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RESUMO 

 

A segmentação do turismo elaborada por instituições públicas e privadas, que ofertam bens e 

serviços turísticos gera questionamentos de diferentes ordens. A questão central é que as 

atividades realizadas pelos turistas, durante todo o ato turístico, estruturam uma divisão que, 

além da motivação, expressam diferenças nos níveis de acessibilidade (poder aquisitivo),o  

que interessa ao mercado e aos consumidores, estes últimos identificados com as variantes da 

oferta e o status que conferem. Por outro lado, o segmento do chamado Turismo Social 

caracteriza uma exceção, ao passo que propõe uma maneira de fazer turismo associada à 

necessidade de agregar a toda e qualquer expressão do fazer turístico o sentido de 

responsável, sustentável e inclusivo. Nesse sentido, o turismo para o segmento LGBT se 

aproxima das propostas e diretrizes do Turismo Social. Diante dessa constatação o objetivo 

dessa monografia foi investigar o compromisso sociopolítico presente no desenvolvimento e 

comercialização da oferta ligada ao segmento LGBT no Brasil, teoricamente justificado em 

nome da economia e da inclusão social. Desenvolvendo uma pesquisa exploratória e 

descritiva, com abordagem dedutiva, realizada por meio de levantamento bibliográfico e 

documental, recorrendo-se a fontes nacionais e internacionais, chegou-se a resultados na 

investigação que evidenciaram, na prática, que as contribuições sociais e políticas são 

preteridas, colocadas em segundo plano, em função das oportunidades de negócios que o 

segmento LGBT pode oferecer. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo Social; Turismo LGBT; Segmentação; Inclusão Social; 

Compromisso sociopolítico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Turismo é verbo. Entender o turismo é compreender todas suas nuances. Turismo 

pode ser estudado como fenômeno sociocultural ou como indústria; independente do viés, o 

turismo é compreendido em sua totalidade quando seu caráter econômico - indissociável - 

recebe uma atenção crítica e, quando seus significados sociais e políticos são considerados no 

desenvolvimento de suas atividades. 

Por sua vez, o Turismo LGBT1 (segmento) é verbo transitivo direto. Seu objeto, as 

representações expressas no nome (símbolo) que categoriza seu direcionamento. Se a 

sociedade entende representatividade como a qualidade de um sujeito de ser capaz de 

exprimir-se verdadeiramente em nome de uma parcela da população, seja ela em maioria ou 

minoria, é possível compreender analogamente a lógica dos segmentos turísticos.  

Os segmentos que dividem a oferta de turismo buscam otimizar comercialmente o 

desenvolvimento da atividade. Para isso, sua estratégia consiste em representar as expressões 

diversas do “fazer turístico”, agrupando possibilidades múltiplas de motivações e 

expectativas, e congregando individualidades. Considerando os recursos de infraestrutura e 

serviços, as segmentações de oferta são organizadas a partir de atividades turísticas que 

atendem os desejos, comportamentos e características de suas demandas. A demanda, por sua 

vez, é segmentada a partir de suas relações: com o meio; consigo e por consequência, com a 

sociedade; e com o mercado que está inserida.   

Considerando o estado violado (e violento) de direitos referente ao nicho de 

demanda explorado pelo Turismo LGBT e a premissa de inclusão que rege a ética mundial do 

turismo2, espera-se que as atividades desenvolvidas com foco neste segmento sejam capazes 

                                                           
1 Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêros, transsexuais. As novas siglas (variações de LGBTQIA+) 

também contemplam queers, intersexos, assexuados e mais (o sinal “+” indica a tendência plural das 

classificações de sexualidade e gênero, sugerindo que novas identidades sempre podem surgir). 
2UNWTO. Código de Ética Mundial para o Turismo. Por um Turismo responsável. Organização Mundial do 

Turismo (OMT). Chile. 1991. Disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/PREVIEW_

MTUR_Codigo_de_Etica_Turismo_120_210mm_Portugues.pdf.  Acesso em 05 de março de 2018. 

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/PREVIEW_MTUR_Codigo_de_Etica_Turismo_120_210mm_Portugues.pdf
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/PREVIEW_MTUR_Codigo_de_Etica_Turismo_120_210mm_Portugues.pdf
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de contemplar, com legitimidade, as demandas coletivas desse grupo, quando, para elas é 

direcionado um conjunto de ofertas de produtos e serviços turísticos. 

Por exemplo, quando determinado fazer turístico é denominado Turismo Rural, 

infere-se de imediato que esse segmento é capaz de expressar, genuinamente, a ruralidade 

que sua denominação sugere; espera-se que a atividade turística desenvolvida e direcionada 

que constitui o Turismo Rural, esteja em consonância com a realidade legítima do meio rural. 

A consonância esperada não se refere somente à manutenção de uma prática rural antiga, a 

modernização da ruralidade é real e deve ser considerada, a representação legítima diz 

respeito à comunicação justa da realidade atual, conectada ao seu histórico social, político e 

econômico.  

Qualquer representação contrária, ou infiel, à realidade (legítima) do cotidiano 

rural, pode desencadear processos de valoração moral negativa, ou fictícia, a respeito do 

cotidiano rural e assim, por consequência, a visibilidade social desse grupo pode vir a se 

mostrar um fenômeno negativo perante a sociedade. O mesmo pode acontecer com outros 

segmentos que carregam o poder simbólico de representar uma fração da sociedade e sua 

realidade, é o caso do Turismo LGBT. 

A legitimidade, no sentido de autenticidade, pertencimento e apropriação, quando 

ferida no campo das representações, configura um cenário com diferentes expressões de 

violência. Ou seja, representações ilegítimas impactam negativamente o desenvolvimento do 

Turismo LGBT, causando prejuízos sociais, políticos e econômicos, uma vez que esse deveria 

ser trabalhado sob a ótica de um movimento social, nesse sentido, como se explicitará adiante, 

estando mais próximo das premissas do Ministério do Turismo quanto a um tipo de Turismo 

Social. As expressões de violência, que se revelam a partir da ilegitimidade da representação, 

atendidas neste trabalho são: Estereotipação; Preconceito; e Discriminação. 

Essas violências, quando reforçadas pela comercialização a qualquer preço (poder 

do capital), desencadeiam fenômenos sociais que afetam a garantia de direitos iguais. A 

invisibilidade social e a valoração moral negativa são exemplos dos fenômenos causadas 

pelas representações ilegítimas em meios como a política, a mídia e o comércio, e são os 

principais obstáculos a serem superados por aquelas entidades que hasteiam a bandeira da 
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diversidade. Associar-se a um símbolo que representa, dentre outras coisas, uma causa 

sociopolítica de demandas não só pertinentes, como urgentes, requer, antes de tudo, o 

compromisso com a legitimidade, na missão de contribuir com o reconhecimento social da 

pluralidade.  

Uma vez que as questões de representação, legitimidade e exploração comercial 

estão, concomitantemente, expressas nas atividades de um setor, é possível afirmar que se 

trata de um contexto essencialmente político, suscitando a necessidade de ser assim 

compreendido. Simões e Fachinni (2009), em “Na trilha do arco-íris”, contribuem com esse 

pensamento: 

 

As controvérsias públicas em torno da homossexualidade, assim como sobre 

outras categorias de identidade referidas ao corpo, ao gênero e à orientação 

do desejo, fazem parte de uma luta mais ampla em torno do que é tido como 

moral, saudável, legítimo e legal em termos de sexo e de tudo aquilo que 

constitui o senso primordial da identidade da pessoa e de seus laços sociais 

fundamentais. São, assim, uma evidência a mais - se ainda há quem precise 

ser convencido - de que a sexualidade, longe de ser matéria confinada à 

intimidade e à privacidade de cada qual, é um terreno político por 

excelência. (SIMÕES. FACHINNI. 2009. Pg.12). 

 

Dessa forma, ao encarar o fenômeno turístico sob uma ótica de direcionamento a 

partir da sexualidade e das questões de gênero, como tenta o Turismo LGBT, é preciso 

destacar o caráter político das atividades, e as propostas desenvolvidas pelos seus agentes 

ofertantes. A condição sociopolítica inadiável do segmento, considerando o público que mira 

seu propósito, configura a justificativa para a análise proposta neste trabalho. 

O presente trabalho destaca ser importante analisar as contribuições que o 

segmento Turismo LGBT entrega à sociedade quando, em nome da população LGBT, oferta 

produtos e serviços turísticos pensados, trabalhados e direcionados a atender esse público e, 

por consequência, sua realidade. É fundamental ressaltar que, para além do turismo, a 

população LGBT enfrenta desafios existenciais. Fazendo um recorte territorial e considerando 

o histórico brasileiro das vivências de pessoas que não correspondem ao sistema binário, 
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cisgênero e heteronormativo, a resistência se dá como esteio para sobreviver fora das arestas 

do que foi imposto culturalmente como padrão.  

Desde a Colonização até os tempos atuais que lésbicas, gays, bissexuais, 

transgêneros, travestis, transexuais, intersexos. assexuados e queers+ manobram sua 

existência em função de suas particularidades a respeito das expressões de sexualidade e 

identidade de gênero. Enquanto ser heterosexual e cisgênero não acarreta a necessidade social 

de assim se entender, se afirmar e se fazer existir genuinamente, que não enfrenta dificuldades 

para tornar legítima sua maneira de ser, agir e pensar na sociedade.  

É considerando esses fatos que, toda e qualquer atividade econômica que traz 

consigo a representação simbólica desse grupo, deve nortear seu plano de ações a fim de 

contribuir positivamente à parcela da sociedade a que está ligada. Ou seja, independentemente 

da atividade desenvolvida, “carregar” o nome (símbolo) LGBT, é suscitar o compromisso para 

com a história desse coletivo. E se essa história é marcada pela luta por uma valoração moral 

positiva dessas existências, é imprescindível o zelo em todas e quaisquer ações empreendidas.  

Esse trabalho almeja como resultado final identificar se o desenvolvimento e 

comercialização do segmento LGBT no turismo brasileiro entrega à sociedade contribuições 

pertinentes ao pleito pela acessibilidade igualitária aos direitos, ou se contribuem para a 

manutenção de uma campanha histórica de valoração moral negativa em torno da sexualidade 

e gênero, ou ainda se endossam o esforço cultural de manter sob o véu da invisibilidade 

social, identidades e expressões alternativas à heteronormatividade. 

É justamente quando nasce uma iniciativa mercantil para compor o leque de 

ofertas turísticas, que visa explorar um público que, por razões sociopolíticas, é violentado 

pelo sistema, pelas instituições e pelo “cidadão de bem”, que surge também a necessidade de 

dedicar atenção aos impactos que essa atividade promove, ao associar-se às representações 

desse público. Uma vez que o Turismo LGBT aparece como uma alternativa de “fazer 

turístico” direcionada a um público que se reconhece como coletivo sociopolítico, é preciso 

dar relevância às consequências positivas e negativas que suas ações acarretarão. 

Espera-se de um segmento turístico que vigora em nome de lésbicas, gays, 

bissexuais, transsexuais, transgêneros e travestis, que suas práticas: 
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I. Sejam pensadas e voltadas a todas e todos que se reconheçam pertencentes a 

esse grupo, em virtude da condição sociopolítica do símbolo que esse grupo 

representa; 

II. Contribuam de maneira prática com a luta pela igualdade de direitos; 

III. Promovam a integração social através de ações de impacto direto; 

IV. Garantam a oportunidade igualitária de emprego e renda às LGBT; 

V. Permitam o protagonismo igualitário entre os perfis de consumidores; 

VI. Naturalizem a diversidade; e 

VII. Combatam diretamente a violência. 

 

Sobre o segmento turístico LGBT pairam incontáveis oportunidades de 

contribuição, negativas e positivas. Por meio de suas práticas e ações, as atividades do 

segmento, que dialoga, comercializa e representa o fazer turístico de pessoas LGBT, podem 

significar participações tanto construtivas para a comunidade alvo desse empreendedorismo, 

quanto catalisadoras de problemáticas já existentes. 

O Turismo no Brasil trata o segmento LGBT seguindo os objetivos e 

direcionamentos de uma linha de atuação que visa atingir as metas estabelecidas pelo Plano 

Nacional de Turismo vigente. O Plano que hoje vigora, tem como uma de suas metas, 

promover práticas e ações que estimulem o turismo responsável, sustentável e inclusivo.  

As estratégias adotadas pelo setor turístico global e local acreditam ser 

responsável, sustentável e inclusivo trabalhar esse público com a finalidade de torná-lo alvo 

de um mercado especializado, promovendo condições para a estruturação mercadológica das 

contribuições positivas que o turismo pode proporcionar. Ou seja, os subsídios provenientes 

do turismo capazes de colaborar com a integração social, com o alcance de direitos e com a 
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redução das desigualdades, são creditados à exploração comercial como uma alternativa 

razoável para, sob essa ótica, serem desenvolvidos pelo setor. Assim, o nicho de demanda 

LGBT se transforma em oportunidade de negócio e efetiva a estruturação da oferta 

segmentada e direcionada a esse público. 

É nesse momento onde a comunidade LGBT ultrapassa os limites das 

classificações de demanda, e suas características comuns e economicamente relevantes 

começam a ser trabalhadas sob a ótica da oferta, que as questões sobre a fragilidade do 

compromisso sociopolítico aparecem sob a seguinte pergunta: O segmento de oferta turística 

LGBT colabora para a visibilidade e valoração moral positiva que propõe o seu movimento 

social? 

Este trabalho explora as perspectivas e diretrizes sob as quais o Turismo LGBT é 

desenvolvido em âmbitos nacional e internacional, investiga os sentidos políticos e sociais, 

reflete sobre as justificativas econômicas da atividade, e questiona o compromisso 

sociopolítico, estabelecido pelo segmento como premissa que respalda sua exploração 

comercial. 

Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é investigar o compromisso sociopolítico 

- de sustentabilidade, responsabilidade e inclusão - no segmento LGBT, em sua associação ao 

desenvolvimento do chamado Turismo Social e seus objetivos específicos são: 

I. Refletir sobre a classificação do segmento LGBT para o Turismo, a partir dos 

sentidos econômicos e sociopolíticos que justificam seu desenvolvimento 

mercadológico; 

II. Refletir o segmento LGBT a partir de questões simbólicas e perspectivas 

legitimadoras da representação política; 

III. Investigar as perspectivas e diretrizes do Turismo LGBT, em sua associação ao 

desenvolvimento do Turismo Social, em âmbito global e nacional; 

IV. Evidenciar como se dá o desenvolvimento e a comercialização da oferta do 

segmento LGBT no turismo brasileiro; e 



18 
 

V. Analisar a oferta de produtos e serviços turísticos enquanto amostra da 

contribuição sociopolítica que o segmento entrega ao seu público, a partir de 

indicadores de violência e legitimidade aplicados ao turismo. 

 

METODOLOGIA 

 

O caminho metodológico aplicado a fim de alcançar os objetivos (geral e 

específicos) deste trabalho, tem como estratégia de pesquisa uma investigação exploratória, 

descritiva e analítica do desenvolvimento do segmento LGBT, a partir de referências líderes 

(publicações reconhecidas) na temática. 

Para compreender os resultados desta pesquisa, como respostas aos 

questionamentos que antecipam a análise do compromisso sociopolítico, da exploração 

mercadológica do segmento LGBT, faz-se necessário estabelecer indicadores que desvelam o 

compromisso social, cultural e político da segmentação. Para tanto, a visão fenomenológica 

contribuirá com dois indicadores de violência, fenômenos sociais nocivos como reguladores 

do pacto firmado pelas perspectivas e diretrizes que norteiam (e justificam) o segmento, são 

eles - a invisibilidade social e a valoração moral negativa; e, um indicador de legitimidade que 

reforça o pleito pelo gozo pleno dos direitos que são negados ao segmento LGBT- a 

representatividade.  

Conforme as reflexões acerca dos sentidos que permeiam o comércio do segmento 

LGBT, os indicadores de violência e legitimidade serão registrados, no intuito de analisar a 

evidência do compromisso de inclusão, responsabilidade e sustentabilidade proposta pelo 

setor, como justificativa para seu desenvolvimento mercadológico. 

Para alcançar o primeiro e o terceiro objetivos elencados nesta pesquisa, foram 

levantadas as perspectivas e diretrizes que norteiam o desenvolvimento do segmento LGBT 

no turismo, publicações de importantes organizações, reconhecidas ampla e oficialmente pelo 

setor turístico - como a Organização Mundial do Turismo (OMT), o Ministério do Turismo 
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(MTur), a Associação Internacional de Viagens Gays e Lésbicas (IGLTA) e a Câmara de 

Comércio e Turismo LGBT do Brasil (CCLGBTB). 

Além de tais referências, foram exploradas bibliografias que trazem discussões 

que levam à compreensão do poder simbólico e confirmam a importância política da 

representatividade (enquanto representação legítima) para o segmento LGBT, como indicador 

positivo de combate à violência quando inserida na cadeia produtiva do turismo. Autoras e 

autores que desvelam o símbolo como instrumento de poder e revelam os impactos da 

representação sobre os possíveis contextos políticos e socioeconômicos, foram trabalhados 

sob o intuito de cumprir com o segundo objetivo específico deste estudo.  

É por meio desse método exploratório que este trabalho conduz à compreensão 

dos indicadores que irão regular os sentidos sociopolíticos da adoção de um desenvolvimento 

mercadológico como meio de entrega do compromisso que o segmento suscita. 

Os conteúdos de fontes jornalísticas e acadêmicas disponíveis na web (matérias, 

artigos, relatórios, periódicos), que tratam o Turismo LGBT brasileiro, serviram à finalidade 

de construir um cenário atual do segmento (considerando que as ações do passado fazem parte 

do constructo vigente e que o diagnóstico local só é possível quando considerado o contexto 

internacional). Em atendimento ao quarto objetivo específico listado, buscou-se identificar as 

perspectivas e diretrizes do setor no Brasil, descritos e discutidos nos conteúdos públicos (via 

web) que se propõem a informar, refletir, questionar e/ou prospectar as práticas adotadas 

pelos agentes envolvidos na cadeia produtiva do Turismo LGBT. 

Ainda atendendo ao quarto objetivo específico, materiais de propaganda e 

publicidade disponíveis na web, referentes à oferta de destinos, produtos e serviços turísticos 

LGBT no Brasil serviram ao intuito em construir uma espécie de panorama acerca da oferta 

brasileira de Turismo LGBT. 

A partir desse caminho, este trabalho pretende atingir o objetivo geral- que busca 

analisar a oferta de produtos e serviços turísticos enquanto amostra da contribuição 

sociopolítica que o segmento entrega ao seu público- por meio da aplicação dos indicadores 

de violência e legitimidade nos cenários de desenvolvimento da oferta diagnosticados ao 
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longo de todo esse estudo; a fim de alcançar a análise sobre o compromisso sociopolítico da 

segmentação. 
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CAPÍTULO I - SEGMENTO TURÍSTICO LGBT, REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA 

E A IMPORTÂNCIA DA LEGITIMIDADE   

 

Este capítulo dedica-se a introduzir conceitos e pensamentos sobre a segmentação 

turística que direciona suas atividades e sua comercialização ao público LGBT, também 

introduz a reflexão sobre os poderes simbólicos inerentes ao desenvolvimento de uma oferta 

direcionada a um grupo, que suscita legitimidade quando representado. Por fim, a questão da 

representatividade- enquanto representação legítima- é explorada a fim de afirmar sua 

importância, relevância e pertinência. 

 

1.1 Reflexão sobre a classificação do segmento LGBT para o turismo. 

Ao adentrar conceitos, contextos e análises, alinha-se determinadas ideias acerca 

do tema proposto neste trabalho. Assim como outros mercados, o turismo também segmenta 

suas atividades a fim de melhor organizar e gerir suas práticas e ações. Sendo assim, “os 

segmentos turísticos podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e 

também das características e variáveis da demanda.” (MTUR. 2006). 

O Ministério do Turismo (MTur) define as características que classificam tanto a 

segmentação da demanda, quanto a classificação da oferta, entendendo como segmento de 

demanda “um grupo de clientes atuais e potenciais que compartilham as mesmas 

características, necessidades, comportamento de compra ou padrões de consumo” 

(LOVELOCK; WRIGHT, 2001). E segmento de oferta como produtos e serviços turísticos 

que atendam às expectativas do público que pretendem atingir. Desta forma, o MTur elencou 

características bases para encaminhar as segmentações de demanda e, a partir dessas 

orientações para a classificação da oferta.  

As bases para a segmentação da demanda, adotadas pelo Ministério do Turismo, 

seguem aspectos geográficos, demográficos e socioeconômicos, psicográficos (de ordem 

psicológica), padrões de comportamento, padrões de consumo e predisposição do consumidor. 
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Já a oferta, essa é dividida a partir de combinações dos desejos e necessidades da demanda, 

atreladas às possibilidades de atender as expectativas do público-alvo, considerando os 

recursos existentes (culturas, tradições, serviços, infraestruturas). 

Em 2006, o Ministério do Turismo definiu 11 segmentos como prioridades no 

desenvolvimento turístico brasileiro, sendo eles: 

I. Turismo Cultural; 

II. Turismo de Pesca; 

III. Turismo Rural; 

IV. Ecoturismo; 

V. Turismo de Aventura; 

VI. Turismo Náutico; 

VII. Turismo de Sol e Praia; 

VIII. Turismo de Estudos e Intercâmbio; 

IX. Turismo de Negócios e Eventos; 

X. Turismo de Esportes; e 

XI. Turismo de Saúde. 

 

O MTur inclui em seu discurso, como segmento oblíquo à essa lista, o Turismo 

Social: 

 “é válido ressaltar que nesse processo, insere-se transversalmente o Turismo 

Social, como forma inclusiva de conduzir e praticar a atividade turística com 

vistas à melhor distribuição de benefícios” (MTUR, 2006). 

 

Cabe ressaltar que o Turismo Social se propõe a mobilizar questões ligadas à 

pluralidade das condições humanas, à identidade, à raça, à renda; dentre elas, as demandas 

que tratam a orientação sexual e identidade de gênero.  

Os onze segmentos tratam, por excelência, do ato turístico (formatado e 

estabelecido considerando as perspectivas da demanda). O Turismo Náutico por exemplo, é 

assim classificado, planejado e comercializado em razão das atividades turísticas que 
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acontecem em função da embarcação enquanto atrativo motriz. Já o Turismo de Negócios e 

Eventos “compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de 

interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, 

científico e social” (MTUR, 2006).  

Analisadas, uma a uma, as definições de todos os segmentos, constata-se que, com 

exceção do Turismo Social, as classificações apresentadas no caderno de Segmentação do 

Turismo: Marcos Conceituais (2006), tratam do “fazer”, do “ato” e da “prática” turística, 

segmentados de acordo com as motivações identificadas pelo mercado. O Turismo Social, por 

sua vez: 

“é a forma de conduzir e praticar a atividade turística promovendo a 

igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da 

cidadania na perspectiva da inclusão”. (BRASIL: 2006, p. 7). 

 Ou seja, esse segmento configura-se como uma forma de turismo: 

 

“[...] consideram-se formas de turismo “o como” as pessoas exercem ou 

praticam as várias modalidades (turismo doméstico, turismo internacional, 

turismo emissivo, turismo receptivo, etc.) e os diferentes tipos de turismo 

ofertados (ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, etc.)”. (BRASIL: 

2006, p. 7). 

 

No entanto, os mercados global e local encontraram oportunidades de explorar 

comercialmente as demandas advindas de determinados grupos desprivilegiados perante as 

estruturas social, política e econômica. Afinal, se o Turismo Social se propõe a trabalhar sob a 

perspectiva da inclusão, e considera que: 

A palavra perspectiva traduz o anseio, a esperança de se proporcionar a 

inserção de pessoas, grupos e regiões que por motivos variados podem ser 

considerados excluídos da fruição do turismo [...] Trata-se do envolvimento 

e participação do ser humano como pertencente ao exercício dos direitos e 

deveres individuais e coletivos. (BRASIL: 2006, p. 07). 

 

Assim, introduz-se a relação entre o propósito do segmento e grupos sociais 

desprivilegiados como, por exemplo, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, idosos e 
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LGBT. Essa relação é estabelecida pelo setor turístico por meio da proposta de fortalecer o 

movimento de inclusão social através da atividade. 

No entanto, as classes dominadas submetidas as desigualdades sociais são 

manejadas por estratégias que atuam seguindo diretrizes mercadológicas. A oportunidade de 

comercialização muitas vezes de revela sobreposta ao argumento inclusivo que diz: 

O Turismo Social compreende uma forma de turismo. A forma de conduzir 

refere-se à maneira de entender, conceber e direcionar políticas e orientar os 

processos que levam ao desenvolvimento do turismo. A forma de praticar 

refere-se às circunstâncias de acesso à experiência turística. Ambas devem 

ser mediadas pela premissa da ética (nas relações turísticas comerciais, com 

as comunidades receptoras e com o ambiente) e da sustentabilidade no seu 

sentido mais amplo (econômica, social, cultural, ambiental e política). (Grifo 

nosso) (BRASIL: 2006, p. 07). 

 

A partir do momento que as linhas de atuação estratégicas, empreendidas sob a 

prerrogativa da responsabilidade e da sustentabilidade social, cultural e política, promovem a 

transformação dessas classes desprivilegiadas, em nichos de mercado, surge a problemática 

que questiona a fragilidade do pacto social, cultural e político que o segmento se propõe a 

cumprir. 

Como será apresentado em capítulos posteriores, o desenvolvimento da oferta 

direcionada ao segmento LGBT faz sentido econômico; mas será que a exploração 

mercadológica das pautas LGBT faz sentido social e político? 

 

1.2 Representação simbólica e a importância da legitimidade   

Esta seção dedica-se à tentativa de melhor compreender os significados e 

importâncias do compromisso sociopolítico do segmento LGBT. 

Na contramão de narrativas românticas sobre as conquistas de direitos, está a 

história da luta de grupos desprivilegiados perante a sociedade. Até o momento, a realidade é 

capaz de narrar incontáveis articulações sociais que têm como objetivo conquistar e garantir o 

exercício da igualdade. Direcionando esse pensamento para o cenário brasileiro, a prática da 

igualdade revela-se bastante teórica, há muita expectativa e especulação em torno dos 
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alcances legislativos na luta pela garantia de direitos; e muitos desafios no desenvolvimento 

de políticas públicas. No esforço de participar as demandas plurais da sociedade a quem 

detém o poder de mudança, cabe, sob a condição da pertinência, o empenho pela segurança da 

representatividade. 

Para compreender a importância da representatividade em qualquer instância da 

sociedade, é preciso antes compreender as forças que atuam em seu contexto. Baseando essa 

discussão, Bourdieu contribui fortemente para as conexões necessárias ao entendimento deste 

capítulo. Em “O Poder Simbólico” (BOURDIEU, 1989), o autor traz à luz reflexões 

construídas a partir de teorias de outros pensadores, como Durkheim e Marx, sobre os 

desdobramentos dos instrumentos simbólicos. É aproximando essas reflexões com o tema 

deste trabalho que inicia-se a compreensão da importância de uma representação legítima em 

meio social. Bourdieu (1989) afirma que: 

“o poder simbólico é um poder de construção da realidade, que tende a 

estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em 

particular, do mundo social)”. (BOURDIEU: 1989, p. 115). 
 

Segue então com o pensamento, apresentando os símbolos como instrumentos da 

integração social, que contribuem fundamentalmente para a ordem social, “a integração lógica 

é a condição da integração moral” (BOURDIEU, 1989).  

A lógica do poder do símbolo dispõe de três caminhos para os instrumentos 

simbólicos: 

I. Os instrumentos simbólicos como estruturas capazes de estruturar o 

mundo social, funcionando como instrumentos de conhecimento e de 

construção do mundo objetivo. Aqui, esses instrumentos se revelam como 

formas simbólicas de estruturas subjetivas que significam sua ação social 

através da produção de “objetividade como concordância dos sujeitos 

(consenso)”; 

II. Os instrumentos simbólicos como estruturas já estruturadas, que 

funcionam como meios de comunicação social (línguas, culturas, 

condutas, discursos). Esses instrumentos se caracterizam como estruturas 
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objetivas, objetos simbólicos que significam sua ação na sociedade através 

da produção de sentidos objetivos; 

III. Os instrumentos simbólicos como instrumentos de dominação, que 

funcionam por meio do exercício do poder, da divisão do trabalho (classes 

sociais) e do trabalho ideológico (manual e intelectual), e da dominação 

cultural. Esses instrumentos se revelam como ideologias e materializam 

sua ação no mundo social através de “corpos de especialistas em 

concorrência pelo monopólio da produção cultural legítima”. 

 

Considerando as contribuições iniciais de Bourdieu (1989), que tendem a desvelar 

o poder simbólico e compreendendo, assim, as classes sociais como produto direto do uso de 

instrumentos simbólicos de dominação, é possível engatar nas reflexões acerca dos obstáculos 

que determinados grupos (classes sociais) estão submetidos (há muito e ainda), em detrimento 

da existência plena das classes dominantes. Pois se ao pensar em um caminho para uma 

sociedade mais justa e igualitária, tropeçamos numa campanha normatizante e historicamente 

institucional que busca impor a supremacia do macho, fortalecer a hegemonia do binarismo 

de gênero e submeter à margem, as expressões que fogem à figura masculina, heterossexual e 

cisgênera.  

Essa lógica trabalha para uma integração moral absoluta, submetendo as demais 

expressões a supostos valores negativos perante a organização social. A invisibilização dos 

plurais da sociedade é uma estratégia cruel de dominação da cultura dominante, para 

assegurar a soberania de determinados grupos sobre outros.  São existências inteiras ignoradas 

em detrimento dos privilégios herdados de uma cultura patriarcal e heteronormativa.  

Não é possível afirmar que o quadro de problemas sociais que o Brasil apresenta 

hoje, é fruto única e exclusivamente de um sistema que ignora as arestas da população, afim 

de atender as demandas apenas daqueles que se encaixam em seus parâmetros, mas é possível 

declarar que a disparidade no gozo de direitos sempre esteve presente na forma de 

compreender e governar seus habitantes, revelando o resultado dos esforços empreendidos 

pelas classes dominantes, em prol da cultura dominante.  
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Em “Convite à Filosofia”, Chauí (2000) traz à luz do pensamento um fenômeno 

diagnosticado no Brasil a partir de sua conjuntura social desigual, chamado “autoritarismo 

social”, que faz “com que a sociedade brasileira esteja polarizada entre as carências das 

camadas populares e os interesses das classes abastadas e dominantes, sem conseguir 

ultrapassar essas carências e interesses e alcançar a esfera dos direitos”.  

Diferentemente do que propõe a teoria marxista, esse fenômeno não é 

caracterizado pelo controle (domínio) através dos meios de produção do trabalho, mas sim 

pela lógica que procura manter o abismo que separa aqueles com acesso real aos direitos 

humanos, daqueles que têm como marca de sua própria existência, a necessidade de resistir 

para existir dignamente.Ou seja, o “autoritarismo social” diz respeito à dominação simbólica 

que Bourdieu propõe, que visa o controle dos meios de produção dos sentidos do mundo 

social, isto é, dos meios de produção da moral absoluta, capaz de servir os interesses daqueles 

que detém seu poder de produção.  

Chauí (2009) conecta o uso do poder simbólico pela dominação à indicadores de 

condutas morais opressivas quando afirma que, em uma sociedade autoritária e violenta, 

como a brasileira, “vigoram  racismo, machismo, discriminação religiosa e de classe social, 

desigualdades econômicas que estão entre as maiores do mundo, exclusões sociais e 

políticas”- é possível acrescentar aqui a discriminação de gênero e sexualidade e a 

banalização da violência contra os divergentes do sistema cisgênero e heteronormativo. 

A partir do que foi apresentado por Bourdieu e Chauí, torna-se possível iniciar a 

discussão acerca da importância da representatividade. Quando na mesma obra - “O Poder 

Simbólico” - Bourdieu afirma que “representações mentais são atos de percepção e 

apreciação, de conhecimento e de reconhecimento em que agentes investem os seus interesses 

e os seus pressupostos”, sobressai que o poder simbólico atua, também, nos contextos que 

tratam as forças da representação.  

Constituída de plural, a sociedade se reconhece dividida. A divisão do mundo 

social também é discutida por Bourdieu (1989), ele apresenta a ideia de que o ato de trazer 

algo à existência, através de sua nomeação, faz com que aquele que realiza a ação seja capaz 

de: 
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“fazer reconhecer à sua palavra, o poder que ela arroga, por uma usurpação 

provisória ou definitiva de impor uma nova visão a uma nova divisão do 

mundo social”. (BOURDIEU: 1989, p. 116). 

 

 

Dividida, a sociedade encontra-se, então, classificada. A luta das classificações 

(do que é objetivo e subjetivo; material e metafísico) consiste no resultado da ação do poder 

simbólico, que dentre outras coisas, busca dar sentido ao mundo social.  

Em uma passagem de “O Poder Simbólico”, Bourdieu traz: 

“Com efeito, o que nelas está em jogo é o poder de impor uma visão do 

mundo social, através dos princípios de di-visão que, quando se impõem ao 

conjunto do grupo, realizam o sentido e o consenso sobre o sentido e, em 

particular, sobre a identidade e a unidade do grupo, que fazem a realidade da 

unidade e da identidade do grupo”. (BOURDIEU: 1989, p.113). 

 

Caracterizada a luta das classificações, Bourdieu reitera, “a luta das classificações 

é a luta pela definição da identidade”. A lógica que classifica tende a impor sentidos sobre o 

grupo (sociedade) e com isso, desencadeia um embate entre a realidade e a representação que 

o instrumento simbólico da classificação significa. Sendo plural a realidade, plurais tendem a 

ser as representações.  

A luta das representações (outro conceito levantado por Bourdieu) reverbera seus 

resultados tanto nas imagens da mente, quanto nas manifestações da sociedade enquanto um 

grupo social, no intuito de manipular o entendimento das próprias relações mentais 

imagéticas. Ou seja, o discurso que performa a intenção de tornar existente uma nova maneira 

de enxergar o mundo é tanto causa, quanto consequência da disputa pelo monopólio do poder 

simbólico empregado nas relações de dominação social.  

Na busca pelo domínio do poder de investir diretamente na ordem social, através 

da produção dos sentidos do mundo, as classes dominantes manobram mitos e crenças, 

arraigadas como ideologias, no sentido de impor uma integração moral que sirva aos seus 

interesses. 

A discussão sobre o poder simbólico, associada à ideologia, pode ser ligeiramente 

ampliada para um foco, o de negação da autonomia. Onde o enfraquecimento da autonomia 
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das classes que se pretende dominar, configura a estratégia para o uso dos instrumentos 

simbólicos de dominação. Enquanto Bourdieu apresenta a ideologia como ferramenta de 

dominação, Mészarós (2014) traz a dependência ideológica como consequência mantenedora 

da própria lógica de submissão: 

“A ideologia é, em geral, considerada o principal obstáculo da consciência 

para a autonomia e a emancipação. Deste ponto de vista, ela torna-se 

sinônimo da “falsa consciência” auto-enganadora, ou até da mentira pura e 

simples, atrás das quais a “verdade” é oculta por sete véus, sendo o acesso a 

seus segredos permitido apenas a “especialistas” privilegiados que sabem 

como decifrar o difícil significado dos sinais reveladores, enquanto as 

“massas enganadas” (na complacente expressão de Adorno) são deixadas ao 

próprio destino, condenadas a permanecer prisioneiras da ideologia”. 

(MÉSZARÓS: 2014, p. 19). 

 

 Quando as disparidades entre o que é real e o que busca representar (ou 

dissimular) o real, são percebidas pelas classes dominadas, justamente pela pluralidade 

irrefutável de realidades existentes, um movimento pela legitimação das representações surge, 

no propósito de livrar-se da dependência ideológica que manipula as percepções da realidade 

e controla o poder de ação dos dominados. 

Bourdieu (1989) apresenta os desdobramentos da ideia de “pertinência” do 

discurso performativo que atua nas relações de dominação através da representação, e que 

pode ser encarada como força atuante no movimento que busca desprender-se das estratégias 

de desmobilização da autonomia e da emancipação: 

“Mas o efeito de conhecimento que o fato da objetificação no discurso 

exerce, não depende apenas do reconhecimento consentido àquele que o 

detém, ele depende também do grau em que o discurso, que anuncia ao 

grupo sua identidade, está fundamentado na objetividade do grupo a que ele 

se dirige, isto é, no reconhecimento e na crença que lhe concedem os 

membros deste grupo, assim como nas propriedades econômicas ou culturais 

que eles têm em comum, pois é somente em função da pertinência que pode 

aparecer a relação entre as propriedades”. (BOURDIEU: 1989, p.117). 

 

Engatando no caráter pertinente do ato de classificar e, consequentemente, 

representar, é possível afirmar que a legitimidade das representações depende da 

convergência entre o discurso que performa a classificação, e a realidade de fato. Dentre os 

resultados do exercício do poder de classificar, quando submetido apenas aos interesses e aos 
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domínios da realidade do agente da classificação, está o que Bourdieu apresenta como 

“estigma”, isto é, uma marca objetiva, relativa às culturas dominadas, que recebe uma 

valoração negativa perante a sociedade.  

O desenvolvimento de estigmas sociais, leva à marginalização dos dominados e 

ao estado de intolerância e violência. Sobre as movimentações que vão contra à dominação 

simbólica, Bourdieu declara: 

A revolução simbólica contra a dominação simbólica, e os efeitos de 

intimidação que ela exerce, tem em jogo não a conquista ou a reconquista de 

uma identidade, mas a reapropriação coletiva deste poder sobre os princípios 

de construção e de avaliação da sua própria identidade de que o dominado 

abdica em proveito do dominante, enquanto aceita ser negado ou negar-se 

para se fazer reconhecer. (BOURDIEU: 1989, p. 125). 

 

 

Sendo assim, quando a classe dominada se rebela contra a dominação e, por 

consequência, contra a cultura dominante, o que está em pauta não é somente a petição de 

posse de uma representação. Mas sim, a exigência de se retomar o poder de conceber suas 

próprias estruturas representativas. A sociedade contemporânea discute muitas reivindicações 

de legitimidade nas produções do sentido social do mundo, muito se questiona sobre locais de 

fala. 

Diante do fluxo estigmatizador da cultura dominante, essas reivindicações 

caracterizam os movimentos das classes dominadas, que fundamentam suas pretensões na 

legitimidade conferida àqueles que experimentam a realidade tratada. Ou seja, a produção de 

uma identidade positiva, avessa ao estigma imposto, é o resultado esperado da luta que as 

classes dominadas travam. Bourdieu corrobora: 

[...] é porque existe como unidade negativamente definida pela dominação 

simbólica e econômica que alguns dos que nela participam podem ser 

levados a lutas para alterarem a sua definição, para inverterem o sentido e o 

valor das características estigmatizadas e que a revolta contra a dominação 

em todos os seus aspectos. (BOURDIEU: 1989, p. 126). 

 

O cenário atual de dominação de classes conta com articulação de ideologias de 

intolerância como ferramentas de domínio. A estigmatização e a estereotipação de identidades 

são estratégias de desempoderamento exercidas pelos dominantes. A manipulação da massa a 
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favor da manutenção da valoração moral negativa sobre determinadas classes, leva, em 

mesma proporção, à marginalização, e à revolta dos subtraídos; enquanto a busca pela 

representação legítima configura a estratégia de fuga da dominação.  

Quando estabelecida uma representação sobre determinado grupo, espera-se, que 

essa estrutura simbólica assuma inteiramente o papel de exprimir-se verdadeiramente em 

nome do grupo em questão. Sendo a própria expressão da diversidade, a comunidade LGBT 

espera que toda e qualquer iniciativa de representá-la, cumpra com seu papel para com todas 

as identidades ali expressas. O compromisso para com todas as identidades já reconhecidas, 

assim como para aquelas ainda em emergência, que compõem o grupo LGBT, garante a 

visibilidade para as demandas plurais dessa comunidade.   

Quando trata-se de um grupo com identidades idiossincráticas, o reducionismo 

configura-se como uma barreira para a representação legítima. Negligenciar a legitimidade de 

um grupo, por meio da redução e estereotipação das realidades, desencadeia processos de 

exclusão social. A comunidade LGBT vem aprimorando suas ferramentas contra o 

reducionismo, por entender que a invisibilização de quaisquer que sejam suas 

particularidades, pode abrir precedentes para seguir o caminho contrário de sua luta pela 

igualdade e equidade de direitos. Através dos caminhos da legitimidade das representações 

(portanto, dos caminhos da representatividade), encontra-se a trilha para desmobilização dos 

instrumentos de dominação. 

Sendo assim, a importância da representatividade, para classes desfavorecidas por 

uma estrutura social desigual, habita o intuito social de desarticular os instrumentos 

simbólicos de dominação e, por conseguinte, as estratégias violentas das classes dominantes 

de estigmatização e marginalização, que buscam endossar uma lógica de inacessibilidade aos 

direitos fundamentais à todo e qualquer indivíduo da sociedade. Legitimar as vozes plurais 

que narram as realidades, as quais as classes dominadas estão inseridas, é uma alternativa 

justa na luta pela equidade de direitos.  

Quando surge uma iniciativa que visa categorizar uma atividade através de 

instrumentos simbólicos de representação, como é o caso do segmento de oferta turística 

nomeado Turismo LGBT, emerge também a expectativa, sobre sua atuação, acerca das 
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contribuições que essa segmentação trará ao grupo social que vigora em seu nome. Ou seja, a 

partir do momento que determinadas ofertas turísticas são desenvolvidas e comercializadas 

através de um direcionamento voltado a uma parcela da sociedade que experimenta os 

desprivilégios causados pela marginalização e estigmatização social, espera-se que seus 

objetivos, princípios e metas estejam em convergência com as causas do grupo, fazendo valer 

o nome (símbolo) que carrega, exprimindo-se verdadeiramente em prol daqueles que possuem 

legitimidade para se reconhecerem pertencentes à categoria.  

Com isso, este trabalho busca analisar as ações promovidas pelo segmento 

Turismo LGBT, a partir da estratégia que desvela os interesses que justificam seu 

investimento. Ou seja, a partir da análise das contribuições sociais que o segmento entrega à 

sociedade em contrapartida a sua exploração comercial, será possível diagnosticar o 

compromisso sociopolítico que sua representação suscita. 

 

1.2.1 Invisibilidade social 

 

A invisibilidade social é um fenômeno psicossocial subordinado às forças do poder 

simbólico vigentes na estrutura das sociedades. A qualidade de um sub-cidadão é, por 

associação coletiva, própria aos invisibilizados.  O consenso sobre o não-reconhecimento dos 

invisíveis sustenta essa força de dominação dos reconhecidos. Em 2008, na publicação 

“Mundos sociais: saberes e prácticas”, a autora Júlia Catarina Tomás tratou a invisibilidade 

social como: 

No império visual da sociedade ocidental contemporânea ser invisível tende 

a significar ser inexistente ou insignificante. Este sentimento de 

invisibilidade é provocado pelo não-reconhecimento de outrem sendo esta 

atitude um produto da cultura e do passado biográfico daquele que-não-vê. 

Existem duas possibilidades para que um indivíduo seja invisível quando na 

realidade objetiva é fisicamente visível. Por um lado pode ser o resultado de 

um ato voluntário. Por outro lado pode ser a consequência de uma 

intersubjetividade constituinte, o que implica que o ato de “não-ver” é uma 

perspectiva coletiva e partilhada dando origem a uma alteridade invisível. 

(TOMÁS: 2008, p. 01). 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=547071
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A perspectiva coletiva proposta por Tomás refere-se, como a própria autora 

afirma, à ideia de “consciência coletiva” de Durkheim. A ótica sociológica apresentada por 

Durkheim, defende a necessidade de um processo de socialização para a manutenção da 

coesão entre os atores sociais e da estrutura social vigente, onde os indivíduos são capazes de 

assimilar conjuntos de valores, regras e hábitos que interferem substancialmente em seus 

comportamentos e posicionamentos na sociedade, caracterizando os grupos sociais em que 

estão inseridos. Esse processo de socialização é sustentado pela “consciência coletiva”, que 

Durkheim descreve como: 

O conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de 

uma mesma sociedade forma um sistema determinado que tem vida própria; 

podemos chamá-lo de consciência coletiva ou comum. Sem dúvida, ela não 

tem por substrato um órgão único; ela é, por definição, difusa em toda a 

extensão da sociedade, mas tem, ainda assim, características específicas que 

fazem dela uma realidade distinta. De fato ela é independente das condições 

particulares em que os indivíduos se encontram: eles passam, ela permanece. 

(...) Ela é, pois, bem diferente das consciências particulares, conquanto só 

seja realizada nos indivíduos. Ela é o tipo psíquico da sociedade, tipo que 

tem suas propriedades, suas condições de existência, seu modo de 

desenvolvimento, do mesmo modo que os tipos individuais, muito embora 

de outra maneira”. (DURKHEIM: 2010, p. 50). 

 

 

Bourdieu e Durkheim refletem sobre o que chamamos de senso comum, e a partir 

de suas contribuições é possível iniciar a compreensão fenomenológica da invisibilidade 

social. A percepção coletiva é “quem” patrocina a precariedade de significados sociais 

associados aos invisíveis e; a assimilação de valores morais negativos aos não-reconhecidos 

socialmente, desencadeando, assim, problemas psicossociais nocivos aos indivíduos que se 

percebem nessa posição clandestina, segregada, subestimada e subjugada. É a consciência 

coletiva, o senso comum, que materializa a marginalização através da invisibilidade.  

Tomás (2008) corrobora essa afirmação: 

O desprezo social e o não-reconhecimento dão origem ao sentimento de 

invisibilidade. Na sociedade do espetáculo na qual nós vivemos, o invisível 

tende a significar o insignificante. Com efeito, múltiplos sentimentos estão 

ligados ao sentimento central de ser invisível para os outros: a vergonha, a 

paranoia, a impressão de insucesso pessoal, o isolamento, a clandestinidade. 

Em resumo, toda uma panóplia de emoções, sentidas por todos a um 

momento ou outro na vida quotidiana, une-se intimamente ao mundo amargo 

e silencioso da invisibilidade social. Podemos descobrir através deste termo 
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um mundo social que se constrói segundo os preconceitos visuais e os 

olhares imaginários. (TOMÁS: 2008, p. 03). 

 

 

A invisibilidade social de LGBT se traduz quando identidades sexuais e de gênero 

alternativas à heterossexualidade e cisgeneridade são negadas, ou mal-aceitas, pelo fragmento 

da sociedade dito coletivo, maioria ou, padrão. O não-reconhecimento de identidades sexuais 

e de gênero do grupo LGBT pode ser codificado como uma estratégia não “só” de 

marginalização, como de extermínio dessa população.  

A marginalidade implica a inacessibilidade de direitos básicos, a rejeição pessoal 

e social sistemática, a negação do privado e a discriminação pública. Sendo o não-

reconhecimento uma ferramenta de dominação que suscita a submissão de indivíduos à 

condição de subcidadãos, a invisibilidade social torna-se um indicador negativo quando o 

objeto de avaliação social é o quesito representatividade. Uma vez que a sociedade se nega a 

representar sujeitos que divergem dos padrões impostos por ela, a sociedade lhe nega a 

legitimidade de sua existência.  

Negada a expressividade, negada está a existência. São indissociáveis as 

existências do eu, o eu-político, o eu-social e o eu-pessoal tratam questões altamente 

dependentes entre si, assim sendo, consensos intolerantes e, portanto, violentos, engendram a 

máquina “higienizadora” da classe dominante, que trabalha pela manutenção de valores 

limitantes, injustos e violentos (sempre violentos). 

A campanha segregadora que visa a completa inobservância de indivíduos que 

fogem aos moldes adotados pelos consensos, conta com a ignorância como combustível capaz 

de manter funcionando a mecânica da injustiça, que garante os privilégios de uns em 

detrimento da dignidade de outros. O instrumento principal desse “maquinário” consiste na 

ilegitimidade de representações, é através das expressões singulares, heterogêneas e imutáveis 

que a pluralidade da existência humana recebe sua condenação.  

Quando a sociedade, por meio das ferramentas midiáticas que dispõe, decide 

veicular apenas determinadas realidades, no intuito de representar somente a parcela de 

indivíduos que julga adequada à legitimidade e globalização, essa está exercendo todas as 
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forças de seu poder simbólico a favor de políticas não inclusivas, discriminatórias e violentas 

(sempre violentas). Uma sociedade que se desenvolve a partir de políticas que representam 

sem compromisso de legitimidade, assume a decorrência inadiável da desigualdade. 

Em função da desigualdade de acesso aos direitos, é importante: 

 

I. Citar as áreas interpessoais que as demandas LGBT encontram dificuldade de 

alcançar o status quo da dignidade: 

 

a) relações familiares, afetivas, que supõem segurança e confiança; 

b) relações políticas que preveem legitimidade; 

c) relações sociais que suscitam segurança e empoderamento; e 

d) aceitação própria em relação ao outro; 

 

II. Levantar as dificuldades de pessoas LGBT de atingirem o status quo da 

produtividade: 

 

a) oportunidades negadas pelos três setores da economia; 

b) oportunidades pensadas e, portanto, direcionadas (lê-se exclusivas) aos 

requisitos opostos às “competências” LGBT; 

c) supremacia da oferta de produtos e serviços que não atendem demandas da 

realidade LGBT; 

d) abusos e violências que pessoas LGBT são submetidas em troca de 

reconhecimento profissional e financeiro, inferiores aos  padrões mínimos que 

deveriam (em um mundo ideal) ser oferecidos; e 

e) campanhas midiáticas discriminatórias intencionalmente. 

 

III. Apontar os obstáculos encontrados por LGBT ao tentar conquistar o status quo 

da cidadania: 
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a) a coleção de direitos humanos que são negados e/ou negligenciados às e aos 

LGBT  perpassam as esferas da saúde, da liberdade de expressão, da religião, do 

trabalho, da educação e, principalmente, da vida. O direito à vida é 

inescrupulosamente ferido diariamente no país que, segundo a coleta de 38 anos 

de dados estatísticos do Grupo Gay da Bahia - GGB, matou 445 LGBT, no ano de 

2017, apresentando um aumento de 30% nas mortes motivadas por homofobia, 

incluindo homicídios e suicídios, em relação ao ano de 2016. De acordo com a 

pesquisa feita pelo grupo, a cada dezenove horas, a LGBTfobia faz uma vítima no 

Brasil. Foi registrado ainda, o aumento de 6% nas mortes do grupo T. 

 

Em quantas áreas do saber e do fazer podemos organizar a existência humana? Em 

quantas delas é possível afirmar que a sociedade legitima com igualdade a diversidade? 

 

1.2.2 Valoração moral negativa e sua relação com a violência contra LGBT no Brasil  

A ilegitimidade das representações referentes à população LGBT desencadeia um 

estado de violência contra essas existências. Isto é, o estigma em torno das vivências desse 

grupo revela-se como uma semente para a valoração moral negativa, essa por sua vez 

apresenta o preconceito, a estereotipação e adiscriminação como expressões da violência. O 

atentado diário contra as vidas de LGBT não deixa dúvidas sobre as afirmações acima, todos 

os dias pessoas fora da curva da hétero e cisnormatividade sofrem as consequências de uma 

valoração moral que prevê a rejeição, o não reconhecimento, o desprezo, a condenação e a 

culpabilização da diversidade de identidades sexuais e de gênero. 

Essa seção dedica-se a compartilhar os dados apresentados pelo Grupo Gay da 

Bahia (GGB), usado como referência para a reflexão em razão de sua atuação pioneira no 

país, a associação foi a primeira a agir em defesa dos direitos humanos de homossexuais, e 

apresenta como um de seus objetivos a denúncia de violências contra pessoas LGBT no 

Brasil. Por meio do documento “Mortes violentas de LGBT no Brasil – Relatório 2017” o 

grupo apresenta à sociedade dados que revelam o estado violado e violento de direitos dessa 

comunidade.   
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As mortes levantadas pelo relatório são consideradas subnotificações, uma vez 

que, por falta de registros oficiais para apontamentos estatísticos, o GGB baseia seu estudo 

nos dados disponibilizados pela mídia (jornais, rádio, internet), notícias que tornam públicas 

as mortes visíveis à população e ao Estado.  

É importante ressaltar que o fenômeno da invisibilidade social contribui para que 

inúmeros casos de LGBTfobia não sejam registrados como casos de violência contra LGBT. 

Sendo assim, a amostra do relatório compreende a parcela visível da violência causada por 

motivos de ódio, intolerância, discriminação e preconceito contra esse segmento. 

No Brasil, a cada 19 minutos, a homo-lesbo-bi-transfobia mata 01 LGBT de 

forma violenta. Os números de mortes causadas pela LGBTfobia no Brasil ultrapassam as 

estatísticas de 13 países do Oriente e África, onde a homossexualidade é criminalizada e 

punida com morte. No ano de 2017, foram registradas 445 mortes causadas pela violência 

contra esse grupo (aumento de 30% em relação a 2016), 387 homicídios e 58 suicídios. 

A seguir serão apresentados gráficos que ilustram o quadro de violência contra 

LGBT no ano de 2017: 

Gráfico 1 - Número de mortes por LGBTfobia 

 

Fonte: Pessoas LGBT mortas no Brasil. Relatório de 2017. Grupo Gay da Bahia – GGB. 

Homofobiamata.wordpress.com. 
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Gráfico 2 – Mortes de LGBT em 2017 

 

 

Fonte: Pessoas LGBT mortas no Brasil. Relatório de 2017. Grupo Gay da Bahia – GGB. 

Homofobiamata.wordpress.com. 

 

Os crimes marcados pela intolerância, rejeição e preconceito, são caracterizados 

como crimes de ódio, atentados sociais que atingem não somente a vítima, como também 

todas as pessoas que se reconhecem representadas pelos símbolos atacados. O poder 

simbólico está diretamente ligado aos significados desses crimes.  

Os atentados às vidas que pertencem a algum agrupamento simbólico da 

população (LGBT, pessoas negras e indígenas, pessoas com deficiência, etc.) são 

direcionados a todas e todos que neles estão inseridos. As mortes motivadas pelo ódio à 

diversidade sexual e de gênero, no Brasil, revelam a crueldade e a aversão que a sociedade 

ainda dedica a essa comunidade. As causas mortis das 445 vítimas de 2017 serão apresentadas 

no gráfico a seguir. 
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Gráfico 3 – Causa Mortis em 2017 

 

 

Fonte: Pessoas LGBT mortas no Brasil. Relatório de 2017. Grupo Gay da Bahia – GGB. 

Homofobiamata.wordpress.com. 

 

A violência contra LGBT revela-se presente em todo o país; em 2017, a média de 

mortes atingiu o número de 2,47 mortes por um milhão de habitantes (aumento de 0,78 em 

relação ao ano de 2016). 

Compreendida a importância da legitimidade das representações, a partir da 

reflexão sobre as forças simbólicas atuantes na integração lógica da sociedade e suas 

consequências sociopolíticas negativas (invisibilidade social e valoração moral negativa), é 

possível empreender um olhar crítico sobre a forma de desenvolver uma atividade turística 

que carrega o poder simbólico de um segmento que enfrenta com luta e resistência as 

desigualdades sociais do país. Nos próximos capítulos, será apresentado ao leitor como o 

Turismo LGBT tem sido pensado, trabalhado e apresentado pelas principais entidades que 

atuam no mercado turístico, tanto dentro, quanto fora do Brasil. 
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CAPÍTULO II - PERSPECTIVAS E DIRETRIZES DO TURISMO LGBT EM 

ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Nas últimas décadas, o segmento LGBT vem recebendo atenção e dedicação de 

algumas áreas do mercado. Antes, em razão, prioritariamente, dos dados econômicos 

certamente favoráveis à exploração comercial (um nicho que se revela à sociedade 

progressivamente é facilmente traduzido como “em crescimento”). Hoje, por saber que uma 

marca que não se posiciona politicamente como fortalecedora de demandas sociais, pode ser 

considerada como uma marca em oposição a elas.  

A disputa por mais fatias de mercado “obriga” empresas a expandirem não só o 

seu público, mas sua percepção sobre ele. Nem sempre ampliar alcance comercial significa 

conquistar outros consumidores. No caso do segmento LGBT no turismo, significa 

estabelecer uma relação direta com um público que já existe e que já viaja, mas que o faz da 

mesma maneira que atua em outros cômodos da sociedade - clandestinamente, reduzindo 

assim suas potencialidades enquanto consumidor.  

Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, transexuais, intersexos e 

queer+ compartilham a mesma história do turismo, assim como compartilham a mesma 

história da humanidade, o que não compartilham - nem com uma, tampouco com a outra - são 

as mesmas vivências de violência e desigualdade.  

Seguindo uma lógica que deveria ser óbvia, dos direitos humanos, é possível 

afirmar que cada indivíduo, enquanto ser social, tem o dever de garantir direitos iguais a todas 

e todos, por essa razão, o mercado global do turismo está preocupado em se posicionar a favor 

de demandas sociais, caso contrário, assume o risco de se apresentar como uma empresa ou 

destino irresponsável socialmente. Alguns destinos e entidades do turismo que atuam como 

forças globais no setor, estão lançadas na empreitada de desenvolver atividades 

comprometidas com a igualdade e integração social. Firmando seu pacto com o turismo 

responsável através de planos de desenvolvimento turístico, de marketing e comercialização.  

Neste capítulo, serão investigadas as perspectivas e a diretrizes que orientam o 

Turismo LGBT dentro e fora do país. 



42 
 

2.1.  Código mundial de ética para o Turismo 

O “Código Mundial de Ética para o Turismo: por um turismo responsável”, 

elaborado em 1999 pelos membros da Organização Mundial do Turismo (OMT) - 

representantes do setor turístico mundial, chefes de estados, territórios, empresas, instituições 

e organismos - como resultado da reunião promovida pela Assembléia Geral em Santiago do 

Chile, é um documento que universaliza as diretrizes para o exercício de condutas (posturas e 

atitudes) ideais à sociedade, por meio da atividade turística.  

Através desse documento, a Organização Mundial do Turismo reafirma sua 

missão de promover e desenvolver o turismo a fim de: 

“[...] contribuir para o crescimento econômico, a compreensão internacional, 

a paz e a prosperidade dos países, assim como para o respeito universal e a 

observação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais sem 

distinção de raça, sexo, língua ou religião”. (OMT: 1999, p 02). 

Acreditando que o turismo é um instrumento de paz, união e compreensão entre 

os povos, a Organização alinhou a normativa desse documento às orientações das Nações 

Unidas no documento “Cume da Terra”3, que direcionou o compromisso de “conciliar de 

forma sustentável a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento econômico e a luta contra 

a pobreza”. Sendo assim, esse conjunto de normas que, por meio do turismo, visa conduzir 

comportamentos e práticas politicamente pertinentes à sociedade, estrutura-se pelo 

compromisso social e ambiental dos agentes do setor, sem ignorar a significância de ponderar 

as condições econômicas e os estatutos mercadológicos: 

Movidos pela vontade de fomentar um turismo responsável e sustentável, ao 

qual todos tenham acesso no exercício do direito aplicável a todas as pessoas 

de dispor de seu tempo livre para fins de lazer e viagens, com o devido 

respeito às opções sociais de todos os povos, mas convencidos também de 

que o setor turístico em seu conjunto se favoreceria consideravelmente de 

desenvolver-se em um contexto que fomente a economia de mercado, a 

empresa privada e a liberdade de comércio e que lhe permita otimizar seus 

efeitos benéficos de geração de atividades e empregos. (OMT: 1999, p. 02). 

 

 

                                                           
3Apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), 

realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro. 
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Convencida de que o setor turístico é um terreno propício para a convergência e 

conciliação de demandas que relacionam “economia e ecologia, meio ambiente e 

desenvolvimento, e abertura aos intercâmbios internacionais e proteção das identidades 

sociais e culturais” (OMT: 1999, p. 02), a Organização Mundial do Turismo, sob o desígnio 

de promover um arranjo turístico condizente com as ideias de equidade, responsabilidade e 

sustentabilidade, com abrangência capaz de atingir todas as camadas sociais, indicou os 

princípios para o Código de Ética para o Turismo e, dentre os parágrafos que estão mais 

fortemente ligados ao desenvolvimento do segmento LGBT, destacam-se:  

[...] Parágrafo 1, Art. 1:. A compreensão e a promoção dos valores éticos 

comuns da humanidade, em um espírito de tolerância e respeito à 

diversidade, às crenças religiosas, filosóficas e morais são, ao mesmo tempo, 

fundamento e consequência de um turismo responsável. Os agentes do 

desenvolvimento turístico e os próprios turistas prestarão atenção às 

tradições e práticas sociais e culturais de todos os povos, incluindo as 

minorias nacionais e as populações autóctones, e reconhecerão suas riquezas. 

Parágrafo 1, Art. 2: O turismo, que é uma atividade geralmente associada ao 

descanso, à diversão, ao esporte e ao acesso à cultura e à natureza, deve ser 

entendido e praticado como um meio privilegiado de desenvolvimento 

individual e coletivo. Quando vivenciado com a abertura de espírito 

necessária, é um fator insubstituível de autoeducação, tolerância mútua e 

aprendizagem das legítimas diferenças entre povos, culturas e sua 

diversidade. 

[...] Parágrafo 3, Art. 7: Com o apoio das autoridades públicas se 

desenvolverá o turismo social, em particular associativo, que permite o 

acesso da maioria dos cidadãos ao lazer, às viagens e às férias.(OMT: 1999, 

p. 03). 

 

As diretrizes que norteiam o documento acima citado tratam, ainda que muitas 

vezes indiretamente, das questões de visibilidade e valoração moral (adotadas como 

indicadores nesta pesquisa). Ao assimilar a força social e política do desenvolvimento 

turístico, principalmente quando voltado às parcelas vulneráveis da sociedade, torna-se mais 

fácil a compreensão da necessidade de fomentar atividades que reforcem a visibilidade dessas 

existências e suas demandas, assim como se revela evidente o poder da valoração moral no 

que diz respeito ao combate da violência e à extinção de desigualdades, por serem esses 

fenômenos capazes de legitimar violações de direitos ou o estado de igualdade.  

Sendo assim, uma vez que, quando ignorado esse poder, a mobilização 

socioeconômica promovida pela atividade turística encontra condições de potencializar o 
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quadro atual de marginalização dessas populações, automaticamente, por estarem todos os 

indivíduos teoricamente submetidos à responsabilidade social de garantia dos direitos 

humanos, inicia-se a preocupação com os resultados da exploração mercadológica do 

segmento fragilizado. 

 

2.2. II Relatório Global de Turismo LGBT - OMT e ILGTA 

A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização internacional e 

intergovernamental que trabalha estimulando a cooperação mundial em busca da paz e do 

desenvolvimento dos povos, estabelece posicionamentos de justiça, igualdade e respeito, 

reafirmando sua crença nos direitos fundamentais do ser humano e nos direitos igualitários 

para mulheres e homens, através do reconhecimento da dignidade e do valor dos indivíduos; 

promove o progresso social e melhorias nas condições de vida das sociedades.  

A ONU conta com quinze agências especializadas conectadas a ela, essas 

organizações destacadas atuam de forma independente, por meio de financiamentos 

voluntários e contribuições avaliadas. Nessa lista está a Organização Mundial do Turismo- 

OMT, descrita pela ONU como “a agência das Nações Unidas responsável pela promoção do 

turismo responsável, sustentável e universalmente acessível”. 

Em 2017, a Organização Mundial do Turismo - considerada pelas entidades e 

agentes do setor, a principal referência no que diz ao respeito às perspectivas e diretrizes 

globais para a compreensão e desenvolvimento da atividade turística - uniu-se novamente à 

Associação Internacional de Viagens Lésbicas e Gays (IGLTA), para apresentarem 

publicamente o II Relatório Global de Turismo LGBT (2017). A IGLTA é a organização que 

ocupa a posição de líder mundial diligente ao Turismo LGBT. São representadas por ela, 

entidades que adotam um posicionamento de marketing com foco LGBT ou, ainda, com a 

proposta LGBT-friendly. Das categorias de associadas e associados:  

I. Destinos; 

II. Equipamentos de hospedagem; 

III. Prestadores de serviços da cadeia produtiva do turismo; 
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IV. Agentes de viagem; 

V. Operadoras de turismo; 

VI. Eventos; e 

VII. Imprensa. 

Cabe ressaltar que a IGLTA, fundada em 1983, possui hoje mais de 4.000 

contatos de negócios, espalhados por 75 países, com mais da metade de seus membros 

presentes na América do Norte, aproximadamente 20% são europeus, Tailândia e Índia têm o 

maior número de associados na Ásia e, na América do Sul, Argentina e Brasil concentram as 

maiores representações de membros do subcontinente. 

Em 2012, era lançado o primeiro Relatório Global de Turismo LGBT, com o 

objetivo de examinar o segmento LGBT no turismo, a partir de uma perspectiva social, 

política e econômica. As reflexões e análises feitas a partir das pesquisas, dos dados e dos 

casos, demonstram a relação entre as políticas de progresso adotadas por destinos que 

trabalham com o público LGBT e os benefícios econômicos para o setor.  

Nesse primeiro documento, também ficam evidentes os benefícios 

socioeconômicos advindos do posicionamento político público a favor da integração, da 

diversidade, do respeito e da tolerância. O Relatório demonstra como destinos e empresas de 

produtos e serviços turísticos, quando associam sua marca ao completo apoio às demandas 

pertinentes à comunidade LGBT, experimentam impactos sociais e mercadológicos positivos.  

A conquista desse grupo de consumidoras e consumidores se dá pelo significado 

de “encantamento”, “sedução”, “aliciamento” da palavra “conquista”. Isto é, muitas vezes o 

turista LGBT já faz parte do alcance de mercado da atividade, apesar de não possuir uma 

conexão própria estabelecida pelo posicionamento da marca, então quando a interlocução 

passa a ser trabalhada de modo que a (o) turista LGBT se reconheça incluído no diálogo que 

as marcas investem com seus clientes, materializa-se sua fidelidade, sua real conquista. 

É sob esse mote que o II Relatório Global de Turismo LGBT se estrutura. 

Confiantes na ideia de que o investimento sociopolítico, direcionado ao público LGBT, faz 

sentido econômico para o turismo, a OMT, a ILGTA e seus afiliados elaboraram a segunda 
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edição do documento que apresenta o diagnóstico atual do segmento, assim como as 

perspectivas e diretrizes globais para seu desenvolvimento.  

Essa edição, assim como a anterior a ela, busca reforçar a sensibilização do setor 

por meio da apresentação dos estados de direitos das pessoas LGBT em todo o mundo, 

apontando pequenos e grandes avanços referentes à garantia da cidadania desse grupo em 

diferentes países. As mudanças significativas acerca da visibilidade e reconhecimento do 

valor de pessoas LGBT em todo o mundo deixaram evidente a necessidade de 

aprofundamento no tema, por essa razão, o II Relatório Global de Turismo LGBT oferece 

análises ainda mais amplas: 

I. Do setor como um todo; 

II. Das tendências atuais do segmento; e 

III. Dos perfis dos viajantes LGBT. 

Orientações úteis à cadeia produtiva do turismo também são apresentadas, mais 

especificamente, aos destinos que encontram-se interessados em trabalhar esse segmento. A 

pluralidade e a fluidez inerentes às consumidoras e consumidores LGBT também é 

explorada nessa publicação, compartilhando recomendações ao trade, a fim de auxiliar seu 

entendimento sobre as possibilidades de ser deste público. 

O diagnóstico atual do mercado de turismo, assim como em outras áreas, aponta 

para a força do marketing, enquanto ferramenta utilizada para seduzir o público, de forma 

que, quando adequadamente posicionada, se revele um poderoso instrumento para atrair 

consumidores que têm maiores gastos e viajam mais. Outra constatação que é apresentada, é 

a que introduz as LGBT como nicho desses consumidores. 

A lógica que prevê sentido econômico no desenvolvimento e comercialização de 

uma oferta direcionada ao público LGBT, também constata que fenômenos sociais positivos 

são ótimos para os negócios, ou seja, com mudanças positivas no reconhecimento de direitos 

de LGBT’s (na política, na mídia, na iniciativa privada, etc.), gradativamente, cresce a 

visibilidade social desse público e, com isso, eles se tornam naturalmente um segmento de 

consumidores em ascensão. 
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Com a oportunidade de mercado na mira, a cadeia produtiva do turismo investe 

suas apostas sob a justificativa de contribuir suprindo desejos e necessidades oriundos de um 

estado de violência, que leva ao desenvolvimento e comercialização de uma oferta que 

garante, ao turista LGBT, uma experiência de respeito e bom atendimento. A esse respeito, o 

Relatório traz instruções sobre o público, apresenta características do mercado dos viajantes 

LBGT’s e as melhores ações de marketing.  

O documento também trata da divisão da oferta LGBT, onde alguns produtos e 

serviços são, especificamente, voltados ao público LGBT, e outros apresentam-se 

simbolicamente como produtos e serviços que respeitam a diversidade (LGBT-friendly; gay-

friendly). Demonstrando dessa maneira, a movimentação mercadológica em torno das 

questões de representação, reconhecimento e visibilidade. 

O documento concentra-se em pessoas LGBT enquanto consumidores de viagens, 

no entanto, o Relatório também ressalta o resultado do estado de violência que muitas nações 

(inclusive o Brasil) ainda se encontram, e lembra o porquê de ser importante estar atento às 

situações de abuso e desrespeito comuns a essas realidades (NAÇÕES UNIDAS, 2015 apud, 

OMT, 2017. tradução livre): 

I. Assassinatos de pessoas LGBT; 

II. Violações de mulheres lésbicas e bissexuais; 

III. Ataques de multidão violenta; 

IV. Abuso de pessoas LGBT por policiais e funcionários da prisão; 

Sanções criminais, detenção, prisão, chantagem e assédio contra pessoas LGBT 

com base em sua orientação sexual ou expressão de gênero; 

V. Tratamentos e cirurgias forçadas a pessoas LGBT e intersexuais em serviços 

médicos para tentar mudar sua orientação sexual, ou forçar a esterilização de 

pessoas transexuais; 
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VI. Humilhação e discriminação enfrentadas pelas pessoas transexuais a quem é 

negado o reconhecimento de sua identidade de gênero; 

VII. Bullying de crianças nas escolas, falta de proteção do Estado; 

VIII. Pessoas LGBT e intersexuais que fogem de ameaças de morte em seus países 

de origem apenas para serem discriminadas no processo de refúgio; e 

IX. As pessoas LGBT que foram demitidas de seu trabalho foram despejadas de 

sua casa ou recusaram tratamento médico simplesmente por causa de quem são ou 

por quem amam.  

Mesmo em países que oferecem forte proteção legal para LGBT’s, essas pessoas 

ainda assim enfrentam discriminação em casa, na escola, no trabalho e em ambientes de 

socialização, desencadeando problemas de saúde mental e dificuldade na formação de 

relações interpessoais. A busca pela garantia dos direitos iguais para LGBT não acaba com a 

criação de uma lei, o trabalho continua com a execução de campanhas socioeducativas, 

projetos de sensibilização e levando o assunto até as escolas. Alguns pontos importantes que o 

documento trata como razões para a continuidade do compromisso para com a igualdade de 

direitos para LGBT (OMT: 2017. Tradução livre): 

I. Não podemos aceitar os desenvolvimentos positivos da década passada; desde 

que eles podem facilmente estar ultrapassados; 

II. Em vários países, o espaço disponível para os defensores dos direitos humanos 

promoverem e defenderem os direitos das pessoas em geral, e os direitos das 

pessoas LGBT, especificamente, continua a diminuir; 

III. Eventos de orgulho pacíficos e protegidos continuam a ser um marcador de 

mudança positiva. Sua celebração pacífica é uma indicação das atitudes da 

sociedade e da disposição das autoridades em proteger os direitos dos indivíduos 

LGBT; 

IV. Políticas fortes só se tornam efetivas quando associadas à implementação 

dedicada;  
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V. A liderança política é um ingrediente crucial na receita da mudança.  

A OMT e IGLTA ressaltam questões importantes que relacionam o estado de 

direitos de LGBT e o turismo, como a importância de enxergar além da imagem nacional, 

entendendo que existem possibilidades plurais de existências, muitas vezes diferentes da ideia 

que se faz do que é o ser LGBT. Portanto, a constituição cultural de uma comunidade não 

representará, necessariamente, as demais. Ser LGBT pressupõe diversidade e singularidade 

em muitos âmbitos, renda, raça, religião, posições políticas e expressão cultural, a 

variabilidade de perfis de turistas LGBT é proporcional aos demais turistas, e isto deve ser 

considerado.  

Suas demandas são ao mesmo tempo conjuntas e específicas entre si, são 

inúmeras sobreposições de desprivilégios que compõem o estado de direitos gerais. A 

visibilidade de uns não deveria se sobrepor a outras, nem fora, tampouco dentro da esfera 

desse grupo. Em suma, o II Relatório Global de Turismo LGBT considera importante sempre 

ressaltar que cada indivíduo tem suas particularidades e não responde como um padrão e 

declara que, devido o acúmulo de violências direcionadas a este grupo, um dos objetivos do 

documento é aumentar a consciência e melhorar o atendimento em relação aos viajantes 

transexuais.  

A educação se revela ainda mais importante porque a segurança é igualmente 

importante para esses viajantes. A legislação local deve proteger as pessoas transexuais e as 

agências locais devem estar envolvidas com a causa, sendo este um fator decisivo na hora da 

escolha do destino. A importância da representatividade no desenvolvimento de atividades 

turísticas, é colocada em destaque, pois através dela promovem-se mudanças nas atitudes 

sociais em relação à visibilidade e a valoração moral desse grupo, mas, embora a fundação 

IGLTA respalde e proteja seus clientes, a Associação afirma ser importante que o viajante 

procure se informar a respeito do seu destino, como leis e receptividades sociais para este 

público, devendo sempre respeitar as normas culturais do local e evitando assim qualquer 

desconforto.  

Além desses aspectos que relacionam o estado de direitos de LGBT com o 

turismo, deve-se lembrar que há uma forte luta para legalizar o casamento homoafetivo em 
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todo o mundo e esse movimento de mudança é importante para incentivar regiões menores 

que ainda não conquistaram esse avanço, o turismo, diante desse cenário, encontra-se em 

oportunidade de expansão, considerando que a indústria dos casamentos possui relações 

comerciais diretas com atividades turísticas (viagens para comparecimento à cerimônia e 

viagens de lua de mel, por exemplo).  

Sendo assim, a abertura legal que permite o aumento do número de casamentos, é 

favorável aos negócios do turismo. O poder do marketing, já evidenciado anteriormente, 

revela que a oposição às causas LGBT pode gerar uma comoção nacional e influenciar de 

forma negativa o nome de um estado ou país (assim como acontece com as marcas).  

Esse é um relatório que indica, de forma direta, a importância de um 

desenvolvimento social atrelado à exploração mercadológica do turismo, quando voltado ao 

segmento LGBT. A todo o momento a publicação indica os sentidos econômicos da 

responsabilidade sociopolítica, evidenciando que o fomento da visibilidade social e o 

exercício da valoração moral positiva contribuem para o fortalecimento do segmento, não só 

enquanto grupo que busca o extermínio de vulnerabilidades, mas como também nicho de 

mercado, uma vez que enfraquecido o estado de direitos dessas populações, debilitado torna-

se seu potencial econômico. 

 

2.3 Política Nacional de Turismo 

A Lei nº 11.771, de 17 de setembro 2008, dispõe sobre a Política Nacional de 

Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e 

estímulo ao setor turístico. Sendo assim, a Política Nacional de Turismo, por meio desse 

dispositivo legal, configura um conjunto de normas e leis que regem a atividade turística, 

juntamente, e em consonância, com as diretrizes, metas, objetivos e linhas de atuação do 

Plano Nacional de Turismo vigente.  

Dentre os objetivos elencados pela lei, alguns se destacam por estabelecer uma 

relação mais direta com o desenvolvimento do segmento LGBT no turismo, são eles: 
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I - democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os 

segmentos populacionais, contribuindo para a elevação do bem-estar geral; 

II - reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional, 

promovendo a inclusão social pelo crescimento da oferta de trabalho e 

melhor distribuição de renda; 

[...] 

V - propiciar o suporte a programas estratégicos de captação e apoio à 

realização de feiras e exposições de negócios, viagens de incentivo, 

congressos e eventos nacionais e internacionais; 

[...] 

X - prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos abusos de 

natureza sexual e outras que afetem a dignidade humana, respeitadas as 

competências dos diversos órgãos governamentais envolvidos; 

XI - desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos; 

[...] 

XIII - propiciar os recursos necessários para investimentos e aproveitamento 

do espaço turístico nacional de forma a permitir a ampliação, a 

diversificação, a modernização e a segurança dos equipamentos e serviços 

turísticos, adequando-os às preferências da demanda, e, também, às 

características ambientais e socioeconômicas regionais existentes; 

[...] 

XVIII - estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança na 

prestação de serviços por parte dos operadores, empreendimentos e 

equipamentos turísticos; 

XIX - promover a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a 

capacitação de recursos humanos para a área do turismo, bem como a 

implementação de políticas que viabilizem a colocação profissional no 

mercado de trabalho. 

 

 A Lei nº 11.771, de 2008, define que o Plano Nacional de Turismo deve ter o 

intuito de promover determinadas ações; das que são mais compatíveis com a exploração do 

segmento LGBT no turismo, estão: 

II - a boa imagem do produto turístico brasileiro no mercado nacional e 

internacional; 

[...] 
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V - a incorporação de segmentos especiais de demanda ao mercado interno, 

em especial os idosos, os jovens e as pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, pelo incentivo a programas de descontos e 

facilitação de deslocamentos, hospedagem e fruição dos produtos turísticos 

em geral e campanhas institucionais de promoção; 

[...] 

X - a informação da sociedade e do cidadão sobre a importância econômica e 

social do turismo. 

 

Esse é um instrumento que respalda o discurso adotado por esta pesquisa, uma vez 

que por meio dele, torna-se possível alegar, perante as instâncias que demandam legalidade, o 

reconhecimento da importância da responsabilidade social no desenvolvimento do turismo. 

Isto é, uma vez que a política que rege a atividade turística brasileira dispõe de normas que 

confirmam não só a importância, como a necessidade de assumir o compromisso com a 

sociedade e seu estado de igualdade, confirma-se a relevância da iniciativa que analisa o 

avanço mercadológico em torno do segmento LGBT, por meio da aplicação de indicadores 

que revelam a condição de direitos e violência que a sociedade apresenta. 

 

2.4 Plano Nacional de Turismo 2018-2022 

No Brasil, o incentivo ao turismo responsável é uma linha de atuação do Plano 

Nacional de Turismo 2018-2022, que: 

“traz um panorama do mercado de turismo hoje no Brasil e no mundo, 

identifica os gargalos e elenca as iniciativas e estratégias prioritárias para 

alcançarmos as metas estabelecidas já no Brasil” (MTUR: 2018, p. 127). 

 

O Plano vigente tem como diretrizes: 

I. O fortalecimento da regionalização; 

II. A melhoria da qualidade e competitividade; 

III. O incentivo à inovação; e 

IV. Promoção da sustentabilidade. 
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É seguindo essa orientação que as linhas de atuação são propostas no Plano. A 

primeira diz respeito ao “ordenamento, gestão e monitoramento do turismo” que intersecciona 

todas as diretrizes; a “estruturação do turismo brasileiro” vem como uma linha em função 

principalmente do fortalecimento da regionalização; já a “formalização e qualificação no 

turismo” tem a ver com entregar mais qualidade e anabolizar a força competitiva; a linha de 

“marketing e apoio à comercialização” prevê uma atuação que trabalhe com foco no incentivo 

à inovação; já a promoção da sustentabilidade é direcionada à linha de atuação que incentiva o 

Turismo Responsável. Todas as diretrizes permeiam todas as linhas de atuação, mas cada 

linha é projetada de acordo com seu direcionamento, para obter maior eficiência. 

Dentre as iniciativas de incentivo ao Turismo Responsável, o Plano inclui a ação 

de “possibilitar o acesso democrático de públicos prioritários à atividade turística”. O 

Ministério do Turismo justifica essa iniciativa através da meta de integração social que 

antecipa: 

O Plano Nacional de Turismo possui como papel fundamental, estabelecido 

pela Lei nº 11.771/2008, o de promover a incorporação de segmentos 

especiais de demanda ao mercado interno, em especial os idosos, o público e 

as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Soma-se a estes 

públicos, por definição do MTur, os turistas LGBT. (MTUR: 2018, p. 127). 

Em consonância com a legalidade imposta pela Política Nacional de Turismo, o 

planejamento turístico do país prevê o compromisso e a responsabilidade para com questões 

sociais, assumindo a necessidade de desenvolver socialmente parcelas da população que 

encontram-se em situações de desigualdade e vulnerabilidade, estabelecidas a partir das 

violências legitimadas por meio da manutenção de uma condição de invisibilidade social e 

valoração moral negativa de determinados grupos. 
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2.5 Turismo Social - MTUR (Brasil, 2006)4 

Quando a ideia de Turismo Social surgiu, entendia-se o segmento como toda 

proposta de lazer voltada a um grupo de pessoas que são, de alguma forma, desfavorecidas, 

seja pela raça, classe social, gênero ou qualquer outra camada social que possa ser entendida 

como desprivilegiada. Através de associações, sindicatos e cooperativas, surge na Europa, no 

século XX, a denominação de “turismo social” com o propósito de oferecer a essas pessoas o 

direito ao lazer e férias.  

A Declaração de Montreal deixou registrado, em 1996, no Congresso BITS 

(Congresso do Bureau Internacional de Turismo Social) o direito às férias pagas, tempo de 

ócio e de descanso, além de garantir como base de qualquer segmento turístico, a facilitação e 

realização das capacidades de cada indivíduo, enquanto cidadão.  

Sendo assim, o Turismo Social toma a forma de um segmento que tem o intuito de 

oferecer a todas as pessoas o direito de usar seu tempo livre para o turismo responsável, 

sustentável e acessível. Também tem como objetivos a promoção do respeito às escolhas e 

condições sociais de qualquer povo, conforme já previsto no Código Mundial de Ética do 

Turismo (1999).  

Para o Ministério de Turismo, o Estado tem o dever de organizar e estimular a 

participação de órgãos do governo, do setor privado e da sociedade civil organizada com o 

intuito de elevar cada indivíduo de forma sociocultural e econômica. Não são caracterizadas 

como diferenciais destas ações quaisquer apoios financeiros com intuito de identificar o 

Turismo Social a partir deste pressuposto e, embora haja essa abertura, eles não são um 

critério para este segmento.  Sob esse olhar, desenvolve-se o turismo que busca inclusão, 

priorizando a perspectiva de cada um dos agentes que movimentam a atividade, inclusive as 

comunidades que residem nos destinos turísticos. 

Mediante este conceito de Turismo Social, entende-se que o interesse do setor 

como um todo deve ser voltado para cada individualidade, pensando em pessoas que por 

algum motivo, seja ele de renda, gênero ou qualquer razão de desigualdade de direitos, não 

                                                           
4 BRASIL, Ministério do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília: Ministério do 

Turismo, 2006. 
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encontram acesso justo ao turismo. Assim, esta forma de fazer turismo visa trazer 

oportunidade de viagens e lazer para grupos vulneráveis socialmente, sob o intuito de 

possibilitar o acesso democrático às atividades. 

O documento apresenta a perspectiva para prestadores de serviço do turismo e 

orienta o investimento em pequenos e microempreendedores, e em indivíduos que podem 

contribuir com a atividade turística e desta forma, ser incluído socialmente. Para esta 

abordagem, o olhar do Ministério aponta a importância do suporte a estas empresas e apoio 

para integração com outras atividades econômicas do mercado do turismo. 

Pelo ângulo das comunidades de interesse turístico, o MTur afirma que o foco está 

nas condições das pessoas que integram este ambiente, bem como a conservação do 

patrimônio, os costumes e tudo que indica a originalidade dessa comunidade, tornando, a 

partir daí, um local que é alvo de turismo.  

O MTur propõe um desenvolvimento turístico que atinja as classes desfavorecidas 

no turismo nacional, seja por preconceito, renda, alienação, etc. Assim, o desenvolvimento do 

Turismo Social aproxima-se dessas pessoas oferecendo oportunidade de envolver-se com a 

atividade. A partir desse enfoque, define-se o Turismo Social como: 

“a forma de conduzir e praticar a atividade turística promovendo a igualdade 

de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na 

perspectiva da inclusão”. (BRASIL: 2006, p. 06). 

O Turismo Social transcende o sentido da segmentação da atividade turística, ele 

“compreende uma forma de turismo” (BRASIL. 2006, p. 07). A forma de conduzir fala sobre 

como entender, como agir e sobre quais as maneiras de se desenvolver o turismo. A forma de 

praticar fala sobre os diferentes cenários que dão acesso ou não ao fazer turismo. As duas 

devem cumprir a função da ética e da sustentabilidade cultural, política, econômica, social e 

ambiental. 

No sentido humanizado, a motivação do Turismo Social é apoiar a igualdade do 

direito de todos, ainda que esses sejam prejudicados, por discriminação ou por fatores 

econômicos (resultados do estado de violência assentado pela legitimação da invisibilidade 
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social e da valoração moral negativa), e facilitando o acesso e a responsabilidade social de 

estar se envolvendo com pessoas que não desfrutam dos mesmos privilégios sociopolíticos. 

A perspectiva da inclusão reflete a preocupação com pessoas, grupos ou até 

mesmo regiões que não participam do turismo devido às condições que não favorecem esse 

contato e também proporciona oportunidade aos que já acessam o turismo, mas de forma 

indevida ou inapropriada. Esta perspectiva se propõe a mostrar um turismo igualitário, onde 

todos podem usufruir dos seus direitos tanto individuais, quanto em conjunto. 

Em 2006, o Ministério do Turismo, juntamente com o Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal - IBAM, lançou o documento Turismo Social - Diálogos no 

Turismo, uma Viagem de Inclusão,desenvolvido a partir do Seminário Nacional Diálogos do 

Turismo - uma viagem de inclusão, em 2005, onde foram trabalhadas as perspectivas de 

acessibilidade, inclusão e equidade. Esse documento existe com a pretensão de ser uma 

contribuição do turismo para o desafio de desenvolver o país socialmente. Ou seja, 

compartilhando os resultados de três dias de seminário e grupos de trabalho, por meio desse 

documento, o MTur registra seu entendimento, planejamento e perspectivas para com seu 

compromisso de integração social, uma vez que a entidade compreende que: 

“com essa publicação, o Ministério de Turismo partilha sua convicção de 

que turismo e desenvolvimento social são intrínsecos e conclama para o 

amadurecimento dessa relação- a construção do almejado turismo 

sustentável” (MTUR: 2006, p. 07). 

 

Esse documento trata de diferentes vulnerabilidades e possibilidades de exclusão 

social. Questões ligadas à pluralidade das condições humanas, à identidade, à raça, à renda 

foram discutidas e apresentadas; dentre elas, as demandas que unem os temas turismo e 

orientação sexual e identidade de gênero. 

Diante do cenário apresentado, é possível apontar o interesse governamental e 

associativo pelo desenvolvimento de uma segmentação de mercado que comercializa e se 

comunica diretamente com o público LGBT. O sentido econômico justifica tais interesses, 

uma vez que as pesquisas mercadológicas levantam a oportunidade de lucrar com o alcance 

desse segmento. Os sentidos sociais e políticos inerentes ao grupo são empregados como 
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justificativa para o investimento destinado a desenvolver e explorar comercialmente as 

demandas LGBT. Dessa forma, são os sentidos sociopolíticos que respaldam a iniciativa que 

resulta na consolidação de um mercado específico, ou seja, é por meio da promessa de uma 

entrega positiva à sociedade que uma estratégia segregadora é adotada a fim de alcançar a 

inclusão. 

Sendo assim, nos próximos capítulos, o leitor será apresentado ao quadro atual de 

desenvolvimento e comercialização do segmento LGBT no turismo brasileiro, a fim de 

diagnosticar suas contribuições práticas à sociedade. 
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CAPÍTULO III - DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO SEGMENTO 

LGBT NO TURISMO BRASILEIRO 

De acordo com a IGLTA, o Turismo LGBT compreende a comercialização de 

produtos e serviços turísticos para lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros; sejam esses 

produtos e serviços projetados para atender especificamente o público LGBT, ou seja marcas 

(destinos ou empreendimentos  da cadeia produtiva) que se posicionam a favor das demandas 

do público, através de estratégias que buscam garantir segurança, respeito e hospitalidade. 

Este capítulo apresenta o estado atual de desenvolvimento e comercialização do 

Turismo LGBT no Brasil. Considerando a compreensão acerca das perspectivas e diretrizes 

que orientam os caminhos que o turismo deve seguir para alcançar o que foi objetivado para o 

segmento LGBT, inicia-se a investigação, que procurou levantar o que tem sido feito, na 

prática, pelo setor. Buscando relações entre a cadeia produtiva do turismo e o 

desenvolvimento do segmento LGBT, o trabalho divide as ações e os programas 

empreendidos pela iniciativa pública e as medidas práticas do setor público-privado; 

procurando conferir o exercício das contribuições sociopolíticas prospectadas pela 

comercialização da oferta turística LGBT, a pesquisa explora o posicionamento e as ações 

empreendidas pelo setor privado.  

Todo o conteúdo investigado encontra-se disponível nos meios de comunicação 

virtuais oficiais das entidades, o ambiente virtual se mostrou condizente à pesquisa por ser 

considerado uma importante força catalisadora de avanços no que diz respeito à mobilização 

da comunidade LGBT ao redor do mundo, ao acesso às informações pertinentes às demandas 

desse público (legalidade das relações homoafetivas em destinos, por exemplo), 

compartilhamento de experiências com sentidos sociopolíticos inerentes às vivências LGBT, e 

à difusão de posicionamentos políticos de empresas e entidades públicas de interesse do 

turista LGBT. 

 Sendo a internet o meio que facilita o acesso às informações e às redes de apoio e 

mobilização de interesse do público LGBT, considera-se as entidades que desenvolvem o 

Turismo LGBT e as empresas que comercializam (direta ou indiretamente) com o segmento 

LGBT, o universo desta pesquisa. A amostra investigada, a fim de analisar o compromisso 
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sociopolítico versus a comercialização da oferta turística do segmento LGBT, compreende a 

lista de entidades associadas à Associação Internacional de Viagens Gays e Lésbicas 

(IGLTA), que confere aos seus membros a insígnia do respeito à diversidade. 

 

3.1 Iniciativa Pública - Ações e Programas 

Delineadas as perspectivas e as diretrizes para o desenvolvimento do turismo 

LGBT no Brasil, condiz ressaltar que a política governamental é uma força indispensável para 

a gestão turística dos destinos, cabe ao setor público a regulação da atividade turística, 

visando seu desenvolvimento econômico e priorizando sua responsabilidade social, política e 

cultural. 

Fennell (2002, p.138) afirma os deveres do poder público em relação ao turismo: 

a) Facilitar uma atividade eficiente do setor privado, reduzindo a 

interferência no mercado e valendo-se da competição como um meio de 

controle; 

 

b) Assegurar um bom ambiente macroeconômico; 

 

c) Garantir a lei e a ordem e a solução justa de disputas; 

 

d) Assegurar a provisão de infra-estruturas adequadas; 

 

e) Assegurar o desenvolvimento de recursos humanos; 

 

f) Proteger o interesse público sem obstruir a atividade do setor privado 

com regulamentações exageradas; 

 

g) Promover a atividade do setor privado, não competindo na arena dos 

negócios dos empreendimentos privados; 

 

h) Reconhecer o papel dos pequenos empreendedores e facilitar suas 

atividades.  

Inclui-se também, entre os deveres do poder público, especificamente do 

Ministério do Turismo, enquanto principal organização do turismo no país, juntamente com as 

duas secretarias compõem sua estrutura organizacional- Secretaria Nacional de Estruturação 

do Turismo e Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, a função de 
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“desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, com papel relevante na 

geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão social”5.  

Cada Secretaria, por sua vez, trabalha focada em determinadas linhas de atuação; 

a primeira é responsável pelo planejamento, ordenamento, estruturação e gestão das regiões 

turísticas destacadas pelo Mapa do Turismo Brasileiro, assim como pela infraestrutura 

turística de maneira geral; a segunda, “voltada para a formalização e qualificação no turismo e 

para o marketing e apoio à comercialização dos destinos turísticos em âmbito nacional”6. 

Sendo assim, o MTur e a estrutura organizacional que lhe compete, juntamente 

com as Secretarias de Turismo Estaduais, Municipais e Distrital, compõem a conjuntura do 

poder público no turismo, com atuação interna. Até 2003, era a Empresa Brasileira de 

Turismo (hoje, EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo) a responsável por fomentar o 

turismo por meio da geração de renda, emprego e desenvolvimento em todo o país. Com a 

instituição do Ministério do turismo, a EMBRATUR passou a se responsabilizar pelo 

mercado externo- promoção, marketing e comercialização do Brasil no exterior. 

Esta seção dedica-se a levantar ações e programas de turismo, relacionados ao 

segmento LGBT e iniciados pelo poder público. Os resultados foram obtidos através das 

informações disponíveis na internet, em endereços eletrônicos de comunicação oficial das 

entidades governamentais: 

 

3.1.1 Ministério do Turismo – MTUR 

O Turismo Responsável configura a finalidade do Código Mundial de Ética para o 

Turismo; durante a pesquisa, o turismo responsável aparece como resultado da busca por 

programas desenvolvidos pelo ministério, embora não seja possível ter acesso a um plano de 

metas, objetivos, ações e desempenho desse programa, o Ministério do Turismo (2016)7 

afirma empreender sua atuação “com base nos princípios de sustentabilidade ambiental, 

                                                           
5 Sítio do Ministério do Turismo. Disponível em:http://www.turismo.gov.br/institucional.html. Acesso em 14 de 

janeiro de 2018. 
6Idem. 
7Sítio do Ministério do Turismo. Disponível em:http://www.turismo.gov.br/programas/6205-turismo-

respons%C3%A1vel.html. Acesso em 14 de janeiro de 2018. 

http://www.turismo.gov.br/institucional.html
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sociocultural, econômica e político-institucional, que norteiam o Programa de Regionalização 

do Turismo, e também para promover os direitos do consumidor turista.” 

A partir das premissas que conceituam o Turismo Responsável, é possível 

compreender as relações diretas que as perspectivas e diretrizes do Turismo Social 

estabelecem com a responsabilidade social prevista. Em 2002, durante a primeira Conferência 

Internacional sobre Turismo Responsável em Destinos, sediada pela Cidade do Cabo, foi 

produzido um documento que traz noções conceituais, objetivos e princípios norteadores para 

o Turismo Responsável, dentre as contribuições, pode-se citar: 

Turismo Responsável não é outra forma de turismo de segmento – Turismo 

Responsável tem a ver com legalidade e as conseqüências do turismo – para 

o meio-ambiente, comunidade local e economia local. Turismo Responsável 

não acontece somente em lugares de ambientes naturais – Qualquer negócio 

de turismo, localizado em metrópoles em desenvolvimento, um deserto, zona 

rural, ilha subtropical, cidade medieval – pode estar relacionada com 

operações de Turismo Responsável. [...] [tradução livre]. (ÁFRICA DO 

SUL, 2002, p.02 apud SOUZA, 2014, p. 83). 

 

Com isso, formata-se o Turismo Responsável como uma prática, não como um 

tipo de atividade, mas sim como um modo de fazer turismo. Para completar a compreensão, 

foram levantadas e listadas as características do Turismo Responsável, lista essa apresentada 

pela Declaração da Cidade do Cabo (ÁFRICA DO SUL, 2002, p.02 apud SOUZA, 2014, p. 

86): 

a) Minimiza os impactos negativos sociais, econômicos e ambientais; 

b) Gera mais benefícios econômicos para a população local e melhora o 

bem-estar das comunidades receptoras, melhorando as condições de trabalho 

e o acesso ao mercado de trabalho; 

c) Envolve pessoal local nas decisões que afetam suas vidas e oportunidades 

d) Traz contribuições positivas para a conservação do patrimônio natural e 

cultural, e para a manutenção da diversidade mundial; 

e) Oferece experiências mais interessantes para os turistas por meio de 

conexões mais significativas com moradores do local, maior compreensão 

das questões culturais, sociais e ambientais; 

f) Oferece acesso às pessoas com deficiência; 
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g) É culturalmente sensível, estimulando o respeito entre turistas e 

anfitriões, fortalecendo a confiança e o orgulho locais. (ÁFRICA DO SUL, 

2007, p. 02 apud SOUZA, 2014, p. 89) 

Visto isto, a segmentação de Turismo Social, proposta pelo MTur, a qual o 

desenvolvimento do Turismo LGBT está relacionada, revela-se como uma expressão do 

Turismo Responsável. Por essa razão, esta pesquisa considera o desenvolvimento do 

Programa do Turismo Responsável pelo Ministério do Turismo, uma linha de atuação indireta 

do segmento LGBT. 

Em novembro de 2016, o Ministério do Turismo, juntamente com o Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação e Promoção de Direitos LGBT e o Ministério da 

Justiça, lançou a cartilha “Dicas para atender bem turistas LGBT8”, em cumprimento de uma 

das ações do Plano Nacional de Turismo, que prevê a formulação de políticas públicas para 

atender aos segmentos turísticos de demanda e aumentar o número de viagens pelo Brasil.  

Sob a intenção de promover o bom atendimento do viajante LGBT, essa cartilha 

foi elaborada a fim de orientar os prestadores de serviços turísticos. O documento traz 

informações sobre legalidade e discriminação, conceitos básicos sobre sexo biológico, 

identidade de gênero e orientação sexual, e dicas de como atender bem. O material visual 

revela atenção à pluralidade de identidades e às questões de representatividade de outros 

grupos minorizados pela desigualdade de direitos. 

                                                           

8BRASIL. Ministério do Turismo. Dicas para atender bem turistas LGBT. Mtur: 2016. Disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/images/pdf/03_11_2016_Cartiliha_LGBT.pdf. Acesso em: 06 de abril de 2018. 

http://www.turismo.gov.br/images/pdf/03_11_2016_Cartiliha_LGBT.pdf
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Imagem I – Cartilha “Dicas para atender bem turistas LGBT” 

 

Fonte: Dicas para atender bem turistas LGBT. Ministério do Turismo - MTUR. Disponível 

em: www.turismo.gov.br/images/pdf/03_11_2016_Cartiliha_LGBT.pdf 

 

Essa é uma iniciativa que representa o primeiro passo rumo à promoção da 

valoração moral positiva (VMP) de pessoas LGBT, uma vez que o incentivo ao respeito e ao 

bom atendimento subverte noções equivocadas sobre essa população, possibilitando 

mudanças no senso comum discriminatório, estereotipado e violento acerca desse segmento. 

Trazer ao público orientações sobre sentidos e conceitos que permeiam a vivências desse 

grupo, podem ser entendidas como uma ação que reforça a visibilidade social (VS) dessa 

comunidade. 

 

3.1.2 Secretarias Estaduais de Turismo 

As Secretarias Estaduais de Turismo têm como função uma lista de ações de 

âmbito local, que compreendem o planejamento, coordenação, implementação, 

monitoramento e análise das políticas públicas de turismo dentro do estado. Também cabe às 

secretarias o papel de formular diretrizes que orientem o desenvolvimento de suas ações de 

fomento ao turismo. O apoio às organizações e instituições, público ou privadas, para a 

criação de políticas e ações que impactam positivamente o turismo também cabe às 
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secretarias, assim como a responsabilidade de difundir a oferta turística e organizar o 

inventário do seu potencial turístico. 

Sendo assim, os sites eletrônicos de comunicação oficial dos governos dos vinte e 

seis estados brasileiros e do Distrito Federal foram investigados, a fim de obter o 

levantamento de ações e programas ligados ao fomento do Turismo LGBT, desenvolvidos 

pelas Secretarias Estaduais de Turismo, no intuito de destacar as contribuições sociopolíticas 

conferidas às sociedades por meio do desenvolvimento do segmento. Entre as vinte e sete 

secretarias, quatro apresentaram resultados concretos à busca por ações e programas de 

Turismo LGBT. 

Em dezembro de 2017, a Secretaria Estadual de Turismo do Amapá (SETUR - 

AP) coordenou, junto à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, O 

“Seminário Estadual de Direitos Humanos: Discutindo Políticas Públicas, Desafios e 

Perspectivas no Cenário Amapaense”, o evento abordou o tema de direitos humanos para as 

parcelas minoritárias da sociedade e os impactos do Turismo LGBT no cenário econômico 

local. O Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT (CELGBT-AP) também foi um 

dos responsáveis pela realização do evento, que contou com rodas de conversa, apresentação 

de proposta de formação em Políticas Públicas, Gênero e Sexualidade (pela UNFAP), e 

oficina ministrada por assistente social9. 

A Secretaria Estadual da Bahia (SETUR - BA) apoiou, junto ao Governo da 

Bahia, em 2018, o Fórum Social Mundial. A 13ª edição conta com o tema: “Resistir é Criar, 

Resistir é Transformar”. Com dezenove eixos temáticos, o evento trouxe à discussão os 

seguintes temas: Ancestralidade, Terra e Territorialidade; Comunicação, Tecnologias e 

Mídias Livres; Culturas de Resistências; Democracias; Democratização da Economia; 

Desenvolvimento, Justiça Social e Ambiental; Direito à Cidade; Direitos Humanos; Educação 

e Ciência, para Emancipação e Soberania dos Povos; Feminismos e Luta das Mulheres; 

Futuro do FSM; LGBTQI+ e Diversidade de Gênero; Lutas Anticoloniais; Migrações; Mundo 

                                                           
9Seminário discute direitos humanos e impactos do turismo LGBT no Amapá. Disponível 

em:https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1312/seminario-discute-direitos-humanos-e-impactos-do-turismo-lgbt-

no-amapa. Acesso em 16 de janeiro de 2018. 

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1312/seminario-discute-direitos-humanos-e-impactos-do-turismo-lgbt-no-amapa
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1312/seminario-discute-direitos-humanos-e-impactos-do-turismo-lgbt-no-amapa
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do Trabalho; Um Mundo sem Racismo, Intolerância e Xenofobia; Paz e Solidariedade; Povos 

Indígenas; e Vidas Negras Importam.10 

A Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina (SOL) conta 

com o funcionamento do Grupo de Trabalho de Turismo LGBT (GTLGBT), criado em 2012, 

com a participação de representantes do setor público, privado e sociedade civil envolvida 

com o segmento. “O objetivo da equipe é trabalhar na proposição de medidas de estímulo ao 

desenvolvimento e fortalecimentos das ações de turismo voltadas ao segmento LGBT no 

Estado.11”. O Grupo de Trabalho já realizou seminários, workshops e materiais de promoção, 

sensibilização e hospitalidade para o segmento. 

A Secretaria de Estado de Turismo do Espírito Santo, por sua vez, apoiou o 

“Seminário de Turismo LGBT: novas oportunidades para o seu negócio". 

Sendo assim, as quatro ações constatadas representam 14% da busca; 18% das 

secretarias demonstraram como resultado de busca, notícias de apoio às Paradas LGBT de seu 

estado; e dezoito secretarias (75%) não responderam às tentativas de busca por ações ligadas 

ao segmento LGBT. 

Realizar ou apoiar eventos que tratam de temas e demandas do segmento LGBT, 

contribui para tornar cada vez mais amplo o reconhecimento das realidades plurais do grupo, 

aproximando-o da visibilidade social (VS) necessária à luta pela igualdade de direitos. A 

implantação de espaços de fala e trabalho, onde as vozes da diversidade ocupam a posição 

apropriada à legitimidade de suas representações, permite o exercício da representatividade e 

as condições para o combate à valoração moral negativa (VMN). 

 

 

                                                           
10Governo apoia realização do Fórum Social Mundial em Salvador. Disponível em: 

http://www.setur.ba.gov.br/2018/03/894/Governo-apoia-realizacao-do-Forum-Social-Mundial-em-

Salvador.html. Acesso em 27 de março de 2018. 

11GT de Turismo LGBT planeja elaboração de material para promover segmento. Disponível em: 

http://sol.sc.gov.br/index.php/component/content/article?id=2788:gt-de-turismo-lgbt-planeja-elaboracao-de-

material-para-promover-segmento&catid=1:noticias-em-destaque. Acesso em 21 de março de 2018. 

http://www.setur.ba.gov.br/2018/03/894/Governo-apoia-realizacao-do-Forum-Social-Mundial-em-Salvador.html
http://www.setur.ba.gov.br/2018/03/894/Governo-apoia-realizacao-do-Forum-Social-Mundial-em-Salvador.html
http://sol.sc.gov.br/index.php/component/content/article?id=2788:gt-de-turismo-lgbt-planeja-elaboracao-de-material-para-promover-segmento&catid=1:noticias-em-destaque
http://sol.sc.gov.br/index.php/component/content/article?id=2788:gt-de-turismo-lgbt-planeja-elaboracao-de-material-para-promover-segmento&catid=1:noticias-em-destaque
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3.2 Iniciativa Privada - Atuação da Oferta 

Esta seção dedica-se ao levantamento da oferta comercializada por meio do 

hasteio da bandeira “LGBT-friendly” e procura encontrar as contribuições sociopolíticas que 

o desenvolvimento comercial em torno desse grupo entrega à sociedade. Afinal, a exploração 

mercadológica desse segmento só se justifica em razão da desigualdade de direitos que essa 

comunidade está submetida. Não fosse a inacessibilidade de direitos básicos e fundamentais a 

todo ser humano, o movimento LGBT provavelmente não teria um significado político de luta 

e resistência, e talvez esse agrupamento simbólico não seria produto do emprego de 

instrumentos de dominação.  

Por essa razão, é pertinente a investigação do retorno sociopolítico entregue à 

comunidade LGBT, quando essa é alvo de iniciativas mercantis. Caso contrário, o 

desenvolvimento da oferta corre o risco de significar a manutenção de um sistema desigual, 

sob o intuito de garantir a perenidade da oportunidade de negócio. 

 

3.2.1 IGLTA Brasil 

A Associação Internacional de Viagens Gays e Lésbicas é a principal rede 

mundial de empresas turísticas que atendem o segmento LGBT. A IGLTA oferece à 

comunidade LGBT global, assim como à cadeia produtiva do turismo, acesso gratuito às 

principais informações e recursos sobre o desenvolvimento do segmento no turismo. Mais de 

4.000 membros, oriundos de 75 países, fazem parte dessa rede que está presente em todos os 

continentes. 

No Brasil, a IGLTA conta com membros de diversas áreas do turismo, empresas e 

associações dos ramos da hotelaria, transporte, agenciamento, operações, eventos, prestação 

de serviços, aplicativos, blogs, companhias aéreas e destinos, todos com propostas de 

especialização no segmento LGBT ou com foco na receptividade amigável a esse público. 

Esta seção dedica-se ao levantamento de toda a oferta turística brasileira parceira 

da IGLTA, a fim de obter dados qualitativos acerca do desenvolvimento de suas ações, sob o 
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intuito de investigar a entrega sociopolítica feita à sociedade por parte dessa amostra da 

iniciativa privada. 

Sendo assim, esta parte da pesquisa, ainda que inserida no universo estipulado- 

entidades e empresas do setor turístico envolvidos, direta ou indiretamente com o 

desenvolvimento e comercialização do segmento LGBT-, compreende a seguinte amostra: 

empresas, entidades e destinos que possuem parceria com a IGLTA. Faz-se necessário 

ressaltar que as parcerias feitas com a Associação são seladas com insígnias que apontam o 

posicionamento das organizações perante o respeito à diversidade LGBT, uma espécie de selo 

“friendly” e “owned” (propriedade LGBT) é atribuída de acordo com o propósito de 

envolvimento com o segmento. 

Ao todo, a IGLTA Brasil possui setenta e sete (77) membros associados a ela, são 

empresas da iniciativa privada que se colocam como opções de oferta para o Turismo LGBT, 

através da parceria com a Associação, que entrega um selo “gay friendly” ou “gay-owned” 

após a realização de um treinamento sobre como bem atender e respeitar turistas LGBT. 

Todas as parceiras têm o direito de veicular o selo em seus meios de comunicação e 

divulgação, como forma inserir-se no mercado de turismo LGBT e passar a competir por esse 

público. O site de domínio da IGLTA também configura-se como um canal de divulgação da 

oferta, uma vez que disponibiliza um catálogo da oferta turística LGBT, dividida por destinos. 

A seguir, a lista completa de todas as parcerias brasileiras (ou que comercializem 

dentro do Brasil) vigentes (o selo é renovado a cada ano, assim como o treinamento). A 

pesquisa encontra-se organizada a partir das áreas em que as ofertas estão inseridas no 

mercado. Nas tabelas a seguir, é apresentado o nome social das empresas, a classificação do 

selo que recebem da Associação Internacional de Viagens Gays e Lésbicas (IGLTA) e sua 

atuação prática no campo das possibilidades de contribuição sociopolítica. Posteriormente, 

serão exibidos os parâmetros considerados, por essa pesquisa, como mais próximos do ideal, 

no que tange a promoção da visibilidade social (VS) e da valoração moral positiva (VMP) 

sobre o segmento. 
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Quadro 1 – Agência de Turismo 

AGÊNCIA DE TURISMO 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

TRAVEL GLOBAL 

KNOWLEDGE (TGK) 

A agência é uma empresa que se posiciona 

inserida no segmento LGBT, com produtos 

formatados para esse público e comunicação 

direcionada a ele, a TGK atua em 16 estados no 

Brasil. 

Friendly 

ALTRUVISTAS 
A AltruVistas desenvolve ofertas direcionada ao 

público LGBT 
Friendly 

PAIXÃO EM VIAJAR 

A empresa é apoiadora da Delegação Paris 2018 

Espírito Brasil, nos Gay Games e, através dessa 

parceria, oferecerá consultoria de viagem 

completa à delegação. 

Friendly 

 

Além da parceria com a IGLTA, estabelecida por meio de um treinamento sobre 

respeito e bom atendimento ao público LGBT, cinco (05) Agências de Turismo não 

apresentaram outros resultados à pesquisa que investiga as ações empreendidas em prol das 

demandas sociopolíticas do segmento. 

 

Quadro 2 – Aplicativo Mobile 

APLICATIVO MOBILE 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

SONDER 

O app é exclusivo para viagens LGBTe toda sua 

estratégia de comunicação, posicionamento e 

comercialização é voltada a esse segmento. 

Propriedade 

LGBT 

 

O app WYNTRIP não gerou resultados à pesquisa que pudessem apontar outras 

ações, além da associação firmada com a IGLTA através de treinamentos sobre hospitalidade 

e respeito à diversidade. 
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Quadro 3 -Associação 

ASSOCIAÇÃO 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

FÓRUM DE EMPRESAS 

LGBT 

O Fórum será melhor apresentado e explorado 

mais adiante, pois foi adotado como referência 

de boas práticas(parâmetro) no que diz respeito 

à entrega sociopolítica à sociedade. 

Propriedade 

LGBT 

CÂMARA DE 

COMÉRCIO E TURISMO 

LGBT DO BRASIL - 

CCLGBTB 

A CCLGBTB é uma associação que foi criada 

com o objetivo de “promover o intercâmbio de 

conhecimento e o desenvolvimento das relações 

comerciais e empresariais entre as pessoas 

físicas e jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, 

fortalecendo o empreendedorismo e o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural da 

Comunidade LGBT12”. Com o compromisso de 

difundir o respeito à diversidade, a Câmara de 

Comércio e Turismo LGBT do Brasil, está 

envolvida, direta ou indiretamente, à iniciativas 

que promovem a orientação, capacitação, 

espaços de intercâmbio e negócios voltados ao 

segmento LGBT. 

As mais recentes ações de destaque 

compreendem a realização da primeira edição 

da Conferência Internacional da Diversidade e 

Turismo LGBT, em abril de 2018, que reuniu 

personalidades do meio empresarial, acadêmico 

e governamental com o objetivo de refletirem o 

estado de direitos de pessoas LGBT e 

alternativas para o turismo contribuir 

positivamente com as demandas sociopolíticas e 

econômicas dessa comunidade. 

Em maio desse ano, a Câmara de Comércio e 

Turismo LGBT do Brasil, juntamente com o 

Ministério do Turismo e EMBRATUR, assinou 

um acordo de “cooperação técnica para preparar 

o Brasil como destino LGBT13.” A iniciativa 

condiz com metas estipuladas, e já citadas neste 

trabalho, pelo Plano Nacional de Turismo 2018-

2022, que visam garantir o acesso democrático, 

Propriedade 

LGBT 

                                                           
12Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Disponíel em:  

https://cclgbtb.wixsite.com/camaradecomerciolgbt/inicio. Acesso em 21 de março de 2018. 
13Acordo sela parceria para promover e qualificar destinos gay-friendly no Brasil. Disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11409-acordo-sela-parceria-para-promover-e-

qualificar-destinos-gay-friendly-no-brasil.html. Acesso em 22 de abril de 2018. 

https://cclgbtb.wixsite.com/camaradecomerciolgbt/inicio
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11409-acordo-sela-parceria-para-promover-e-qualificar-destinos-gay-friendly-no-brasil.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11409-acordo-sela-parceria-para-promover-e-qualificar-destinos-gay-friendly-no-brasil.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11409-acordo-sela-parceria-para-promover-e-qualificar-destinos-gay-friendly-no-brasil.html
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o respeito e a inclusão  por meio do 

desenvolvimento do segmento LGBT no 

turismo brasileiro. O objetivo do pacto selado 

entre as três entidades mira a promoção e o 

apoio à comercialização do país como destino 

LGBT-friendly, tanto no mercado doméstico, 

quanto internacional. Além do objetivo 

comercial, o acordo visa sensibilizar o trade 

turístico a fim de garantir um atendimento livre 

de discriminação e preconceitos. 

ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DAS 

OPERADORAS DE 

TURISMO - BRAZTOA 

 

A 45ª ABAV Expo Internacional de Turismo e 

48º Encontro Comercial BRAZTOA, realizada 

no ano de 2017, contou com uma área de 

Turismo Especializado, um “espaço exclusivo 

para exposição de empresas e players com 

expertise em turismo LGBT, rural, de pesca 

esportiva e em ecoturismo e aventura14”. 

Em março de 2018, a entidade assinou termos 

de cooperação com duas organizações que 

trabalham o segmento LGBT no turismo- com a 

Câmara de Comércio e Turismo LGBT do 

Brasil e a com a IGLTA (International Gay 

andLesbianTravelAssociation). Essas parcerias 

prevêem “além de um apoio mútuo de 

cooperação em eventos, estar presente e 

promover em conjunto treinamentos, 

capacitações e seminários para melhorar ainda 

mais o atendimento ao turista LGBT15” 

Friendly 

Assim, todas as associações em parceria com IGLTA responderam à busca que 

procura por contribuições práticas à sociedade e à política.  

Quadro 4 - Atrativos 

ATRATIVOS 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

- - - 

 

                                                           
14Turismo especializado ganha destaque e área exclusiva na ABAV Expo. Disponível em: 

http://www.abav.com.br/ac/press-release/turismo-especializado-ganha-destaque-e-area-exclusiva-na-abav-expo. 

Acesso em 14 de abril de 2018. 

15Braztoa anuncia parcerias com a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil e IGLTA. Disponível em: 

http://braztoa.com.br/braztoa-anuncia-parcerias-com-a-camara-de-comercio-e-turismo-lgbt-do-brasil-e-iglta/. 

Acesso em: 13 de abril de 2018. 

http://www.abav.com.br/ac/press-release/turismo-especializado-ganha-destaque-e-area-exclusiva-na-abav-expo
http://braztoa.com.br/braztoa-anuncia-parcerias-com-a-camara-de-comercio-e-turismo-lgbt-do-brasil-e-iglta/
http://braztoa.com.br/braztoa-anuncia-parcerias-com-a-camara-de-comercio-e-turismo-lgbt-do-brasil-e-iglta/
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O único atrativo em parceria com a IGLTA, QuemFly – Hang Gliding, não 

apresenta registros de ações sociopolíticas realizadas pela empresa como entrega à sociedade. 

 

Quadro 5 -Blog 

BLOG 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

VIAJA BI! 

O blog Viaja Bi! Conta com um 

conteúdo sobre viagens exclusivo ao 

público LGBT.  

Propriedade 

LGBT 

 

Quadro 6– Cia Aérea 

CIA AÉREA 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

- - - 

 

A única companhia aérea com parceria firmada com a IGLTA é a Gol Linhas 

Aéreas, no entanto, a pesquisa não encontrou registros de outras iniciativas que reafirmem o 

compromisso sociopolítico dessa empresa com o segmento LGBT. 

 

Quadro 7– Convertion& Bureau 

CONVENTION & BUREAU 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

JUIZ DE FORA 

O Juiz de Fora e Região Convention&Visitors 

Bureau, com intuito de sensibilizar as partes 

envolvidas para as questões pertinentes à 

orientação sexual e identidade de gênero, 

através do trabalho de respeito à diversidade, 

promove a Semana Rainbow. O evento que 

reúne atividades artísticas e culturais é 

resultado de um projeto de extensão da UFJF, 

sua segunda edição acontecerá em agosto de 

2018. O evento Miss Brasil Gay faz parte da 

Friendly 
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programação da semana. 

RIO DE JANEIRO 

O Rio Convention&Visitors Bureau tem 

publicado em sua página um infográfico com o 

perfil do turismo LGBT que visita a cidade. 

Friendly 

 

Quadro 8 -Destino 

DESTINO 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

SÃO PAULO 

O Visite São Paulo conta com a Academia 

Visite São Paulo que, em 2018, em parceria 

com o Museu da Diversidade Sexual e a 

Câmara de Comércio LGBT do Brasil, 

realizou a capacitação “Sensibilizando para a 

Diversidade – LGBT”. 

Friendly 

 

O outro destino parceiro da IGLTA é Belo Horizonte, no entanto, o site “Visite 

BH” não apresentou resultados à busca por atuações sociopolíticas por parte da marca do 

destino. 

 

Quadro 9 -Entidade Turística Governamental 

ENTIDADE TURÍSTICA GOVERNAMENTAL 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

EMBRATUR  Friendly 
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Quadro 10 -Eventos 

EVENTOS 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

H&H ENTRETENIMENTO 

A empresa atua no mercado de eventos 

voltados ao segmento LGBT através de 4 

selos de festas temáticas que, nos anos de 

2017 e 2018, foram incluídas na World Pride 

de Madri e Pride São Paulo. 

Friendly 

FESTURIS 

A Feira Internacional de Turismo conta com o 

Espaço LGBT, local onde marcas e destino 

podem trabalhar e comercializar produtos 

LGBT e LGBT-friendlies. 

Friendly 

 

Duas ofertas na área de eventos não apresentaram resultados à pesquisa. 

 

Quadro 11 -Hospedagem 

HOSPEDAGEM 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

BROMELIA RIO TRAVEL 

&TOUR 

A empresa apoia o primeiro estúdio de 

fotografia brasileiro especializado no segmento 

LGBT- Gataria, como meio de demonstrar 

apoio à comunidade em si. 

Friendly 

MERCURE BELO 

HORIZONTE VILA DA 

SERRA 

A rede Accor de hotéis conta com o trabalho de 

um Comitê LGBT, que introduz a estratégia 

inclusiva de comunicação, com ações e 

campanhas direcionadas. Além da parceria com 

a IGLTA, a rede também é associada à Câmara 

de Comércio e Turismo LGBT. Ações 

estratégicas já acontecem em Paradas LGBT de 

São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e 

Brasília, incluindo a distribuição de materiais 

de sensibilização e orgulho aos colaboradores. 

Novas campanhas de marketing estão sendo 

criadas com novos temas, buscando alcançar 

mais oportunidades de negócio. O aumento da 

participação dos hotéis da rede em época de 

Parada do Orgulho LGBT é visado por meio do 

reforço no treinamento da equipe de 

Friendly 
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atendimento e operações16. 

PERGAMON SÃO PAULO 

FREI CANECA 
Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

PULLMAN SÃO PAULO 

IBIRAPUERA 
Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

NOVOTEL RIO DE 

JANEIRO BARRA DA 

TIJUCA 

Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

MERCURE RIO DE 

JANEIRO BOTAFOGO 

MOURISCO 

Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

NOVOTEL RIO DE 

JANEIRO BOTAFOGO 
Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

MERCURE RIO DE 

JANEIRO ARPOADOR 
Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

NOVOTEL JARAGUÁ Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

NOVOTEL RIO DE 

JANEIRO 
Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

SOFITEL RIO DE JANEIRO 

IPANEMA 
Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

MERCURE BELO 

HORIZONTE BELVEDERE 
Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

MERCURE CURITIBA 7 

DE SETEMBRO 
Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

MERCURE BELO 

HORIZONTE LAGOA DOS 

INGLESES 

Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

HOTEL PULLMAN SÃO 

PAULO VILA OLIMPIA 
Idem (Rede Accor de Hotéis) Friendly 

JW MARRIOT HOTEL RIO 

DE JANEIRO 

JW Marriott Hotel Rio de Janeiro oferece 

serviços de casamento em suas dependências, 

com estratégia de comunicação voltada 

também às pessoas LGBT. 

Friendly 

BELMOND 

COPACABANA PALACE 

Em março de 2018, o Belmond Copacabana 

Palace realizou o primeiro casamento lésbico 

da história do hotel. 

Friendly 

MELIÁ PAULISTA 
Em 2017, o Meliã Paulista apoiou o Fórum de 

Turismo LGBT sediando o evento. 
Friendly 

MASTER EXPRESS 

PERIMETAL 

Oferece promoções para época da Parada do 

Orgulho LGBT e apoia eventos de capacitação 

promovidos pela IGLTA. 

Friendly 

                                                           
16Accor comemora 1º ano do seu Comitê LGBT. Disponível 

em:https://www.panrotas.com.br/hotelaria/eventos/2018/05/accor-comemora-1o-ano-do-seu-comite-lgbt-veja-

fotos_155367.html. Acesso em 07 de maio de 2018. 

https://www.panrotas.com.br/hotelaria/eventos/2018/05/accor-comemora-1o-ano-do-seu-comite-lgbt-veja-fotos_155367.html
https://www.panrotas.com.br/hotelaria/eventos/2018/05/accor-comemora-1o-ano-do-seu-comite-lgbt-veja-fotos_155367.html


76 
 

Para vinte e seis (26) meios de hospedagem, a pesquisa não gerou resultados que 

pudessem apontar outras ações (atuação), além da associação firmada com a IGLTA através 

de treinamentos sobre hospitalidade e respeito à diversidade. 

 

Quadro 12 -Mídia 

MÍDIA 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

ViaG 

A ViaG é pioneira no trabalho que 

desempenha, a revista é a primeira a se 

dedicar publicando informações turísticas 

voltadas ao segmento LGBT. A empresa tem 

como objetivo compartilhar conteúdos de alta 

qualidade; oferecer informações diferenciadas 

sobre a oferta turística, transcendendo as 

questões sexuais e de gênero; e, 

primordialmente, divulgar destinos gay-

friendly. A ViaG é parceira da IGLTA Brasil 

e tem como prática a participação de feiras e 

eventos de negócios turísticos. 

Propriedade 

LGBT 

 

A IGLTA conta com mais uma empresa parceira na área de mídia (Valle Media), 

estampando o selo friendly, porém não foram encontradas respostas às buscas por atuações 

em prol de LGBT. 

 

Quadro 13– Turismo Náutico 

TURISMO NÁUTICO 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

- - - 

 

Apesar da parceria firmada, a única oferta de Turismo Náutico da lista, não está 

relacionada às buscas por atuações a favor das demandas da comunidade LGBT. 
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Quadro 14 – Operadora de Turismo 

OPERADORA DE TURISMO 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

BRAZIL ECOJOURNEYS 

A Ecojourneys propõe um turismo 

responsável social e ambiental, ao configurar-

se como uma empresa de propriedade LGBT, 

que se propõe a oferecer produtos e serviços 

com foco LGBT, mas ao mesmo tempo 

recebe bem os outros turistas. A empresa 

também promove a Semana do Surfe Gay, 

um evento que conta com aulas e 

competições em sua programação. 

Propriedade 

LGBT 

AVIVA PRIME 

a Aviva Prime oferece serviço especializado 

para atender turistas LGBT, com campanhas, 

produtos e serviços direcionados a esse 

segmento. 

Foco 

LGBT 

 

Para uma das parceiras IGLTA, na área de operadoras, não foram associados 

resultados de atuações sociopolíticas de interesse do segmento LGBT. 

 

Quadro 15– Prestadora de Serviço  

PRESTADORA DE SERVIÇOS 

OFERTA ATUAÇÃO SELO 

- - - 

 

A empresa prestadora de serviços associada à IGLTA não gera respostas às pesquisas 

por entregas sociopolíticas à comunidade LGBT. 
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CAPÍTULO IV - COMPROMISSO SOCIOPOLÍTICO VERSUS 

DESENVOLVIMENTO DA OFERTA 

O diagnóstico da entrega sociopolítica da amostra à sociedade, como os nomes 

desta pesquisa e deste capítulo revelam, será feita através da análise das atuações da iniciativa 

privada levantadas na pesquisa realizada no capítulo anterior, comparadas ao que este trabalho 

apresenta, agora, como caso de sucesso. 

O Fórum de Empresas e Direitos LGBT+ recebe, neste momento, atenção especial 

deste trabalho, pois o resultado de seu trabalho foi considerado referência em 

desenvolvimento e comercialização de ofertas voltadas ao público LGBT, no que diz respeito 

ao compromisso sociopolítico que firma com a sociedade, especialmente com a comunidade 

LGBT.  O compromisso que o Fórum propõe ao meio empresarial é o que este trabalho espera 

das empresas turísticas que compõem a amostra estudada. Sobre o Fórum: 

“Criado em março de 2013, o Fórum é uma organização informal que reúne 

grandes empresas em torno do compromisso com o respeito e a promoção 

dos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e 

tem como objetivo influenciar o meio empresarial e a sociedade a respeito 

desta temática.” (Fórum de Empresas e Diretos LGBT+ Disponível em: 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/). 

O Fórum ainda apresenta seu propósito - a articulação de organizações 

empresariais com foco no compromisso social, de respeito à diversidade; e político, de 

promoção da igualdade de direitos aos LGBT. Suas metas também compreendem o 

aprimoramento de práticas de administração de empresas, com a finalidade de fornecer, de 

fato, orientações e propostas que agreguem valor às marcas signatárias e seus stakeholders; o 

combate à discriminação e preconceito, mais especificamente à homo-lesbo-bi-transfobia; 

promoção de práticas de respeito aos direitos humanos LGBT. 

Depois do contato com as questões de representatividade e violência contra LGBT 

no país, após o entendimento sobre como o Brasil tem desenvolvido e como pretende 

desenvolver o Turismo LGBT e, logo em seguida ao levantamento de como a oferta brasileira 

de turismo LGBT tem atuado, apresenta-se agora o parâmetro de compromisso sociopolítico 

empresarial utilizado para análise do cenário atual do Turismo LGBT. 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/
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O Fórum - que realiza com periodicidade eventos que permitem o contato de 

empresas com a comunidade, a fim de compartilhar as melhores práticas, promover diálogos e 

incentivar o respeito à diversidade sexual e de gênero - também elaborou um documento que 

apresenta ao meio empresarial, seu papel enquanto entidade comercial que apresenta e 

representa o segmento LGBT, através dos “10 Compromissos para a Promoção dos Direitos 

LGBT”. Essa publicação configura o parâmetro de compromisso sociopolítico esperado por 

esta pesquisa: 

1. Comprometer-se, presidência e executivos, com o respeito e com a 

promoção dos direitos LGBT. 

1. 1. Tratar do tema em falas, documentos e políticas da empresa 

A presidência e demais executivos devem assumir compromisso com a 

promoção dos direitos LGBT tratando do tema em falas, documentos e 

políticas da empresa que demonstrem a importância do respeito a todas as 

pessoas. 

1.2. Não compactuar com a discriminação 

A alta liderança da empresa não deve compactuar com posturas e práticas de 

discriminação a pessoas LGBT e, sempre que for possível, demonstrar seu 

repúdio e afirmar seu compromisso com os direitos humanos. 

1.3. Orientar decisões com base na identidade organizacional 

A presidência e demais executivos devem orientar suas decisões e práticas 

com base nos valores e princípios da empresa, fortalecendo a identidade 

organizacional diante de possíveis conflitos que envolvam o desrespeito aos 

direitos humanos LGBT. 

1.4. Rejeitar a homo-lesbo-transfobia nos negócios e atividades com 

stakeholders 

Como empregador e no relacionamento com todos os públicos, a presidência 

e demais executivos devem promover os direitos LGBT, rejeitando a homo-

lesbo-transfobia nos negócios e demais atividades da empresa. 

1.5. Tornar públicos seus compromissos e práticas 

A alta liderança da empresa deve tornar públicos seu compromisso e suas 

práticas de respeito aos direitos LGBT, posicionando-se abertamente e: 

-contribuindo para elevar o nível de respeito ao segmento na sociedade; 

-reduzindo riscos de discriminação por orientação sexual e identidade de 

gênero; 
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-contribuindo para enfrentar a violência e altos índices de assassinatos de 

pessoas LGBT; 

-contribuindo para diminuir a vulnerabilidade e obstáculos a serviços de 

prevenção e tratamento do HIV/aids. 

1.6. Articular-se com outras organizações 

A alta liderança da empresa deve articular-se com stakeholders, outras 

empresas, governos, organizações e lideranças da sociedade civil no diálogo 

em torno dos direitos LGBT, sua promoção, defesa e ampliação na sociedade 

por meio de programas e ações efetivas. (Fórum de Empresas e Diretos 

LGBT+ Disponível em: http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/). 

O primeiro compromisso a ser firmado pelas empresas que tomam a decisão de aderir 

às causas LGBT e, consequentemente, incluí-las em sua gestão, trata da unidade de fala e 

posicionamento em prol do respeito à diversidade sexual e identidade de gênero; também fala 

sobre a premissa que deve orientar todas as empresas que assumem uma identidade 

responsável- combate à toda e qualquer violação dos direitos humanos de pessoas LGBT. 

Espera-se com esse pacto, alinhar o propósito da marca como um todo, incluindo todas as 

hierarquias organizacionais, stakeholderse colaboradores. Em suma, o primeiro compromisso 

desta lista dispõe sobre a visibilidade através do discurso, sobre a valoração moral por meio 

do combate à discriminação e lesbo-homo-bi-transfobia, e sobre posicionar-se publicamente a 

fim de usar a força da imagem da empresa para contribuir com as demandas do segmento 

LGBT. Enquanto o primeiro compromisso tratou do pacto de contribuição com a causa em 

geral; o segundo traz a campanha pela redução de desigualdade e privilégios: 

2. Promover igualdade de oportunidades e tratamento justo às pessoas 

LGBT.  

2.1. Política e prática de não discriminação no recrutamento e seleção para 

pessoas LGBT 

Estabelecer políticas e práticas de não discriminação a pessoas LGBT em 

processos de recrutamento e seleção de empregados(as), com atenção 

especial a travestis e transexuais. 

2. 2. Metas para inclusão de travestis e transexuais 

Estabelecer metas específicas para a inclusão de travestis e transexuais em 

processos de recrutamento e seleção, realizando ações afirmativas para 

ampliar a participação do segmento no mercado de trabalho. 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/
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2.3. Revisar ferramentas e procedimentos de recrutamento e seleção 

Revisar ferramentas e procedimentos de recrutamento e seleção que possam 

oferecer barreiras e discriminar pessoas LGBT. 

2.4. Capacitar profissionais da área de recrutamento e seleção 

Capacitar profissionais da área de pessoas que realizam recrutamento e 

seleção para melhor entendimento do tema e protagonismo na aplicação 

prática do compromisso da empresa com a não discriminação. 

2.5. Revisar ferramentas e procedimentos de avaliação e identificação de 

potenciais 

Revisar ferramentas e procedimentos de avaliação e identificação de 

potenciais para desenvolvimento na carreira para o alinhamento com a 

postura de não discriminação da empresa e a identificação de possíveis 

posturas discriminatórias. 

2.6. Inserir o tema da orientação sexual e identidade de gênero em censos e 

pesquisas 

Inserir o tema da orientação sexual e identidade de gênero em censos e 

pesquisas internas (clima, engajamento, saúde, bem-estar etc.), com os 

devidos cuidados para não ampliar a discriminação, garantindo que o 

segmento LGBT seja considerado e os dados possam inspirar a criação de 

políticas e práticas específicas ou não. 

2.7. Realizar ações afirmativas para desenvolvimento na carreira de 

profissionais travestis e transexuais 

Realizar ações afirmativas que favoreçam o crescimento na carreira, voltadas 

sobretudo a travestis e transexuais. 

2.8. Incluir compromisso no acompanhamento e avaliação de gestores(as) 

Incluir compromisso com a igualdade de oportunidades e tratamento justo às 

pessoas LGBT no diálogo, capacitação, acompanhamento e avaliação de 

desempenho de gestores(as). 

2.9. Revisar ou implantar políticas de benefícios que promovam igualdade 

Revisar ou implantar políticas, normas e procedimentos, considerando a 

diversidade sexual, que promovam a igualdade e tratamento justo, em termos 

de benefícios e outras práticas de desenvolvimento dos profissionais na 

empresa. 

2.10. Estabelecer benefícios e condições favoráveis ao segmento LGBT 

Estabelecer, voluntariamente, benefícios e condições favoráveis ao pleno 

desenvolvimento das pessoas LGBT, sobretudo travestis e transexuais, 
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ampliando a capacidade de atração e engajamento da empresa, criando 

diferenciais e impactos positivos na reputação. (Fórum de Empresas e 

Diretos LGBT+ Disponível em: http://www.forumempresaslgbt.com/o-

forum/). 

Práticas de inclusão e igualdade de oportunidades é o foco desse segundo 

compromisso. A contratação de pessoas LGBT é uma das estratégias mais coerentes que as 

organizações podem assumir, por entender que a entrega à sociedade deve ser real, e a 

participação da empresa na luta pela igualdade deve ser prática, não teórica. Estabelecer um 

sistema de recrutamento e seleção justo, igualitário e inclusivo é o desafio que empresas 

devem superar no intuito de integrar socialmente LGBTs, através da atuação de sua 

organização.  

O compromisso com a igualdade de oportunidades e a justiça de tratamento, 

também dispõe, expressamente, sobre investir atenção às travestis e transsexuais, por entender 

que essas pessoas, em relação ao restante do grupo e sociedade, têm seus direitos ainda mais 

violados- o acesso a eles, lhes são negados, principalmente diante do mercado e trabalho. Ou 

seja, proporcionar condições, promover a inclusão e realizar a integração através do trabalho e 

funcionamento da organização, compõem as ações que empresas devem buscar empreender 

ao associarem sua identidade às questões LGBT. Sobre as condições que a empresa deve 

proporcionar: 

3. Promover ambiente respeitoso, seguro e saudável para as pessoas LGBT. 

3.1. Capacitar gestores(as) e equipes 

Capacitar gestores(as) e equipes no tema da diversidade sexual, suas 

implicações no âmbito do cuidado com a qualidade das relações no ambiente 

interno da empresa.  

3.2. Implantar ou aprimorar canal de reclamação 

Implantar ou aprimorar canal de reclamação de empregados(as) 

considerando a diversidade sexual, a vulnerabilidade do segmento LGBT a 

práticas de discriminação e as necessidades específicas de capacitação dos 

operadores do canal para lidar com as situações. 

3.3. Definir política de não discriminação e medidas de responsabilização 

Definir política que evidencie compromisso com a erradicação de práticas de 

discriminação a pessoas LGBT e as medidas a serem tomadas pela empresa 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/
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com gestores(as), colegas e membros de outros públicos de relacionamento 

ou stakeholders. 

3.4. Definir política de não discriminação a pessoas vivendo com HIV/aids 

Estabelecer política que trate do tema das pessoas vivendo com HIV/aids, 

independente de orientação sexual e identidade de gênero, seja essa política 

específica ou não, mas evidenciando compromisso com a não discriminação. 

3.5. Identificar e incentivar boas práticas de gestão e relacionamento 

Identificar e incentivar boas práticas de gestão e relacionamento que 

promovem direitos humanos e respeitam pessoas do segmento LGBT, dando 

visibilidade ao tema, aos compromissos da empresa e aos gestores(as) e 

empregados(as) em geral que praticam inclusão e respeito. (Fórum de 

Empresas e Diretos LGBT+ Disponível em: 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/). 

O terceiro compromisso conta com a dedicação das organizações para com a 

saúde de LGBT. Transcendendo o cuidado para com o corpo, as empresas também devem se 

atentar à saúde mental dessas pessoas. A gestão de relacionamento organizacional precisa se 

preocupar em manter relações protegidas contra assédios, abusos e discriminação, onde as 

pessoas LGBT sintam-se seguras para se conectarem aos propósitos da marca e aos 

colaboradores da organização. 

Conceder (por apropriação legítima) o espaço de fala às pessoas LGBT, 

considerar suas pautas e valorizar seus posicionamentos são práticas que legitimam a 

representação das demandas do grupo. Quando uma marca estampa o selo do respeito à 

diversidade, a organização precisa assumir a máxima da representatividade; sob o risco de 

proporcionar um ambiente que legitima a violência, a marca deve procurar legitimar as 

representações, ou seja, para tratar de questões LGBT, são necessárias pessoas LGBT 

envolvidas e atuando diretamente tanto nas proposições e prospecções, quanto na resolução de 

problemas. O compromisso seguinte introduz a educação ao tema: 

4. Sensibilizar e educar para o respeito aos direitos LGBT. 

4.1. Definir calendário para comunicação interna 

Definir ou incluir no calendário da empresa datas relacionadas à comunidade 

LGBT e sua luta por direitos, trabalhando os temas na comunicação interna. 

4.2. Realizar eventos 

Realizar eventos internos ou apoio a eventos da comunidade com 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/
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participação do segmento LGBT, dando visibilidade ao tema da diversidade 

sexual, ao compromisso da empresa com direitos humanos e sua relevância 

para o ambiente de trabalho e o relacionamento com todos os stakeholders. 

4.3. Tratar do tema na agenda de educação da empresa 

Inserir o tema da orientação sexual e identidade de gênero na agenda de 

atividades educacionais da empresa que formam seus empregados(as) e 

gestores(as) para que lidem melhor com ele, conheçam o compromisso da 

empresa e sejam promotores de ambientes inclusivos, respeitosos e livres de 

discriminação. 

4.4. Inserir o tema de forma positiva na comunicação interna 

Utilizar, na comunicação interna, mensagens de respeito às pessoas LGBT, 

imagens e fatos que favoreçam o entendimento sobre sua realidade na ótica 

de promoção de seus direitos. (Fórum de Empresas e Diretos LGBT+. 

Disponível em: http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/). 

O quarto compromisso proposto trata de práticas que realizam a conscientização 

da comunidade interna à organização. A consciência une educação e sensibilidade a fim de 

alcançar um estado de respeito indissociável às ações individuais e institucionais. Promover a 

educação e o estímulo à sensibilidade sobre o estado de direitos de LGBT, através de práticas 

aplicadas aos planos de comunicação interna, à realização e captação de eventos, e aos 

programas educacionais desenvolvidos para enriquecimento organizacional, configura uma 

estratégia que visa a construção de uma realidade com acessos mais justos e igualitários aos 

direitos humanos, por meio da reestruturação social de microambientes. Como exemplo, é 

possível citar uma ação que já foi apresentada neste trabalho, a cartilha com “Dicas para 

atender bem turistas LGBT” revela uma iniciativa que cumpre com o quarto compromisso 

dessa lista, no sentido de promover a sensibilização aos direitos humanos de LGBT, através 

da educação. 

A reestruturação visada almeja o extermínio de cenários propícios à propagação 

de expressões da violência, como o preconceito, a discriminação (resultados de uma valoração 

moral negativa sobre LGBT) e a inobservância de necessidades urgentes ao segmento 

(resultado do fenômeno da invisibilidade social). 

5. Estimular e apoiar a criação de grupos de afinidade LGBT. 

5.1. Ampliar diagnóstico, aprendizados e soluções por meio do grupo de 

afinidade 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/
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Ampliar diagnóstico da situação, aprendizados no tema e proposição de 

soluções que interessem a todos no relacionamento da empresa com seus 

diferentes stakeholders por meio do grupo de afinidade sobre diversidade 

sexual. 

5. 2. Formalizar participação do grupo no sistema de gestão 

Formalizar criação ou existência do grupo no sistema de governança das 

ações de valorização da diversidade ou outros sistemas de gestão da 

empresa, garantindo que os diagnósticos, proposições e planos de ação sejam 

considerados institucionalmente. 

5.3. Criar meios de diálogo com empregados(as) que não estão na matriz 

Por meio do grupo, estabelecer sistema de diálogo e de escuta das demandas, 

reclamações e proposições de empregados( as) que não estejam na matriz, 

prevenindo, resolvendo ou encaminhando os possíveis problemas em relação 

à temática LGBT na empresa e no relacionamento com diferentes 

stakeholders. (Fórum de Empresas e Diretos LGBT+ Disponível em: 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/). 

Promover o contato, o diálogo e a interação integrada, por meio de grupos de 

pessoas dispostas à conexão e ao debate acerca das questões LGBT, corresponde ao quinto 

compromisso a ser firmado pelas empresas que se lançam na luta pela inclusão integral do 

segmento através de suas atividades. A criação de grupos de afinidade proporciona a 

aproximação da vivência de pessoas LGBT; na intenção de buscar a legitimação dessas 

realidades e introduzi-las de modo eficiente ao processo de gestão organizacional, 

participando todas as áreas de alcance da empresa. 

Esse compromisso procura, então, assegurar a representação legítima das questões 

LGBT no desenvolvimento empresarial, garantindo que suas proposições e suas 

reivindicações sejam consideradas na forma de conduzir a administração da organização. Por 

sua vez, o acordo seguinte trata da forma como a marca se comunica e comercializa: 

6. Promover o respeito aos direitos LGBT na comunicação e marketing. 

6.1. Acompanhar formalmente campanhas para evitar riscos de 

discriminação 

Cuidar para que a comunicação e marketing da empresa, por meio de 

acompanhamento formal da área interna e de agências, não produzam ou 

utilizem campanhas com conteúdo que discrimine as pessoas LGBT. 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/
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6. 2. Inserir mensagens positivas na comunicação e marketing da empresa 

Inserir mensagens positivas sobre os direitos LGBT e o respeito ao segmento 

na comunicação e marketing da empresa, com uso de imagens, falas e 

situações que valorizem as pessoas LGBT. 

6.3. Elaborar, incentivar e/ou apoiar campanhas que promovam direitos 

LGBT e das pessoas vivendo com HIV/aids 

Elaborar, incentivar e/ou apoiar campanhas de comunicação e marketing que 

valorizem a diversidade sexual, promovam direitos LGBT, tratem da 

erradicação da violência contra pessoas LGBT, façam prevenção de 

contaminação por HIV e promovam os direitos das pessoas vivendo com 

HIV/aids. (Fórum de Empresas e Diretos LGBT+. Disponível em: 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/). 

Esse compromisso dispõe diretamente sobre questões de visibilidade e valoração 

moral de pessoas LGBT. Através das estratégias de comunicação e marketing, é possível 

mobilizar os poderes simbólicos da representação a favor do respeito aos direitos dessa 

comunidade, assim como é possível contribuir negativamente com suas demandas, pois essas 

estratégias revelam forças de intervenção e mudanças sociopolíticas profundas. 

Sendo assim, convergir as forças de representação, comunicação e marketing que 

atuam diretamente sobre o estado de direitos LGBT, de maneira responsável e, portanto, 

representativa e inclusiva, é sinônimo de um crescimento social e empresarial sustentável. As 

marcas devem estar atentas ao seu posicionamento enquanto se comunicam e comercializam 

com seus consumidores, devem buscar a inclusão e a naturalização da integração que 

promovem (exercício da visibilidade social), o reforço de suas políticas de respeito e sua 

postura de combate às expressões de violência oriundas das forças de representação 

(estereotipação, estigmatização, preconceito e discriminação- vertentes da valoração moral 

negativa). A seguir, as práticas que selam o compromisso através da oferta: 

7. Promover o respeito aos direitos LGBT no planejamento de produtos, 

serviços e atendimento aos clientes. 

7.1. Planejar produtos e serviços considerando o segmento LGBT 

Considerar as perspectivas, expectativas e demandas específicas do 

segmento LGBT no planejamento de produtos e serviços sempre que se 

mostrar viável e respeitoso para com seus direitos. 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/
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7.2. Garantir acessibilidade aos produtos e serviços com regras, normas e 

tratamento igualitário 

Garantir acessibilidade aos produtos e serviços por meio de planejamento e 

linguagem inclusivos e respeitosos para com o segmento LGBT, 

considerando suas realidades nas regras, normas e no tratamento igualitário. 

7.3. Cuidar da qualidade do atendimento 

Cuidar da qualidade do atendimento a pessoas do segmento LGBT, 

primando por relacionamentos respeitosos, inclusivos e que considerem suas 

especificidades em ferramentas, protocolos, processos e procedimentos. 

Atenção especial a casais do mesmo sexo, a travestis e transexuais. 

7.4. Desenvolver política ou procedimentos contra práticas oportunistas 

Desenvolver política ou norma interna de compromisso com os direitos 

LGBT no planejamento de produtos, serviços e atendimento de maneira a 

garantir práticas inclusivas e rejeitar práticas de discriminação ou 

oportunistas que ponham também a empresa em situação de risco. (Fórum 

de Empresas e Diretos LGBT+ Disponível em: 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/). 

Considerar que o público atendido pelas marcas é diversificado, plural e mutável é 

o primeiro passo rumo à inclusão de pessoas LGBT no planejamento da oferta. Incluir sempre 

as várias possibilidades de consumidoras e consumidores na inserção de produtos e serviços 

no mercado, é fundamental quando associa-se a identidade da empresa à causa da diversidade 

sexual e de gênero.  

Lembrar que pessoas LGBT estão presentes em todas as esferas sociais e 

econômicas, e incorporá-las à mesma posição de importância e relevância para o mercado que 

pessoas heterossexuais, cisgêneras e binárias, configura o compromisso de número 7, desta 

lista. Ou seja, conceder a esse segmento a visibilidade que lhe é de direito, assumindo que 

suas existências não podem ser desconsideradas ou superficialmente relevadas em nenhuma 

instância (inclusive na oferta e no atendimento inerente a ela), uma vez que a presença desses 

indivíduos é legítima em qualquer cômodo da sociedade, significa pactuar a favor da 

igualdade de direitos.  

Esse compromisso trata, de fato, do comprometimento para com as questões 

sociais e políticas que a iniciativa privada deve assumir ao explorar mercadologicamente o 

segmento LGBT. Já o próximo compromisso dispõe sobre os subsídios de capacitação e 
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profissionalização concedidos pelas empresas como contribuição de uma comercialização 

responsável: 

8. Promover ações de desenvolvimento profissional de pessoas do segmento 

LGBT. 

8.1. Desenvolver e/ou apoiar ações de capacitação de membros do segmento 

LGBT 

Desenvolver e/ou apoiar ações de capacitação de membros do segmento 

LGBT, na empresa ou com parceiros de desenvolvimento e qualificação 

profissional. Atenção especial a travestis e transexuais. 

8. 2. Investir no diálogo e apoio a organizações formadoras 

Investir no diálogo e apoio a organizações formadoras (escolas regulares, 

escolas profissionalizantes, escolas técnicas e universidades, entre outras) 

para, com elas, promover os direitos LGBT e a valorização da diversidade 

sexual, favorecendo a inclusão e a erradicação das práticas de discriminação. 

8.3. Criar mecanismos internos visando ao desenvolvimento dos 

empregados(as) LGBT na carreira 

Criar mecanismos internos, como coaching ou mentoring, entre outros, para 

favorecer o enfrentamento de barreiras que impedem ou atrapalham o 

desenvolvimento dos empregados(as) LGBT na carreira. (Fórum de 

Empresas e Diretos LGBT+. Disponível em: 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/). 

Proporcionar condições para pessoas LGBT ocuparem posições equivalentes de 

produtividade e competitividade, uma vez que os acessos às oportunidades são desiguais 

(como reflexo do estado de direitos), é uma estratégia de comprometimento que visa a 

equidade no desempenho profissional. Ao entender que pessoas LGBT ainda não partem das 

mesmas condições de profissionalização e capacitação por uma analogia óbvia ao acesso de 

direitos, é possível compreender a demanda que suscita a necessidade de ajustes nas normas 

vigentes, com a finalidade de tornar justo o ponto de partida entre concorrentes.  

Isto é, uma vez que direitos fundamentais aos seres humanos são negados a esse 

grupo, consequentemente, as oportunidades no mercado de trabalho não são as mesmas. 

Responsabilizar-se pela redução do abismo instaurado sistematicamente entre as chances de 

inserção e sucesso no mercado e pessoas LGBT, faz parte da entrega social que este termo de 
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compromisso propõe às organizações que vigoram comercialmente por meio do poder 

simbólico arraigado ao apoio à causa. 

9. Promover o desenvolvimento econômico e social das pessoas LGBT na 

cadeia de valor. 

9.1. Apoiar ações que favoreçam o empreendedorismo no segmento LGBT 

Incentivar e apoiar programas que favoreçam o empreendedorismo de 

pessoas do segmento LGBT, com ênfase no apoio a travestis e transexuais. 

9.2. Desenvolver empresas lideradas por pessoas LGBT 

Incentivar e apoiar programas e ações de desenvolvimento de empresas 

lideradas por pessoas do segmento LGBT, sobretudo travestis e transexuais. 

9.3. Incentivar a criação e/ou fortalecimento de Câmaras de Comércio LGBT 

Incentivar a criação e/ou fortalecimento de Câmaras de Comércio LGBT que 

fomentem negócios da comunidade LGBT, com ou para ela. 

9.4. Realizar ações afirmativas com o segmento LGBT na área de compras 

Incentivar e apoiar políticas e programas na área de compras da empresa que 

realizem ações afirmativas com pessoas do segmento LGBT, sobretudo 

travestis e transexuais. 

9.5. Apoiar o fomento econômico e empreendedores do segmento LGBT 

Estabelecer parcerias, patrocínios, incentivos e/ou eventos com organizações 

de fomento econômico e apoio a empreendedores para que considerem o 

segmento LGBT em seu planejamento e atividades. (Fórum de Empresas e 

Diretos LGBT+. Disponível em: http://www.forumempresaslgbt.com/o-

forum/). 

Facilitar e fortalecer pessoas LGBT que fazem- e que pretendem fazer- parte da 

cadeia de valor da empresa, contribui substancialmente para o progresso profissional e pessoal 

desse grupo. Creditar apoio às iniciativas “desenvolvidas por” e “planejadas para” pessoas 

LGBQT+, incluindo-as na cadeia de atividades empreendidas pela empresa, tornando-as 

parceiras ativas da gestão, incentiva a ascensão social no que tange o acesso aos privilégios 

que somente o gozo pleno dos direitos concede.   

10. Promover e apoiar ações em prol dos direitos LGBT na comunidade. 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/
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10.1. Inserir o tema dos direitos LGBT nos conteúdos da ação social da 

empresa 

Considerar o tema dos direitos LGBT nos conteúdos trabalhados no 

investimento social privado ou ações sociais e comunitárias realizadas ou 

apoiadas pela empresa. 

10.2. Favorecer participação de pessoas LGBT na ação social e/ou 

comunitária da empresa 

Considerar o segmento LGBT, priorizando travestis e transexuais, como 

público-alvo do investimento social privado ou ações sociais e comunitárias 

realizadas ou apoiadas pela empresa. 

10.3. Atuar com atenção aos direitos das pessoas vivendo com HIV/ aids e 

práticas de prevenção 

Levar ao investimento social privado ou ações sociais e comunitárias 

realizadas ou apoiadas pela empresa o tema da atenção aos direitos das 

pessoas vivendo com HIV/aids e práticas de prevenção. 

 

10.4. Incentivar e apoiar voluntariado empresarial em torno da causa LGBT 

Incentivar e apoiar voluntariado empresarial em torno da causa LGBT, suas 

organizações de luta por direitos e ou de atenção direta a pessoas LGBT. 

 

10.5. Capacitar o voluntariado empresarial para lidar com a temática LGBT 

Capacitar o voluntariado empresarial para lidar com a temática LGBT em 

sua atuação direta ou como influenciador e apoiador de organizações para 

que considerem os direitos LGBT em suas práticas. 

 

10.6. Estabelecer parcerias com organizações governamentais e não 

governamentais 

Estabelecer parcerias com organizações governamentais e não 

governamentais para a promoção dos direitos LGBT na sociedade. 

 

10.7. Apoiar organizações da sociedade civil (ONGs) 

Incentivar, apoiar ou oferecer patrocínio a organizações da sociedade civil 

que atuam na promoção, garantia, atenção e ampliação dos direitos LGBT. 

 

10.8. Realizar ou apoiar eventos que promovem os direitos LGBT na 

sociedade 

Incentivar, apoiar ou oferecer patrocínio a eventos que promovem os direitos 

LGBT na sociedade. (Fórum de Empresas e Diretos LGBT+. Disponível em: 

http://www.forumempresaslgbt.com/o-forum/). 
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O último compromisso que o termo propõe diz respeito à entrega direta à 

comunidade- ações e práticas realizadas ou apoiadas pela empresa e que promovem a 

inclusão, o respeito e o combate à discriminação.  

Trabalhos sociais configuram o foco desse compromisso, sejam através de 

organizações governamentais ou não governamentais, sejam iniciativas da própria marca. 

Pulverizar ações diretas sobre a comunidade mobiliza a população em torno das causas 

LGBT, aproximando as realidades e promovendo a conscientização. Envolver a comunidade 

com práticas que difundem o respeito aos direitos LGBT contribuem para fortalecer a 

visibilidade da comunidade perante o resto da sociedade, além de propagar a extinção de 

práticas discriminatórias. 

Retomando os pensamentos acerca do Poder Simbólico, proposto por Bourdieu 

(1989), no intuito de refletir sobre os compromissos apresentados pelo Fórum, tornam-se 

nítidas as forças simbólicas atuantes nas demandas LGBT, uma vez que as ações práticas 

sugeridas nos compromissos têm em sua essência o desafio de subverter o consenso moral 

violento sobre essas pessoas. Ao dar voz e espaço para as pessoas que se reconhecem LGBT 

e, portanto, têm propriedade sobre essas vivências, uma nova narrativa, comprometida com a 

legitimidade, passa a ser apresentado ao mundo, possibilitando o início de uma nova 

integração lógica e moral sobre essas pessoas e suas questões.  

Garantir espaços de fala, educação e cultura às vivências plurais de pessoas LGBT 

configura o caminho apropriado à mudança do estado de direitos violado e violento desse 

grupo. Sobre o poder de subversão desses espaços, Bourdieu traz: 

“poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de 

confirmar ou de transformar a visão de mundo, e deste modo, a ação sobre o 

mundo” (BOURDIEU, 1989, p. 14) 

Ao modificar a visão sobre a diversidade, muda-se a ação do mundo sobre ela. 

Garantindo a participação dessas pessoas na produção do sentido de suas existências, a 

ilegitimidade e suas violências são desmobilizadas pela dissociação de instrumentos de 

dominação, que visam impor individualidades como realidade sobre o coletivo.  
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CONCLUSÃO 

A realidade que o Brasil experimenta há algum tempo apresenta a desigualdade de 

direitos de forma extensiva e violenta. Os sistemas sociais, políticos e econômicos do país 

instauram um estado de inacessibilidade de direitos que se expressa por meio da violência e 

pela injusta distribuição de privilégios. Ou seja, o sistema promove a necessidade de lutar e 

resistir, e fomenta a existência de demandas específicas para determinados grupos sociais por 

meio da concessão de uma condição desigual. O mesmo sistema oferece a remediação para o 

problema, uma espécie de solução a doses homeopáticas que dá abertura e espaço para o 

aproveitamento do mercado. Afinal, enquanto houver usurpação de direitos fundamentais, 

haverá espaço para um direcionamento mercadológico aos grupos mais vulneráveis da 

sociedade. 

Desta forma, tornou-se pertinente investigar a contribuição sociopolítica que o 

desenvolvimento mercantil entrega ao segmento explorado.  Refletindo sob a ótica dos 

indicadores de visibilidade social e valoração moral, verificou-se o desenvolvimento da oferta 

turística voltada ao segmento LGBT, a fim de compreender se essa está de fato comprometida 

com os avanços sociais e políticos do seu público, ou se seu sentido é, por excelência, 

econômico.  

A proporcionalidade entre a possibilidade de reduzir a pluralidade LGBT ao 

agrupamento dessas identidades é direta à violência que essa população está submetida. Não 

fosse pelo estado de violação dos direitos humanos dessas pessoas, não faria sentido social e 

político o reducionismo patrocinado por essa divisão de significados. Sendo assim, conclui-se 

que ainda há muito que avançar no sentido de planejamento do potencial inclusivo do 

desenvolvimento turístico voltado ao segmento LGBT, não pretendeu-se buscar a análise 

dessas forças inclusivas em si, mas como elas são exploradas, uma vez elas configuram a 

justificativa para o investimento nesse segmento. 

Se o Turismo LGBT pode ser considerado uma vertente do Turismo Social e esse, 

por sua vez, é um modo de fazer turismo, então o compromisso social do turismo LGBT tem 

sido desviado e conduzido ao mercantilismo turístico, que, na prática, formatou uma oferta 
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com pouco potencial de contribuição sociopolítica à sociedade, acarretando um reducionismo 

nos sentidos do segmento LGBT, que tem seu desenvolvimento e exploração justificados com 

base em sua capacidade inclusiva, no entanto, entrega frágeis possibilidades de inclusão. 

Foi observado após a pesquisa, que o compromisso sociopolítico com o segmento 

ainda é firmado de modo muito frágil. Seja pela iniciativa pública que anda a passos tímidos 

em direção aos avanços sociais e políticos, seja pela iniciativa privada que corre em direção à 

oportunidade de negócios e acaba por colaborar de maneira muito superficial com a causa. A 

hipótese que sugere um interesse na manutenção desse sistema desigual, em prol da garantia 

de exploração comercial é reforçada pela precariedade de contribuições substanciais. 

Comparando os compromissos usados como parâmetros, com a atuação da amostra de oferta 

escolhida, fica em evidência como ainda há muito que avançar nesse sentido. Ainda é pouco 

expressiva a valorização das propriedades LGBT, o Turismo LGBT ainda está muito restrito a 

oferecer um bom atendimento e a ofertar uma experiência sem assédios nas dependências da 

organização que o desenvolve. 

O respeito à diversidade deveria ser uma premissa universal, válida a todos os 

setores da economia, da política e da sociedade. Uma vez que a realidade não condiz com a 

situação ideal, é preciso evitar o risco de cair na cômoda posição de supervalorização do que é 

considerado mínimo. Ou seja, o ato de respeitar e bem atender a turista ou o turista LGBT não 

deveria receber uma valorização que ultrapasse o sentido de “dever” de cada indivíduo ou 

organização, assim sendo, torna-se insuficiente essa entrega sociopolítica em “contrapartida” 

de um desenvolvimento mercadológico que justifica seu investimento através de sua 

capacidade de inclusão social.  

Não basta oferecer um bom atendimento, também não é o suficiente garantir que o 

público LGBT não sofrerá com assédios e outras violências enquanto nos domínios da 

empresa, é necessário expandir o potencial inclusivo para níveis de atuação que contribuam, 

efetivamente, com práticas e ações voltadas à mudança social e política das demandas que 

impedem o acesso aos direitos de LGBT. Foi apresentada durante todo este trabalho a 

importância que deve ser dedicada às questões de visibilidade social e valoração moral, por 

serem esses fenômenos, indicadores capazes de revelar violências e o exercício da 

legitimidade. 
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Sendo assim, é possível concluir que a aproximação do desenvolvimento da oferta 

turística voltada ao segmento LGBT se dá por iniciativas de contribuição efetiva, como: 

 

I. Destinar uma parte expressiva das suas oportunidades de trabalho às pessoas 

LGBT, principalmente às travestis, aos transexuais e transgêneros que, dentro do 

mercado de trabalho formal, encontram chances ainda menores de integração; 

II. Oferecer suporte clínico e psicológico às LGBT empregadas e empregados 

pela organização; 

III. Incluir pessoas LGBT no planejamento estratégico e de marketing da empresa; 

IV. Formalizar, através da política máxima de gestão da organização, o 

compromisso com a visibilidade social e com valoração moral positiva de pessoas 

LGBT; 

V. Promover periodicamente ações de apoio às causas, demandas e reivindicações 

LGBT; 

VI. Posicionar-se publicamente como uma organização contra todo e qualquer tipo 

de violência e desprivilégios sofridas por LGBT; 

VII. Responsabilizar-se por difundir e conscientizar colaboradores, parceiros e 

stakeholders sobre o respeito e integração de pessoas LGBT; e 

VIII. Incluir a organização como facilitadora de políticas públicas voltadas ao 

respeito à diversidade e aos direitos LGBT. 
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