). 

Nesse sentido, Neto (1999, p.36) apud Silva (2006, p. 236) recorda que:   
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Talvez por se temer esse tipo de interpretação reducionista, mas 
principalmente pela necessidade crescente, sentida pelas mulheres, de 
afirmarem uma identidade homossexual feminina, singular quando 
comparada à identidade gay, as ativistas do movimento homossexual, não 
só no Brasil, mas no mundo em geral, vêm reivindicando a 
autodenominação lésbicas, quando da publicização e busca de legitimidade 
social para suas vivências afetivo-sexuais (NETO, 1999, p.36) 

 
  
 Por conta dessas multiplicidades, dentro da sua estrutura, o próprio 

movimento homossexual tomou consciência de que ser gay freqüentemente 

significava ser homem, branco e de classe média, e que, portanto, o termo seria 

insuficiente para abarcar todo mundo (ERIBON, 2000, p.97). 

 Para Silva (2006), a tentativa de construção de uma identidade gay, nos anos 

70 do século passado, pelos militantes e setores da sociedade que encampavam a 

luta por direitos humanos, com o intuito de que fossem construídas representações 

positivas dos homossexuais, assumiu um caráter unificador e assimilacionista, 

buscando a aceitação e integração de homossexuais na sociedade: 

 
[...] a estratégia para a construção de uma identidade gay adotada pelo 
movimento reproduzia o esquema de gênero no qual as mulheres eram 
excluídas e o privilégio masculino mantido. A isso reagiram as lésbicas 
feministas, com o fim de evitar que suas reivindicações e experiências 
continuassem perdidas em um plano secundário face às reivindicações e 
experiências vividas por gays e que se revelava a base de qualquer 
discurso identitário. Nesse esquema outras formas identitárias não tinham 
espaço e por esse motivo para lésbicas, bissexuais e transgêneros essa 
política de identidade era excludente, machista e os mantinha em sua 
condição marginal (SILVA, 2006, p. 460). 

 

 Assim sendo, como sinaliza tal autor, muito mais que as prioridades políticas 

defendidas pelos vários subgrupos que formavam a chamada comunidade gay, o 

que de fato estava sendo questionado era a construção de uma identidade 

homossexual forjada exclusivamente na experiência masculina, o que não garantia a 

possibilidade da diversidade nem das diferenças, tão marcantes na comunidade. 

Desse modo a nomenclatura gay tornou-se insuficiente para abarcar a totalidade do 

movimento homossexual. Ampliado, o movimento torna-se GLBT. 
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 Entretanto, ainda hoje, de modo acentuado, no interior da comunidade 

“bissexuais e transgêneros não são compreendidos e até mesmo aceitos por uma 

ampla parcela dos segmentos LG” (SILVA, 2006, p. 461). 

 Por outro lado, os estudos surgidos por volta dos anos de 1990, apoiados 

fortemente na teoria pós-estruturalista francesa e na desconstrução como método de 

crítica literária e social, ampliaram a problematização das noções clássicas de 

sujeito, identidade e de identificação, entre outros. Assim, baseado em 

procedimentos metodológicos como o de Jacques Derrida14, para quem a lógica 

ocidental opera, tradicionalmente, através de dualidades, tais estudos propõem 

desconstruir binarismos lingüísticos e conceituais como os de homem/mulher, 

masculinidade/feminilidade, homossexualidade/heterossexualidade, objetivando  

minar o pensamento que elege e fixa uma idéia, uma entidade ou um sujeito como 

fundante ou como central, determinando a partir desse lugar, a posição do “outro”, o 

seu oposto subordinado (LOURO, 2004, p.42).   

 Esse constructo teórico servirá, por exemplo, para respaldar todos os ativistas 

que desejam liberta-se de uma identidade generalista e binária, insuficiente para 

nomeá-los. Surge a queer theory. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Filósofo francês (1930-2004), criador do método chamado de Desconstrução. Seu trabalho é freqüentemente 

associado como pós-estruturalismo e pós-modernismo. As principais influências de seu pensamento são 

Sigmund Freud e Martin Heidegger. 
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2.6 Contornos de uma teoria e uma política pós-identitária 

 

 

Como foi sinalizado, a partir dos anos de 1990, emerge uma nova linhagem 

de estudos identitários. Entre os suportes teóricos que fundamentam tais estudos, 

está o que academicamente ficou conhecido como pós-estruturalismo francês e em 

percepções acerca da contemporaneidade como as de Stwart Hall (1997), para 

quem, os velhos desenhos culturais estão se fragmentando, ou seja, 

 
[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio. Nesse contexto, emergem novas identidades ao 
mesmo tempo em que o indivíduo moderno vai se fragmentando, deixando 
de ser um sujeito unificado como era visto até aqui, e gerando uma crise de 
identidade. Esta é vista como parte de um processo mais amplo de 
mudança que além de deslocar as estruturas e os processos centrais das 
sociedades modernas, abala grupos de referência como família e igreja que 
davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social(SILVA, 
2006, p. 463). 

   

 Tais referenciais vão possibilitar a emergência de um movimento “anti-

identitário”, a queer theory, que entre outras ações, vai criticar qualquer política de 

identidade baseada, como já foi sinalizado, numa dualidade de orientação sexual, se 

propondo a romper seus espaços fixos e finitos, partindo do princípio de que a 

sexualidade não possui significados a priori, mas significados relacionais que se 

constroem, se imitam e são imitados (TALBURT, 2005, p. 25). 

 Assim, o significado pejorativo da palavra queer, que no inglês equivale a 

estranho, esquisito, efeminado, bicha, é semanticamente subvertido, como nos 

aponta Ernest Alcoba (2005), para designar um movimento que irá afirmar tanto os 
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direitos das diferentes orientações sexuais, como também, para minar um 

pensamento que aprisiona o outro numa etiqueta única e imutável. 

 Para Louro (2004, p. 38), o termo queer, com toda a sua carga de estranheza 

e de deboche, é assumido por uma vertente dos movimentos homossexuais 

precisamente para caracterizar sua perspectiva de oposição e contestação. Para 

esse grupo, queer significa colocar-se contra a normalização – venha de onde vier. 

Seu alvo mais imediato de oposição é, certamente, a heteronormatividade 

compulsória da sociedade, mas não escaparia de sua crítica a normalização e a 

estabilidade propostas pela política de identidade do movimento homossexual 

dominante. Assim, a teoria queer se arvora como porta-voz de travestis, transexuais, 

bissexuais, hermafroditas, entre outros, não deixando por menos de eleger, como 

seus próprios inimigos, os próprios gays e lésbicas (LOURO, 2004). 

 Desse modo, como sintetiza Didier Eribon (2000, p. 97), ser queer é querer 

apagar as fronteiras, abrir as portas a todos os “desviados”: os bissexuais, os 

transexuais e até os heterossexuais que recusam as “normas” da sexualidade. 

Assim parece ser na contemporaneidade. 

 

 

2.7 O mercado e o público GLBT: contradições e realidade 

 

 

 Para entendermos essa complicada dinâmica é necessário voltarmos ao início 

do ativismo gay no Brasil, surgido no início dos anos de 1970 com a fundação do 

grupo Somos, em São Paulo, e do jornal Lampião, no Rio de Janeiro, onde se inicia 
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as primeiras ações organizadas do que seriam os movimentos Lesbigays em nosso 

país, restritas às classes médias (SILVA, 2006). 

 Para este pesquisador a transformação das ações organizadas em um 

movimento de massas só começou em meados da década de 1990, 

 
[...] graças a diversos movimentos vividos no interior da sociedade 
brasileira, que contribuíram para a ampliação das fronteiras do gueto e de 
seu significado. Para essa transformação, contribuiu bastante a emergência 
de um conceito, que traz, em si mesmo, características dúbias, sendo útil, 
ao mesmo tempo, também para a invisibilização de gays, lésbicas e 
bissexuais. Referimo-nos, aqui, ao conceito GLS – Gays, Lésbicas e 
Simpatizantes (SILVA, 2006, p.269). 

 

 Todavia, no rastro do surgimento dessa sigla brasileira, uma gama de 

possibilidades mercadológicas emergiram objetivando atrair tal público, tais como  a 

Revista G Magazine e a editora GLS, criando, inclusive as condições necessárias 

para a realização de um festival de cinema GLBT nos moldes dos que ocorrem em 

países da América Central e do Norte e na Europa. Assim, a idéia GLS traduz um 

sentido diferenciado, como no dizer de Silva (2006, p. 272), “um plus, um algo mais, 

que não se revela de todo, mas que transcende o cotidiano das pessoas”. 

 Essa diferença guarda relação direta com o mercado, pois, é justamente o 

mercado que estabelece o jeito GLS de ser e de ser aceito tanto dentro como fora 

da comunidade, propiciando a homogeneização da diversidade, segundo as regras e 

tendências mercadológicas, exatamente o contrário da proposta GLBT que busca a 

visibilidade e o orgulho de ser gay (SILVA, 2006). 

 Para Nunan (2003), a acomodação de homossexuais no mercado é um 

fenômeno dos mais complexos, pois, segundo a autora, ao mesmo tempo em que 

pode ser benéfico, por ajudar a diminuir o preconceito, também pode ser alienante. 

Nesse sentido, pelo menos, duas posições contrárias entre si provocam a discussão: 

uma que acredita que o mercado gay legitima tal público ajudando a diminuir o 
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preconceito, e outra que encara o fenômeno como um grave problema para a 

aquisição de direitos políticos e sociais da categoria. 

 Analisando essa problemática, Goldstein (1996) assinala que o fato da 

homossexualidade ter se transformado em um segmento de mercado não quer dizer 

que o preconceito contra ela seja menor, ao contrário, agora ele é velado e por isso, 

mais perigoso. Nessa perspectiva, Trevisan (2004, p. 326) sinaliza que “a sociedade 

mercadológica favorece aberturas, quando pode tirar lucros, mas cobra seus juros, 

através de uma cooptação cruel.” 

 Entretanto, autores como Newman & Nelson (1996) apud Nunan (2003) 

defendem que a existência de um mercado direcionado a este público nas 

sociedades capitalistas como a brasileira, através de seus esforços de marketing, o 

legitimaria e lhe daria visibilidade, pois, a aceitação de tal público por parte do 

mercado mais amplo seria importante no sentido de que a orientação sexual é um 

elemento fundamental na vida do indivíduo. 

 Ampliando tal discussão o antropólogo argentino Néstor Garcia Canclini 

(2004) ao analisar os conflitos multiculturais da globalização através da forma de  

organização da sociedade contemporânea, aponta que o consumo cada vez mais 

tem sido um fator de construção de uma marca de pertencimento.  Para o autor, ao 

consumir bens materiais ou simbólicos, mais do que ser enquadrados como vorazes 

consumidores de superficialidades e objetos de manipulação da economia 

capitalista, os consumidores estariam tecendo as malhas do tecido social a que 

pertencem ou desejam pertencer, criando assim a sua identidade. 

 Divergências ideológicas à parte, o que é certo é que não é de hoje que a 

problemática do consumo x cidadania vem promovendo acalorados debates, não 

apenas neste segmento, como é certo também que a comunidade GLBT não está 
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imune ao mercado e ao capitalismo.  Como bem aponta Silva (2006, p. 275) ao 

analisar a influência mercadológica na Parada GLBT de São Paulo, apesar da luta 

pela visibilidade e cidadania “[...] poderá estar mais ou menos vinculada ao universo 

comercial, ser mais ou menos orientada pelo tino comercial de seus e de suas 

líderes.” Assim deve acontecer também com a grande maioria das atividades que 

envolvem estes grupos.  
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3.TURISMO, SEGMENTAÇÃO DO MERCADO TURÍSTICO E TURISMO GLBT 

 
 
Uma cultura está bem morta quando a defendem em vez de 
inventá-la (PAUL VEYNE). 

 

 

 O turismo é uma atividade econômica, inclusive uma das que mais cresce no 

mundo. Segundo Valls (1996) é o primeiro setor da economia mundial. Para se ter 

uma idéia, de acordo a Embratur (2007), no Brasil observa-se, pelo quinto ano 

consecutivo, a expansão das divisas por meio do turismo internacional. O Banco 

Central comemora o recorde histórico dos gastos de turistas estrangeiros em nosso 

país, que em 2006 foi de US$ 4,3 bilhões, 11,78% a mais que os US$ 3,9 bilhões 

movimentados no ano anterior, até antão a melhor marcar desde 1969, apesar dos 

problemas cambiais e da infra-estrutura aeroportuária de nosso país.   No plano 

doméstico, 2006 também merece destaque. Os aeroportos brasileiros registraram no 

período 46.345.828 passageiros, 7,54% a mais que o ano anterior (EMBRATUR, 

2007). Toda essa movimentação faz com que o turismo seja visto como uma 

possibilidade econômica desejada tanto por empresários como para os destinos 

receptores. 

 Entretanto, longe de ser apenas uma atividade econômica, o turismo é 

 
uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre produção e 
serviços, em cuja composição integram-se uma prática social com base 
cultural , com herança histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia 
natural, relações sociais de hospitalidade, troca de informações 
interculturais (MOESCH, 2002, p. 9)  
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 Como se vê, falar de turismo implica em ampliar a discussão para um campo 

de conhecimento tão plural quanto a própria atividade, possibilitando ecos, às vezes, 

mais contraditórios que harmônicos.  

 Embora o propósito desse trabalho não seja construir uma nova história do 

turismo, nem oferecer mais um apurado levantamento de suas implicações teóricas 

enquanto atividade econômica e sócio-cultural, para atender seus objetivos, se faz 

necessário conhecer como tal atividade se constituiu ao longo dos anos, para 

compreendermos seus atuais mecanismos de atuação. Não obstante tratar-se-á 

também deste que é uma das finalidades desta pesquisa, o turismo GLBT. Para 

tanto será realizado uma breve revisão bibliográfica de alguns autores 

contemporâneos que tem se debruçado sobre tais assuntos, bem como de alguns 

documentos e dados dos órgãos oficiais que regulam e monitoram tal atividade. 

 

 

3.1 Viajar é preciso. Viver...    

 

 

 O turismo nasceu e se desenvolveu com o capitalismo. Nos anos de 1960 

explode como atividade de lazer, ganhando destaque internacional após 

transformar-se em fenômeno econômico, envolvendo no mundo inteiro, milhões de 

pessoas (Moesch, 2002). Entretanto, suas raízes não são de hoje. Para autores 

como Nash (1981) e Cohen (1981) apud Brito (2005) é possível se falar na 

existência de um ‘proturismo’, ou seja, de práticas ocorridas na Grécia e na Roma 

antigas por volta dos séculos VIII a.C. e II a.C a II d. C. que, de algum modo, 

guardam relação com as práticas contemporâneas. 
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 Essa relação parece ser é bem mais antiga. Para Valls (1996), as migrações 

e as viagens têm sido comuns ao ser humano durante milhares de anos. Segundo o 

autor, o homem primitivo necessitava viajar para sobreviver, era itinerante porque 

essa era a única maneira de obter sustento. Com o incremento das novas 

tecnologias que possibilitaram ao homem intensificar a agricultura, dar solidez a 

moradia e estabelecer relações sociais e comerciais muito mais amplas que as 

grupais para defender-se dos ataques e organizar-se, o sedentarismos elimina a 

necessidade de deslocar-se para sobreviver. Uma vez que o sedentarismo se 

converte em conduta comum aos membros das sociedades, a viagem recupera e 

incrementa os antigos valores da época nômade. 

 Não obstante, autores como Valls (1996), Oliveira (2002) e Brito (2006) 

sinalizam que Hérodoto15 viajou ao Egito motivado por razões distintas da simples 

luta pela sobrevivência, praticando, digamos assim, um “protótipo” do que hoje seria 

o turismo cultural.  

 Do século XI ao XIV observa-se a ocorrência das peregrinações religiosas, 

onde os deslocamentos contínuos de multidões para Roma, Meca e a Terra Santa, 

entre outras localidades, motivadas por razões religiosas, culturais e de prazer, 

fizeram surgir, ao logo desses centros, um grande número de hospedarias, sendo 

redigido, inclusive, um certo  “Guia do Viajante do Século XIV”, onde foram 

compiladas informações acerca dos países e suas acomodações ao longo desses 

caminhos (OLIVEIRA, 2002; BRITO, 2006). 

 Sobre esse momento, Valls (1996, p18) informa: 

 
 
 
 

                                                           
15

 Historiador grego nascido no século V a.C. 
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Ao longo de toda a idade média, a Igreja, com seus monastérios e suas 
universidades, torna-se a mais potente agência de viagens e hospedagem 
da História; junto ao motivo religioso fundamental, as peregrinações é o 
precedente mais próximo do que posteriormente seria um produto turístico 
completo: um produto principal (a peregrinação), mas um conjunto de 
periféricos e complementares (o alojamento, a comida, a capacidade de 
aventura, o comércio, o ócio, a liberdade, a libertinagem, etc.). 

 

 Com o Renascimento, se redesenha uma nova etapa da história da 

humanidade, desta vez o paradigma será o da busca pelo conhecimento.  Nesta 

premissa se instauram as grandes navegações. Dessas viagens surge a descoberta 

de “um novo mundo”, com conseqüências diretas sobre o imaginário das pessoas, 

que a partir de então despertam o interesse para conhecer novas terras. Tais 

expedições,  

símbolo do mercantilismo, à medida que descobriam novas riquezas para 
garantir o gasto ostentatório da realeza, a acumulação dos comerciantes e a 
continuidade do ‘navegar é preciso’, também davam conta da existência de 
outras civilizações (BRITO, 2005, p. 13).  

 

 Uma outra conseqüência renascentista pela busca do conhecimento, foi o 

hábito dos ingleses, de meados do século XVI, de cultuarem o costume de estimular 

seus filhos aristocratas a realizarem uma grande viagem, o Grand Tour, geralmente 

à Europa Continental, com a finalidade de aprender sobre culturas diferentes, 

complementando seus estudos, com duração de um a dois anos (VALLS, 1996; 

OLIVEIRA, 2002; BRITO, 2005). 

 Entretanto, o Grand Tour, além do seu caráter educativo, também servia para 

“conferir status, distinção e a (re) afirmação do (bom) gosto destes visitantes, através 

do enriquecimento cultural, possibilitado pelo capital econômico” (BRITTO, 2005, p. 

14). A generalização deste hábito, assegura o autor, possibilitaria a criação de 

hospedarias, que nem sempre tinham as qualidades requeridas pela aristocracia. 

 Mas, é a partir da revolução industrial, em finais do século XVIII, com o 

surgimento da burguesia e do proletariado como classes sociais, que o turismo 
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ganhará novos contornos. Valls (1996) assinala cinco grandes etapas do turismo. Na 

primeira delas, destaca-se a revolução causada pelos transportes, no princípio do 

século XIX, transformando a viagem em algo mais acessível e realizável. Neste 

período é que se criam as bases da grande indústria turística, abrindo caminho para 

o modelo que se instalaria definitivamente no século XX. A segunda etapa, que 

compreenderia desde a I Guerra Mundial até o final da II, estaria marcada pelo 

surgimento do automóvel, que associado as técnicas aplicadas a navegação, 

possibilitaria as primeiras linhas regulares de diligências motorizadas.  

 A terceira das etapas, segundo ainda tal autor, que compreenderia o final da II 

Guerra Mundial até os anos de 1960, por conta do avanço tecnológico e do 

aperfeiçoamento das infra-estruturas terrestres, marítimas e área, coincidindo com o 

fato dos motores serem capazes de cobrir necessidades massivas, é quando se 

instauram as bases do turismo de massa. A quarta etapa, que compreenderia o 

período de 1960 a 1980 estaria marcada pela instauração do turismo massivo de 

praia. A quinta e última das etapas, que o autor sinaliza como a partir dos anos de 

1980, seria a etapa do amadurecimento. Se produz uma internacionalização das 

grandes redes hoteleiras; o turismo se imbrica profundamente com a economia dos 

países, convertendo-se, em muitos deles, como motor econômico; surgem a procura 

pelo turismo segmentado; as telecomunicações e o mass media transformam o 

setor, modificando profundamente os desenhos dos produtos, colocando o turismo 

como o primeiro dos setores a ser introduzido  dentro da civilização multimídia. 

Atualmente, novos estudos têm apontado outras perspectivas para o turismo. 

Segundo Rubíes (2007), presidente de uma empresa de consultoria internacional em 

turismo, a empresa Turismo, Hotelería e Recreación – THR, com sede na Espanha, 

baseado nas propostas do dinamarquês Rolf Jensen, do Instituto de Copenhagen 
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para Estudos Futuros, consultor de multinacionais como Nestlé, Procter&Gamble  e 

autor do livro The Dream Society (A sociedade dos sonhos), na contemporaneidade 

estamos passando por um novo estágio do progresso. Após as etapas da 

agricultura, da indústria e da informação estamos entrando, no que ele denomina da 

sociedade das emoções, período em que, satisfeitas as necessidades básicas de 

alimentação, saúde e educação, aspiramos atender ao nosso sistema emocional. 

Assim sendo, se na sociedade agrícola o valor econômico estava nas 

commodities16; na industrial, nos produtos; na de informação, nos serviços, na 

sociedade das emoções tal valor estará nas experiências.  

 Essa mudança de paradigma traz implicações diretas sobre o modelo de 

turismo. Nesta nova configuração, sai de cena o que se ficou conhecido como 

turismo geral para dar lugar ao turismo de interesse especial, marcado pela abertura 

de mercados emergentes, como:  

10. O mercado das causas e das convicções. A sociedade dos sonhos é 
também entusiasta das causas e das convicções. As pessoas viajaram cada 
vez mais com o objetivo de contribuir para a militância de certas causas, 
como a ecologia, direitos humanos, proteção aos animais, valores 
religiosos, etc.[...] 

 11. O mercado do amor. As pessoas necessitam amar e sentir-se amada, 
notar que pertencem a um grupo e trocar mostras de aceitação e afeto. As 
viagens se tornaram grandes oportunidades para estreitar laços 
interpessoais, socializar, dar e receber amor. Oportunidade para produtos 
turísticos orientados facilitar a solidariedade, reforçando as relações entre 
as pessoas, construindo entre elas o sentimento de pertença (RUBÍES, 
2007, p. 08). 

  

Desse modo, e cada vez mais, o turismo se apresenta como um bem cultural, 

como no dizer de Moesch (2002), um processo humano que ultrapassa o preliminar 

entendimento de sistema econômico. E mais, que urge 

 

 

                                                           
16

 Produto primário de grande participação no comércio internacional, como café, algodão, cacau, etc. 



54 

 

[...] permitir novos modos de sensibilidade humana, de relação com o outro 
que coincidam aos desejos, ao gosto de viver, à vontade de conhecer o 
mundo, com a instauração de dispositivos capazes de desterritorializar, 
criando novas relações, sentidos e representações na busca da 
transversalidade entre os grupos humanos (MOESCH, 2002, p. 15). 

 

Entretanto, por qualquer perspectiva que seja tomada, a atividade turística 

nem sempre é sinônimo de bons resultados. Não podemos esquecer, conforme 

sinaliza Fuster (1991), se o turismo, por um lado, é o conjunto de turistas, os 

fenômenos e as relações que esta massa produz em conseqüência de suas viagens, 

todos os equipamentos (hotéis, agência de viagens, transportes, espetáculos, guias, 

etc.); as organizações privadas ou públicas envolvidas no processo além das 

campanhas de marketing, também são os efeitos positivos ou negativos que se 

produzem nas populações receptoras.  

Nesse sentido, para se ter uma idéia, são cada vez mais comuns a existência 

de trabalhos denunciando os resultados negativos do modelo de turismo adotado em 

destinos como Porto Seguro-BA., onde  

O custo de vida em geral (alimentação, aluguel, etc.), ficou muito mais alto. 
A maioria tem emprego de baixa qualificação e salário pequeno, além de 
sazonal, vivendo em subúrbios ou favelas. Essa marginalização, a 
prostituição e o tráfico de drogas, também estimulados pelo turismo 
“festivo” ali promovido, geram um contexto social de pobreza, criminalidade 
e violência muito parecido ao que ocorre na periferia de Salvador, Rio de 
Janeiro e São Paulo (SILVA & FERNANDES, 2004,p.07). 

 

Estudos semelhantes como o do pesquisador Elton Silva Oliveira, do Núcleo 

Temático de Turismo – NTT, da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, 

apresentado no III Seminário do Núcleo de Turismo da UESC, em dezembro de 

2007, sobre os impactos sócio-ambientais e econômicos do turismo e suas 

repercussões em Itacaré-Ba., e  de Maria de Fátima Sena (2007) sobre tais impactos 

no turismo de segunda residência ocorrido em Ponta da Tulha, Ilhéus-Ba., 
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comprovam também os equívocos praticados na atividade turística ora desenvolvida 

na Costa do Cacau, sul da Bahia.  

 Contraditoriamente, sob o pretexto de criação de um modelo de turismo 

sustentável, desde 1990 que o estado da Bahia, e claro a Costa do Cacau, vem 

recebendo maciços investimentos na área, através de programas como 

PRODETUR-BA e PRODETUR-NE, financiados com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, dos governos federal e estadual e do 

Banco do Nordeste do Brasil – BNB (BAHIA, 2005).  

Pelo exposto, tudo leva a crer que é imperiosa a necessidade por um outro 

modelo de atividade turística para a região, baseado não apenas no planejamento 

mas, na participação decisiva, tanto do trade turístico como de todos os residentes; 

em estudos como os de impactos ambientais e de capacidade de carga e, 

sobretudo,  na elaboração de novos roteiros pautados na segmentação, em 

consonância com as demandas do mercado, alicerçado em competentes planos de 

marketing, por exemplo.  

Afinal, como bem sinaliza Valls (1996) o consumidor turístico ocidental destes 

tempos é um “multiconsumidor” perfeito: quer consumir sem desperdiçar, é mais 

exigente porque possui mais informações, deseja realidade e não promessas, possui 

uma consciência ambiental mais desenvolvida e o desejo de estabelecer uma nova 

sociabilidade que complemente a sua própria circunstância de origem, e claro, quer 

ser mais ativo em relação a afirmação de sua personalidade, ou seja, está em busca 

de sua auto-realização.  

Para concluir, tomamos a afirmação de Urry (2007, p.20): “se as pessoas não 

viajarem elas perdem o status. A viagem é a marca do status. É um elemento 
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crucial, na vida moderna, sentir que a viagem e as férias são necessárias”. Desse 

modo, tal como nos primórdios da humanidade, viajar continua sendo preciso. 

 

 

3.2 Segmentação de mercado em turismo 

 

 

Como uma das atividades econômicas que mais cresce no mundo, o turismo 

está sujeito às leis de mercado, exigindo, por conta da competitividade, que a prática 

seja cada vez mais criativa e eficiente. Neste sentido, uma estratégia mercadológica 

é pensar em diferenciação e especificidade, na perspectiva de que um produto 

comum não pode satisfazer necessidades e desejos de todos os consumidores 

(SMITH, 1956). 

Entretanto, é preciso conhecer a quem se quer atingir, saber de seus gostos, 

preferências e necessidades dentro da amplitude do mercado, e uma das 

ferramentas mais eficientes para essa finalidade é a segmentação, entendida como 

“a divisão do público em agrupamentos homogêneos, com uma ou mais referências 

mercadologicamente relevantes” (VAZ, 2001, p. 80). 

Para Cobra (1997), a segmentação é um termo novo para um conceito antigo, 

inclusive para o empresariado brasileiro. Assinala ainda que em razão das 

mudanças sociais e dos hábitos de compras, dos estilos de vida e do 

comportamento em geral dos consumidores, a segmentação torna-se cada vez mais 

uma importante estratégia de mercado. Segundo esse autor, entre as bases mais 

conhecidas para a segmentação de mercado, podem ser incluídas: 
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1. Localização geográfica; 2. Características demográficas; 3. 
Características socioeconômicas; 4. Características psicológicas; 5. 
Características relativas ao atributo do produto; 6. Características 
comportamentais do consumidor; 7. Características relativas ao benefício 
buscado pelo consumidor; 8. Características relativas ao ramo de 
marketing; e 9. Características relativas ao marketing mix (COBRA, 1997, p. 
74) 

 

Por conta das razões que motivam os deslocamentos que originam o turismo 

(tão diversificados) e dos consumidores que são tão heterogêneos, mais que 

qualquer outro produto ou serviço, o turismo se faz por meio da segmentação, 

decorrente dos objetivos das pessoas que se entregam a tal atividade (COBRA, 

1998). 

Em turismo, no dizer de Beni (2003), a segmentação de mercado se consolida 

como viabilidade econômica por proporcionar enormes vantagens, como economia 

de escala para as empresas turísticas, aumento da concorrência no mercado, 

criação de política de preço e de propaganda especializada. E mais: 

 
A melhor maneira de estudar o mercado turístico é por meio de sua 
segmentação, que é a técnica estatística que permite decompor a 
população em grupos homogêneos e também a política de marketing, cada 
uma com seus próprios canais de distribuição, motivações diferentes e 
outros fatores. Essa segmentação possibilita o conhecimento dos principais 
destinos geográficos e tipos de transporte, da composição demográfica dos 
turistas, como faixa etária e ciclo de vida, nível econômico ou de renda, 
incluindo a elasticidade- preço da oferta e da demanda, e da sua situação 
social, como escolaridade, ocupação, estado civil e estilo de vida (BENI, 
2003, p. 153). 

 

Segundo Phillip Kotler (1990, p. 32), a segmentação “começa não com a 

distinção de possibilidades de produto, mas sim com a distinção de interesses ou de 

necessidades de clientes”. Em razão disso, é necessário conhecer com mais 

profundidade os consumidores dos produtos turísticos, sobretudo frente aos dilemas 

da contemporaneidade que têm se caracterizado, segundo Stuart Hall (1997), por 

fragmentar velhos desenhos culturais, entre eles o de nacionalidade, classe e 

gênero. 
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Entretanto, nem sempre foi assim. Segundo Hauser (2007), por muito tempo, 

o mercado turístico não se preocupou, de fato, com a segmentação, pois, por muitos 

anos, o turismo foi um mercado de demanda onde a oferta estava coberta. E mais: 

os turistas viajavam e procuravam os produtos existentes. 

Para Urry (2007, p.30), essa situação era mesmo um paradigma, e claro, não 

uma exclusividade da atividade turística. Era conseqüência dos modelos de ideais 

de consumo que marcaram o século XX, inclusive contraditórios entre si: “o consumo 

de massa fordista e o consumo diferenciado pós-fordista”, ainda que existam muitos 

modos de consumo que interpenetram tal divisão. A característica marcante do 

primeiro caso é a aquisição de mercadorias produzidas mediante condições de 

produção de massa onde o produtor é mais dominante que o consumidor, as 

escolhas são relativamente limitadas e as mercadorias pouco se diferenciam uma 

das outras.  Já no segundo modelo observa-se a prevalência de maior volatilidade 

das preferências do consumidor e da “politização” do consumo, bem como da 

reação dos consumidores ao fato de serem partes da “massa”. 

Segundo Valls (1996), a segmentação é a partição imaginária do mercado 

que a empresa deseja competir em subconjuntos homogêneos quanto a 

necessidade e motivação de compra e está baseada no fato de que os 

consumidores são heterogêneos enquanto suas necessidades e desejos, pois 

 
A segmentação de mercado é a prova mais  eficiente de que as pessoas 
diferem em gostos, necessidades, atitudes, estilos de vida, dimensão e 
composição familiar. Trata-se de uma política deliberada que busca 
maximizar a demanda do mercado dirigindo a ação comercial para os 
subgrupos significativos de usuários e consumidores (VALLS, 1996, p. 167). 

  

 Como se vê, os princípios propostos pela segmentação são diametralmente 

opostos aos que caracterizam o consumo em massa, pois, se faz necessário 

determinar, de antemão, não apenas quais as necessidades servir, mas, sobretudo, 
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as necessidades de quem servir.  Também não se pode esquecer que o objetivo 

básico da segmentação é concentrar esforços de marketing em determinados alvos 

que se entende favoráveis para serem explorados comercialmente, em decorrência 

de sua capacidade de satisfazer a demanda dos focos de maneira mais adequada. 

Assim, cada segmento deverá ser constituído por grupos de consumidores que 

apresentem o mínimo de diferenças entre si, do ponto de vista das características 

adotadas, e o máximo de diferenças. 

 Em turismo, os critérios para a segmentação variam conforme o autor. Para 

McIntoshi e Gupta (1993), por exemplo, se faz baseada nos aspectos demográficos, 

geográficos, psicográficos, econômicos e sociais. Já para Kotler (1990) os critérios 

seriam apenas geográficos, demográficos, psicográficos e comportamentais. 

 A partir de tais variáveis, Ignarra (2003, p. 119- 120), propõe os seguintes 

segmentos do mercado turístico, acreditando que as possibilidades de tipos de 

turismo não estão esgotadas: 

 
 
Quadro 01: Critério de Segmentação do Mercado Turístico. 
 
 
 
Critério de segmentação                                                          Segmentos 
Idade                                                                                       Turismo infantil 

                                                                                Turismo juvenil 
                                                                                    Turismo de meia-idade 
                                                                                Turismo de terceira idade 
Nível de Renda                                                                      Turismo popular 
                                                                                 Turismo de classe média 
                                                                                               Turismo de luxo 
Meio de Transporte                                                                  Turismo aéreo 
                                                                                           Turismo rodoviário 
                                                                                           Turismo ferroviário 
                                                                                          Turismo marítimo 
                                                                                Turismo fluvial/lacustre 
Duração de Permanência                                        Turismo de curta duração 
                                                                              Turismo de média duração 
                                                                               Turismo de longa duração 
_____________________________________________________________ 
 

Continua
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Critério de segmentação                                                          Segmentos 
Distância do Mercado Consumidor                                           Turismo local 
                                                                                              Turismo regional 
                                                                                              Turismo nacional 
                                                                                          Turismo continental 
                                                                                   Turismo intercontinental 
Tipo de grupo                                                                      Turismo individual 
                                                                                            Turismo de casais 
                                                                                          Turismo de famílias 
                                                                                           Turismo de grupos 
Sentido do Fluxo Turístico                                                   Turismo emissivo 
                                                                                            Turismo receptivo 
Condição Geográfica da                                                    Turismo de praia 
Destinação Turística                                                    Turismo de montanha 
                                                                                      Turismo de campo 
                                                                                              Turismo de neve                                                    

Aspecto Cultural                                                                       Turismo étnico 
                                                                                              Turismo religioso 
                                                                                              Turismo histórico 
Grau de Urbanização da                              Turismo de grandes metrópoles 

                                      Destinação Turística                                       Turismo de pequenas cidades 
                                                                                               Turismo rural                                                                                              
                                                                               Turismo de áreas naturais 
Motivação da Viagem                                                      Turismo de negócio 
                                                                                         Turismo de eventos 
                                                                                              Turismo de lazer 
                                                                                            Turismo de saúde 
                                                                                        Turismo educacional 
                                                                                            Turismo esportivo 
                                                                                            Turismo de pesca 

 
    Fonte: Adaptado de Ignarra (2003). 

 

 

A partir de propostas como esta, Tovar (1998) sinaliza que a empresa terá 

uma melhor definição de seu mercado, identificando as diferentes necessidades dos 

seus consumidores, podendo, desse modo, identificar os segmentos mais rentáveis 

e os que ela possui maior competência para atuar, podendo ainda identificar as 

necessidades não satisfeitas dos consumidores e definir a melhor forma de 

marketing para atingir seus objetivos. 

Entretanto, não se pode esquecer que alguns fatores são essenciais para se 

determinar um segmento. Segundo Kotler (1990) é fundamental que o público a que 

se quer atingir possua as seguintes características: 
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a) Mensurabilidade: relaciona-se com o grau de mensuração do seu poder de 

compra; 

b) Acessibilidade: relaciona-se à possibilidade de ser atingido; 

c) Substanciabilidade: relaciona-se com o tamanho e a lucratividade a ser 

obtida; 

d) Acionabilidade: relaciona-se com a possibilidade de desenvolvimento de 

programas que possam alcançá-lo. 

Pelo exposto, tudo leva a crer que, por conta de suas especificidades, o 

público GLBT poderá ser tomado com um interessante segmento para a atividade 

turística. 

 

 

3.3Turismo GLBT: um segmento em ascensão 

 

 

 Turistas gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, sempre existiram em 

quase todas as épocas e culturas. O que diferencia o turista GLBT na 

contemporaneidade é que, diferente do passado, suas viagens podem ser 

planejadas em pacotes, adequadamente organizadas por profissionais cada vez 

mais qualificados para atendê-los, respeitando suas individualidades e interesses. 

Trata-se de um público relativamente numeroso e que geralmente tem um 

estilo de vida mais consumista. Quase sempre sem filhos e gastos tradicionais com 

família, o público GLBT é visto desta forma enquanto segmento de mercado 

turístico. O setor, inclusive, já aprendeu a chamar informalmente o dinheiro do 

público homossexual de “Pink Money”. Nos Estados Unidos, cerca de US$ 17 
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bilhões circulam por ano, em serviços deste segmento turístico. Militância, ideologia 

e até orientação sexual à parte, os empresários sabem que os homossexuais 

representam um grande filão de mercado (OLIVEIRA, 2002). 

Entretanto, segundo Dan Littauer, proprietário da Agência G Brasil, 

especialista em turismo para o público GLBT, com sede no Rio de Janeiro, apud 

Castro (2007), é uma grande inverdade que todo gay tem muito dinheiro para gastar, 

e que 

De fato, já é do imaginário coletivo que a renda de homens sem filhos tende 
a ser maior do que a de um homem hétero casado e com crianças, mas 
nem todo estrangeiro gay (e principalmente nem todo brasileiro gay) pode 
torrar enormes quantias em viagem e no consumo em geral (p. 01). 

 

Ainda assim, segundo Lorch (1977) apud Avena e Chiochetta (2007) acredita-

se que o público GLBT gaste mais em artigos de luxo, valorizam o glamour, o status 

e o consumo do entretenimento (shows, cinema, bons restaurantes, museus, livros), 

que são mais sensíveis, mais exigentes e mais sofisticados. Segundo Nunan (2003) 

trata-se de um público formado, em grande parte, por profissionais liberais, médicos, 

professores, advogados, publicitários, empresários o outras tantas milhares de 

pessoas em diversas profissões.  

Segundo a 6ª Pesquisa Anual sobre Viagens para Gays e Lésbicas feita pela 

empresa americana Communit Marketing, Inc. em 2001, 76% do público GLBT, nos 

Estados Unidos, possuem renda familiar anual acima da média nacional (US$40.000 

ou mais); 26% possuem renda familiar igual ou superior a US$100.000; 87% 

possuem os principais cartões de crédito (a média nacional é 25%); 84% possuem 

um passaporte válido (a média nacional é 29%); 67% possuem programas de 

milhagens (a média nacional é de aproximadamente 25%); 51% reservam de 

US$1.500 a U$3.000 por pessoa por período de férias; 16% reservam mais de US$ 

3.000 por pessoa por período de férias; 88% possuem nível superior de 
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escolaridade; 55% são profissionais liberais ou possuem cargos de executivo ou de 

gerentes; 72% possuem computador (a média nacional é de 53%); 69% possuem 

acesso à internet (a média nacional é de 33%); 85% compram por meio de agentes 

de viagem (a média nacional é de 42%). E mais: em 12 meses, 91% gozaram um 

período de férias (a média nacional é de 64%); 49% gozaram três ou mais períodos 

de férias; 54% gozaram um período de férias no exterior (a média nacional é de 9%); 

82% gastaram cinco ou mais noites em hotéis; 20% fizeram um cruzeiro marítimo (a 

média nacional é de 2%) (OLIVEIRA, 2002). 

O setor já conta, inclusive, com uma entidade internacional, (International Gay 

and Lesbian TraveI Association- IGLTA). São quatrocentos associados no mundo 

inteiro. Entre eles, empresas de grande porte como as companhias aéreas American 

Airlines, Lufthansa e Varig Brasil, além da rede de Hotéis Othon. No Brasil, há cerca 

de quarenta agências associadas à IGLTA, inclusive a Álibi Turismo, que faturou em 

2000, com o segmento, um milhão de reais (OLIVEIRA, 2002). 

Entretanto, o turismo GLBT, embora seja um sucesso em países mais 

acostumados à segmentação do mercado, ainda engatinha no Brasil. Para o diretor 

de marketing da Álibi Turismo, cada vez mais gays brasileiros têm procurado as 

agências especializadas para comprar suas viagens. De olho nesse filão o Instituto 

Brasileiro de Turismo - EMBRATUR integrou ao “Terra Brasilis” – programa que 

objetiva atrair turistas do exterior -, o turismo GLBT como uma das potencialidades, 

tal como as atividades de golf, mergulho e ecoturismo (EMBRATUR QUER...,  2003). 

No Brasil, por enquanto, não há pesquisas que dimensionem com precisão o 

tamanho desse mercado. Sabe-se, contudo, que os destinos mais concorridos são 

“[...] Rio, Búzios, Fortaleza, Porto Seguro, Salvador, Recife e Juiz de Fora.” ( GAYS 

PROCURAM... 2000, p. 10), importantes receptores de turistas do país. 
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De todo o modo, acreditando na potencialidade deste mercado, o Governo 

Federal, incluiu no seu Plano de Metas até 2007 o fomento e desenvolvimento do 

turismo segmentado, criando, inclusive, um departamento voltado para o turismo 

GLBT (EMBRATUR, 2006). Os órgãos oficiais de fomento da atividade dos estados 

da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas dão os primeiros passos em 

campanhas internacionais direcionada em atrair tal público (TURISMO GLS..., 2004).  

Embora, é preciso que se diga, o governo do estado da Bahia em sua 

estratégia turística para o período de 2003-2020 não apresenta um plano específico 

para tal público, entretanto sinaliza que 

 
É fundamental que sejam realizados, continuamente a identificação e a 
promoção de produtos específicos que atendam a novas tendências de 
consumo e, principalmente a segmentação-alvo dos mercados prioritários, o 
que vai atrair consumidores pertencentes a nichos de mercado e/ou em 
busca de produtos específicos (GOVERNO,2005). 

  

 Contudo, as evidências do crescimento do turismo GLBT no Brasil podem ser 

constatadas em dados como estes: 

 
A Álibi aumentou seu fluxo de turistas gays estrangeiros em 65% entre o 
verão de 2004 e o de 2005. O Brasil cresceu mais de 150% na preferência 
do turista gay americano; O último carnaval carioca recebeu cerca de 500 
mil turistas gays; A cidade de Florianópolis tem cada vez mais turistas gays 
em seus feriados; A prefeitura da cidade organiza há 13 anos o Pop Gay, 
concurso de fantasias no carnaval; Manaus realizará em abril o I Seminário 
de Turismo Amazônico GLBT com representantes da EMBRATUR, da 
ABRAT e do órgão de turismo local, além de jornalistas; Em São Paulo há 
uma noite gls incomparável. A Parada Gay e o Festival Mix Brasil são 
atrações localizadas. Os bairros Jardins e Largo do Arouche são 
internacionalmente conhecidos como points gays da cidade; As cidades do 
Rio de Janeiro, Búzios e Cabo Frio já organizaram eventos direcionados a 
turistas gays(Cia e Listó apud Hauser, 2007, p.6). 

 

 Países como os Estados Unidos, Holanda, França e Alemanha são pioneiros 

e investem abertamente em campanhas para atração de tal público. Para Hauser 

(2007), por conta do crescimento do turismo GLBT no Brasil, se faz necessário a 

adaptação dos destinos para receber este segmento, pois, segundo esta autora, 
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baseada em dados do site do EMBRATUR, só em nosso país, tal segmento 

responde por quase 10% da população brasileira. 

 Segundo Oliveira (2002), para que o Brasil torne o fluxo de turistas GLBT 

mais intenso e permanente é necessário fazer a promoção do país como um destino 

que mereça ser visitado pelos membros deste segmento. E mais, que o Brasil torne-

se “gay & lesbian friendly”.  Mas, enfatiza tal autor, não basta anunciar ao mercado 

que os turistas GLBT são bem-vindos. É necessário anunciar e garantir que seja 

verdade, pois, como já sinalizado, trata-se de um público exigente e bem informado, 

que dificilmente seria enganado com propaganda falsa. 

 Assim sendo, não basta informar à comunidade GLBT sobre os atrativos 

turísticos do Brasil. Apenas isso não garantiria a visita deste público. Eles precisam 

ter certeza de que serão bem recebidos pelas comunidades receptoras, a partir de 

ações dos órgãos oficiais e de empresas de turismo, tal como ocorre com a Parada 

do Orgulho GLBT de São Paulo. 

 Segundo a Pesquisa Perfil de Público XI Parada do Orgulho GLBT 2007, do 

município de São Paulo (SÃO PAULO TURISMO, 2007), a 11ª. edição da Parada, 

consagrou-se como um grande evento, tanto em público quanto em 

representatividade do turismo paulistano. Para os organizadores do evento, em mais 

de dez horas de festa, animada pela passagem de 23 trios elétricos, mais de 3,5 

milhões de pessoas prestigiaram o evento, registrando ocupações em torno de 76 a 

78% dos hotéis do centro expandido da cidade, nos três dias que antecederam o 

evento. 

 Por essas razões e pelo fato de não existirem pesquisas deste segmento 

turístico em nosso país, a Pesquisa Perfil de Público da XI Parada do Orgulho GLBT 
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2007 de São Paulo torna-se um importante instrumento para que se possa conhecer 

tal demanda. 

 A pesquisa realizada durante a Parada ouviu 1.170 pessoas em seis horas, 

através de 25 pesquisadores, e se pode constatar, entre outras informações: 

• 62,65% dos entrevistados eram residentes na cidade de São Paulo e 37,35% 

visitantes; 

• Do universo pesquisado, 99,38% eram brasileiros; 1,05% estrangeiros; 

• 57,59% eram do sexo masculino e 42,41% do sexo feminino; 

• 49,13% declaram ser homossexuais; 36,85% heterossexual; 8,57% bissexual; 

1,39% transexual e 1,85% não responderam; 

• O gasto médio dos visitantes foi de R$ 1.131,12. Desse valor R$ 343,03 

foram gastos com hospedagem, R$ 133,14 com alimentação, R$ 187,12 com 

lazer, R$ 74,30 com transporte na cidade e R$ 393,12 em compras; 

• A média de pernoites dos visitantes foi de 4,21 dias e o gasto diário dos 

visitantes foi de R$ 268,67.   

• 69,33% tinham faixa etária entre os 18 e 29 anos: 

 

 



67 

 

                   
 
 
Figura 1 – Faixa etária dos entrevistados na XI Parada do Orgulho GLBT                                        
                  2007 – São Paulo. 
 

Fonte: SÃO PAULO TURISMO, 2007, p. 03. 

 

• 68,49% dos entrevistados tinham renda mensal média entre R$ 381,00 e  

R$ 3.800,00: 

               

 
 
Figura 2 – Renda Mensal Média dos entrevistados na XI Parada do Orgulho GLBT                                        
                  2007 – São Paulo. 
 

Fonte: SÃO PAULO TURISMO, 2007, p. 03. 
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• Mais de 50% dos entrevistados possuíam graus de instrução de superior 

incompleto a pós-graduado. 

              

 

Figura 3 – Grau de instrução dos entrevistados na XI Parada do Orgulho GLBT                                        
                  2007 – São Paulo. 
 

Fonte: SÃO PAULO TURISMO, 2007, p. 04. 

• Mais de 30% dos entrevistados hospedaram-se em hotéis da capital 

paulistana.  

             

Figura 4 – Local de hospedagem dos entrevistados na XI Parada do Orgulho GLBT                                        
                  2007 – São Paulo. 
 

Fonte: SÃO PAULO TURISMO, 2007, p. 10. 
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 A pesquisa sinaliza ainda que embora muitos turistas se hospedem em casa 

de parentes e amigos, dado recorrente nos anos de 2005 e 2006, em 2007 as taxas 

de ocupação hoteleira nos estabelecimentos da região da avenida Paulista, local do 

evento, ultrapassaram os 85% . Outro dado que merece destaque é o fato de que 

9,87% dos visitantes vieram para a Parada em viagens através de agências, 10% a 

mais que nos dois anos anteriores, enquanto que em outros eventos turísticos 

realizados na cidade, esse índice é bem menor, nestes casos apenas cerca de três 

a 5% vêm em viagens organizadas por profissionais (SÃO PAULO, 2007). 

 Para compreender melhor a importância do segmento GLBT para o turismo 

nacional, se faz necessário cruzar alguns dados. Segundo a Pesquisa Demanda 

Turística Internacional17 realizada pela Fundação Estudo de Pesquisas Econômicas 

- FIPE para o Ministério do Turismo brasileiro, onde foram catalogadas 27 mil 

opiniões de turistas estrangeiros, entre os meses de janeiro e dezembro de 2006, 

dentre outras informações, apontou que o gasto médio diário do turista internacional 

no Brasil no período foi de US$ 91,74. Estando compilados nesse universo, além 

dos turistas que visitam o Brasil por lazer, motivos diversos e estudos, os que visitam 

a negócio. Tomando a cotação do dólar em R$ 2,00, portanto, numa perspectiva 

otimista, vamos chegar à conclusão que o gasto médio diário desses turistas foi 

correspondente a R$ 183,48, ou seja, apenas 68,29% do gasto diário que os 

visitantes da XI Parada do Orgulho GLBT de São Paulo gastaram no evento.   

 E viajar parece ser uma das atividades preferenciais deste segmento. 

Segundo a 12ª. Pesquisa Anual Mix Brasil – 200718, realizada pelo site Universo On 

Line – UOL, com a participação de 1.069 visitantes do Mix, mais de 85% dos 

                                                           
17

 Disponível em: http://200.189.169.141/site/arquivos/dados_fatos/demanda%20turistica/EstudodaDemandaInternacional2006.pdf. 

18
 Pesquisa realizada com internautas da página direcionado ao público GLBT Mix Brasil, do site UOL. 
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entrevistados disseram ter, nos últimos 12 meses, viajado pelo Brasil ou ao exterior.  

   

Figura 5 – Hábitos de viagem dos internautas da página GLBT Mix  do site UOL.                                    
                   
Fonte: 12ª. PESQUISA ANUAL MIX BRASIL, 2007, p. 07. 
  

 Decerto, é baseado em dados como estes que destinos como Buenos Aires, 

na Argentina que tenta se firmar como um dos maiores receptores de turistas GLBT 

da América do sul, visitada anualmente por quase um milhão de turistas desse 

segmento, possuindo inclusive o Hotel Axel, o primeiro cinco estrelas das Américas 

destinado a tal público e o segundo de uma rede, proprietária de outro 

estabelecimento semelhante em Barcelona, lançou no segundo semestre de 2007, o 

Friendly Card19, o primeiro cartão de benefícios do mundo dedicado exclusivamente 

a turistas gays. Também merece destaque o esforço da cidade de Santiago, no 

Chile 20, para superar a imagem do passado conservador e ficar na vanguarda do 

comportamento, promovendo a “tolerância de gêneros”, expressão bastante usada 

pela presidente Bachelet para designar ações como a autorização da união civil de 

pessoas do mesmo sexo, ainda em 2007. 

 
                                                           
19

 http://noticias.uol.com.br/ultnot/2007/08/27/ult1767u101225.jhtm. Acesso 28 ago. 2007. 

 

20
 http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u68662.shtml. Acesso em 23 maio 2007. 
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3.4 “O roteiro GLS mais charmoso do Brasil”: a experiência de Arraial d’Ajuda, 

Porto Seguro – BA 

 

 

 Arraial d’Ajuda é parte das atrações turísticas de Porto Seguro, segundo 

destino mais visitado no estado da Bahia, que juntamente a Belmonte e Santa Cruz 

de Cabrália, constitui a zona turística denominada Costa do Descobrimento, que 

segundo o governo do estado da Bahia é 

 
Formada por um conjunto inigualável de atrativos históricos e naturais, 
sendo considerada o berço da história e da civilização brasileiras. [...] possui 
a mais extensa rede hoteleira do estado da Bahia, além de acessos 
rodoviário e aeroviário convenientes. [...] Ao lado de bens culturais 
reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (IPHAN) como o 
Patrimônio Histórico Nacional, convivem ecossistemas e paisagens 
deslumbrantes, destacando-se as praias, as falésias, os manguezais, os 
rios e os remanescentes de Mata Atlântica. De tão representativo, esse 
conjunto foi declarado pela UNESCO Patrimônio Natural Mundial 
(GOVERNO, 2005, p. 74) 

 

 O povoado Arraial d’Ajuda é um povoamento típico dos aldeamentos 

jesuíticos do século XVI. Teve seu início com a construção da Igreja de Nossa 

Senhora d’Ajuda, por volta de 1549.  O Arraial foi uma das tantas homenagens a 

Tomé de Souza e aos primeiros jesuítas que chegaram as terras brasileiras nas 

naus Conceição, Salvador e Ajuda (PORTO SEGURO TUR, 2008). 

 Segundo o Guia Cultural do Museu Aberto do Descobrimento – MADE, de 

Porto Seguro, a igreja não foi apenas o marco de fundação de Arraial d’Ajuda foi, 

inclusive, o fator que determinou a continuidade e o desenvolvimento do vilarejo 

pois, “a provável causa da afirmação do núcleo urbano foi a peregrinação religiosa, 
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que progrediu a partir do século XVIII, com romarias e pessoas em busca da fonte 

milagrosa” (PORTO SEGURO TUR, 2006, p. 08). 

 Na década de 1970 o movimento hippie descobre o local e ele acaba caindo 

no gosto de turistas nacionais e internacionais por sua mescla de simplicidade, 

charme e elegância (BAHIA, 2002b; MONETTI, 2006; PAULA, 2008). 

 Cercado de falésias, recifes e piscinas naturais, o vilarejo que teve sua 

ocupação desordenada, transformou ruas e becos em trilhas entre o mar e a mata. 

Um dos becos mais movimentados é exatamente o que concentra boa parte da 

movimentação GLBT do destino, o Beco das Cores, uma mistura de loja, galeria de 

arte, bar e bistrô. A Bróduei, uma versão local e bem humorada para Brodway  

estadunidense, é a rua mais movimentada da localidade. Em verdade, trata-se de 

um de um calçadão de trânsito livre, exclusivo para pedestres, com muitos bares e 

restaurantes que espalham suas mesas e cadeiras pelas calçadas (PAULA, 2008). 

 Suas praias são atrações à parte. Nos quase 12 km de contato com o oceano 

Atlântico, o vilarejo de Arraial d’Ajuda possui praias como a do Apaga Fogo, 

Araçaipe, Mucugê, Parracho, Pitinga e Taípe de piscinas naturais e água morna. 

Entre os atrativos à beira-mar destaca-se um “parque aquático com 146 Km2 de 

área e capacidade para cinco mil pessoas” (BAHIA, 2002b, p. 88). 

 Dois caminhos levam ao Arraial d’Ajuda. De Porto Seguro basta atravessar o 

rio Buranhém pela balsa que transporta carros e pedestres, que dura em torno de 

dez minutos, em seguida mais um percurso de quatro quilômetros em estrada 

pavimentada. O outro caminho, estando em Porto Seguro, é sair da cidade pela BR 

367 por 28 km em direção a Eunápolis até o entroncamento à esquerda com a BR 

001 e seguir por mais 36 km. 
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 Segundo o roteiro turístico Costa do Descobrimento suas ruas estreitas e sem 

calçamento, suas pousadas pequenas e aconchegantes, seus restaurantes 

charmosos e suas construções de bom gosto dão ao destino “um discreto charme 

que encanta e reúne tribos do mundo inteiro” (BAHIA, 2002b, p. 89). 

 Seu parque hoteleiro é composto por 7.463 leitos, distribuídos em 180 

estabelecimentos que oferecem opções para todos os gostos e poderes aquisitivos. 

No Caminho da Praia ou Estrada de Mucugê pousadas, bares, restaurantes 

oferecem um cardápio dos mais originais e criativos que oferecem desde a típica 

comida baiana aos mais requintados pratos da cozinha internacional. Em suas 

praias, barracas com coberturas rústicas e de piaçava estão preparadas para 

atender ao turista, que de igual modo, oferecem desde a água de coco aos drinks 

comuns em vários destinos do mundo (A RUSTICIDADE...,  2008).  

 Nesse cenário, é que, desde 2006, Arraial d’Ajuda oferece um produto 

turístico formatado coma denominação de “O roteiro GLS mais charmoso do Brasil”. 

Trata-se de um empreendimento do empresariado local que, além de certificar os 

estabelecimentos interessado em receber o turista GLBT com um selo Welcome 

GLS People, fizeram acontecer entre 25 de junho a 02 de julho de 2006, a I Semana 

GLS de Arraial d’Ájuda, com o objetivo de atrair turistas deste segmento e, 

juntamente com o trade, dar maior visibilidade ao roteiro (PAULA, 2008). 

 O Selo Welcome GLS People é uma espécie de certificação e sinaliza que 

nas lojas, bares e restaurantes, inclusive na praia de nudismo que os ostenta, que o 

público GLBT é bem vindo, ou seja, que trata-se de um local onde esse segmento 

pode exercer sua identidade plenamente, inclusive com demonstrações públicas de 

afetos a seus pares. Desse modo, estabelecimentos como as pousadas Arapati, 

Banana Beach e Casa Grande São Francisco, e os restaurantes A Portuguesa, 
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Cumadi Florzinha, Abstrato e Xaxá, dentre outros, tornam-se espaços de 

convivência turística intercultural com o segmento GLBT. 

 A pesquisa de campo realizada na alta estação de 2008, janeiro e fevereiro, 

possibilitou traçar o perfil do turista que freqüenta o destino Arraial d’Ajuda.  A 

maioria é do sexo masculino, representando quase quatro vezes mais. 

 

 

Figura 6 – Sexo dos entrevistados em Arraial d’Ajuda.                                     
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
  

Entre os entrevistados 57,49% disseram ser gays ou bissexuais. O número 

dos que se declararam heterossexuais também foi significativo (32,73%). Entretanto, 

observa-se o pequeno número dos que se declararam lésbicas (3,18%), nenhum se 

declarou transexual ou transgênero e 6,60% não se enquadraram em nenhumas das 

categorias apresentadas.  
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Figura 7 – Orientação sexual dos entrevistados em Arraial d’Ajuda.                                     
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

 

Quanto a situação civil dos entrevistados 32,96% se declararam solteiros, 

26,13% casados e a maioria, 40,91%, disseram nem ser solteiro nem ser casado. 

 

 
 
Figura 8 – Estado civil dos entrevistados em Arraial d’Ajuda.                                     
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 O público que freqüenta Arraial d’Ajuda é predominantemente de jovens, 

69,33% têm idade entre 18 e 30 anos. 
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Figura 9 – Faixa etária dos entrevistados em Arraial d’Ajuda.                                     
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

O nível de escolaridade de tal público também é alto, 70,44% são de 

graduados em ensino superior ou pós-graduados. 

 

 
 
Figura 10 – Escolaridade dos entrevistados em Arraial d’Ajuda.                                     
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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 Quanto ao nível de renda, observa-se que Arraial d’Ajuda recebe turistas de 

nível de renda variado. 

 

 
 
Figura 11 – Nível de renda dos entrevistados em Arraial d’Ajuda.                                     
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 

 

Os maiores emissores de turistas para Arraial d’Ajuda é da região sudeste, 

com 61,36%. Deste universo o destaque é para São Paulo, que sozinho representa 

27,28% dos turistas que visitam o destino. Observa-se também que o próprio estado 

da Bahia é responsável por um número significante na emissão de turistas para 

Arrial d’ Ajuda, 18,19%. 
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Figura 12 – Estado de origem dos entrevistados em Arraial d’Ajuda.                                     
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

A pesquisa tentou compreender as razões que motivaram a preferência pelo 

destino Arraial d’Ajuda. A maior parte dos entrevistados disseram vir em busca de 

sol e praia (32,95%). Entretanto, 29,54% disseram motivados pelas festas, 19,13% 

pela história, 12,50% pela cultura local e 5,61% por outros motivos que não os 

citados. 

 

 
Figura 13 – Motivo da escolha do destino dos entrevistados em Arraial d’Ajuda.                                    
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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A maioria dos turistas entrevistados, 51,10% organizaram pessoalmente a 

viagem ao Arraial d’Ajuda e só 48,90% viagem através de pacotes organizados por 

agências de viagem. 

 

 
 
Figura 14 – Organização da viagem dos entrevistados em  Arraial d’Ajuda.                                    
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

Quanto a permanência no destino, 68,19% disseram ter a intenção de ficar 

entre 04 e 15 dias. 

 

 
Figura 15 – Quantos dias os entrevistados em Arraial d’Ajuda pretendem ficar no 
destino.                                     
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 



80 

 

A maior parte dos entrevistados, 47,73% disseram ter utilizado o avião como 

meio de transporte, enquanto 39,77% o ônibus.  O restante, 12,50% disseram utilizar 

o carro particular. 

 

 

 
 
Figura 16 – Meios de transporte utilizados na viagem pelos entrevistados em Arraial 
d’Ajuda.                                     
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

 

Quanto ao meio de hospedagem, o preferido de 43,19% foi a pousada, 

32,95% o hotel. Os albergues receberam 4,54%, 12,05% disseram hospedar-se em 

casa de amigos e 6,82% em casas alugadas para temporada. 
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Figura 17 – Hospedagem dos entrevistados em Arraial d’Ajuda.                                     
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

 

A avaliação do destino Arraial d’Ajuda como destino GLBT foi muito positiva. 

Entre os entrevistados, 65,31% disseram ser bom ou ótimo. Entretanto, 10,23% o 

assinalaram como péssimo. 

 

 
 
Figura 18 – Avaliação do produto Arraial d’Ajuda “o roteiro GLS mais charmoso do 
Brasil”.                                     
                   
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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 Como se pode notar, trata-se de um público de poder aquisitivo variado, de 

boa formação educacional, jovem, interessado em sol e praia, festas e aspectos 

históricos e culturais do destino. A maioria hospeda-se em hotéis e pousadas, 

parecendo movimentar a cadeia de serviços turísticos quando visitam Arraial d’Ajuda 

como “o roteiro GLS mais charmoso do Brasil”. 
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4. A COSTA DO CACAU, SUL DA BAHIA 

 
 
Já vivemos o suficiente para suspeitar daquilo que, embora 
esteja debaixo do nariz de todos, poucas vezes se percebe: 
o peso do sujeito na noção do objeto (JULIO CORTAZAR). 

 

 

O objetivo deste capítulo é discutir aspectos culturais e históricos do espaço 

geográfico denominado Costa do Cacau, sul da Bahia, através da História, da 

Literatura, da Geografia e da Política. A literatura regional, em particular, será 

tomada como uma espécie de “geografia” por desenhar um mapa simbólico de 

memória, verificando, no processo de construção dessa memória, se sua utilização 

poderá servir como fundamento ao turismo GLBT na região, especificamente nos 

municípios de Itacaré, Canavieiras e Ilhéus 

Segundo Castro, Gomes e Correia (1996), paralelamente à noção de 

“planeta” enquanto morada da humanidade, fortalece-se, cada vez mais a noção de 

território enquanto morada de uma sociedade particular. 

Para Fuini (2006, p. 55), território seria “[...] uma unidade espacial, que 

funciona a partir de demandas [...], do local até o mundial e que se encontram 

articuladas por fluxos criados e mantidos pelas atividades, população e herança 

espacial.”. Assim sendo, parece que ao conceito de território se incorpora a de 

perspectiva do recorte sócio-cultural, redimensionando o tradicional conceito de 

região. 
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 Também não é demais relembrar, que nas últimas décadas, a imposição da 

escala planetária nas atividades econômicas e de poder, fizeram emergir forças de 

resistências sustentadas em princípios essencialmente regionais.  

 Não obstante, nos últimos anos, a existência de múltiplas escalas das 

relações de poder, consorciadas com o aparecimento de novas estratégias 

interacionistas entre o centro e a periferia e os novos arranjos espaciais e de 

solidariedade, por exemplo, propiciaram o fortalecimento dos poderes regionais e 

locais como novos interlocutores nas relações supranacionais, fazendo do território 

regional um continente de conteúdo significante (CASTRO, GOMES e CORREIA 

1996, p.62), como no caso da atividade turística. 

 Isso equivale a dizer que no caso específico do turismo, o território pode ser 

visto tanto como um ofertante de recursos, quanto como ator das estratégias de 

crescimento e desenvolvimento por meio de seus elementos físicos, históricos e 

sócio-culturais constituintes. 

 Assim sendo, o objetivo desse capítulo é tentar compreender como 

historicamente se constituiu o espaço territorial denominado Costa do Cacau, no sul 

da Bahia, a partir do seu patrimônio material e imaterial, com vistas à constituição de 

um produto turístico diferenciado.  

 Todos os municípios que compõem a zona turística Costa do Cacau são 

desmembramentos da então Capitania Hereditária de São Jorge dos Ilhéus. 

Entretanto, por conta já da existência de atividades direcionadas e da razoável infra-

estrutura turística, além de sol e mar, características dos destinos preferenciais do 

segmento GLBT, focaremos neste trabalho, de um modo geral a região e, 

especificamente, os municípios de Ilhéus, Itacaré e Canavieiras. 
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4.1 De capitania hereditária a zona turística 

 

 

 O mapeamento dos territórios turísticas da Bahia foi um procedimento da 

Empresa de Turismo da Bahia S/A – BAHIATURSA em consonância com a 

legislação federal e diretrizes do Ministério do Turismo, objetivando o fomento da 

atividade através da regionalização, uma das exigências do Plano Nacional de 

Turismo – PNT21. Entre as zonas turísticas implementadas22, está inclusa a Costa do 

Cacau. 

Abrangendo os municípios de Canavieiras, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Santa 

Luzia, Una e Uruçuca23 a Costa do Cacau, que se estende por cerca de 180 km de 

faixa litorânea no sul da Bahia, em boa parte coberta pelo ecossistema da Mata 

Atlântica e de algumas praias ainda pouco exploradas, já foi território dos tupiniquins 

e aimorés. Sua colonização remonta aos anos trinta do século XVI quando o rei de 

Portugal, D.João III, dividiu o Brasil em concessões de donatarias em 15 capitanias 

hereditárias que iam da costa até a linha limite do Meridiano de Tordesilhas, todas 

estendendo dez léguas para o mar, abrangendo as ilhas que fossem encontradas 

(BAHIA, 2002). 

                                                           
21

 Programa do Governo Federal para a atividade turística no Brasil no quatriênio 2004-2007. 

22
 Segundo o Relatório da Oficina de Planejamento das Regiões Turísticas da Bahia o estado está dividido em 11 

zonas turísticas: Bahia de todos os santos; Chapada diamantina; Costa das baleias; Costa do cacau; Costa dos 

coqueiros; Costa do dendê; Costa do descobrimento; Caminho do Jequiriçá; Caminhos do oeste; Caminhos do 

sertão e Caminhos do São Francisco. 

23
 Mapeamento das Regiões Turísticas do Estado da Bahia (www.bahia.gov.br). 
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Segundo Gabriel Soares de Souza em seu Tratado Descritivo do Brasil de 

1587, citado por Sales (1981, p. 21), o Rei de Portugal deu uma das capitanias a 

Jorge Figueiredo da Costa, escrivão de sua fazenda, “a qual se começa da ponta da 

baía de Salvador, da banda do sul, que se estende da ilha de Tinharé [...] e vai 

correndo ao longo da costa 50 léguas.”. Seu primeiro donatário jamais pisou em solo 

brasileiro, mandou em seu lugar para tomar posse da capitania Francisco Romeiro,      

que em 1535 ancorou na Ilha de Tinharé, onde ergueu após guerrear com os índios 

bravios, uma povoação no alto do morro de São Paulo. Nasce a primeira povoação 

da capitania dos Ilhéus. 

Entretanto, conforme sinaliza Freitas e Paraíso (2001, p. 14) Francisco 

Romeiro achou o lugar inadequado, sobretudo por conta das invasões dos índios e 

da expansão do povoado, instalando o novo espaço onde hoje se localiza a cidade 

de Ilhéus “[...] em torno da qual, de imediato, foram construídos engenhos na 

tentativa de inserir a Capitania no circuito comercial da economia colonial”. 

Como as demais capitanias, a de São Jorge dos Ilhéus também não prospera 

por uma série de fatores. Segundo, ainda, Freitas e Paraíso (2001, p. 17),  

 

No caso de Ilhéus, os conflitos agravaram-se a partir de 1552 e assumiram 

proporções incontroláveis quando em 1560 a Capitania foi vendida pelo 

herdeiro do donatário a Lucas Giraldes. O novo administrador, ansioso pela 

obtenção de lucro imediato, intensificou a exploração de mão-de-obra 

indígena e os assaltos às aldeias vizinhas, provocaram sucessivas revoltas, 

fugas e ataques dos Tupinikin. 

 

A resposta sangrenta dos portugueses a tais eventos também ficaram 

registrada na história, como a batalha ocorrida em Ilhéus comandada por Mem de 

Sá por volta de 1561 contra os índios locais, conforme comenta Vasconcelos (1663, 

p.55-59), citado pelo antropólogo Luis Mott (1988, p.95)  
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Depois de corrida espessas matas, altos rochedos e profundos vales, 

quando se davam por mais seguros aqueles bravios selvagens, deu sobre 

eles o ímpeto dos nossos, degolando, ferindo, pondo por terra todo vivente, 

homens, mulheres e meninos. Alguns houve que passaram do sono 

noturno, sem meio, ao sono da morte. [...] Quando o sol começava o seu, 

viram melhor os tristes bárbaros seu grande estrago, porque seguindo a 

vereda de sangue, achavam os pais aos filhos, os maridos às mulheres, 

defuntos pelos caminhos e os abrigos de seus esconderijos tornados 

cinza... Em breve espaço se viram as praias cobertas de corpos sem alma, 

e as espumas do mar que os lavavam tornadas cor de sangue. 

 

Entretanto, havia entre os portugueses quem denunciasse a excessiva 

exploração do trabalho indígena e a matança de alguns de seus líderes, como nos 

aponta Freitas e Paraíso (2001, p. 17), citando o caso do colono Pedro de Borges, 

que enviara carta a D. João III noticiando os fatos e do Padre Manoel da Nóbrega 

que em 15/07/1559 escreveu carta ao Governador Geral Tomé de Souza delatando 

as práticas abusivas dos colonos aos Tupinikin. 

Aliás, coube ao Padre Manoel da Nóbrega, “fundador da Capela e Seminário 

dos Jesuítas, em Ilhéus, cuja Capitania percorreu, dela deixou registro em suas 

cartas” (SALES, 1981, p.13), o primeiro a denunciar as práticas abusivas dos 

portugueses para com os índios, inclusive de eventuais práticas de sodomia, 

motivando, provavelmente, as visitações que o Santo Ofício fez à Bahia, apurando 

“culpas” e incentivando delações (TREVISAN, 2004, p. 128). 

Na busca de outras possibilidades econômicas para a capitania, de acordo 

com Ribeiro (2005, p.25) “ao final do século XVIII foram introduzidas novas culturas, 

entre as quais cacau e café, responsável por uma lenta mais gradual mudança 

econômica e social”. 
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 Também é Ribeiro24 que nos aponta a controvérsia sobre a introdução do 

cacau em terras da capitania.  Para o autor a referência mais antiga sobre o cultivo 

do cacau da Bahia data de 1655, quando “o vice-rei D. Vasco de Mascarenhas 

solicitou garfos brotados e amêndoas a Paulo Martins Garro, capitão mor-do-Grão-

Pará”. Sinaliza ainda, que outros autores afirmam que o cacau “foi trazido do Pará, 

em 1746, por um francês chamado Louis Warneaux e plantado inicialmente na 

fazenda Cubículo, à margem direita do rio Pardo”, no atual município de 

Canavieiras. Em 1754, após sucessivos donatários e em quase completo abandono 

a capitania voltou a pertencer à Coroa Portuguesa. 

 Mais o cacau reservaria a região dias de riquezas, glórias e apogeu. Segundo 

a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia, quando cacau já engrandecia 

a economia da região, a antiga vila-sede de São Jorge dos Ilhéus foi levada à 

categoria de município – Ilhéus – por determinação da Assembléia Legislativa 

Provincial, em 28 de junho de 1881 (BAHIA, 2002). 

Para Ribeiro (2001), já na metade do século XIX as ricas famílias de Ilhéus já 

possuíam extensas plantações de cacau. Os antigos engenhos e serrarias foram 

transformados em prósperas fazendas, feitas com mão-de-obra escrava.  Nas 

primeiras décadas do século XX, nos assinala o autor, (p. 50), quando o cacau 

tornou-se o mais importante produto de exportação da Bahia “vários fazendeiros de 

origem humilde, proprietários de vastas plantações de cacau e de importantes casas 

comerciais tornam-se os novos ricos da sociedade baiana”. 

 A construção da lavoura cacaueira, os conflitos sociais, a luta de classe, o 

surgimento de vila e cidades e o convívio citadino na Ilhéus dos frutos de ouro foram 

tematizados por autores como Jorge Amado e Adonias Filho em obras como Cacau 

                                                           
24

 Ibidem 
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(1933), Terras do sem fim (1944) e Gabriela Cravo e Canela (1958) do primeiro e em 

Os servos da morte (1946), Memórias de lázaro (1952) e Corpo vivo (1963), do outro 

(BOSI, 1994).  

Segundo Ribeiro (2001, p. 129) a obra literária desses autores foi responsável 

pela constituição equivocada da formação da cultura cacaueira no sul da Bahia, pois 

foi  

[...] um dos principais veículos perpetuadores da visão de uma lavoura 

desvinculada do contexto escravocrata da Bahia do século XIX e dominada 

política e economicamente por migrantes estrangeiros e nordestinos, cujo 

único capital era sua própria família. 

 

Entretanto, foram essas obras, concomitantemente com o cacau, que 

projetaram a ex-capitania de São Jorge dos Ilhéus para o Brasil e para o mundo, 

sobretudo, quando outras mídias deram novas roupagens às produções desses 

autores. 

Ao longo do século XX a riqueza do cacau, fruto da cobiça e do poder, passou 

das mãos dos ricos para os novos ricos, dos agricultores para os exportadores, 

gerando, simultaneamente, riqueza e pobreza (SOUSA, 2001). Acostumada a crises, 

como as dos anos um25 (ASMAR,1983),  a região se depara, no início da década de 

80, do século passado, com a mais grave e devastadora delas, a da vassoura de 

bruxa, causada pelo fungo Crinipellis perniciosa, que associado aos baixos preços 

internacionais do cacau, reduz drasticamente a produção, destruindo “impérios", 

provocando miséria e pobreza, levando a região a buscar outros caminhos para a 

atividade econômica. 

                                                           
25

 Segundo o sociólogo regional Selem Rachid Asmar, a cada início de década, por conta de vários fenômenos, 

entre eles o clima, as doenças, a demanda, entre outros, a cacauicultura no sul da Bahia passava por acentuado 

momento de crise, produzindo efeitos danosos a todos os segmentos da sociedade, afetando de maneira mais 

ou menos dolosas seus diferentes atores. 
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 No embalo das políticas de crescimento promovidas por organismos 

internacionais, que apresentavam o turismo como uma saída desenvolvimentista 

para países emergentes como o Brasil, a região se dá conta de suas potencialidades 

geográficas, culturais e de seu patrimônio imaterial. Com parte de suas riquezas 

naturais preservadas por conta da cacauicultura, de belas praias, muitas ainda 

pouco exploradas, de rica memória historiográfica, da paradisíaca imagem 

construída pela literatura, pela televisão e pelo cinema, a região busca outros 

caminhos, uma das saídas, então, será o turismo. 

 Desse modo, a capitania de São Jorge dos Ilhéus agora é memória, é 

patrimônio histórico, embora ainda pouco explorado, que ajuda a formatar o produto 

turístico “Costa do Cacau”. 

 

 

4.2 Devassos no paraíso: mais de 500 anos de práticas sexuais não ortodoxas 

 

 

Como foi sinalizado, a atividade turística passa, sobretudo após a crise da 

cacauicultura, a ser uma das possibilidades econômicas para a região. Além das 

suas belezas naturais, do sol quase o ano inteiro e das praias, a região também 

possui, como já foi visto, um expressivo patrimônio imaterial. 

Como veremos mais adiante, dada as suas vantagens, a atividade turística, 

cada vez mais se realiza através da segmentação. Nesse sentido, e como é objetivo 

desse trabalho demonstrar, que a Costa do Cacau, sobretudo os municípios de 

Ilhéus, Canavieiras e Itacaré, poderia se beneficiar nesse concorrido mercado, 

posicionando-se como pólo receptivo de turistas GLBT, pois além de suas belezas 
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naturais, essa região também possui um rico legado, como se verá a seguir, de mais 

de quinhentos anos, comprovando a existência de práticas sexuais não ortodoxas 

em seu território que, se bem resgatado, poderia se tornar num diferencial para a 

atração desse público. Entenderemos, então, como práticas sexuais não ortodoxas, 

todas aquelas que não se enquadram no discurso normatizante, instaurador de uma 

memória e de uma história oficial opressora e traumatizante, nos moldes do que já 

foi discutido neste trabalho.  

Como se sabe, no Brasil, a prática das sexualidades não normativas remonta 

aos primeiros habitantes.  Em 1576, o português Pero de Magalhães Gândavo já 

observara entre os índios brasileiros a prática. O botânico alemão Carl Friedrich Von 

Martius, que esteve por estas terras no princípio do século XIX, declarou, em 1843, 

que os descobridores do Brasil ficaram assombrados ante a constatação dos 

autóctones “maculados pelo peccatum nefandum e pela antropofagia”.  O 

pesquisador Abelardo Romero, em seu livro Origem da imoralidade no Brasil (1967), 

afirma que nada mais chocava os cristãos que chegaram por aqui que a prática do 

“pecado nefando”, “sodomia” ou “sujidade” que “grassava há séculos, entre os 

brasis, como uma doença contagiosa”. Por causa do “pansexualismo ao mesmo 

tempo libidinoso e cândido” apelidou os silvícolas do Brasil de “devassos no paraíso” 

(TREVISAN, 2004). 

 Vainfas (1998, p. 34) aponta que Gabriel Soares de Souza, num dos capítulos 

do seu memorial sobre o Brasil da época do descobrimento, tratando do que 

“pouquíssimos ousavam falar”, registrou que os tupinambás eram “muito afeiçoados 

ao pecado nefando” do “qual não se envergonhavam e o que “servia de macho, dele 

se vangloriava, tomando essa “bestialidade por proeza” ao passo que alguns 

efeminados armavam tendas e se faziam de “mulheres públicas”. 
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 No que diz respeito às mulheres, o mesmo Vainfas assinala que o jesuíta 

Pero Correia insinuara que “também algumas índias se afeiçoavam à sodomia, 

guerreando como os homens, casando-se com mulheres, e ficando mesmo 

injuriadas se não as tomassem por machos” (VAINFAS, 1988, p. 34). 

 Outro que também percebeu tais práticas entre os índios foi o português Pero 

de Magalhães Gândavo, citado por Trevisan (ibidem, p. 67), relatando que, 

precisamente em 1576, que os índios brasileiros “se entregavam ao vício (da 

sodomia) como se neles não houvera razão de homens”. E que,  

 

Algumas índias se acham nestas partes que juram e prometem castidade e 

assim não casam nem conhecem homem algum de nenhuma qualidade, 

nem o consentirão ainda que por isso as matem; estas deixam todo o 

exercício de mulheres e imitam os homens e seguem seus ofícios como se 

não fossem mulheres, e cortam seus cabelos da mesma maneira que os 

machos trazem, e vão à guerra com seu arco e flechas e à caça: enfim que 

andam sempre na companhia dos homens, e cada uma tem mulher que a 

serve e que lhe faz de comer como se fossem casadas. 

 

Também é verdade, que não era apenas os silvícolas brasileiros que 

utilizavam de tais práticas.  Em carta datada de 06 de janeiro de 1550, endereçada a 

um dos seus superiores hierárquicos, o jesuíta Padre Manoel da Nóbrega (Sales, 

1981, p.10) comentava que: 

 

[...] os homens que aqui vêm não acham outro modo senão viver do 

trabalho dos escravos, que pescam e vão buscar-lhes o alimento, tanto os 

domina a preguiça e são dados a cousas sensuais e vícios diversos e 

nem curam de estar excomungados, possuindo os ditos escravos (grifos 

nossos). 

 

 Ora, é certo que os “abusos sexuais” não se limitavam às praticas 

sodomíticas, mas, para o cânone de uma Igreja que dava curso a seu programa 

hegemônico através da Contra-reforma, tal prática era, de fato, um dos mais graves 
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“pecados”, aliás, o pior deles, o pecado nefando, que segundo o dicionário Aurélio 

Buarque de Holanda Ferreira, significa: “Indigno de se nomear; abominável, 

execrável, execrando, aborrecível, infando. 2. Sacrílego, ímpio. 3. Perverso, 

malvado, nefário” (FERREIRA, 2004), motivo para que seus praticantes recebessem 

uma das piores penas da Igreja, a excomunhão.  Por conta disso, tudo leva crer, que 

o jesuíta estava, de fato, se referindo às práticas de sodomia, ainda mais se 

levarmos em consideração que ele utilizou a palavra “escravo”, no masculino. Para 

um erudito formado em Cânones parece inviável supor o grosseiro erro gramatical. 

 As evidências de tais práticas como atividade corriqueira se consolidam ainda 

mais se levarmos em consideração o fato de que em 1707, o Arcebispado da Bahia, 

através das Constituições Primeiras qualifica a sodomia de “hediondo pecado, 

péssimo e horrendo, provocador da ira de Deus e execrável até pelo próprio Diabo” 

e que podia ser punida com morte na fogueira (FRAY & MACRAE, 1991, p.60).   

 O “desregramento” das condutas sociais e, claro, sexuais nas possessões 

portuguesas do continente Americano foi, decerto, uma das razões que motivaram a 

vinda da Inquisição para o Brasil, aliás, a única das colônias de Portugal e receber 

tal visitação. 

 Na Bahia e no Nordeste brasileiro a Inquisição esteve por duas vezes, como 

já mencionado, entre os anos de 1591 e 1620 e várias confissões e denúncias de 

práticas homossexuais foram feitas ao Santo Ofício. O antropólogo Luiz Mott, da 

Universidade Federal da Bahia, estudando documentos da época, conseguiu 

identificar 135 sodomitas (FRAY & MACRAE, 1991, p.50). 

A pesquisadora Janete Ruiz de Macedo em sua tese de doutoramento pela 

Universidade de Leon, Espanha, Ideologia e controle no Brasil colonial 1540 -1620 

(1999), aponta que durante a primeira visita da Inquisição a Ilhéus, alguns casos de 
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práticas sodomíticas foram confessadas ou delatadas ao inquisidor. Caso da Sra. 

Guiomar Pinheiro que 

 
[...] acusou-se de praticar a sodomia com a esposa do alcaide (de Ilhéus) 
Pero Madeira, (Quitéria Séqua). Quando o fato sucedeu, Guiomar tinha 
apenas, oito anos e foi agarrada, lançada na cama, onde suas fraldas foram 
levantadas e, com os vasos naturais ajuntados, tivera deleitação por espaço 
de tempo (p. 680). 

  

Também nos aponta a pesquisadora o caso de outra dupla de moradoras de 

Ilhéus delatadas à Inquisição (ibidem, p.693), “[...] que exercitava a mesma prática. 

Era a jovem Ana Cunha e D. Catarina Quaresma, que alternavam-se nas posições 

de íncubos e súcubos, sendo por isso processada D. Catarina que recebeu 

penitências espirituais e multas”. 

 As divergências a uma sexualidade normativa que a Inquisição apurou na 

Capitania de São Jorge dos Ilhéus não se limitou as mulheres. Entre os “sodomitas 

masculinos, estavam Mateus Salvador, que habitava em Tinharé e o índio forro, Luiz 

que servia a Ana Luiz, em Itaípe” (MACEDO, 1999, p. 693). 

 Tanto o índio forro Luiz quanto Mateus Salvador foram delatados na primeira 

visitação do Santo Ofício. O primeiro, segundo o livro das Denunciações da Bahia - 

1591-1593, (1925, p.458) foi denunciado em 25 de agosto de 1591 pelo “cristão 

velho inteiro” Ignacio de Barcellos, que disse saber 

 
[...] que há fama pubrica na dita capitania dos Ilheos e ouve geralmente de 
boca de todos que Luiz índio deste Brazil forro, que serve a Ana Luiz viúva 
la moradora. onde chamão Taipe, he somitigo, sendo paciente em lugar de 
fêmea o qual he moço de idade de arredor de dezoito annos (sic). 
 

O segundo foi denunciado pelo “cristão velho natural de Guimarãis” (sic), 

Manuel de Freitas, em 03 de agosto de 1591, dizendo que 
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[...] no ditto lugar na fazenda de André de Brito está um mulato foro per 
nome Matheus Duarte que já pinta de branco e he fama pubrica que esteve 
preso nesta cidade pello pecado nefando de sodomitico e que fugiu da 
cadea antes de ser livre e que geralmente totos se escandalizão deste seu 
caso (sic) (Livro das Denunciações da Bahia-1591-1593,p.271). 
 

  

 Como se vê, mesmo ante a tentativa violenta da Inquisição em normatizar a 

sexualidade, na Capitania de São Jorge dos Ilhéus, alguns homens e algumas 

mulheres resistiram ousando manifestar seus desejos pelos seus iguais.  

 Entretanto, não é apenas a história que nos aponta tais legados. A literatura 

produzida nestas plagas, que cativou leitores em todo o mundo, também retratou a 

prática das sexualidades não ortodoxas. O escritor itabunense Jorge Amado, em seu 

romance Capitães da Areia (1937), retratou “[...] um grupo de meninos de rua que 

praticavam furtos para sobreviver, trocavam carícias e faziam sexo, como antídoto à 

solidão e ao abandono” (CARVALHO, 2003, p. 32). 

Entre os poetas o destaque é para o escritor Sosígenes Costa (1901–1968), 

belmontense26 que morou e trabalhou em Ilhéus, produzindo na primeira metade do 

século passado uma das mais festejadas obras poéticas destas terras, Iararana, que 

embora escrito na década de 30, só foi publicado em 1979, também produziu 

poemas de temática gay.  

Nesse sentido, comentando sobre a “literatura homossexual” em nosso país, 

o poeta e jornalista Antonio Júnior escreveu em A persistência do desejo – uma 

síntese da Literatura Gay Brasileira: 

O solitário baiano Sosígenes Costa, criador de “Iararana’”, [...], teve sua 

homossexualidade abafada durante décadas e quando há dois anos toda a 

sua obra foi relançada graças ao aval de José Paulo Paes não encontrei 

nenhum estudioso com valentia de comentar sobre sua sexualidade, o 

máximo que foi dito foi que ‘não é importante para a compreensão de sua 

poética (JÚNIOR, 2003, p. 02, grifos do autor). 

                                                           
26

 Nascido em Belmonte-BA. 
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Segundo ainda o jornalista, a região ainda dispõe de Valdelice Pinheiro (1929-

1993), poetisa de grande produção, professora de Filosofia e uma das fundadoras 

da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna – FESPI, hoje 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, “[...] um dos nomes mais importantes 

na literatura lésbica brasileira” (JÚNIOR, 2003, p. 02). 

 

 

4.3 O arco-íris na Costa do Cacau 

 

 

Os anos de 1970 podem ser considerados como o período em que o 

movimento homossexual da região cacaueira sul da Bahia lança-se em busca de 

visibilidade. 

Nesse sentido, tal movimento, já “fora do armário”, no bojo dos concursos que 

elegiam misses e rainhas, ainda enfrentando o preconceito, promove o Miss gay do 

Cacau, com propósito, também, de eleger sua representação de beleza regional. 

Sobre tal evento Andrade-Breust (2003, p. 41) comenta 

 

No ano em que tem início o Rainha das Mulatas (1971), surge também o 

concurso mais polêmico e audacioso já realizado em Itabuna: o Miss gay do 

Cacau. A cidade bem que precisou de um tempo para acostumar-se com a 

idéia! Em 1975, o conselho deliberativo do Grapiúna Tênis Clube27 proibiu a 

realização da festa na sede do clube. Atualmente, o concurso Miss gay 

acontece em várias cidades da região cacaueira (grifos da autora). 

 

 

                                                           
27

 Tradicional agremiação da sociedade itabunense. 
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Sem uma regularidade, o concurso continuou a ser editado em outros anos e 

em outros municípios. A última edição, o XXIV Miss Gay do Cacau, ocorreu em 06 

de julho de 2001, conjuntamente com a II Festa das Mulheres, nas dependências do 

Hotel Opaba, em Ilhéus. Segundo Ferreira (2002, p. 1), em meio às homenagens 

que foram feitas a 40 mulheres da região: 

 
[...] nove candidatas se apresentaram para concorrer ao título, cada qual 
representando uma cidade da região. Fizeram parte da festa as ex-misses 
gays. A escolhida da noite foi Claudete Brasil, representando a cidade de 
Canavieiras; em segundo lugar ficou Tábata, representando Itacaré e em 
terceiro lugar Gisele Monroe, representando Ubaitaba. 

 

Contudo, foi através das “paradas” que gays, lésbicas, bissexuais, transexuais 

e transgêneros ganham as ruas, em forma de movimento, protestando festivamente 

sobre direitos e cidadania. 

 Dos municípios de compõem a Costa do Cacau, com interesse para este 

trabalho, Ilhéus é o que há mais tempo promove paradas GLBT.  Estes eventos, que 

têm apoio do poder público, são organizados pelo Grupo Eros, de destacada 

atividade no meio GLBT, na luta pelos direitos coletivos, em ações educativas e 

assistenciais de combate das Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST e AIDS.  

A última edição da “Parada Gay da Diversidade” de Ilhéus, a terceira, ocorreu 

em 23 de setembro de 2007 e, com o tema “Educar para Prevenir” e focando na 

questão da homo-inclusão, atraiu, segundo seus organizadores  “ em torno de 10 mil 

pessoas à avenida Soares Lopes”, local do evento,  se “[...] consolidando como mais 

uma atração turística de Ilhéus”28. 

 Por conta do apoio que vem recebendo a parada da diversidade de Ilhéus 

parece encontrar-se em expansão. Segundo o Grupo Gay da Bahia – GGB,  

 

                                                           
28

www.pimentanamuqueca.blogspot.com 
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A III Parada da Diversidade [...] conta com o apoio do Ministério da Saúde, 
Programa Nacional de DST e AIDS, das Nações Unidas (Escritório Contra 
Drogas e Crimes), da Coordenação Municipal de DST e AIDS, da Prefeitura 
de Ilhéus e do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania Homossexual da 
UESC e Organizações da Sociedade Civil como Gapa Bahia, Núcleo Gapa 
Ilhéus, Grupo de Apoio a AIDS Solidariedade, Grupo Zimbabwe, Ceaci, 
Casa de Passagem Viva Luana e Conte Comigo. 

 

Tal constatação fica mais evidenciada a partir da programação da IV Parada, 

que acontecerá em 28 de setembro de 2008, e agregará em torno de si uma série de 

outros eventos, como a 1ª Mostra de Cultura, Educação Sexual e Cinema GLBT, 

que acontecerá no Teatro Municipal de Ilhéus com data prevista para o dia 26 de 

Setembro de 2008 e a II Parada Mix a Festa, prevista para o dia 27 de setembro de 

2008, na Avenida Soares Lopes (COSTA, 2008).  

Em entrevista concedida em 29 de março de 2008, no auditório da Câmara 

Municipal de Ilhéus, durante as preparações para a I Conferência Territorial GLBT 

do Sul da Bahia, Valtércio Costa, vice-presidente do Grupo Eros afirmou que as 

ações do Grupo, criado em 2002, não se limitam a promoção das paradas. No 

primeiro semestre de 2008 realizou o 2º. Seminário de Políticas Públicas de Saúde e 

Direitos Humanos GLBTs, do Sul da Bahia e agora a I Conferência Territorial GLBT 

do Sul da Bahia, cujo objetivo foi, juntamente com grupos GLBTs de outros 

municípios que compõem a Costa do Cacau, em parceria com a sociedade civil 

organizada e os governos Federal, Estadual e Municipais, promover e defender os 

direitos GLBT, contribuindo para a “construção de uma democracia sem quaisquer 

formas de discriminação, afirmando a livre orientação e identidades de gênero”. 

Segundo Costa, além das políticas de prevenção a AIDS e da visibilidade que 

promove para o público GLBT uma das grandes conquistas alcançadas foi a 

aprovação de uma lei municipal que proíbe a discriminação a gays, lésbicas e 
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transexuais no município de Ilhéus. Atualmente encampa junto ao poder legislativo 

local um projeto de lei que cria a Semana da Diversidade no município. 

No que diz respeito às atividades de turismo, sinaliza que ainda não existe por 

parte do trade um direcionamento no sentido de preparação dos hotéis, receptivos e 

agências de viagens para a atração de tal público. Reconhece, no entanto, que 

alguns estabelecimentos de hospedagem recebem, sem restrições, casais de gays e 

lésbicas, entretanto não demonstram publicamente ser “gay-friendly”. 

O vice-presidente do grupo Eros admite que, mesmo timidamente, Ilhéus já 

possui uma “cena gay” estruturada que inclui praças, bares e restaurantes onde “rola 

a paquera” e outras demonstrações explícitas de afetividade envolvendo o público 

GLBT, entre eles o bar Barrakitika e a praça enfrente ao Teatro Municipal, todos no 

centro da cidade. No bairro do Pontal localiza-se dois dos bares mais freqüentados 

pelo público GLBT. O Bar do Faslom, preferido pelos gays e o Bar da Nenenga, 

próximo a este, que tem a preferência das lésbicas, ambientes que “mantém a 

ferveção” por toda a madrugada. 

Itacaré e Canavieiras também fazem parte do campo de atuação do grupo 

Eros. Segundo Valtércio Costa, em 2007 o grupo Eros contribuiu de forma decisiva 

para a formação do grupo gay de Canavieiras e agora se prepara para ajudar a 

fundar o grupo de Itacaré. O vice-presidente do grupo Eros sinaliza que, dos três 

municípios objetos desse estudo, Canavieiras é o que possuiu um movimento gay 

mais tímido, embora cada dia mais gays e lésbicas da localidade têm buscado mais 

visibilidade, inclusive encontrando-se em estágio avançado o projeto da I parada da 

Diversidade de Canavieiras, ainda para 2008. 

Já Itacaré, segundo o vice-presidente do grupo Eros, é um caso sui generis. 

Embora já contando com a diversidade de pessoas que visitam a localidade, dos 
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bares e pousadas explicitamente receptivos e da intensa participação de pessoas 

declaradamente GLBT, em várias áreas da sociedade, em Itacaré ainda não existe 

um grupo, organizado, que lute pelos interesses da comunidade GLBT. Entretanto, 

reconhece que é justamente nesta localidade onde a receptividade GLBT parece ser 

mais tolerante, em razão “quem sabe”, das muitas “tribos de várias partes do Brasil e 

do mundo”, que procuram Itacaré para a atividade turística. Valtércio Costa lembra 

ainda que as festas que as barracas de praia de Itacaré promovem é um forte 

atrativo para o público GLBT. Segundo ele, 2008 será o ano de afirmação do grupo 

gay de Itacaré, base fundamental para se pensar a I Parada da Diversidade daquele 

município. 

 

 

4.4 São Jorge dos Ilhéus: história, literatura, turismo 

 

 

Pelo exposto, é muito fácil concluir que o município de São Jorge dos Ilhéus, 

dentre todos os que compõem a Costa do Cacau, é o que melhor se apropria do 

legado historiográfico que envolve a formação desse território. Com todo esse 

patrimônio histórico e cultural de mais de 470 anos, este município vem apostando 

no turismo como mais uma possibilidade econômica. Com atrativos já elaborados 

para essa atividade, destacando-se além das praias como São Miguel, Havaizinho, 

Cristo, Norte, Mamoã, Pontal, Concha, Sul, Milionários, Cururupe, Batuba, 

Canabrava, entre outras, Ilhéus ainda oferece, além das festas populares, o turismo 

rural nas fazendas de cacau, visitas a Fábrica de Chocolate Caseiro e ao Centro de 

Recuperação do Bicho Preguiça, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
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Cacaueira – CEPLAC, sem falar na Lagoa Encantada, no Rio do Engenho e na 

Estância Hidromineral de Olivença. 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, Ilhéus, em 2000, 

apresentou Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 0,703, alcançando a 

2.935ª posição em relação aos outros municípios do Brasil e a 22º na Bahia. De 

acordo ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, o 

município está entre as regiões consideradas de médio desenvolvimento.  Segundo 

ainda o mesmo Atlas, Ilhéus tem uma taxa de analfabetismo em torno de 24% e da 

cada mil crianças nascidas vivas, 38,5% morrem antes de completar um ano. A 

renda per capita de R$ 170,22. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE sinaliza que o Produto Interno Bruto - PIB a preços correntes do município, 

em 2004, foi de R$ 1.853,02 milhões. Ainda segundo este instituto o PIB per capita 

no período foi de R$ 8.374 mil. 

A cidade é considerada a porta de entrada para essa região e o município 

possui diversos acessos rodoviários, tanto estadual como federal. Segundo o IBGE, 

em 2007 o município de Ilhéus contava com 220.144 habitantes.  Com uma área de 

1.712 km quadrados, distante 456 km de Salvador, Ilhéus possui tipo climático 

tropical úmido, com temperatura média anual em torno de 24,3ºC. Dispõe de 

aeroporto que recebe vôos domésticos regulares de grande porte, e conta com um 

porto marítimo internacional, com capacidade para receber navios de grande 

calado, inclusive cruzeiros marítimos (BAHIA, 2002).  

Sobre as atracações de navios de turismo no Porto do Malhado, em Ilhéus, 

Souza et al (2006, p.27) comentam: 
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No verão de 2005/2006, Ilhéus recebeu importantes transatlânticos, como o 
Costa Vitória, Costa Romântica, Island Istar, Mistral, Concorde Plaza, 
Alexander V. Humboldt, Armonia e Delphin, que totalizam 26 escalas. A 
chegada desses navios em Ilhéus tem movimentado a cidade, porque traz 
uma quantidade significativa de turistas de vários países. A receita gerada 
dessas escalas de navios no município fica em torno de 1,7 milhões de 
dólares. 

 

Por atividades como essas é que nos últimos anos o turismo ilheense 

vem se destacando em nível regional.  O município apresentou a terceira receita 

turística estadual. Na microrregião de Ilhéus-Itabuna, o maior parque hoteleiro 

encontra-se em Ilhéus (REIS, 2004).   

Possui uma bem estruturada rede hoteleira, com aproximadamente 4.800 

leitos ofertados, distribuídos em três resorts, 23 hotéis, 87 pousadas e dois 

campings. No âmbito do transporte turístico, operam regularmente no aeroporto local 

três grandes companhias aéreas, com vôos diários, e um intenso fluxo de transporte 

rodoviário, através de dez empresas de ônibus estaduais, interestaduais e 

municipais (REIS, 2004).  

No entender de Queiroz citado por Cerqueira (2002, p. 74) a atividade 

turística ilheense ainda não conseguiu promover uma nova dinâmica à 

economia municipal, pela inexistência de articulação entre o turismo, economia, 

cultura e sociedade local. A ausência de planejamento estratégico prévio e a 

reduzida atuação do Estado como provedor e, ou, regulador, eliminando os 

atuais pontos de estrangulamento, são considerados problemas graves presentes 

em Ilhéus, dado que "o fomento a equipamentos turísticos individualmente,..., não 

promoverá, por si só, um novo dinamismo a esta zona”.  Analisando esse contexto 

Fontes (2001, p. 89) assinala: 

Ilhéus, como destino turístico, apresenta vantagens comparativas no seu 
conjunto de recursos naturais, históricos e culturais que tornam a localidade 
um dos destinos mais procurados do estado, perdendo, em posição, 
somente para Salvador e Porto Seguro, mas não suficiente para aumentar 
significativamente sua demanda, nem satisfazer o empresariado local. 
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Essa situação fica mais evidenciada quando se observa as dificuldades 

encontradas pelos agentes receptivos de turismo do município de Ilhéus. Santos 

(1999) constatou que o litoral firma-se como o maior atrativo da cidade. Do 

universo total dos agentes de turismo pesquisado, 20% consideraram as praias 

ótimas, 60% boas e 20% regulares. No entanto, os demais atrativos turísticos, 

como a Lagoa Encantada, o Rio do Engenho, as Fazendas de Cacau e o 

patrimônio histórico/cultural e sacro foram avaliados como estando em condições 

desfavoráveis à realização do turismo de qualidade. De todos os agentes 

receptivos, 80% consideraram a falta de opção noturna a principal dificuldade 

encontrada na venda do “destino Ilhéus”. Na pesquisa, a má infra-estrutura foi 

citada por 60% das agências pesquisadas. Falta de conscientização popular, 

ausência de investimento no setor e preços elevados, foram citados por 20% dos 

agentes turísticos entrevistados.  

O maior emissor de turistas para Ilhéus é o mercado brasileiro. Segundo 

pesquisa realizada durante a alta estação de 2006 (fevereiro), através da 

metodologia não-probabilística aleatória, foram aplicados questionários a 140 

entrevistados, constatou-se que 98,56% eram de brasileiros e 1,44% de 

estrangeiros. Desse universo pesquisado, 25,18% eram procedentes do estado da 

Bahia, 28,06% de Minas Gerais e 21, 58% do Distrito Federal. O sexo masculino 

era maioria, 52,18%, enquanto 47,82% eram do sexo feminino. Em relação a faixa 

etária, constatou-se que 33% possuíam de 36 a 45 anos e 26% entre 26 e 35 

anos. No que diz respeito ao nível de escolaridade os dados comprovaram que 

65% possuíam pelo menos o ensino médio. Em relação ao estado civil, 65% 

disseram ser casados. Cerca de 65% estavam visitando o município pela primeira 

vez. Em média a população entrevistada tinha renda igual a R$ 2.782,44, ficando 
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12,94 dias na cidade, tendo um custo médio de R$ 316,00 com transporte, 

gastando em média R$ 63,10 com despesas de viagem diariamente (SANTANA et 

al, 2006). 

Perfil semelhante também tem o turista que visita Ilhéus na baixa estação, 

segundo Rodrigues et al (2005), ao analisar o perfil turístico de Ilhéus na baixa 

estação de 2004 (mês de julho), através de questionários aplicados a 186 turistas, 

também através do critério de exaustão para a amostragem, constatou-se que 

33,87% eram do estado da Bahia, 20,43% do Distrito Federal e 17,20% de Minas 

Gerais. A maioria, 51,08% do sexo masculino. Quanto à escolaridade, 86,02% 

disseram possuir o ensino médio, enquanto que 60,76% assinalaram que viajaram 

para Ilhéus em busca de recreação. 

O confronto dessas duas pesquisas, entre outras constatações, sinaliza que a 

atividade turística de Ilhéus ainda não alcançou plenamente sua capacidade, não se 

abrindo, por exemplo, ao mercado internacional, indicando a falta de planejamento 

na atividade por parte do trade. Por outro lado, os dados sócio-econômicos 

apresentados demonstram a necessidade de se buscar para o município atividades 

econômicas mais rentáveis, inclusivas e socialmente justas. 

Na contra-mão das tendências mundiais do turismo e alheio à 

potencialidade do segmento GLBT, em Ilhéus, a única iniciativa em se criar um 

atrativo para tal público não logrou sucesso. Em meio a uma campanha de 

marketing mal elaborada, proposta indefinida, sem planejamento, mão-de-obra sem 

qualificação e empreendedores pouco preparados, surgiu, em 2006, “o primeiro 

meio de hospedagem explicitamente destinado ao público GLS”, o Resort Jardim 

Atlântico29, que por problemas de gestão, ainda no primeiro semestre daquele ano, 

                                                           
29

 http://mixbrasil.uol.com.br/roteirao/cidadesmix/resort/turismo_gay.shtm 



105 

 

abandonou tal proposta.  

Segundo o professor do mestrado em cultura e turismo, Marco Aurélio Ávila, 

a visita técnica que fez ao hotel, neste mesmo período, com os alunos da disciplina 

Lazer, turismo mundial e sistema hoteleiro, do curso de graduação em Língua 

estrangeira aplicada as negociações internacionais – LEA, da UESC, evidenciou 

uma série de equívocos, que a seu ver, contribuíram decisivamente para o 

insucesso da iniciativa, entre elas a ausência de planejamento para sua 

implementação, a equivocada estratégia de marketing utilizada na promoção do 

referido meio de hospedagem e, sobretudo, a visão preconceituosa dos 

empreendedores em relação ao público GLBT, presente nos comentários e 

descrições das atividades realizadas no hotel. 

Também merece ser destacado a completa falta de informações sobre o 

segmento GLBT nas atividades turísticas de Ilhéus por parte tanto do órgão 

municipal de turismo, a Secretaria Municipal de Turismo - SETUR, quanto da 

Associação De Turismo de Ilhéus - ATIL, entidade que representa o setor hoteleiro 

do município. Em entrevista concedida em 26/02/2008, a assessora técnica da 

secretaria, Sra. Aidê Suzart Espírito Santo, afirmou não existir nenhum 

levantamento ou qualquer outra informação naquele órgão a respeito de turismo 

GLBT no município. Disse da importância da Parada da Diversidade para a 

atividade turística de Ilhéus, embora a SETUR não possuísse quaisquer dados a 

respeito do evento, mas podia afirmar que “empiricamente” tal atividade 

movimentava os serviços de turismo da cidade no período de sua realização. 

Do mesmo modo, o representante da ATIL, Sr. Ricardo Miyazato, proprietário 

do Hotel Praia Bela, em entrevista na mesma data, disse que os hotéis filiados à 

Associação não possuíam nenhuma orientação específica para lidar com o 
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segmento GLBT, embora reconhecesse que tal público vinha se firmando como um 

segmento atraente para o seu tipo de negócio e para nos associados da ATIL. Disse 

também que a Associação não possuía nenhuma informação sobre a 

movimentação turística no período da Parada da Diversidade, embora 

reconhecesse que a cidade fica mais movimentada no período. 

Talvez seja por atitudes como essa, aliada a falta de planejamento, mão de 

obra especializada e ausência de recursos para investimentos, que a atividade 

turística em Ilhéus ainda apresenta resultados incipientes. Segundo EMBRATUR 

(2005), na projeção da receita com o turismo para o estado da Bahia em 2007, de 

cada US$ 1.458,99 que entrar no Estado, US$ 804,28 ficaram em Salvador, US$ 

393,93 em Porto Seguro e apenas US$ 102,13 em Ilhéus, o restante nos demais 

destinos. 

 

 

4.5 Canavieiras: “Canes para os íntimos” 

 

 

Canavieiras está localizado na Costa do Cacau, região sul da Bahia e dista 

596 km de Salvador. Segundo o IBGE sua população em 2007 era de 35.743 

habitantes, possui uma área de 1.376 km², de tipo climático tropical úmido, com 

temperatura média de 24,5ºC. É cortado pelas rodovias BA-001 e a BA 270. Limita-

se com Ilhéus, Una, Santa Luzia, Mascote, Belmonte e com o oceano Atlântico 

(BAHIA, 2002). 

Segundo Farias (2006) o município, que possui sete ilhas marinhas e várias 

fluviais, é banhado pelos rios Cipó, Pardo e Salsa, além do oceano Atlântico e têm 
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mais de doze mil hectares de exuberantes bosques espalhados pela malha 

estaurina destes rios e praias como a Norte, Barra, Barra do Albino, Patipe, Costa e 

Atalaia, entre outras.  

Essa região está protegida por dispositivos legais na esfera estadual, que a 

transformou em área de preservação permanente, estando assinaladas as 

ocorrências de espécies ameaçadas de extinção como o Caranguejo-uça (Ucides 

cordatus), o Guaiamu (Cardisoma guanhumi) e várias tartarugas marinhas. 

Além desta riqueza ecológica, Canavieiras também é rica de história: o ano de 

1700 é considerado o começo da sua povoação. Na época o município fazia parte 

da capitania de São Jorge dos Ilhéus. Mesmo sendo o donatário das terras, um 

português, Jorge Figueiredo, as terras situadas na foz do rio Pardo (antes Patipe) 

permaneceram por muito tempo despovoadas de brancos. Com o desmembramento 

de Ilhéus, em 1833 o território passou a ser chamado de Imperial Vila de 

Canavieiras e ainda neste século passa a criar novos núcleos populacionais visando 

a colonização e expulsão dos índios que ali habitavam, além da exploração de 

metais preciosos descobertos na ocasião (SALES, 1981).  

O início do povoamento se deu com a chegada de um grupo, sobretudo de  

portugueses, fugidos de índios de outras regiões que estavam em busca de 

melhores terras para suas lavouras. Eles chegaram em um local conhecido como 

Poxim30 e ali construíram uma capela para São Boaventura, cuja imagem fora 

encontrada na praia. Em torno da área foi crescendo um povoamento organizado, 

que logo se expandiu pelas adjacências (BAHIA, 2002).  

A economia no período colonial em Canavieiras ocorreu como na maioria dos 

municípios colonizados: a presença dos portugueses que usavam a violência para 
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 Em Tupi, “coisa feia e ruim”. 
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expulsar os índios, quando estes se rebelavam para não perderem suas terras nem 

serem escravizados, seguido da exploração predatória da primeira riqueza 

identificada como o pau-brasil, depois da cana-de-açúcar para atender aos 

interesses da metrópole. 

Hoje, a cidade calma, arborizada, possui mais de trinta casarões centenários 

dos séculos XVIII e XIX, restaurados, num espaço denominado Sítio Histórico 

Governador Paulo Souto, reurbanizado com calçadões, coreto, praça de eventos, 

bares, restaurantes, lojas de artesanatos e iluminação de época, transformando-se 

assim no local de maior visitação pelos turistas e nativos. 

Os dados do primeiro censo cultural do estado da Bahia, realizado pela 

Secretaria de Cultura e Turismo, apontam que o parque hoteleiro de Canavieiras 

registra 1.643 leitos e, de acordo à Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais do Estado da Bahia e IBGE, o PIB a preços correntes do município em 2004 

foi de R$ 99,24 milhões, sendo 23,24% do setor agropecuário, 23,55% da indústria e 

53,21% de serviços. O PIB per capita foi de R$ 2.719 mil (BAHIA, 2007).  

Entretanto, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil sinaliza quem em 

2000, 31,2% da população de Canavieiras era de analfabetos e de cada mil crianças 

nascidas viva, 51,1% morreriam antes de completar um ano. O Atlas mostra ainda, 

que neste mesmo período, 20% dos mais ricos de Canavieiras detinham 64,8% de 

toda sua riqueza, enquanto os 20% mais pobres, 2,3%. Sua renda per capita era de 

R$ 120,98. 

No que diz respeito ao IDH, em relação ao Brasil, o município apresenta uma 

situação ruim, é 3.940º colocado entre todos os municípios do país, ou seja, 71,5% 

das municipalidades brasileiras estão em melhor situação. Com IDH de 0,639, 

Canavieiras ocupa a 140º posição. 
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Como já foi dito, é creditado a Canavieiras o título de berço da cacauicultura 

regional. Também já foi um importante entreposto comercial da Costa do Cacau, em 

seu porto, movimentado por cargueiros do Loyd Brasileiro e por hidroaviões que 

transportavam pessoas, escoou madeira (pau-brasil), cana-de-açúcar, café, 

diamantes e cacau, entre outros, recebendo produtos e escravos que movimentaram 

toda a região no século XVIII (FREITAS, 2001). 

Com a crise da cacauicultura o município, que tem como atividade de 

subsistência o coco, a piaçava, a pecuária e de pequena monta laranja, abacaxi, 

mandioca, milho, banana e café, tem apostado na carcinicultura31, em dois grandes 

projetos de criação de camarões voltados para exportação e, dado a suas belezas 

naturais e seu valioso patrimônio arquitetônico e cultural, no turismo. 

Para a EMBRATUR (2006) Canavieiras é um espaço ecológico e maior centro 

pesqueiro natural de robalo, em ilhas como a de Atalaia, situada em frente à cidade, 

que tem 14 km de praia continua, coqueirais e áreas de manguezal que abrigam 

garças, papagaios, periquitos e andorinhas, o ciclo da cadeia alimentar é mantido 

por conta da presença de diversas espécies marinhas e fluviais. 

Possui ainda eventos turísticos já consolidados como o torneio Royal 

Charlotte, que integra o Campeonato Baiano de Peixe de Bico, que escolhe o 

grande vencedor da pesca desportiva e oceânica do Estado. Composto por quatro 

etapas, sendo duas delas realizadas em Salvador e as demais em Canavieiras. O 

campeonato reforça a pesca ecologicamente correta, já que os participantes têm de 

libertar os marlins que estão abaixo do peso permitido. O torneio também tem uma 

importância social. De um modo geral, o valor arrecadado com as inscrições é 

convertido em benefícios à comunidade. Por conta dessa atividade, Canavieiras é 
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sempre mencionada em sites de pesca esportiva como lugar paradisíaco e uma das 

principais bacias do mundo para a pesca do marlin azul (CARVALHO, 2005). 

Também são destaques no calendário turístico do município o Festival 

Nacional do Caranguejo que mobiliza toda a cidade e região, acontecendo 

anualmente, na primeira quinzena do mês de setembro; a festa de Bom Jesus dos 

Navegantes, em 01 de janeiro, evento de cunho religioso, marcado pela procissão 

terrestre e fluvial; as festividades da Capelinha, que ocorre no dia de Reis, com 

apresentação de ternos de reis; a festa de São Sebastião, de 11 a 20 de janeiro, 

iniciado com a colocação do mastro de São Sebastião; o Carnaval, com presença de 

trios elétricos, blocos e bandas e o Reveillon Popular, que ocorre na praia da Costa, 

31 de dezembro. 

Entretanto, as possibilidades da atividade turística em Canavieras ainda são 

bem mais amplas. Nesse sentido, Carvalho (2005, p. 87), sinaliza: 

 
Embora o turismo de Canavieiras esteja voltado para o ecoturismo - como 
consta no Plano de Desenvolvimento Urbano (PDU), de 1999 -, o município 
também apresenta um rico conjunto de elementos que o elevam à 
categoria de espaço em potencial para o desenvolvimento do turismo 
cultural. São histórias, costumes, experiências e edificações que só 
contribuem para transformá-lo em um local de importância singular. 

 
 
 Essa riqueza de possibilidades não só amplia a certeza da potencialidade 

turística do destino como demonstra que, economicamente, o turismo tem muitas 

possibilidades de expansão. 

Pelas suas belezas naturais, gastronômicas e esportivas Canavieiras se 

apresenta como pólo receptor de turismo como “o destino mais charmoso da Costa 

do Cacau” (BAHIA, 2002). Desde os anos de 1990, lastreada ações de marketing, 

campanhas publicitárias chamaram a atenção para o local com um slogan que até 

hoje está no imaginário das pessoas que procuram pela cidade: Canes para os 

íntimos, numa alusão direta ao badalado balneário francês. 
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Na tentativa de caracterizar os turistas que visitam Canavieiras, técnicos do  

NTT, da UESC, em pesquisa realizada em fevereiro de 2004 (alta estação), através 

de aplicação de 183 questionários, através de processo não-probabilístico simples, 

chegaram a seguinte conclusão: 

• 53,37% dos turistas eram residentes no estado da Bahia; 

• 23,31% tinham faixa etária entre 31 e 40 anos;  

• 49,08% dos entrevistados hospedavam-se em casas de parentes ou amigos 

e 16,56% em pousadas; 

• 50,92% tinham escolaridade de ensino médio e 33,74% superior completo; 

• 57,67% estavam visitando o município por motivo de lazer e recreação; 

• 40,08% possuíam renda entre R$ 1.000,00 e 3.000,00 (RODRIGUES, 

FREIRE e CASIMIRO FILHO, 2004). 

Segundo ainda Rodrigues, Freire e Casimiro Filho (2004b), a maioria dos 

turistas que visitam Canavieiras neste período avalia como satisfatório os serviços 

oferecidos no município, bem como a qualidade ambiental de suas praias.  

Embora não possua nenhum estabelecimento turístico ou atividade turística 

direcionados, especificamente, ao público GLBT, Canavieiras possui um grupo de 

ativistas voltado para a causa. Segundo o Jornal Tabu, no, 743, edição da 1ª. e 2ª. 

quinzenas de junho de 2007, o grupo gay de Canavieiras é entidade de utilidade 

pública municipal. E associada à ABGLT desde janeiro de 2005. Em dezembro de 

2006 foi reconhecida pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas na 

luta pelos direitos de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e transgêneros.  
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4.6 A experiência intercultural de Itacaré 

 

 

Como Já sinalizado, Itacaré é um dos municípios que, também, compõem a 

zona turística “Costa do Cacau”, no sul da Bahia. 

Etimologicamente, não existe um consenso sobre a palavra Itacaré.  Para 

alguns “pedra redonda”, “pedra bonita”, para outros “rio ruidoso” e “diferente”. 

Limitando-se com os municípios de Ilhéus, Maraú, Aurelino Leal, Uruçuca, Ubaitaba 

e com o Oceano Atlântico 

O município não possui, apenas, como se verá a seguir, uma privilegiada 

situação geográfica, mas também, muitos anos de história. 

Situado a 428 km de Salvador, às margens do rio de Contas, tem uma área 

de 746 km² e, originou-se, por volta de 1720, a partir de uma aldeia indígena, 

quando os jesuítas construíram uma igreja em louvor a São Miguel (BAHIA, 2002). 

   Com mais de vinte praias, Itacaré possui rios, cachoeiras, manguezais, 

fazendas de cacau, de coco, remanescentes de quilombos, índios, negros, brancos 

e uma grande reserva de Mata Atlântica - ecossistema elevado em 1991 pela 

UNESCO32 à categoria de Reserva da Biosfera. Ganhou maior visibilidade turística 

a partir de 1998 quando foi concluída a rodovia BA-001, com extensão de 65 km, 

conhecida como Estrada-Parque, que liga o município a Ilhéus. Segundo o IBGE o 

censo de 2007 assinalou a existência de 24.720 pessoas em Itacaré.  
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Possui uma Área de Preservação Ambiental – APA Itacaré/Serra Grande, 

com cerca de 16 mil hectares e 28 km de faixa litorânea, criada em 1993. Além 

desse patrimônio natural, o espaço urbano de Itacaré também merece destaque. Os 

antigos casarões, restaurantes, cabanas de praias, pizzarias, lanchonetes e os 

inúmeros bares noturnos, sobretudo na alta estação, compõem uma animada vida 

noturna.   

Nesse ambiente, interage com os residentes, os visitantes interessados em 

conservação da natureza, gastronomia, artesanato, tradições folclóricas e culturais, 

ecoturismo, surf, cavalgada, capoeira, rafting, duck, reggae, hip-hop, forró, 

mergulhos, windsurf, tirolesa, parapente e outras tantas práticas.  

Dados do relatório da HVS International, realizado a pedido do Instituto de 

Turismo de Itacaré – ITI, em 2005, dão conta de que o turismo é a atividade 

econômica mais dinâmica e a que mais gera empregos e renda naquele município. 

O fluxo em meios de hospedagem comercial é estimado em quase oitenta mil 

turistas por ano. São aproximadamente cento e oitenta mil pernoites, o que resulta 

em uma taxa de ocupação anual da ordem de 45%. Para atender a esse fluxo, a 

cidade conta com 97 pousadas e hotéis (com cerca de mil unidades habitacionais); 

cento e dezesseis restaurantes, bares e barracas de praia; quatorze agências de 

receptivo e quase cinqüenta lojas voltadas prioritariamente para os turistas 

(ITACARÉ, 2005). 

Nos meses de maior demanda, são quase duas mil pessoas trabalhando 

diretamente na atividade turística, o que significa que o turismo emprega 

aproximadamente uma em cada três pessoas em idade economicamente ativa da 

área urbana. A hotelaria é a maior empregadora e para cada emprego em pousadas 
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e hotéis, existem 2,4 empregos em alimentação, comércio, passeios e 

entretenimento (ITACARÉ, 2005).   

No entanto, em sua maior parte, as empresas de alojamento são de 

pequeno porte. Apenas 8% dos meios de hospedagem possuem mais de vinte 

unidades habitacionais (sendo que o maior tem apenas trinta e quatro quartos) e 

62% deles têm até dez quartos. Em linhas gerais, essa característica resulta em 

baixa capacidade de investimento em promoção e comercialização, assim como em 

pouca experiência gerencial de proprietários e operacional de funcionários.   

Curiosamente, apesar de todo esse movimento com a atividade turística, e 

de ser, entre os destinos analisados nesta pesquisa o que mais atrai turistas, 

Itacaré, dentre os três municípios analisados, foi o que menor renda per capita 

apresentou em 2000, apenas R$ 84,70 (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO DO BRASIL, 2000). 

Ainda segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, as 

diferenças não se esgotam por aí. Itacaré, entre os três municípios analisados é o 

que possui o pior IDH: 0,588, ocupando a 4.856ª posição. Em todo o país, apenas 

11,8% dos municípios estão em posição igual ou inferior a Itacaré.  Em relação ao 

estado da Bahia a situação também não é nada animadora: Itacaré ocupa a 341ª 

posição no índice de desenvolvimento humano e apenas 18,1% dos municípios 

baianos estão em posição igual ou pior à do destino de maior atratibilidade turística 

da Costa do Cacau.  O PIB a preços correntes também é o menor entre os 

municípios analisados neste trabalho. Segundo o IBGE, em 2004, o PIB de Itacaré 

foi de R$ 52,52 milhões. O PIB per capita de R$ 2.934 mil. 

As distorções ficam mais visíveis se tomarmos outros indicadores. Em 

2000, de cada mil crianças nascidas vivas 65,0% morreram antes de completar um 
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ano. Nesse mesmo período 43,0% da população era analfabeta. Como se vê, em 

relação a Ilhéus e Canavieiras, nesses índices, Itacaré também apresenta as piores 

taxas. 

 

Entretanto, Itacaré, dentre os municípios aqui analisados, é o que recebe o 

turista de maior poder aquisitivo e o de maior escolaridade. Do universo de turistas 

que visitaram tal destino em julho de 2006, a renda média foi de R$ 3.245,13. 

Quanto a escolaridade, 45,3% dos turistas que visitam Itacaré possuem curso 

superior completo e 20,5% superior incompleto (SANTANA  et al., 2006). 

A diversidade pode ser a maior característica de Itacaré.  Em seus sete 

bairros, que segundo o site Itacaré33, “cada um deles concentrando pessoas, 

histórias e tradições [...]” foram constituídos num verdadeiro “hibridismo cultural” 

(CANCLINI, 2003), através da interação coletiva e cotidiana de valores 

eurocêntricos, indígenas e africanos que por séculos estão construindo a identidade 

da população residente. Provas disso são manifestações como a tradicional festa 

em louvor a São Miguel Arcanjo, padroeiro católico do município, a transmissão de 

saberes dos remanescentes de quilombo, as rodas de capoeira regional dos grupos 

“Luanda”, “Filhos de Zumbi” e “Tribo do Porto”, os rituais dos terreiros de candomblé 

ou as ações ecológicas como a da organização não governamental Yonic34 na 

reciclagem do lixo e, sociais, como a do travesti Miréia que “[...] mantém com 

recursos próprios uma escola para quarenta adultos analfabetos no bairro Porto de 

Traz.” 35  

Essa pluralidade local é enriquecida com a chegada de turistas. Em 

pesquisa realizada em julho de 2004 pela Secretaria Estadual da Cultura e Turismo 
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 www.itacare.com.br 
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 www.yonic.com.br 

35
Disponível em: http://gonline.uol.com.br/livre/turismog/turismog.asp?UF=&IdCidade=22. 
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do Estado da Bahia, num projeto conjunto com o PRODETUR e do BNB (BAHIA, 

2004), através de 106 questionários aplicados em locais como o Terminal 

Rodoviário, hotéis e pousadas do município e na BA-00136, constatou-se que do 

universo de turistas que visitavam Itacaré, 88,7% eram brasileiros (São Paulo 

10,4%, Minas Gerais 10,4%, Rio de Janeiro e Distrito Federal com 6,6% cada) com 

renda mensal superior a vinte salários mínimos e 11,3% provenientes da França, 

Estados Unidos e Inglaterra, cuja renda média detectada foi de US$ 2.785,00. De 

predominância masculina (65,1%), com idade média de trinta e três anos, 

escolaridade, em sua maioria de nível superior e médio, permanecendo entre sete e 

oito dias, a depender das razões que motivaram a viagem se a negócios ou a 

passeio, respectivamente. Tais diferenças e diversidades ficam mais evidenciadas 

diante dos detalhamentos dos resultados da referida pesquisa, sobretudo quando 

comparamos as informações referentes à escolaridade, ocupação principal, 

motivação e fator decisório da viagem dos entrevistados.  

Num mesmo ambiente, diferentes turistas, independentes de atuarem como 

industriais ou industriários, comerciantes ou comerciários, estudantes, funcionários 

públicos ou profissionais liberais, estão interessados em ecoturismo, nos atrativos 

naturais, no turismo de aventura ou no patrimônio histórico cultural do destino, tal 

como os autóctones, que ao mesmo tempo em que fazem parte de um dos grupos 

de capoeira ou do candomblé da localidade, têm preocupações turísticas, 

ecológicas ou sociais, alguns devotos de São Miguel Arcanjo, outros, ou 

concomitantemente, cultivam hábitos indígenas ou quilombolas, independente de 

classe, gênero ou etnia, tal como assinalou Stuart Hall (2001, p.14) ao analisar a 

questão identitária da “pós-modernidade”:  
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117 

 

     

 
 
 
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. 
 
 

Há, portanto, dentro dos “sujeitos-pós-modernos” “identidades 

contraditórias” que a todo o momento direcionam suas identificações, transformando 

as identidades em “celebrações móveis”, “políticas”, exigência do caráter da 

“globalização” e da “modernidade tardia”, que têm dado às sociedades 

características de “mudança, rápida e permanente” (HALL,2001), tal como parece 

estar ocorrendo com Itacaré. 

Não obstante, como se sabe, os “estudos culturais” do início desta década 

e final da década passada apontavam como um dos sinais da crise da modernidade 

a desconstrução da sociedade “universalista” que por muitos anos sustentou um 

modelo de regulação social baseada na hegemonia dos valores das maiorias 

étnicas, religiosas e de maior potencial econômico (CANCLINI, 2003). 

Por conta da crise emergiram reivindicações que objetivavam um novo 

modelo de sociedade, cuja transição ocorreria a partir da mudança de paradigmas: 

do político, que sustentou o modelo “moderno”, para o “ético” como modelo de 

regulação das relações sociais e de simetrização das relações interpessoais” 

(SEMPRINI, 1999, p.163), sustentáculo para “uma busca de um consenso com ares 

de ecumenismo, respeitoso a todas as sensibilidades, tratando os indivíduos com a 

mesma consideração e a mesma cortesia”, independente, por exemplo, de aspectos 

como os lingüísticos ou dos comportamentos sexuais” (Idem, p.162).  

Para o sociólogo francês Alain Touraine, que tem se debruçado sobre a 
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contemporaneidade na América Latina, este cenário é denominado de 

multiculturalismo, pois “[...] o sujeito está presente em todos os lugares em que se 

revela a vontade do ser, ao mesmo tempo, memória e projeto, cultura e atividade” 

(TOURAINE, 1997, p.303). Assim sendo, a liberdade do sujeito será construída em 

relação com o outro, com a alteridade, na busca do reconhecimento, na sua 

universalidade e na sua particularidade. Esta então seria a instrumentalização da 

multiculturalidade. 

Porém, segundo a cientista política estadunidense Ellen M. Wood (2003) 

“em vez das aspirações universalistas do socialismo e da política integradora da luta 

contra a exploração de classe, temos uma pluralidade de lutas particulares isoladas 

que terminam na submissão ao capitalismo” que, essencialmente, como se sabe, é 

constituído pela exploração de classe, num processo totalizador e cruel, submetendo 

toda a vida social “às exigências abstratas do mercado por meio da mercantilização 

da vida e de todos os seus aspectos”, tornando “ridículas todas as nossas 

aspirações à autonomia, à liberdade de escolha e ao autogoverno democrático” 

(WOOD, 2003, p. 223). 

Embora, não se aceitem plenamente as considerações de Wood, considera-

se aqui que o relacionado com a visão conflitiva das relações entre grupos (lutas 

particulares isoladas) e entre esses contra a exploração capitalista é um aspecto 

relevante que tornaria mais suave ou mais “pacífico” o conceito de 

multiculturalidade, sendo que, neste sentido torna-se necessário construir ou adotar 

um conceito que leve em conta o processo de relações históricas, políticas e 

econômico-sociais da região objeto desse trabalho. 

Pelo exposto, levando em consideração o contexto da América Latina e 

especificamente o de Itacaré, interessa mais utilizar neste trabalho outro conceito, o 
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de interculturalidade, em razão de poder explicar melhor os processos políticos, 

culturais e econômicos do segmento turístico em estudo e da própria história sócio-

política dessa região, assim como sua realidade concentradora de riqueza e 

promotora de desigualdades sociais, pois concordamos que 

 

 [...] de um mundo multicultural [...] passamos a outro, intercultural e 

globalizado. Sob concepções multiculturais, admite-se a diversidade de 

culturas, sublinhando sua diferença e propondo políticas relativas de 

respeito, que freqüentemente reforçam a segregação. Em contrapartida, a 

interculturalidade remete à confrontação e ao entrelaçamento, àquilo que 

sucede quando os grupos entram em relação de trocas. [...] 

multiculturalidade supõe aceitação do heterogêneo; interculturalidade 

implica que os diferentes são o que são, em relações de negociação, 

conflito e empréstimos recíprocos (CANCLINI, 2005, p.17, grifos 

nossos). 

 

Em Itacaré, esse comportamento intercultural fica mais evidenciado a partir 

da recente iniciativa conhecida como um “movimento intenso para transformar 

Itacaré em um point gay do país e, talvez, do mundo”.   

Segundo Raniere (2006, p. 2), “esse movimento conta com o apoio de 

Renato Murad, surfista, empresário e referência gay da cidade, que com o apoio da 

comunidade criou o selo “Welcome GLS People”, estampado em todo comércio 

GLS da região” que certifica estabelecimentos gay friendly como o da “transexual 

Bianca, que vende moda praia e alternativa, para todas as ocasiões e sexo” numa 

das principais ruas do comércio local; a empresa “São Miguel Aventuras” 

especializada em esportes radicais e no atendimento ao público gay; bares e 

restaurantes como “Bar da Joelma”, “Restaurante e Pizzaria Beco das Flores” e “La 

in” entre outros e, meios de hospedagem explicitamente receptivos ao público GLBT 

como as pousadas “Nainas” “da Concha”, “Casa Grande” e “Shambhala”. 
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Desse modo, esse cenário vem corroborar com a certeza de que da 

fragmentação das paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade apontadas por Stuart Hall (2001) e que sustentou a concepção da 

multiculturalidade, passamos a um outro estágio, onde, na interação social – espaço 

em que o turismo também se insere – as diferenças passam a ter status de 

patrimônio e poder de barganha, como se percebe em Itacaré. 
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5. A COSTA DO CACAU COMO DESTINO GLBT: BREVE ANÁLISE ATRAVÉS 

DA TÉCNICA DAFO 

 

 

DAFO é o acróstico das palavras Debilidades, Ameaças, Fortalezas, 

Oportunidades e vem do original inglês SWOT (Strenghths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats). Essa técnica foi desenvolvida nos anos de 1960 nas 

escolas estadunidenses de Administração, e objetiva definir estratégias para manter 

pontos fortes, reduzir a intensidade de pontos fracos, aproveitando oportunidades, 

protegendo-se de ameaças em negócios, ambientes e cenários econômicos. 

Segundo Terapanoff (2002) a idéia da análise SWOT já era utilizada há mais 

de três mil anos.  Para Danca (2008), tal análise constitui um passo importante no 

planejamento e seu valor é freqüentemente subestimado, apesar da sua 

simplicidade. O papel desta análise é coletar as informações decorrentes da análise 

ambiental e separá-lo em questões internas (debilidades e fortalezas) e questões 

externas (oportunidades e ameaças). 

No entender de Bigné et al (2000), citado por Costa (2006), a técnica DAFO é 

muito útil como ferramenta de análise comparativa e sistêmica das variáveis internas 

e externas à organização, capaz de sintetizar e cruzar informações necessárias para 

a tomada de decisões mercadológicas. 

De acordo a Ancín (2006) as oportunidades são os fatores externos, não 

controláveis, que favorecem ou podem favorecer o cumprimento das metas e dos 
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objetivos do empreendimento em estudo. As ameaças, também são de natureza 

externa e de igual modo, não controláveis, que prejudicam ou podem prejudicar tais 

metas. Já as fortalezas, ou pontos fortes, são os fatores de natureza interna, 

próprios do empreendimento, que favorecem ou podem favorecer o cumprimento 

dos objetivos propostos. E as debilidades, ou pontos fracos, dizem respeito aos 

fatores internos que prejudicam ou podem prejudicar as finalidades da iniciativa. 

Entretanto, ainda que autores como Hooley, Saunders e Piercy (2001) 

sinalizem que a identificação de oportunidades e fortalezas são pré-requisitos 

fundamentais para a definição de segmentos-alvo no mercado consumidor, Ancín 

(2006), chama a atenção para o fato de que os conceitos de oportunidade, ameaça, 

fortaleza e debilidade são julgamentos  essencialmente muito coloquiais e por conta 

dessa característica podem ser utilizados incorretamente, além de oferecer um 

recorte temporal, de certo modo,  limitado.  

Em razão dessas particularidades, quando o estudo solicita uma maior rigidez 

científica, é fundamental que suas matrizes e seus resultados sejam submetidos a 

outras técnicas. Uma delas é a Delphi, disseminada no começo dos anos de 1960 

com bases nos trabalhas dos pesquisadores da empresa estadunidense Rand 

Corporation (RUSCHMANN, 2002). Segundo Martino (1993) citado por Wright e 

Giovinazzo (2000) o objetivo geral dessa técnica era desenvolver uma metodologia 

para aprimorar a opinião de especialistas na previsão tecnológica, e consistia em 

submetê-la a avaliação anônima de estudiosos do assunto com o objetivo de validá-

la. 

De todo modo, como um dos objetivos desse trabalho é tentar demonstrar 

que a Costa do Cacau poderá se tornar um destino turístico para o público GLBT, a 

técnica DAFO se apresenta como um instrumento, simples e didático, capaz, por 
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conta da sua técnica, de mapear um cenário e ao mesmo tempo propor sugestões, 

levando em consideração aspectos relativos ao seu entorno externo e interno, 

“sintetizando informações diversificadas de natureza qualitativa e quantitativa” 

(FERRELL et al 2000, p. 63). Este exercício, decerto, produzirá informações que 

poderão ser facilmente assimiláveis para boa parte dos operadores do turismo 

regional, razão que justifica a escolha do método neste trabalho.    

Assim sendo, o objetivo desse capítulo é seguir o modelo proposto por Ancín 

(2006) e já testado na área de turismo por trabalhos como o de Wilke (2006), Freitas 

(2005), Machado (2004) e Ávila (2003), sendo que deste último utilizaremos a 

estrutura organizacional do método DAFO, que consiste, inicialmente, em se 

proceder um diagnóstico, com o objetivo de se identificar  as oportunidades, as 

ameaças, as fortalezas e as debilidades da Costa do Cacau como destino GLBT, 

atribuindo-lhes valores, com intenção de se mensurar a importância ou a gravidade 

de tais aspectos, para, ao final, chegar-se à “matriz de avaliação estratégica” 

(AVILA, 2003, p. 144). 

 

 

5.1 Diagnóstico da situação: conhecendo os entornos 

 

 

 Para Ferrell et al (2000), é função da análise DAFO captar as informações da 

análise ambiental e separá-las em assuntos internos (fortalezas e debilidades) e 

externos (oportunidades e ameaças).  Assim, o ambiente interno pode ser 

caracterizado pala posição atual do empreendimento, sinalizando condições de 

vantagem ou desvantagem diante dos competidores, enquanto que o externo, como 
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já sinalizado, demarca uma situação não controlável determinada pelo mercado 

onde o empreendimento está inserido (ANCÍN, 2006). 

 

Quadro 02: Esquema geral da etapa de diagnóstico da situação. 

 

 Análise da situação 
externa 

 Fatores chaves para o 
êxito 

 

MERCADO 

 

 

 
OPORTUNIDADES e 

AMEAÇAS 
 

                                                                                                               

Análise da situação 
interna 

 Perfil do 
empreendimento 

 

EMPREENDIMENTO 

  
PONTOS FORTES e 

FRACOS 
 

 

 

Oportunidades Ameaças 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Pontos fracos Pontos fortes 

 

Fonte: Adaptação de Ancín, 2006.  

 Assim sendo, como se pode deduzir pelo quadro acima, o diagnóstico, por 

princípio, não pode ser muito extenso, antes deve ser um esforço de síntese, e será, 

neste estudo, subsidiado a partir das informações já contidas no escopo deste 

trabalho. Entretanto, como estas informações subsidiarão a formulação de 

estratégias, é necessário, através de um processo apurado de seleção, eleger os 

aspectos mais significativos.  
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Quadro 03: Relação preliminar de oportunidades. 

 

OPORTUNIDADES 
• Visibilidade do público GLBT como segmento econômico  

 

• Poder aquisitivo do público GLBT; 
 

• Preferência do público GLBT por destinos turísticos que oferecem sol e praia, 
com aspectos histórico-culturais e festivos; 

 

• Interesse dos órgãos governamentais em incentivar o turismo GLBT e a 
segmentação de mercado; 

 

• Mensurabilidade, acessibilidade, substanciabilidade e acionabilidade do 
segmento GLBT; 

 

• Implementação de políticas públicas com vistas ao aumento da atividade 
turística no país; 

 

• A capital da Bahia é um dos destinos GLBT mais procurado do país. 
 

 

Quadro 04: Relação preliminar de ameaças. 

 

AMEAÇAS 
• Preconceito para com o público GLBT; 

• Concorrência de outros destinos receptivos ao público GLBT, já consolidados; 

• Ausência de informações sobre as preferências de consumo do segmento 

GLBT; 

• Exigência do segmento GLBT enquanto consumidores turísticos; 
 

• Ausência de programas específicos nas esferas federal e estadual para a 

promoção do turismo GLBT; 

• Sazonalidade do turismo; 
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Quadro 05: Relação preliminar de fortalezas. 

 

FORTALEZAS 
• Infra-estrutura turística da Costa do Cacau; 

• Aspectos históricos, culturais e geográficos da região; 

• A experiência com turismo GLBT e a interculturalidade de Itacaré; 

• A Parada GLBT de Ilhéus; 

• A visibilidade que as ações do Grupo Eros tem proporcionado ao público 

GLBT na Costa do Cacau; 

• A legislação contra a discriminação GLBT de Ilhéus; 

• As marcas Itacaré e Ilhéus; 

• Ilhéus como rota dos cruzeiros marítimos. 

 

Quadro 06: Relação preliminar de debilidades. 

 

DEBILIDADES 
• Despreparo do trade turístico local em relação ao segmento GLBT; 

• A experiência de insucesso do Hotel Jardim Atlântico; 

• Os problemas decorrentes do modelo de turismo de Itacaré; 

• Ausência de políticas públicas para atrair o público GLBT como segmento 

turístico para a região; 

• Promoção insuficiente do destino Costa do Cacau; 

• Infra-estrutura turística da Costa do Cacau; 

  

De posse de tais informações, como já sinalizado, é necessário atribuir 

valores aos dados levantados nas categorias oportunidades, ameaças, fortalezas e 

debilidades, levando em consideração a determinação da sua possibilidade e 
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importância/gravidade, para ao final, selecionar as mais importantes a fim de 

subsidiar uma proposta turística na Costa do Cacau, direcionada ao público GLBT. 

Para esta finalidade, seguiremos o barema proposto por Ancín (2006, p. 186),  

 
A possibilidade se refere ao modo como a oportunidade, ameaça, fortaleza 
ou debilidade se manifesta: com total segurança (valor 3), muito 
possivelmente (valor 2), possivelmente (valor 1) ou raramente (valor 0). A 
outra variável, a importância tem a ver com a impressão subjetiva sobre as 
conseqüências para o cumprimento dos objetivos. A valoração se 
estabelece como se segue: se seguramente o seu cumprimento está quase 
assegurado (valor 3), se incide muito favoravelmente (valor 2), se incide 
favoravelmente (valor 1) ou se sua relevância é praticamente nula(valor 0). 

 

Assim sendo, passamos a valorar os dados selecionados preliminarmente, na 

tentativa de proceder a uma seleção dos aspectos mais relevantes, em suas 

categorias, que ao final subsidiarão as propostas e as sugestões. 

 

Quadro 07: Relação de oportunidades atribuída valores em função da possibilidade 

e importância. 

 

OPORTUNIDADES Possibilidade Importância 

Visibilidade do público GLBT como segmento econômico 3 3 

Poder aquisitivo do público GLBT; 3 2 

Preferência do público GLBT por destinos turísticos que 

oferecem sol e praia, com aspectos histórico-culturais e 

festivos; 

 

2 

 

3 

Interesse dos órgãos governamentais em incentivar o 

turismo GLBT e a segmentação de mercado; 

1 2 

Mensurabilidade, acessibilidade, substanciabilidade e 

acionabilidade do segmento GLBT; 

3 3 

Implementação de políticas públicas com vistas ao aumento 

da atividade turística no país; 

2 1 

A capital da Bahia é um dos destinos GLBT mais procurado 

do país. 

3 2 
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Quadro 08: Relação de ameaças atribuída valores em função da possibilidade e 

gravidade. 

 

AMEAÇAS Possibilidade Gravidade 

Preconceito para com o público GLBT; 1 1 

Concorrência de outros destinos receptivos ao público 

GLBT; 

3 3 

Exigência do segmento GLBT enquanto consumidores 

turísticos; 

3 3 

Sazonalidade do turismo; 3 2 

Ausência de informações sobre as preferências de consumo 

do segmento GLBT; 

2 2 

Ausência de programas específicos nas esferas federal e 

estadual para a promoção do turismo GLBT. 

2 3 

 

 

Quadro 09: Relação de fortalezas atribuída valores em função da possibilidade e 

importância. 

 

FORTALEZAS Possibilidade Importância 

Infra-estrutura turística da Costa do Cacau; 2 2 

Aspectos históricos, culturais e geográficos da região; 3 3 

A experiência com turismo GLBT e a interculturalidade de 

Itacaré; 

 

2 

 

3 

A Parada GLBT de Ilhéus; 2 1 

A visibilidade que as ações do Grupo Eros tem 

proporcionado ao público GLBT na Costa do Cacau; 

 

1 

 

1 

A legislação contra a discriminação GLBT de Ilhéus; 1 1 

As marcas Itacaré e Ilhéus; 3 3 

Ilhéus como rota dos cruzeiros marítimos. 2 3 
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Quadro 10: Relação das debilidades atribuída valores em função da possibilidade e 

gravidade. 

DEBILIDADES Possibilidade Gravidade 

Despreparo do trade turístico local em relação ao segmento 

GLBT; 

3 3 

A experiência de insucesso do Hotel Jardim Atlântico; 1 1 

Os problemas decorrentes do modelo de turismo de Itacaré; 2 2 

Ausência de políticas públicas para atrair o público GLBT 

como segmento turístico para a região; 

3 3 

Promoção insuficiente do destino Costa do Cacau; 3 3 

Infra-estrutura turística da Costa do Cacau; 2 2 

 

Após atribuir valores aos conceitos é necessário, nesta fase do estudo, 

relacionar os pontos que mais se destacam na análise da situação, tendo em vista a 

seleção dos que poderão ser estrategicamente importantes. Para atender a esta 

perspectiva, a ordenação ocorrerá de duas maneiras distintas: segundo as 

possibilidades e em função da sua importância/gravidade. Inicialmente o 

ordenamento ocorrerá em função das possibilidades de ocorrência. 

 

Quadro 11: Relação de oportunidades segundo sua possibilidade. 

 

OPORTUNIDADES Valor 

Visibilidade do público GLBT como segmento econômico 3 

Poder aquisitivo do público GLBT; 3 

Mensurabilidade, acessibilidade, substanciabilidade e acionabilidade do 

segmento GLBT; 

3 

A capital da Bahia é um dos destinos GLBT mais procurado do país. 2 

Preferência do público GLBT por destinos turísticos que oferecem sol e 

praia, com aspectos histórico-culturais e festivos; 

2 

Implementação de políticas públicas com vistas ao aumento da atividade 

turística no país; 

2 

Interesse dos órgãos governamentais em incentivar o turismo GLBT e a 

 segmentação de mercado; 

1 
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Quadro 12: Relação de ameaças segundo sua possibilidade. 

 

AMEAÇAS Valor 

Concorrência de outros destinos receptivos ao público GLBT; 3 

Exigência do segmento GLBT enquanto consumidores turísticos. 3 

Ausência de informações sobre as preferências de consumo do segmento 

GLBT; 

2 

Ausência de programas específicos nas esferas federal e estadual para a 

promoção do turismo GLBT; 

2 

Sazonalidade do turismo; 2 

Preconceito para com o público GLBT. 1 

 

Quadro 13: Relação de fortalezas segundo sua possibilidade.  

 

FORTALEZAS Valor 

Aspectos históricos, culturais e geográficos da região; 3 

As marcas Itacaré e Ilhéus; 3 

A experiência com turismo GLBT e a interculturalidade de Itacaré; 3 

A Parada GLBT de Ilhéus; 2 

Ilhéus como rota dos cruzeiros marítimos. 2 

A infra-estrutura turística da Costa do Cacau 2 

A visibilidade que as ações do Grupo Eros tem proporcionado ao público 

GLBT na Costa do Cacau; 

 

1 

A legislação contra a discriminação GLBT de Ilhéus; 1 

 

Quadro 14: Relação das debilidades segundo sua possibilidade. 

 

DEBILIDADES Valor 

Despreparo do trade turístico local em relação ao segmento GLBT; 3 

Ausência de políticas públicas para atrair o público GLBT como segmento 

turístico para a região; 

3 

Promoção insuficiente do destino Costa do Cacau; 3 

Os problemas decorrentes do modelo de turismo de Itacaré; 2 

Infra-estrutura turística da Costa do Cacau; 2 

A experiência de insucesso do Hotel Jardim Atlântico; 1 
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Após a ordenação pelas possibilidades, o critério agora será o de importância 

/ gravidade. 

 

Quadro 15: Relação das oportunidades segundo sua importância. 

 

OPORTUNIDADES Valor 

Visibilidade do público GLBT como segmento econômico 3 

Preferência do público GLBT por destinos turísticos que oferecem sol e 

praia, com aspectos histórico-culturais e festivos; 

 

3 

Mensurabilidade, acessibilidade, substanciabilidade e acionabilidade do 

segmento GLBT; 

3 

Poder aquisitivo do público GLBT; 2 

A capital da Bahia é um dos destinos GLBT mais procurado do país. 2 

Interesse dos órgãos governamentais em incentivar o turismo GLBT e a 

segmentação de mercado; 

2 

Implementação de políticas públicas com vistas ao aumento da atividade 

turística no país; 

1 

 

Quadro 16: Relação das ameaças segundo sua gravidade. 

 

AMEAÇAS Valor 

Concorrência de outros destinos receptivos ao público GLBT; 3 

Exigência do segmento GLBT enquanto consumidores turísticos. 3 

Ausência de programas específicos nas esferas federal e estadual para a 

promoção do turismo GLBT; 

3 

Sazonalidade do turismo 3 

Ausência de informações sobre as preferências de consumo do segmento 

GLBT; 

2 

Preconceito para com o público GLBT; 1 
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Quadro 17: Relação das fortalezas segundo sua importância. 

 

FORTALEZAS Valor 

Aspectos históricos, culturais e geográficos da região; 3 

A experiência com turismo GLBT e a interculturalidade de Itacaré; 3 

As marcas Itacaré e Ilhéus; 3 

Ilhéus como rota dos cruzeiros marítimos. 3 

A legislação contra a discriminação GLBT de Ilhéus; 1 

Infra-estrutura turística da Costa do Cacau; 2 

A Parada GLBT de Ilhéus; 1 

A visibilidade que as ações do Grupo Eros tem proporcionado ao público 

GLBT na Costa do Cacau; 

1 

A legislação contra a discriminação GLBT de Ilhéus; 1 

 

Quadro 18: Relação das debilidades segundo sua gravidade. 

 

DEBILIDADES Valor 

Despreparo do trade turístico local em relação ao segmento GLBT; 3 

Ausência de políticas públicas para atrair o público GLBT como segmento 

turístico para a região; 

3 

Promoção insuficiente do destino Costa do Cacau; 3 

Os problemas decorrentes do modelo de turismo de Itacaré; 2 

Infra-estrutura turística da Costa do Cacau; 2 

A experiência de insucesso do Hotel Jardim Atlântico; 1 

 

 O próximo quadro será construído a partir das etapas anteriores, com os 

resultados que delas emergiram, e serão ordenados por grau de prioridade, a partir 

dos valores atribuídos, e se constituirá na DAFO final.  Este instrumento será 

denominado de Matriz de avaliação estratégica da Costa do Cacau como destino 

GLBT. Conforme sugere Ancín (2006), nele devem figurar os pontos considerados 

como mais relevantes (normalmente em média de seis para cada categoria) que 

serão posteriormente as bases das decisões estratégicas. Segundo tal autor a 
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escolha de aproximadamente meia dúzia de pontos para cada categoria se deve 

pelas seguintes razões, 

 
O diagnóstico é sempre um esforço de síntese, o que por princípio, não se 
deve extrair uma relação muito longa [...] necessária para formular a 
estratégia [...] daí a necessidade de sermos seletivos e procurarmos os 
pontos mais salientes [...]. A seleção pode ser feita a partir de uma destas 
formas: tomando os pontos [...] que tiveram maior valor esperado ou 
coletando os três pontos que tenham obtido os valores mais altos nos 
quadros ordenados segundo sua possibilidade e importância/gravidade 
(ANCÍN, 2006, p. 187). 
 
 

 Assim sendo, para atender as necessidades da técnica (ANCÍN, 2006), 

apresentaremos a referida Matriz em uma página única, em razão de poder oferecer 

em conjunto, todos os elementos que comporão o panorama que subsidiará a 

avaliação estratégica da Costa do Cacau como destino GLBT. 
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Quadro 19: Matriz de avaliação estratégica da Costa do Cacau como destino GLBT. 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
 
O1 

 
Visibilidade do público GLBT como 
segmento econômico 
 

 
A1 

 
Concorrência de outros destinos 
receptivos ao público GLBT 

O2 Mensurabilidade, acessibilidade, 
substanciabilidade e acionabilidade do 
segmento GLBT 
 

A2 Exigência do segmento GLBT 
enquanto consumidores turísticos 

 
O3 

 
Poder aquisitivo do público GLBT 

A3 Ausência de programas específicos 
nas esferas federal e estadual para a 
promoção do turismo GLBT 
 

O4 A capital da Bahia é um dos destinos 
GLBT mais procurado do país 
 

A4 A sazonalidade do turismo 

O5 Preferência do público GLBT por 
destinos turísticos que oferecem sol e 
praia, com aspectos histórico-culturais 
e festivos 
 

A5 Pouca informação sobre as 
preferências de consumo em turismo 
pelo segmento GLBT 

O6 Implementação de políticas públicas 
com vistas ao aumento da atividade 
turística no país 
 

 
A6 

 
Preconceito para com o público GLBT 

 
DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 

 
D1 

 
Ausência de políticas públicas para 
atrair o público GLBT como segmento 
turístico para a região 
 

 
 
F1 

 
 
As marcas Itacaré e Ilhéus 

D2 Promoção insuficiente do destino 
Costa do Cacau 
 

F2 Aspectos históricos, culturais e 
geográficos da região 

D3 Despreparo do trade turístico local em 
relação ao segmento GLBT 
 

F3 Experiência com o turismo GLBT e a 
interculturalidade de Itacaré 

D4 Infra-estrutura turística da Costa do 
Cacau 
 

F4 Ilhéus como rota dos cruzeiros 
marítimos 

D5 Problemas decorrentes do modelo de 
turismo de Itacaré 
 

 
F5 

 
A Parada GLBT de Ilhéus 

D6 Experiência de insucesso do Jardim 
Atlântico 

F6 A visibilidade que as ações do Grupo 
Eros tem proporcionado ao público 
GLBT na Costa do Cacau 
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5.2 Análises da Matriz de avaliação estratégica da Costa do Cacau como 

destino GLBT 

  

Nesta etapa do estudo da Costa do Cacau como destino GLBT através da 

técnica DAFO analisaremos as informações contidas na Matriz de avaliação 

estratégica (Quadro 19), objetivando o levantamento das informações que nortearão 

as propostas e sugestões. 

Para Ferrell et al (2000) este é o momento de conclusão das análises. Nesse 

ponto, afirmam os autores, deve-se avaliar cada célula da matriz combinando as 

fortalezas com as oportunidades e convertendo debilidades em forças e ameaças 

em oportunidades.  Salientam ainda que as debilidades e as ameaças  que não 

puderem ser convertidas devem ser minimizadas ou evitadas (figura 19). 

 

 

 

FORTALEZAS 

Combinação 

 

 

OPORTUNIDADES 

Combinação 

 

 

 

 

                         Conversão  

                   DEBILIDADES 

                     Minimizar/Evitar 

 

 

         Conversão 

         AMEAÇAS 

         Minimizar/Evitar 

 

Figura 19: Esquema de avaliação de matriz estratégica. 

Fonte: Adaptação Ferrell et al, 2000. 
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Para Ancín (2006) as fortalezas (pontos fortes) devem ser direcionadas para o 

aproveitamento das oportunidades, enquanto as debilidades (pontos fracos) devem 

ter melhorias na medida em que algumas ameaças sejam eliminadas. Uma 

oportunidade não aproveitada poderá converter-se num problema (ameaça). Já a 

inversa, ou seja, um problema solucionado poderá abrir um campo de oportunidades 

para o empreendimento. 

 Segundo Ferrell et al (2000), a opção estratégica mais importante, natural e 

freqüente e mais eficaz é combinar as fortalezas com as oportunidades que a 

análise DAFO identificou. Provavelmente, as principais fortalezas que são 

compatíveis com oportunidades importantes e expressivas, serão convertidas em 

capacidades que poderão tornar sustentável no longo prazo a atividade. 

 Desse modo, a partir da matriz de avaliação estratégica, a criação de um 

produto turístico direcionado ao público GLBT na Costa do Cacau deverá levar em 

consideração, inicialmente, as potencialidades das marcas Ilhéus e Itacaré (F1) já 

consolidadas como destinos turísticos brasileiros, inclusive com notoriedade 

internacional, para atrair o segmento GLBT, que cada vez mais tem alcançado 

visibilidade como segmento econômico (O1), inclusive para fazer frente à 

concorrência com outros destinos receptivos ao público GLBT já consolidados (A1), 

minimizando a promoção insuficiente do destino Costa do Cacau (D2). 

 A experiência com o turismo GLBT e a interculturalidade de Itacaré (F3) 

deverá ser utilizado para minimizar a ausência de programas específicos nas 

esferas federal e estadual para a promoção do turismo GLBT (A3), bem como a 

ausência de políticas públicas para atrair tal público como segmento turístico para a 

região (D1). Nesse sentido, campanhas de marketing direcionadas a este segmento, 

objetivando promover o destino como um produto GLBT, poderia dar excelentes 
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resultados, uma vez que tal público reúne as condições necessárias para garantir a 

eficiência das estratégias mercadológicas: a mensurabilidade, a acessibilidade, a 

substanciabilidade e acionabilidade (O2). 

 O fato de Ilhéus estar incluído na rota dos cruzeiros marítimos (F4) deverá ser 

levado em consideração no planejamento estratégico para a construção de um 

produto GLBT na Costa do Cacau, podendo esta ser uma porta de entrada para tal 

público, em razão do seu poder aquisitivo (O3) e de suas preferências por pacotes 

turísticos dessa natureza. Dado a experiência das operadoras de turismo com esta 

modalidade de viagem e ser esta uma das atividades em turismo das mais 

requintadas, decerto, as exigências do segmento enquanto consumidor turístico 

estariam atendidas (A2). 

 Os aspectos históricos, culturais e geográficos da região (F2) deverão ser 

utilizados na atração do público GLBT, em razão da preferência por parte deste 

público por destinos que oferecem sol e praia com aspectos histórico-culturais e 

festivos (O5). A riqueza desse patrimônio no produto turístico GLBT da Costa do 

Cacau deve amenizar a pouca informação sobre as preferências de consumo em 

turismo GLBT (A5) e o despreparo do trade turístico local em relação a tal segmento 

(D3), em razão de que, o comportamento de consumo do turista que visita destinos 

de sol e mar ou com ênfase na história e na cultura, tendem a ser semelhantes. 

 A Parada GLBT de Ilhéus (F5) consorciada com a visibilidade que a capital do 

estado da Bahia tem como um dos destinos mais procurados pelo público GLBT 

(O4) deverão ser utilizadas como suporte para minimizar o preconceito para com  

este público (A6) e apagar de vez a experiência de insucesso do hotel Jardim 

Atlântico (D6) como indicador da impossibilidade de construção de um produto 

GLBT na Costa do Cacau. 
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 Por fim, o planejamento estratégico que subsidiará a construção de um 

produto turístico GLBT na Costa do Cacau deverá levar em consideração as ações 

implementadas pelo grupo Eros para proporcionar maior visibilidade ao público 

GLBT desta região (F6), inclusive tentando se beneficiar das políticas públicas que 

estão sendo implementadas para o aumento da atividade turística no país (O6), 

objetivando a minimização tanto dos problemas decorrentes da infra-estrutura 

turística da Costa do Cacau (D4) para o atendimento do segmento GLBT, quanto os 

da sazonalidade do turismo (A4).  

 

 

5.3 Turismo GLBT na Costa do Cacau: caminhos a seguir 

 

 

 Para Cobra (1997) o consumidor compra não o que o serviço ou o produto é, 

mas a satisfação da necessidade que o produto ou serviço pode produzir. Segundo 

Ferrel et al (2000, p. 94) a melhor forma de visualizar um produto ou serviço é tomá-

los como se estes fossem “um conjunto de características  e vantagens que têm a 

capacidade  de satisfazer às necessidades e os desejos dos consumidores, 

entregando assim, benefícios valiosos”.  Entretanto, para se alcançar tais objetivos é 

necessário empreender uma série de ações, dentre elas o planejamento estratégico. 

 Segundo Costa (2006) um planejamento estratégico com base nos postulados 

mercadológicos tende a melhor direcionar um destino turístico dentro deste 

competitivo mercado pois, 
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Deve objetivar, como defendido pela OMT (1998), melhorar a prosperidade 
no longo prazo da comunidade local, maximizar a satisfação dos visitantes, 
aumentar a rentabilidade das empresas locais e seus efeitos multiplicadores 
na economia, e por fim, otimizar os impactos do turismo assegurando um 
equilíbrio sustentável entre os benefícios econômicos e custos sócio-
culturais e meio-ambientais. Em síntese, busca prioritariamente satisfazer a 
sociedade receptora através da satisfação dos turistas, implementando uma 
troca mútua de valores (COSTA, 2006, p. 56). 

 

 Como se pode notar, trata-se de um processo gerencial, de valor agregado 

muito mais profissional e refinado, que privilegia a visão lógica da organização e 

todas as forças que atuam em seu entorno (interno e externo), dando ênfase à 

participação de todos os envolvidos dentro do processo, devendo 

 
[...] privilegiar a participatividade de todas as suas lideranças [...] significa 
afirmar que o processo e desenvolvimento de um plano estratégico para um 
destino turístico obrigatoriamente incorporará a comunidade e suas 
lideranças na discussão, elaboração e implantação do mesmo (COSTA, 
2006, p. 57). 

 

 Além disso, é preciso levar em consideração que o produto turístico, como 

assinala Valls (1996), é um conglomerado, um amálgama, uma constelação de 

elementos tangíveis e intangíveis. Entre os primeiros estão os bens, os recursos, a 

infra-estrutura, os equipamentos. Já dos intangíveis fazem parte, além dos serviços, 

a gestão, a imagem da marca e os preços. 

 Assim sendo, e a partir do que já foi detectado na análise da matriz de 

avaliação estratégica (Quadro 19) apresentaremos pontos gerais e abrangentes de 

propostas e sugestões para a implementação de um produto turístico voltado ao 

segmento GLBT na Costa do Cacau, é claro que não se pretende esgotar todas as 

possibilidades nem ter a pretensão de se concluir tal discussão, senão sinalizar, 

ainda que de maneira genérica, caminhos e possibilidades. 

Inicialmente, é preciso destacar que o ponto de partida para a implementação 

desse produto é o envolvimento participativo tanto dos prestadores de serviços 

turísticos, dos órgãos governamentais, quanto da população autóctone. É 
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necessário ouvi-los bem como demonstrar, de forma clara e concisa, os benefícios 

deste segmento na atividade turística local e suas implicações tanto positiva quanto 

negativa para o destino. Sem a parceria e o comprometimento da população 

residente, é convicção de que essa empreitada estará fadada ao fracasso. 

 É preciso “vender” a Costa do Cacau como um produto GLBT, e como já 

visto, há concorrência de destinos já consolidados voltados para esse segmento. 

Entendemos que esse quadro pode tanto ser um problema quanto um benefício. Daí 

a necessidade de se desenvolver um composto de marketing onde a combinação de 

produto, preço, promoção e distribuição sejam pensados para atender, na maior 

extensão possível, as necessidades do segmento turístico GLBT, afinal, como 

sinalizam Kotler et al (2006, p. 243) “ em geral, todas as comunidades e os negócios 

de turismo procuram ser competitivos em custos, minimização de riscos e 

maximização de lucros e serviços”. Neste sentido a mídia especializada em tal 

público é um espaço para ser utilizado, além da criação de sites, folheteria 

direcionada e divulgação do destino em eventos de grande visibilidade nacional e 

internacional. 

 Conceitos apenas não atraem turistas, é preciso procurar intensificar a 

experiência turística por meio de valor agregado e torná-la mais significativa e 

gratificante (KOTLER et all, 2006), daí a necessidade do envolvimento não só da 

comunidade como dos prestadores de serviços, que devem estar preparados para 

receber um segmento exigente e que não quer ser discriminado. A preparação de 

todos os atores envolvidos na atividade turística é fundamental para o sucesso deste 

projeto. Do agente de viagem ao motorista de táxi, do proprietário da barraca de 

praia à camareira do meio de hospedagem, passando por toda a organização do 

receptivo, da arrumação dos quartos, dos banheiros, das camas, ao tratamento 
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dispensado pelos recepcionistas, garçons, gerentes, entre outros, que devem estar 

treinados para atender a tal público, demonstrando que além de turistas eles são 

bem-vindos à Costa do Cacau. 

 As cidades precisam vender não apenas seu destino, mas também suas 

atrações específicas. Focar nas festas de Itacaré, no legado de Jorge Amado em 

Ilhéus e na gastronomia de Canavieiras, além da história e das belezas naturais da 

região, entre outros atributos, poderá agregar valor ao produto turístico GLBT Costa 

do Cacau. 

 A experiência dos estabelecimentos de Itacaré como gay-friendly precisa ser 

ampliada, inclusive para Ilhéus e Canavieiras. Novos estabelecimentos devem 

estampar o selo, não apenas os de hospedagem ou bares e restaurantes, mas das 

diversas áreas que prestam serviços ao turismo. 

 As Paradas da Diversidade devem ser estimuladas, pois além de atrair o 

público GLBT, poderá ajudar a minimizar o problema da sazonalidade turística na 

Costa do Cacau, uma vez que sua realização geralmente ocorre em períodos 

diferentes da alta estação, atraindo cada vez mais um público diferenciado. No tipo 

de negócio que se está construindo, a participação do trade turístico na promoção 

de tais eventos agregará valor ao destino. 

 Oportunizar, incentivar e apoiar ações de grupos de defesa dos interesses do 

público GLBT, como as realizadas pelo grupo Eros de Ilhéus, é outra das medidas 

possíveis que poderá se reverter num valor positivo ao destino. 

 Do mesmo modo, recuperar, com o apoio do trade turístico da Costa do 

Cacau e das agências governamentais promotoras da atividade turística, o concurso 

de Miss Gay do Cacau, objetivando a atração de turistas, sobretudo do segmento 

GLBT. 
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 Seguindo a experiência de Ilhéus, os demais municípios deverão produzir 

legislação no sentido de condenar qualquer atitude de discriminação e intolerância 

não apenas para com o público GLBT, mas para com negros, índios e outras 

minorias. 

 Por fim, promover campanhas educativas envolvendo todos os setores da 

sociedade contra a homofobia e a favor do respeito pelas diferenças. 

 Entretanto, qualquer ação a ser empreendida deverá ser pautada em 

convicções voltadas para a sustentabilidade, proteção ao meio-ambiente e o 

empoderamento de suas comunidades, afinal, nunca é demais lembrar que 

 
Em países como o Brasil, o turismo, em uma nova concepção estratégica, 
deve ser entendido como um conjunto de bens e serviços que promovam o 
desenvolvimento socialmente justo e economicamente equilibrado em nível 
local e regional, integrando o desenvolvimento urbano e rural e criando um 
processo econômico diversificado. Manter, valorizar e proteger as 
paisagens naturais e sua diversidade biológica, assim como o patrimônio 
histórico-cultural, é a base essencial para o desenvolvimento responsável 
do turismo, contribuindo para a sua manutenção em longo prazo (SALVATI, 
2004, p.16) 

 

Dentro desses princípios norteadores, decerto, quando a discussão se 

ampliar em torno dos envolvidos no planejamento, outras sugestões emergiram  

pois,  como sinalizado, tais propostas não esgotam as possibilidades para se 

construir um produto turístico GLBT na Costa do Cacau. Tem sim o papel 

pedagógico de demonstrar a viabilidade de tal produto turístico nesta região e vem a 

corroborar com os objetivos deste trabalho. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A região cacaueira, sul da Bahia, vem encarando a atividade turística como 

uma possibilidade para retomar seu crescimento econômico e com o propósito de 

alavancar seu desenvolvimento a longo prazo. 

 Com um potencial dos mais interessantes, graças a aspectos como sua 

privilegiada situação geográfica e patrimônio cultural de visibilidade nacional e 

internacional, a Costa do Cacau se firma como zona turística. 

 Contudo, o turismo como atividade econômica, devido aos modelos adotados, 

ou ainda por falta deles, não conseguiu apresentar os resultados econômicos que 

garantissem o desempenho esperado. Considere-se, por exemplo, a situação de 

Itacaré que é o destino que mais recebe turistas de toda a Costa do Cacau e o que 

ostenta os piores indicadores sociais, sem falar nos sinais de degradação do meio 

ambiente e toda ordem de problemas sócio-econômicos. 

 Assim sendo, tal como o modelo econômico baseado na cacauicultura, que 

por séculos predominou nesta região concentrando a riqueza gerada em poucas 

mãos, a atividade turística hoje desenvolvida na Costa do Cacau persiste 

concentradora. Decerto outros fatores continuam promovendo tal modelo, haja vista 

a predominância de práticas como o envio dos lucros dos grupos empresariais e 

rede hoteleiras em atuação na região às suas sedes, característica típica do turismo 

tradicional e costumeiras nesta zona turística. 
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 Por outro lado, municípios como Ilhéus e Canavieiras, apesar da riqueza de 

seus legados histórico-culturais, da incontestável beleza cênica, além de sua 

razoável infra-estrutura, tem o turismo ainda como uma atividade incipiente. 

 Uma das saídas para esse problema é a construção de produtos turísticos 

específicos, com base na segmentação de mercado, para atrair um público 

diferenciado, com poder aquisitivo para aumentar as receitas do turismo regional, 

sem as conseqüências da massividade já experimentadas por destinos 

semelhantes. 

 Por outro lado, além da contemporaneidade instituir a identidade como uma 

instância política, uma série de estudos e discussões têm ajudado a desvendar as 

intencionalidades por trás dos discursos que “normatizaram” a sexualidade humana, 

possibilitando a visibilidade de uma série de pessoas, que por conta de suas 

preferências e estilos foram legadas  ao isolamento e ao preconceito. 

 Trata-se de um público diferenciado, exigente, de boa formação escolar e que 

dispõe de recursos para gastar, até três vezes mais que qualquer outro tipo de 

consumidor em atividades como o turismo. Por conta dessas particularidades 

destinos como Arraial d´Ajuda, em Porto Seguro-BA, têm atraído este segmento, 

ofertando um produto voltado para as suas necessidades. 

 Alheia a tais potencialidades a Costa do Cacau, apesar das iniciativas 

isoladas de Itacaré, ainda não despertou para atrair esse filão. Contraditoriamente, a 

região possui boa parte dos “ingredientes” naturais para a construção de um produto 

turístico direcionado ao público GLBT, além de vasto patrimônio imaterial que 

poderia ser utilizado num produto dessa natureza. 

 Contudo, o que se percebe é ainda um certo amadorismo do trade turístico da 

região quando se trata da implementação de novos produtos.  Planejamentos 
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equivocados, a falta de envolvimento da população residente nas decisões e de 

estudos como de demanda, por exemplo, não subsidiam decisões ou projetos, 

legando ao fracasso iniciativas como a do hotel Jardim Atlântico, em Ilhéus, 

anunciado como o “primeiro resort GLS do sul da Bahia”. 

 De todo modo, os indicadores de que o turismo GLBT na Costa do Cacau é 

uma oportunidade de sucesso estão cada dia mais sendo colocados. Basta tomar 

como referência eventos como a Parada da Diversidade e as ações promovidas pelo 

grupo Eros conclamando a comunidade regional a discutir temas de interesse do 

público GLBT. 

 Entretanto, uma das constatações gerais desse estudo é de que turismo 

GLBT não significa segregação, isolacionismo ou confinamento, ao contrário, a 

proposta é de enriquecimento e respeito mútuo entre todos os atores envolvidos na 

atividade turística através da suas diferenças. 

 O que o segmento GLBT deseja é o direito de poder ser um consumidor em 

turismo sem ter que abrir mão de seus desejos, afetos e estilos. 

 Nesse sentido, a experiência de Itacaré com os estabelecimentos gay-friendly 

é uma potencialidade a ser seguida e aprimorada tanto em Canavieiras quanto em 

Ilhéus. 

 Também é constatação desse trabalho que, além de possuir hábitos de 

consumo diferenciados em relação aos demais consumidores de turismo, o público 

GLBT é muito exigente. Isso equivale dizer que para atrair tal segmento não basta 

ter um produto bem formatado sustentado por competentes campanhas de 

marketing. Além dos princípios de sustentabilidade social e ambiental que todo 

produto turístico deve estar calcado, é necessário recebê-los bem. Ou melhor, 

receber bem não basta, é necessário fazê-los sentir-se bem recebidos. Daí a 
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necessidade do envolvimento de todos nesta decisão, dos residentes aos 

operadores. 

 O individualismo dos destinos pode se tornar um impeditivo para o sucesso 

da implementação de um produto turístico GLBT na Costa do Cacau.  É necessário 

pensar Itacaré, Ilhéus e Canavieiras enquanto destino GLBT integrado. A 

proximidade entre os três municípios contribui para essa finalidade, sem falar da 

herança histórico-cultural que os une e que, se bem resgatada, poderá se constituir 

num interessante complemento ao produto turístico GLBT. 

 Na análise procedida através da técnica DAFO as oportunidades, as 

ameaças, as debilidades e a forças para se construir um produto turístico GLBT na 

Costa do Cacau foram monitoradas e pôde-se constatar tal viabilidade a partir dos 

caminhos sugeridos. 

 Não é demais enfatizar que as constatações que a pesquisa evidenciou 

acerca da construção histórica das categorias identitárias de gays, lésbicas, 

bissexuais e transgêneros na luta pela visibilidade proporcionaram a este segmento 

não apenas uma participação social mais destacada, mas, sobretudo, um 

reconhecimento por parte do mercado, como consumidores diferenciados e, 

portanto, interessantes à atividade turística. 

 Do mesmo modo, este trabalho redimensiona a Costa do Cacau, propondo o 

aproveitamento de fatos históricos pouco conhecidos e não apenas as narrativas 

dos seus coronéis, mas também a dos divergentes da sexualidade normatizadora. 

Esses podem ser tomados como um potencial de base turístico imaterial que, 

consorciados as suas belezas naturais e ao legado literário de escritores como Jorge 

Amado, Adonias Filho, Sosígenes Costa e Valdelice Pinheiro, entre outrospodem 
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ajudar a construir um produto de turismo GLBT dos mais atraentes pelas suas 

singularidade e originalidade. 

 Assim, como toda a pesquisa sinalizou, o turismo GLBT na Costa do Cacau 

se apresenta como possibilidade das mais promissoras para ajudar a alavancar um 

modelo turístico que contribua para o desenvolvimento econômico desta região, 

entretanto, é preciso ficar atento para que as ambições do mercado não reduzam  

ao imediatismo economicista de alguns uma possibilidade turística que tem objetivos 

bem mais alargados. Afinal, se o produto turístico da Costa do Cacau destinado ao 

público GLBT segregar mais do que aglutinar ou excluir no lugar de interconectar, 

sua finalidade não se justificará. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC 
MESTRADO EM CULTURA E TURISMO 

 
 
 
Este questionário é parte de uma pesquisa em desenvolvimento no curso de 

mestrado em Cultura e Turismo da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus-Ba,  

e suas informações são fundamentais para os objetivos do trabalho. 

 

 
 
1. Sexo. 
(     ) Masculino ; 
(     ) Feminino.  
 

2. Orientação sexual. 
(     ) Gay; 
(     ) Lésbica;  
(     ) Bissexual; 
(     ) Transexual / Transgêneros;  
(     ) Heterossexual; 
(     ) Nenhuma dessas.  
 

3. Estado civil. 
(     ) Solteiro (a);  
(     ) Casado (a);  
(     ) Outros. 
 
4. Faixa etária. 
(     ) Até 18 anos; 
(     ) 19 a 24 anos;  
(     ) 25 a 30 anos; 
(     ) 31 a 39 anos; 
(     ) 40 a 49 anos;  
(     ) 50 ou mais.  
 
5. Escolaridade. 
(     ) 1º. Grau completo; 
(     ) 2º. Grau completo;  
(     ) Superior;  
(     ) Pós-graduação.  
 
6. Nível de renda. 
(     ) Até 1.000 reais; 
(     ) De 1.000 a 3.000 reais; 
(     ) De 3.001 a 5.000 reais; 
(     ) + 5.000 reais; 
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7. Estado de origem. 
__________________________________________________ 
 
8. Quais os motivos que o fizeram escolher Arraial D´Ajuda. 
(     ) Sol e praia; 
(     ) Festas; 
(     ) Cultura local; 
(     ) Aspectos históricos da região; 
(     ) Outros. 
 
9. Organização da viagem. 
(     ) Agência;   
(     ) Particular. 
 
10. Quantos dias pretende ficar no destino. 
(     ) Menos de 03 dias; 
(     ) Entre 04 e 08 dias; 
(     ) Entre 9 e15 dias; 
(     ) Mais de 15 dias. 
 
11. Meio de transporte utilizado. 
(     ) Carro particular; 
(     ) Avião; 
(     ) Ônibus 
(     ) Outros 
 
12. Hospedagem. 
(     ) Casa de amigos; 
(     ) Pousada; 
(     ) Hotel; 
(     ) Albergue; 
(     ) Casa alugada. 
 
13 . Em sua opinião o que mais gostou em Arraial D´Ajuda. 
(     ) Praia; 
(     ) Festas; 
(     ) Cultura local; 
(     ) Aspectos históricos da região; 
(     ) Bares, restaurantes e os locais de hospedagem; 
(     ) Outros. 
 
13. Como você avalia Arraial D´Ajuda “o roteiro GLS mais charmoso do Brasil”. 
(     ) Ótimo; 
(     ) Bom; 
(     ) Razoável; 
(     ) Péssimo. 
 
 

Muito obrigado! 



162 

 

 

ZONAS TURÍSTICAS DO ESTADO DA BAHIA 

 

 

Fonte: Roteiros Turísticos da Bahia (BAHIA, 2002). 
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A ZONA TURÍSTICA COSTA DO CACAU 

 

 

Fonte: Roteiros Turísticos da Bahia (BAHIA, 2002). 
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ILHÉUS 

 

                 Catedral de São Sebastião 

        Fonte: www.ilheusdabahia.com.br 

 

       Vista noturna do Pontal 

       Fonte: UOL Viagens 

 

                     Praia do litoral norte 

                         Fonte: www.ilheusdabahia.com.br 
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Material publicitário de ações do Grupo Eros 

Fonte: Grupo Eros 

 

                       

                      III Parada da Diversidade 

                           Fonte: www.catucadas.blogspot.com 



166 

 

CANAVIEIRAS 

 

Vista aérea  

Fonte: Google imagens 

 

 

           Detalhe do sítio histórico gov. Paulo Souto 

           Fonte: Acervo do autor 
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Manguezais no rio Pardo.                                      Turistas em banho de lama negra 

Fonte: Acervo do autor                                                      Fonte: Acervo do autor 

 

 

 

 

 

Final do Torneio Royal Charlotte de 2006. 

Fonte: Aline Caldas 
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ITACARÉ 

 

 

           Praia da Concha 

           Fonte: Idevaldo José  

 

 

                  Praia da Tiririca 

                     Fonte: www.itacarare.com.br 
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Site de pousada Gay-friendly 

Fonte: www.nainas.com.br 

 

 

Detalhe do site Itacaré GLS com o selo Welcome GLS People 

                      Fonte: www.itacaregls.com.br 
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Material publicitário de pousada gay-friendly 

Fonte: Pousada Shambhala 
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ARRAIAL D’AJUDA 

 

 

 

Mapa de localização de Arraial d’Ajuda 

Fonte: Adaptação de www.jakuara.com.br/mapas2/mapacosta.htm 
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Material publicitário de Arraial d’Ajuda. 

Fonte: www.beachmagazine.com.br 

 


