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 Jungfraujoch  TOP OF EUROPE

EIGER EXPRESS
AGORA 45 MINUTOS MAIS RÁPIDO 
JUNGFRAUJOCH – TOP OF EUROPE

Com destino à estação ferroviária mais alta da Europa · 3454 m
O passeio de um dia te leva às alturas. Uma das mais importantes construções do século, oferece durante a viagem uma fabulosa vista  
do gigantesco cenário do glaciar Eismeer. Um mundo feito de gelo e neve.



SEJAM 
BEM-VINDES 

RICARDO GOMES
Presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil

2020 seu danado! Você chegou tra-
zendo muita esperança e logo na 
largada roubou nossa liberdade, 
nossos sonhos, nosso equilíbrio eco-
nômico e financeiro, nossa saúde 
e até nossas vidas. A pandemia nos 
impôs uma nova forma de viver, so-
breviver, agir e de enfrentar o mun-
do. Quanto o convívio entre as pes-
soas, foi reformulado e a internet e a 
telefonia nunca foram tão usadas e 
necessárias para manter próximos os 
que amamos. As relações comerciais 
também foram redesenhadas e as 
reuniões virtuais vieram pra ficar di-
minuindo distâncias, economizando 
tempo, combustível, produções de 
vestimenta, poluição e amenizando 
os engarrafamentos no trânsito.

O mundo precisava de uma pausa? 
Talvez. Nós paramos e nos reinven-
tamos? Alguns sim, outros não. Mas 
na verdade o que aconteceu é que 
fomos arrebatados por uma nova 
maneira de fazer o que já fazíamos 
de uma forma diferente. E por isso 
resolvemos que mesmo com as di-
ficuldades deste ano e mesmo com 
todas as suas imposições devería-
mos ter a quarta edição da Confe-
rência Internacional da Diversidade 
e Turismo LGBT. E aqui estamos!

Esta edição será virtual e não teremos 
nosso tão esperado encontro pre-
sencial. Não teremos nossa Famtour 
/ Press Trip LGBT no destino nacional 
convidado, não teremos nossos spe-
akers internacionais e os nacionais 
se encontrando com os speakers de 
São Paulo e com os conferencistas 
vindos de diversos lugares. Teremos 
uma Conferência diferente, porém 

necessária. Nós teremos um encontro 
virtual, meetings virtuais, apresentações 
de conteúdo com speakers e conferen-
cistas interagindo das suas casas ou dos 
seus escritórios.
Adaptamos a conferência para este 
novo momento. Claro que queríamos 
estar juntos presencialmente, mas ain-
da assim vamos nos encontrar e ajudar 
impulsionar a roda do Turismo LGBT, 
das empresas que trabalham com a 
diversidade e inclusão e da cultura da 
diversidade. Não podíamos nos render 
à pandemia porque sabemos que isso 
tudo vai passar e que precisamos estar 
fortalecidos para seguir em frente, re-
construir o que foi destruído e retomar 
tantos projetos interrompidos ou que 
tiveram que “hibernar” esperando o in-
verno passar.

Em nome da Diretoria da Câmara de 
Comércio e Turismo LGBT do Brasil, dos 
nossos associados, parceiros e patroci-
nadores desejo as boas-vindas a todas, 
a todos e a todes à 4ª Conferência In-
ternacional da Diversidade e Turismo 
LGBT. Mesmo neste período de pan-
demia, conseguimos reunir empresas, 
destinos, representantes do poder pú-
blico e de entidades municipais, esta-
duais, nacionais e internacionais para 
fazer esta edição.

Estamos entregando uma edição ade-
quada ao momento que estamos vi-
vendo, mas que certamente irá mudar 
nosso olhar para as próximas edições 
porque também aprendemos com este 
momento que mudou nosso olhar para 
pensar as conferências dos próximos 
anos.

Mesmo neste momento insano resol-
vemos encontrar os caminhos e novas 
possibilidades para impulsionar o turis-
mo LGBT, a diversidade nas corporações 
e na cadeia de suprimentos e a cultura 
da diversidade como negócio que gera 
renda e impulsiona a economia criativa.

Quero agradecer aos nossos patrocina-
dores, parceiros, associados e a todos 
os que acreditaram que seria possível 
realizar esta edição tão importante e 
necessária. Queremos agradecer pelo 
carinho, incentivo e pela força que nos 
alimentou para não desistir desta edi-
ção.

Sem esquecer das lições de 2020, es-
tamos lançando a 5ª edição do evento 
pensando em 2021 como o ano que 
vamos retomar as rédeas da condução 
dos nossos projetos e negócios. Que-
remos sim retomar nossas vidas sem 
jamais esquecer as lições do amargo 
2020. Que 2021 seja doce e alvissareiro.

Aproveitando este período de tantas 
mudanças, mudamos também o nome 
da Conferência para sermos mais inclu-
sives e equânimes com os três pilares 
do evento. A partir da quinta edição 
(2021) assinaremos: Conferência Inter-
nacional da Diversidade – Empresas, 
Cultura e Turismo LGBT.

Por enquanto, segue uma saudação 
virtual, esperando 2021 para aquele 
abraço que será o melhor de todos os 
tempos: um abraço e, porque não dizer, 
uma série de abraços cheios de sauda-
des aproximando nossos corações que 
aprenderam bater mais forte para al-
cançar os corações distantes.
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VOANDO COM ORGULHO
Na Air Canada, hasteamos a bandeira para todas as identidades 
de gênero e orientações sexuais. Temos orgulho de apoiar as 
comunidades LGBTQ2 + em nosso país e no exterior.

Viaje com tranquilidade com nossas opções de reserva flexíveis     
e o programa Air Canada CleanCare + líder do setor, conectando   
o Canadá e o Brasil com voos diretos entre São Paulo e Toronto     
e além.

Para obter mais informações, entre em contato com seu 
agente de viagens preferido.

17.11 TERÇA-FEIRA

9h00 - 12h00 MEETINGS (BUYERS E SUPPLIERS) AGENDADAS ANTERIORMENTE TURISMO

13H30 - 13h50 ABERTURA OFICIAL

13H50 - 18H10 CONFERÊNCIA TURISMO

18.11 QUARTA-FEIRA

9h00 - 12h00 MEETINGS (BUYERS E SUPPLIERS) AGENDADAS ANTERIORMENTE TURISMO

13H50 - 18H10 CONFERÊNCIA TURISMO

19.11 QUINTA-FEIRA

8H45 - 13H00 CONFERÊNCIA EMPRESAS

14H00-18H00 CONFERÊNCIA CULTURA

18H40
SHOW DE ENCERRAMENTO
AS BAHIAS E A COZINHA MINEIRA - BRASIL
DRAG TASTE - PORTUGAL

FACEBOOK
CAMARA LGBTBR

PROGRAMAÇÃO GERAL
PLATAFORMA BUREAU MUNDO



          

          /nglcc

          

@nglcc

The business voice of the 
LGBT community 

GET REGISTERED AS AN 
INTERNATIONAL LGBTI SUPPLIER 
Help your members and LGBTI businesses outside the United States become 
suppliers to U.S. multinational corporations. To learn more about how your 
business can become a registered international supplier go to 
nglcc.org/get-involved-nglcc-global

GROW YOUR NETWORK OF 
NEW OPPORTUNITIES
Attend the largest LGBT business event on the planet— the NGLCC International 
Business & Leadership Conference — as well as mentorship programs, webinars, 
and business development programs presented throughout the year and around 
the world   

GET INVOLVED WITH NGLCC 
GLOBAL
NGLCC Global provides many opportunities for the international business community 
to grow and connect. To learn more about NGLCC Global go to nglcc.org/global

Learn more and join us at nglcc.org

@nglcc

PROGRAMAÇÃO TURISMO
17.11 TERÇA-FEIRA

9h00 - 12h00 MEETINGS (BUYERS E SUPPLIERS)  AGENDADAS ANTERIORMENTE

13h30 ABERTURA OFICIAL

13h50 ABERTURA DA CONFERÊNCIA DE TURISMO LGBT

14h00 MATO GROSSO DO SUL: EXPERIÊNCIAS ÚNICAS DE ECOTURISMO E AVENTURA
Speaker: Karla Cavalcanti - gerente de Mercado da Fundação de Turismo de MS

14h30
ROMANCE NO TURISMO LGBT
Mediador: Carlos Tufvesson - Estilista e Militante DIR Humanos
Speakers: Jean-Bruno Gillot – Fundador da Experanto l Juliana Ribeiro – Coordenadora de Casamentos 
Orinter

15h20 SKY AIRLINE - APRESENTAÇÃO
Speaker: Ivan Sakr – Representante Sky Airline no Brasil

15h40
RODA DE CONVERSA - AS FAMÍLIAS DIVERSAS NO TURISMO
Mediador: Ricardo Gomes – Presidente da Câmara LGBT
Speakers: Luiz Maciel - Co-criador do @reservaspradois l Casal Ellen Carine l Rodrigo Bryan 

16h25

TURISMO DE LUXO – PAINEL
Mediadora: Simone Scorsato – diretora executiva BLTA
Speakers: Simon Mayle – Diretor de Eventos - ILTM North America, ILTM Latin America e PROUD 
Experiences 
André Raynaud – Turismo Francês by André Raynaud®

17h10
AGÊNCIAS E OPERADORAS TRABALHANDO O TURISMO LGBT
Mediadora Magda Nassar – Presidente da Abav
Speakers: Marcelo Michieletto - Coordenador de Produtos LGBTQI+ Diversa l Hugo Lagares - Gerente 
Regional Lazer B2B CVC Corp l Átila Paixão – Paixão em Viajar

18h00 ENCERRAMENTO DO DIA

18.11 QUARTA-FEIRA

9h00 - 12h00 MEETINGS (BUYERS E SUPPLIERS)  AGENDADAS ANTERIORMENTE

13h50 ABERTURA OFICIAL

14h00 JUNGFRAU – O MELHOR DA SUÍÇA EM UMA REGIÃO
Speaker: Fernando Botelho de Aquino - REP. Jungrau América Latina

14h20
OS DESAFIOS DA POPULAÇÃO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO TURISMO
Mediação – Marianne Clemente – Maquiadora
Speakers: Raquel Virginia – As Bahias e a Cozinha Mineira l Victória Monforte – MC Trans

15h00 SÃO PAULO PRA TODOS
Speaker: Afonso Martin – Diretor Técnico Secretaria de Turismo do Estado

15h30
POSICIONANDO O DESTINO LGBT
Mediador Tavinhu Furtado – Maior Viagem / Câmara LGBT
Speakers: Oscar Almendros Bonis – Conselheiro de turismo da Espanha l Bruno Wendling – Presidente 
Fornatur

16h20
AS MULHERES E O TURISMO DIVERSO
Speakers: Dana Picole - Escritora de entretenimento, crítica da cultura pop e viajante queer l Gabi 
Torrezani – Blog Estrangeira l Letícia Santana - Executiva de Vendas - San Francisco Travel Association 
(SMI)

17h10
A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO NO ATENDIMENTO AO TURISTA LGBT
Mediador: André Loyola - Pestana / Câmara LGBT
Speakers: Mariana Aldrigui – USP / Fecomércio l Clóvis Casemiro – IGLTA / Câmara LGBT
Michael Nagy – Diretor de Vendas e Marketing do Fairmont Rio de Janeiro

18h00 ENCERRAMENTO DO DIA



PROGRAMAÇÃO EMPRESAS
19.11 QUINTA-FEIRA

8h45 ABERTURA CONFERÊNCIA EMPRESAS

9h00

CADEIA DE SUPRIMENTOS
Mediador: Ricardo Gomes - Presidente da Câmara LGBT
Speakers: Robert Suquet – Procurement Director– Latin America Corteva l Marcos Domingues - 
Procurement Manager - Jhonson & Jhonson l Justin Nelson - Presidente da National LGBT Chamber of 
Commerce

10h10
COMO SE HABILITA UM FORNECEDOR / MENTORIA
Mediador: Rafael Fermín – Presidente da Federação Mexicana de Empresários LGBT+
Speakers: Priscila Mazochi - Gerente de Relações com Empresárias Brasil, Chile e Argentina WeConnect
Cesar Nascimento - Vice Diretor Presidente INTEGRARE l Mônica Schimenes – CEO MCM Brand Group

11h20 O IMPACTO DA LGPD PARA AS EMPRESAS 
Speaker: Gabriel Nogueira Portella Nunes Pinto Bravo - Ouvidor Sebrae Rio

11h50 EMPREENDEDORISMO LGBT: ENTENDENDO OS DESAFIOS
Speaker: Fe Maidel – Diretora de Empregabilidade, Qualidade e Certificação da Câmara LGBT

12h40 LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE CREDENCIAÇÃO DA CÂMARA LGBT

12h55 ENCERRAMENTO

NÓS VALORIZAMOS E AMAMOS AS PESSOAS COMO ELAS 
SÃO. BRINDAMOS A AUTENTICIDADE, PLURALIDADE E

ORIGINALIDADE DE CADA UM.

OUR WORLD IS YOUR PLAYGROUND

Rua Joinville - Ibirapuera, São Paulo - 04008-011 - BRASIL | Telefone (11) 5088-4106 | reservas.pullmanspibirapuera@accor.com.br



PROGRAMAÇÃO CULTURA
19.11 QUINTA-FEIRA

14H10

QUEER CITY: PRODUÇÃO DE CONTEÚDO LGBTQIA+ NA CIDADE DE SÃO PAULO
Mediador: Marcio Miranda Perez -Coordenador da programação de cinema do Festival Mix Brasil.
Speakers: Ave Terrena - Dramaturga, diretora, poeta, performer e professora de teatro l Caru Alves de 
Souza - Diretora, roteirista e produtora l Eliane Caffé – Psicóloga e diretora de cinema e Tv l Preta Ferreira 
- Cantora, compositora, atriz, produtora e ativista l Rafaella Costa - Produtora de cinema e TV l Vita Pereira 
– Multiartista e produtora cultura l Thata Lopes - Multiartista, artivista do movimento lgbtqia+ e negro l 
Wesley Santana - São Paulo Film Commission 

16h10
O ATUAL CENÁRIO DOS EDITAIS DE FOMENTO
Speaker: Raquel Valadares - Pesquisadora e assistente de direção de documentários e factual 
entertainment

17h00
AS APRESENTAÇÕES ONLINE E SUAS LIÇÕES 
Mediadora: Tchaka (Valder Bastos) - Drag Queen Brasil
Speakers: Teresa al Dente (Pedro Pico) – Drag Queen Portugal l Paulo Betti – Ator - Brasil

17h45

EXPRESSÕES LGBTQIA+ NA CENA CIRCENSE
Mediação: Tatá Oliveira e Veronica Mello do Circo di SóLadies
Speakers: Di Estradet - Criadore, performer e docente l Dani Barros - Artista “transmídia” e professora 
circense
Muriel Cruz Phelipe - Artista “transmídia” e palhaça

18h20 ENCERRAMENTO DA CONFERÊNCIA

18h ABERTURA DO SHOW DE ENCERRAMENTO
As Bahias e a Cozinha Mineira l Drag Taste

DIVERSIDADE DE RESORTS 
ALL INCLUSIVE NO 
CARIBE E MÉXICO

+ DE 60 OPÇÕES

AMRESORTS É UMA COLEÇÃO
 DE RESORTS DE LUXO. 

CADA MARCA COM SUA PERSONALIDADE, 
ELEVAM O TERMO ALL INCLUSIVE 

A UM NOVO NÍVEL.
ENDLESS PRIVILEGES®  UNLIMITED-LUXURY®

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM 
E SOLICITE OS PRODUTOS DA 

ORINTER TOUR & TRAVEL

anuncio_21x28_abav_lgbt.pdf   1   03/11/20   14:51



TEMAS E SPEARKERS
TURISMO

JULIANA RIBEIRO
Coordenadora de Casamentos Orinter

Especialista em casamentos na Orinter, tem 
participado de diferentes seminários sobre turismo LGBTQIA+ 
e também se tornou expert em realização de luas de mel, 
casamentos e renovação de votos para casais homoafetivos.

SKY AIRLINE15h20

MEETINGS 
(BUYERS E SUPPLIERS)9h00

Agendadas anteriormente

IVAN SAKR 

Engenheiro, Sócio Diretor da Empresa AWTSA 
GROUP, representante da SKY no Brasil e Colômbia, há anos 
atua na Representação de Cias Aéreas cuidando da abertura 
das filiais, comercialização de produtos, cargas, administrativo, 
financeiro e desenvolvimento de novos projetos.

Representante Sky Airline no Brasil

ABERTURA OFICIAL13h30

ABERTURA DA CONFERÊNCIA 
TURISMO LGBT

13h50

17.11
TERÇA

MATO GROSSO DO SUL: 
EXPERIÊNCIAS ÚNICAS DE 
ECOTURISMO E AVENTURA

14h00

KARLA CAVALCANTI 

Formada em Comunicação Social, MBA em 
Marketing (FGV) e Pós-graduada em Planejamento e Gestão 
Pública e Privada do Turismo (UEMS). Publicitária, trabalhou 
10 anos como redatora e planejamento e desde 2013 é gerente 
de mercado na Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul.

Gerente de Mercado da Fundação de 
Turismo de MS

ROMANCE NO TURISMO 
LGBT

14h30 RODA DE CONVERSA - AS 
FAMÍLIAS DIVERSAS NO 
TURISMO

15h40

TEMAS E SPEARKERS
TURISMO

HUGO LAGARES 
Gerente Regional Lazer B2B CVC Corp
Iniciou sua trajetória na Visual Turismo como 

Gerente da base de Belo Horizonte, passando pela gestão 
regional de mercados como Sul, Minas, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo e agora dividindo o Brasil com Raphael Magalhães, onde 
são responsáveis pelo Lazer do B2B da CVC Corp representando 
as marcas RexturAdvance, Trend Viagens, Visual Turismo e 
Esferatur.

ÁTILA PAIXÃO
Paixão em Viajar
Atual vice-presidente da Câmara de Comércio 

e Turismo LGBT do Brasil e empresário carioca do ramo de 
eventos e turismo, é fundador da empresa PX Eventos e 
Turismo, que engloba a agência de viagens Paixão em Viajar 
destinada ao turismo de lazer e romance, o projeto Viaje com 
Orgulho com foco em Turismo LGBT e o Circuito Sunsations de 
eventos no Rio de Janeiro.

ANDRÉ RAYNAUD
Turismo Francês by André Raynaud®

Com 22 anos de experiência no turismo, passou 
por agências e operadoras como a BBTur e a Cia Aérea Air 
France, BTI Brasil e por agências especializadas em MICE, entre 
outras. Entre 2011 e 2018, foi diretor-adjunto na promoção da 
França para a América latina na ATOUT France. Desde agosto 
de 2018, dirige a Turismo Francês by André Raynaud®, é 
embaixador de Lyon no Brasil, diretor de turismo da Câmara 
LGBT e editor-chefe do blog R4Pbrazil. ENCERRAMENTO DO DIA18h00

MARCELO MICHIELETTO

Foi presidente ABTLGBT e vice-presidente da Câmara 

Coordenador de Produtos LGBTQI+ Diversa

LGBT. É idealizador do site Viaje Entre Iguais e fundador da MHTour, 
a empresa faz parte do programa de internalização do grupo 
Arbo, e tem suas operações realizadas pela Diversa. Advogado de 
formação e apaixonado por viagens, dedicou os últimos anos ao 
turismo LGBT, onde participou de vários Congressos Internacionais. 
Foi listado entre os 100 Mais Poderosos do Turismo 2020 pelo 
Panrotas.

AGÊNCIAS E OPERADORAS 
TRABALHANDO O TURISMO 
LGBT

17h10

SIMON MAYLE 
Diretor de Eventos - ILTM North America, 
ILTM Latin America e PROUD Experiences 

De Chester, no Reino Unido, é de uma família de profissionais 
do turismo. Em 2010, entrou na International Luxury Travel 
Market (ILTM), o portfólio líder mundial em eventos de turismo 
de luxo. Há mais de 8 anos lançou o que hoje é o ILTM North 
America, no México, e, em 2014, mudou-se para o Brasil e, antes 
de ingressar na ILTM, foi responsável pelos eventos da Seatrade 
Cruise no Oriente Médio. 

TURISMO DE LUXO – PAINEL16h25

MEDIAÇÃO - CARLOS TUFVESSON
Estilista, militante de direitos civis e humanos 
na área de prevenção DST, AIDS e Cidadania 
LGBT há 25 anos, foi coordenador especial da 
diversidade sexual na prefeitura do Rio por 6 
anos.

MEDIAÇÃO - CARLOS TUFVESSON

do no desenvolvimento de políticas públicas em diversos seg-
mentos. Em 2020 se uniu às entidades no movimento Hospita-
lidade Segura que norteou os protocolos oficiais de segurança 
para a crise da COVID19. É turismóloga com mestrado em hos-
pitalidade e artista ceramista “handmade”.  

Diretora executiva BLTA

MEDIAÇÃO - SIMONE SCORSATO

Começou no turismo há mais de 25 anos, sendo 
contemporânea do Ecoturismo no Brasil, atuan-

MEDIAÇÃO - RICARDO GOMES

Formado em Comunicação e pós-graduado pela 
Universidade de Londrina, tem uma trajetória 

de 20 anos na área de eventos em diversos segmentos. Em 
2017 foi eleito o 5º LGBT mais influente de São Paulo e em 
2019 foi listado pela Revista Panrotas entre os importantes 
impulsionadores do turismo nacional.

Presidente da Câmara LGBT

dedora, investidora em startups e palestrante em lideranças, é 
agente de viagens desde 1987, diretora da Trade Tours Viagens, 
e foi a primeira mulher a ocupar a presidência da Braztoa (2015 
a 2019), e da ABAV Nacional (2019 a 2021).  

Presidente da ABAV

MEDIAÇÃO - MADGA NASSAR

Bacharel em História pela Université de Nancy, 
mãe do Leonardo, cidadã do mundo, empreen-

JEAN-BRUNO GILLOT

Francês abrasileirado, tem 10 anos de 
experiência na indústria de Turismo. Formado 

em e-Business pela ISC Paris Business School e em 
Management das Organizações Turísticas pela Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, começou a carreira em 
2010 na Atout France - a Secretaria de Turismo da França 
- no escritório de Nova York, nos Estados Unidos, como 
Coordenador das Edições dos escritórios das Américas.

Fundador da Experanto

CASAL ELLEN CARINE E RODRIGO 
BRYAN
Mulher trans, blogueira e cabeleireira - e Rodrigo 
Bryan – Homens Trans, estampador, grávido.

LUIZ MACIEL

Casado com o Gustavo Furtado, viajante, co-
-criador do Reservas Pra Dois e pai da Isadora 
e da Sarah.

Co-criador do @reservaspradois



TEMAS E SPEARKERS
TURISMO

18.11
QUARTA

TEMAS E SPEARKERS
TURISMO

15h30 POSICIONANDO O DESTINO 
LGBT

Natural de Madri e formado em Direito pela 

OSCAR ALMENDROS BONIS 
Conselheiro de turismo da Espanha

Universidade Autónoma de Madri. Trabalhou Secretaria de 
Estado de Comunicação e no apoio à Gerência do Museu 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Nos últimos 11 anos, 
ocupou diversos cargos na área de Turismo, destacando o seu 
trabalho como Chefe de Área da EU. Também trabalhou em 
Turespaña antes de ser nomeado Conselheiro de Turismo da 
Espanha em São Paulo, cargo que ocupa atualmente.

Bacharel em Turismo – PUC-MG, Especialista 

BRUNO WENDLING
Presidente Fornatur

em Ecoturismo – UFLA e Extensão em Gestão Pública de 
Turismo – UFBA, tem 20 anos no Turismo com experiência na 
iniciativa privada e 16 anos em gestão pública do turismo nas 
3 esferas de governo e trabalhos realizados como consultor/
facilitador/palestrante em 25 estados, 2 países e mais de 100 
destinos turísticos brasileiros. Diretor-Presidente da Fundação 
de Turismo do Mato Grosso do Sul desde 2017 e atualmente 
Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 
Estaduais de Turismo – Fornatur.

17h10
A IMPORTÂNCIA DA CAPACI-
TAÇÃO NO ATENDIMENTO AO 
TURISTA LGBT

DANA PICCOLI 
Escritora de entretenimento, crítica da 
cultura pop e viajante queer

Escreveu para sites como The Mary Sue, The Decider, Curve, NBC. 
É a ex-editora-gerente do Bella Media Channel, do grupo Bella 
Books Publishing que se concentra em entretenimento queer 
e cultura pop,  e também membro do Conselho Consultivo da 
FabStayz, uma empresa de viagens focada em LGBTQ +.

AS MULHERES E O TURISMO 
DIVERSO

16h20

ENCERRAMENTO DO DIA18h00

Mora em São Paulo e ama viajar pelo mundo 

GABI TORREZANI 
Blog Estrangeira

com sua esposa Fabia Fuzeti, com quem escreve o blog 
de viagens LGBTQ+ “Estrangeira”. Além de produtora de 
conteúdo escrito e audiovisual, Gabi é ativista LGBTQ+, doula e 
consultora de amamentação.

LETÍCIA SANTANA 
Executiva de Vendas - San Francisco Travel 
Association (SMI)

Letícia Santana é Turismóloga (UFSCar), Gestora Cultural 
(SESC/SP) e atualmente se especializa em Gestão da Inovação 
(UFSCar). Mulher cis bissexual, acredita que o turismo tem 
o poder de inovar e transformar ao promover e vivenciar a 
diversidade. Atualmente representa San Francisco para o 
mercado brasileiro - uma das cidades mais LGBTQ+ friendly do 
mundo e que carrega em sua história importantes marcos do 
movimento.

MICHAEL NAGY 
Diretor de Vendas e Marketing do Fairmont 
Rio de Janeiro

Formado em Hotelaria pela Westiminsyer College de Londres, 
tem duas décadas na hotelaria. Iniciou sua trajetória como 
diretor de Vendas e Marketing da Rede Othon, passou pelo 
Pestana Rio de Janeiro, onde permaneceu por 12 anos, esteve à 
frente do Grand Meliá e também passou Rio CVB como diretor 
executivo.

Professora na área de Turismo na Universidade 

MARIANA ALDRIGUI 
USP / Fecomércio

de São Paulo, desde 2006, onde também obteve seus títulos 
de bacharel em Turismo (1998), Mestre em Ciências da 
Comunicação (2003) e Doutora em Geografia Humana (2011), 
e pesquisadora nos temas de políticas públicas de turismo, 
turismo em cidades globais e educação para o turismo. Preside 
o Conselho de Turismo da Fecomercio SP. Coordena as ações 
da ONG Global Travel & Tourism Partnership no Brasil e nas 
ações de expansão para a América Latina.

Clovis Casemiro é executivo do Turismo LGBTI+ 

CLÓVIS CASEMIRO
IGLTA / Câmara LGBT

há mais de 20 anos atuando no segmento através da IGLTA e 
como executivo comercial da Câmara de Comércio e Turismo 
LGBT do Brasil. Como meta valoriza a importância dos serviços 
especializados aos Turistas LGBT, refletidos na segurança, 
respeito e comprometidos com o desenvolvimento do Turismo 
em si.

FERNANDO BOTELHO DE AQUINO

Representante da Jungfrau Railways e Jungfrau 
Region Tourism para a América Latina. Há mais 

de 10 anos atuando com comunicação e vendas de destinos e 
hotéis internacionais.

OS DESAFIOS DA 
POPULAÇÃO DE TRAVESTIS E 
TRANSEXUAIS NO TURISMO

14h20

Cantora, compositora e uma das fundadoras da banda 
As Bahias e a Cozinha Mineira e mulher trans.

RAQUEL VIRGINIA 

As Bahias e a Cozinha Mineira

SÃO PAULO PRA TODOS15h00

Turismólogo pela PUC-SP atuou em diferentes segmentos do 
turismo, tanto na gestão pública quanto no mercado privado.  
Na Secretaria de Turismo do Estado, está como Diretor Técnico 
na equipe de Desenvolvimento de Produtos Turísticos.

AFONSO MARTIN 

Diretor Técnico Secretaria de Turismo do 
Estado

Mulher Trans

MEDIAÇÃO - MARIANNE CLEMENTE

Assessora direta, secretária, maquiadora e 
professora de maquiagem do CRD, diretora do 
Amapô-SP ativista e militante da causa T.

MEDIAÇÃO - TAVINHU FURTADO

Editor dos sites Gay Travel and Fun e Maior 
Viagem, colunista sobre turismo LGBT da 

revista Qual Viagem e Diretor de Comunicação da Câmara de 
Comércio e Turismo LGBT do Brasil.

Maior Viagem / Câmara LGBT

MEDIAÇÃO - ANDRÉ LOYOLA

Formado em Hotelaria com chancela da Ecolé 
Hôtelière de Lausanne, em Marketing estratégico 

pela FGV e Marketing digital e análise de dados pela UCLA, 
possui 12 anos de carreira, passando por redes como Belmond, 
BHG e atualmente Pestana. Realizou trabalho voluntário no 
Los Angeles LGBT Community Center. Atua como diretor da 
ABIH - RJ (Associação Brasileira da Industria de Hoteis) e é 
Representante do RJ da Câmara LGBT de Comercio e Turismo 
do Brasil.

Pestana / Câmara LGBT
ABERTURA DO DIA13h50

JUNGFRAU - O MELHOR DA 
SUÍÇA EM UMA REGIÃO

14h00

9h00
MEETINGS 
(BUYERS E SUPPLIERS)
Agendadas anteriormente

Artista completa que canta dança e interpreta, youtuber, 
instagrammer, tiktoker e militante e ativista de direitos 
humanos.

VICTÓRIA MONFORTE 

MC Trans



Destino de belezas cênicas, Mato Grosso do Sul 
é considerado polo de ecoturismo e turismo 
de aventura no Brasil. É neste estado brasileiro, 
localizado na região centro-oeste, que estão 
dois dos principais destinos de natureza do 
mundo: Bonito e Pantanal.

Eleito por 16 vezes o melhor destino de ecoturismo e 
turismo de aventura do país, Bonito se tornou referência 
mundial em turismo responsável e sustentável. O 
município destaca-se como o principal da região 
turística Bonito - Serra da Bodoquena. Suas principais 
atrações são as incríveis paisagens naturais, as flutuações 
e mergulhos em rios de águas cristalinas, cachoeiras, 
grutas, cavernas e dolinas onde pode-se fazer trilha de 
contemplação ou esportes radicais como o rapel.

Para quem busca interação com a natureza, com o 
conforto e a infraestrutura das pousadas e 
hotéis-fazenda, o Pantanal sul-mato-grossense é 
lugar de viver experiências únicas. Lá você poderá 
experimentar a deliciosa gastronomia pantaneira, 
fazer atividades como safáris, focagem noturna de 
animais, fazer cavalgadas, praticar pesque e solte, 
navegar em cruzeiros fluviais e contemplar um pôr 
do sol de tirar o fôlego. Sem falar no atendimento 
especializado e de alta qualidade.

Em 2017, Mato Grosso do Sul deu um dos passos mais importantes para as políticas públicas 
LGBT, com a criação de uma subsecretaria que trata exclusivamente desse público. Quanto 
às ações voltadas especificamente ao turismo, a Fundação de Turismo criou uma versão de 
sua logomarca, com votação popular, para agregar a diversidade e vem promovendo 
encontros, treinamentos e workshops voltados para o trade para capacitar os profissionais 
do turismo, ampliar seu atendimento e desenvolver produtos que atendam às demandas 
do turista LGBTQI+. Já a Lei Estadual 3.157/2005, que dispõe sobre as medidas de combate à 
discriminação devido à orientação sexual no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, é 
um importante respaldo para inibir o preconceito e a violência contra o público LGBT.
Mato Grosso do Sul está de portas abertas para a diversidade.

Acesse www.visitms.com.br             /visitmsoficial             @visitmsoficial             @visitmsoficial 

É OPÇÃO DE ECOTURISMO,
AVENTURA E EXPERIÊNCIAS
ÚNICAS PARA O PÚBLICO LGBT

BONITO

PANTANAL

POSICIONAMENTO



ABERTURA CONFERÊNCIA 
EMPRESAS8h45

CADEIA DE SUPRIMENTOS9h00

ROBERT SUQUET

Formado em Adm, de Empresas e Economia 
por a Universidade Autónoma de Barcelona e MBA pela 
Universidade Alliant em São Diego. Hoje lidera a equipe de 
Compras para Corteva na América Latina. Iniciou a sua carrera 
na DuPont em Finanças na Espanha em 1992, trabalhou na 
área de M&A na Alemanha, como responável Financeiro das 
Operações Europa de Crop Protection na França e se juntou 
ao time do Brasil em 2001. 

Procurement Director– Latin America 
Corteva

GABRIEL NOGUEIRA PORTELLA 
NUNES PINTO BRAVO 

Conselheiro da OAB/RJ, Ouvidor Adjunto da 
OAB/RJ, Secretário executivo da Comissão de 

Apoio Jurídico às MPEs da OAB Federal, Coordenador da 
Comissão de Compliance do Sebrae/RJ e Coordenador 
da Comissão da Transparência e Proteção de Dados 
Pessoais da OAB/RJ. Pós Graduado em Direito e Gestão de 
Serviços Sociais Autônomos pelo Instituto Brasiliense de 
Direito Público, em Direito Empresarial pelo IBMEC e em 
Compliance pela FGV.

Ouvidor Sebrae Rio

FE MAIDEL

Psicóloga especialista em Gênero e Sexualidade, 
bacharel em Comunicação Social, Gerente de 

Projetos certificada, artista plástica e ativista trans. Trabalhou 
com atendimentos voluntários a usuários na ONG Pela Vidda 
e no Centro de Referência da Diversidade (CRD) e participou 
da fundação da ABRASITTI – Ass. Bras. Pela Saúde Integral 
de Travestis, Transexuais e Intersexo.

Diretora de Empregabilidade, Qualidade 
e Certificação da Câmara LGBT

EMPREENDEDORISMO 
LGBT: ENTENDENDO OS 
DESAFIOS

11h50

TEMAS E SPEARKERS
EMPRESAS

19.11
QUINTA

MEDIAÇÃO - RICARDO GOMES

Formado em Comunicação e pós-graduado pela 
Universidade de Londrina, tem uma trajetória 

de 20 anos na área de eventos em diversos segmentos. Em 
2017 foi eleito o 5º LGBT mais influente de São Paulo e em 
2019 foi listado pela Revista Panrotas entre os importantes 
impulsionadores do turismo nacional.

Presidente da Câmara LGBT

MARCOS DOMINGUES

Há 3 anos na Johnson & Johnson também lidera 
na região Programa Global de Diversidade e 

Inclusão de Fornecedores. Possui experiências anteriores 
em grandes empresas nos setores de Consumo como Avon 
e McDonalds, na farmacêutica Bristol-Myers Squibb e na 
indústria Química e Telecom.

Procurement Manager - Jhonson & Jhonson

PRISCILA MAZOCHI

Com formação acadêmica no Brasil e nos 
Estados Unidos atua há mais de 10 anos de 

na área de Comunicação e Marketing. Atuou nas áreas de 
Marketing, Inteligência de Mercado e Estratégia de Negócios 
naAmBev e Telefônica no Brasil, e Valle Nevado no Chile. Na 
WEConnect International, Priscila atua nas relações com 
empresárias, eventos e desenvolvimento do ecossistema 
empreendedor no Cone Sul.

Gerente de Relações com Empresárias 
Brasil, Chile e Argentina WeConnect

CESAR NASCIMENTO

Vice Diretor Presidente INTEGRARE e 
Cofundador do Integrare em 1999, General 
Manager at Expert Workers Business 

Development trabalhando com Relacionamento internacional 
e governamental; Finanças Estruturadas; Estruturação 
de operações de start-up incluindo plano de negócios e 
preparação de estudos de viabilidade e gestão.

MÔNICA SCHIMENES

Relações Públicas, é fundadora e CEO da MCM 
Brand Group, grupo de comunicação integrada 

comprometido com a performance e responsável com a 
diversidade e inclusão. Foi eleita “Mulher Empreendedora 
Global do Ano” pela WeConnect International em Washington 
D.C., reconhecida como empreendedora Global pela IWEC 
International em Nova Delhi, India e é participante do 
programa Winning Women da EY. É cantora, palestrante.

CEO MCM Brand Group

LANÇAMENTO DO 
PROGRAMA DE 
CREDENCIAÇÃO DA 
CÂMARA LGBT

12h40

ENCERRAMENTO12h55

COMO SE HABILITA UM 
FORNECEDOR / MENTORIA10h10

MEDIAÇÃO - RAFAEL FERMÍN
Presidente da Federação mexicana 
de empresários LGBT+

O IMPACTO DA LGPD PARA 
AS EMPRESAS 

11h20

TEMAS E SPEARKERS
EMPRESAS

JUSTIN NELSON

Cofundador da Câmara Nacional de Comércio 
LGBT (NGLCC) dos Estados Unidos lidera o 

trabalho com diversidade na cadeia de suprimentos no 
país com mais de 50 Câmaras americanas afiliadas e lidera 
o programa de certificação exclusivo do setor privado para 
empresas de propriedade de LGBTs e e possui um B.A. pela 
Universidade de Wyoming

Presidente da National LGBT Chamber of 
Commerce



TEMAS E SPEARKERS
CULTURA

TEMAS E SPEARKERS
CULTURA

19.11
QUINTA

AVE TERRENA 

Dramaturga, diretora, poeta, performer e professora 
de teatro.

14h10
QUEER CITY: PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDO LGBTQIA+ NA 
CIDADE DE SÃO PAULO 

Psicóloga, em 1990 iniciou seus estudos de cinema 
na “Escola Internacional de Cine y TV de San Antonio 

ELIANE CAFFÉ 

de los Baños”. Realizou filmes de curta e longa metragens, dirigiu 
séries e documentários para TV. Paralelamente ao cinema, dedica-
se a coordenação de oficinas audiovisuais em zonas de conflito na 
cidade de São Paulo e também no interior do Brasil.

Produtora paulista, tem sua trajetória marcada na 
produção de conteúdo para cinema e televisão. 

RAFAELLA COSTA

Especializada em Film & Business – Cine/TV pela FGV, é sócia da 
Manjericão Filmes e atua produzindo e coproduzindo projetos em 
parceria com produtoras brasileiras e internacionais.

Travesti, negra, macumbeira e periférica. Formada 
em Edificações (ITB), Pedagogia (Unesp-Araraquara), 

VITA PEREIRA

Teatro (Senac-Araraquara), é Multiartista, produtora cultural, tendo 
trabalhos no Cinema, Artes Visuais, Performance, Moda, Teatro, 
Dança entre outras. Em 2020 em contexto de isolamento social 
produziu o curta VINT20 (2020) e PICUMÃ (2020).  

Cantora, compositora, atriz, produtora e ativista.

PRETA FERREIRA 

Diretora, roteirista e produtora de São Paulo, Brasil. 
Formada em História pela USP (Universidade de 

CARU ALVES DE SOUZA

São Paulo) desde 2008 vem realizando documentários para TV, 
curtas e longas de ficção, além de séries documentais e ficcionais.

MEDIAÇÃO - MARCIO MIRANDA PEREZ
Coordenador da programação de cinema
do Festival Mix Brasil.

16h10
O ATUAL CENÁRIO DOS 
EDITAIS DE FOMENTO

17h00 AS APRESENTAÇÕES ONLINE 
E SUAS LIÇÕES 

Formado em Rádio, TV e Vídeo pela FIAM-FAAM, 
desde 2016 faz parte da equipe da São Paulo Film 

WESLEY SANTANA 

Commission, atua no time responsável por pensar a promoção da 
Cidade de São Paulo e a atração de novas produções para a cidade, 
como na participação da Spcine nos festivais Ventana Sur 2019 e 
European Film Market 2020.

Travesti, multi artista, artivista do movimento 
lgbtqia+ e movimento negro.

THATA LOPES 

Teresa al Dente, uma avó portuguesa, chef de 
cozinha com uma personalidade forte. Fundadora e 

TERESA AL DENTE (PEDRO PICO) – 
PORTUGAL

diretora de Drag Taste, um espaço em Lisboa que faz Experiências 
únicas com Drag Queens e Comidas, sempre com Espetáculos ao 
vivo. Teresa dá aulas de culinária e transforma os seus convidados 
em Drag. Desde o início da pandemia decidiu ir para o mundo 
digital, e criou a maior Experiência Online do mundo: Sangria and 
Secrets with Drag Queens! 

Formado pela Escola de Arte Dramática da 
Universidade de São Paulo, foi Professor na 

PAULO BETTI – BRASIL

UNICAMP e na Escola de Arte Dramática da Universidade de 
Campinas. É Presidente da Associação Cultural Casa da Gávea, no 
Rio de Janeiro. Em seu Currículo acumula Peças Teatrais, Filmes 
e muitas novelas. Está em cartaz com “Autobiografia Autorizada”, 
onde escreveu, atua e também dirige com o Diretor Rafael Ponz. O 
Espetáculo já excursionou pelo Brasil, Angola e Portugal.

RAQUEL VALADARES
Pesquisadora e assistente de direção de 
documentários e factual entertainment, criadora 
e diretora da série À Moda da Casa (2016), do 
longa Homem-Carro (2014) e dos curtas Corpo de 

Bollywood (2007) e A Visita (2018), produtora criativa, colaboradora 
em variados projetos, formada em cinema pela UFF (2009) e 
mestranda em cinema pela UFJF (2017).

MEDIAÇÃO - TCHAKA (VALDER BASTOS)

Estudou artes dramáticas na Escola Teatro 
Macunaíma em São Paulo, também tem formação 
acadêmica no curso de Direito na Universidade 

Brás Cubas, Mogi das Cruzes. Influenciador digital, é empresário 
no ramo do entretenimento e fundador da Agência de Animação 
Tchaka Eventos.

Brasil

17h45
PAINEL 2 – EXPRESSÕES 
LGBTQIA+ NA CENA 
CIRCENSE

Criadore, performer e docente. Transgênero, não 
binarie e transmigrante. Durante mais de quinze 

DI ESTRADET 

anos pesquisa como artista e docente de circo. Organiza e 
produz o Encuentro Latinoamericano de Circo LGBTIA+, pensa a 
comunicação e a arte como transformação social.

Artista “transmídia”: palhaçaria, dança, fotografia, 
audiovisual e música. Iniciou a carreira artística 

DANI BARROS

na infância, participando de apresentações de dança e música, e 
ginástica artística. Trabalhou como modelo e em 2006 foi trabalhar 
em Paris. Em 2011 mergulhou profundamente nas artes e nas artes 
circenses e desde então atua como artista multidisciplinar. É drag 
king, pesquisadora e professora circense e desde 2014 desenvolve 
projetos artísticos culturais com temática LGBTQIA+.

MEDIAÇÃO - TATÁ OLIVEIRA E 
VERÔNICA MELLO
Circo di SóLadies

18h20 ENCERRAMENTO DA 
CONFERÊNCIA

Artista “transmidia” independente da sabiaguaba, 
passeia por várias linguagens artísticas. Palhaçaria: 

MURIEL CRUZ PHELIPE

Divassoura Broom, a palhaça diva, Dança, fotografia e audiovisual. 
Na música pesquisa o próprio ser com o soul e o rap, lançou 
recentemente o mini ep ‘’mergulho’’ com parceria de tristezanao. 
Sua travestilidade a permite unir suas potências artísticas em um 
só ser, representando váries outres.

18h30

ABERTURA DO SHOW DE 
ENCERRAMENTO
As Bahias e a Cozinha Mineira
Drag Taste



O turismo tem uma forte contribuição na economia e um acentuado crescimento, tornando-se bastante 
competitivo a nível mundial (KOVAČEVIĆ et al., 2018). A diversidade da oferta de produtos turísticos impõe 
ao setor elevada criatividade em relação ao desenvolvimento de produtos turísticos que atendam as expec-
tativas e desejos do consumidor, contribuindo assim para a construção de uma imagem tenaz do destino 
(COOPER et al., 2008).

É de salientar que um destino é dinâmico e detém uma imagem associada ao prazer e atributos que in-
fluenciam a percepção dos visitantes. A evolução de um destino turístico é impulsionada pelas preferências 
e desejos dos consumidores, com vistas a atrair visitantes e investidores na promoção diversificada de acordo 
com os segmentos e nichos (BINTER et al., 2016). 

Assim, um destino turístico, com uma expressiva visita do público LGBTQI+, tende a buscar por estudos sobre 
o fenômeno, pois existem motivações para a escolha da localidade (LANZARINI; RIAL, 2010; ORTEGA; POOT, 
2014). Estudos sobre motivações que ajudam na escolha de um destino apresentam que os turistas homos-
sexuais e heterossexuais têm motivos idênticos (PRITCHARD et al, 2000; HUGHES, 2006). Ambos procuram 

Introdução

Flávio Nunes de Araújo Maia - Mestre em Hotelaria e Turismo (UFPE) 
http://lattes.cnpq.br/0010700719445679 - flavioreitur@hotmail.com 

Francisco Vicente Sales Melo - Doutor em Administração (UFPE) 
http://lattes.cnpq.br/6073389370524247 - vicsmelo@gmail.com

A influência da imagem de um destino turístico, associado ao público lgbtqi+, 
sobre a intenção de visitar por parte do consumidor

The influence of the image of a tourist destination, associated with the 
lgbtqi+ public, on the consumer’s intention to visit

uma forma de escapar da rotina, motivos de relaxamento, bem como auto realização (WAITT 
et al., 2008).

Nesse contexto, vale salientar que a imagem de destino é importante para a captação do 
consumidor (SMITH, et al., 2015), pois influencia no início, logo no momento da escolha da 
localidade, e, por isso, torna-se determinante para o comportamento do consumidor, na in-
tenção de visitar, no pós-compra, na intenção de retornar e recomendá-lo para outras pesso-
as (ZHANG, 2018). 

Uma vertente das motivações, discutida na literatura referente à homossexualidade, sobre a 
escolha do destino, é a afirmação da identidade em lugares ou destinos com maior concen-
tração de pessoas LGBTQI+ (HUGHES, 2010). 

O consumidor LGBTQI+, que gosta de viajar, busca espaço o qual conceda permissão para 
que o mesmo possa expressar-se e ser compreendido (VOROBJOVAS-PINTA, HARDY, 2016), 
o que abre oportunidade para comercialização dessa necessidade de interagir (AVENA; ROS-
SETTI, 2004). 

Diante disso, a probabilidade percebida de um consumidor visitar um destino turístico dentro 
de um período de tempo especifico, pode ser visível durante o carnaval de salvador (GIBSON 
et al., 2008; WHANG et al., 2015). O destino tem uma imagem que, na sua maioria, é preferi-
do pelo público LGBTQI+ (BEERLI; MARTÍN, 2004). Com essa perspectiva, é que os visitantes 
homossexuais que ao selecionar um destino, valorizam uma cultura de mente aberta e pen-
samento avançado, bem como um histórico de aceitação e direitos iguais para as pessoas da 
comunidade LGBTQI+ no destino (JORDAN; TRAVELLER, 2018). 

Esse estudo contribui para importância social perante a pluralidade da atividade turística 
e de colocar a pesquisa à disposição da academia. Ainda colabora com trade turístico, que 
possa ter como objetivo incluir, nas suas estratégias de planejamento turístico, investimentos 
eficazes, e, possam adotar as conclusões desta investigação para, desse modo, conseguirem 
melhorarem as suas estratégias de comunicação e propaganda voltadas para o aumento do 
segmento LGBTQI+ em seus negócios.



Este estudo é de natureza quantitativa e de caráter descritivo. Para Malhotra (2012), a pesqui-
sa enquadra-se como quantitativa, na medida em que se caracteriza pela aplicabilidade de 
quantificação na modalidade de coleta de informações e no tratamento dos dados por meio 
de técnicas estatísticas. Dessa forma, o aproveitamento dos métodos estatísticos ocasiona 
uma margem de segurança quanto às inferências feitas. 

Como critério de seleção da amostra, estabeleceu-se que a idade mínima dos participantes 
seria de 18 anos, brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil que gostam de participar de 
festividades do carnaval. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário estruturado de autopreenchi-
mento elaborado para atender as necessidades da pesquisa através da Survey estimulada. O 
estímulo foi exposto por meio visual (fotografias) e texto validado sobre o destino Salvador. 
Trata-se de um instrumento desenhado para obter informações sobre as percepções dos res-
pondentes (PIKE et al., 2018). 

O instrumento de pesquisa foi disponibilizado na plataforma google forms com todas as per-
guntas de caráter obrigatório. O tratamento e a análise dos dados foram realizados por meio 
de software estatístico IBM SPSS 2.0.

Para descrição das análises, adotou-se a representação social caracterizando Heterossexuais 
(HT) e Homossexuais (HM), como sendo Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, transexuais, em 
que todos fazem parte da interação social e podem engendrar práticas e atitudes explícitas ou 
implícitas como representações de um grupo (ABRIC, 2000). Dessa forma, segue a descrição 
da percepção dos respondentes. ANOVA entre grupos (Figura 1) mostrou o efeito significativo 
das avaliações de heterossexuais (N=354) e homossexual (N=245).

Resultado e Discussão

Metodologia

Fonte: Os autores (2020).

Figura 1 - Comparação de médias entre grupos

Quadro 1 - Comparação de médias entre grupos

Na sequência, o quadro 1 sintetiza os resultados revelado na figura 1, correspondente as variáveis 
da imagem cognitiva (ambiental, funcional, econômica), afetiva (simbólica, afetiva), global e ainda 
intenção de visitar por parte do consumidor Heterossexual e homossexual.

Fonte: Os autores (2020).
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Reconhecendo a importância da atividade turística como fator de desenvolvimento sociocultural e econômico, 
a presente dissertação objetivou analisar de que maneira um destino turístico associado ao público LGBTQI+ 
durante o período de carnaval (em exibição afetiva), influencia na formação da imagem de destino e intenção 
de visitar por parte dos turistas heterossexuais e homossexuais. Pretendeu-se, então, compreender o quão Sal-
vador/BA resulta numa imagem positiva e influencia os consumidores a visitarem o destino. Dado ao exposto, 
o estudo tornou-se importante pela razão do aporte de informações, que podem prover aos gestores do des-
tino, desde âmbito público até o privado, podendo resultar no desenvolvimento de ações que venham utilizar 
a imagem turística como estratégia de segmentação e diferenciação em relação aos destinos concorrentes, 
elevando a sua competitividade.

Percebeu-se, pelos resultados significativos, que o evento de carnaval tornou-se um espaço transitório que cor-
robora para a afirmação da identidade LGBTQI+ de muitos indivíduos. Logo, pode estar relacionado a diversos 
motivos como aceitação da homossexualidade e o advento do turismo de massa, visto que a liberdade sexual 
e aglomeração de pessoas são fenômenos resultantes da vivência do prazer, bastante presente no século XXI. 

Torna-se inegável que a imagem de destino é um fator importante para a competitividade do destino e um 
indicador imprescindível para o mercado, em especial o LGBTQI+, sem que haja a perpetuação de preconceito 
contra essa comunidade, caso contrário, influencia e impacta negativamente a intenção de visitar um destino 
(DEDEOĞLU, 2019). Logo, o destino que deseja fortalecer o relacionamento com todos os consumidores deve 
conquistar aceitação, liberdade e expressão, igualdade de direitos e o respeito em diversos espaços públicos e 
privados, com ambiente seguro e acolhedor. 

Os destinos que pretendem atrair visitantes em especial LGBTQI+, têm de ser capazes de reconhecer a impor-
tância da aceitação e do reconhecimento social fundamentados na legislação. Assim, torna-se vital que os 
gestores públicos e privados que pretendem construir um forte relacionamento com o consumidor LGBTQI+ 
aprendam sobre a diversidade desses turistas e o primeiro passo é o conhecimento sobre o comportamento 
social. 

Em tratando-se do consumo, um plano de marketing, deve concentrar os esforços na instrução do conheci-
mento da comunidade em geral sobre questões de boas práticas de atendimento ao consumidor, bem como 
operadores turísticos, empresas de transportes, empreendedores gastronômicos e hoteleiros.

Por fim, nota-se que essa análise permitiu destacar muitas peculiaridades da investigação, contribuindo a uma 
reflexão dos resultados para um caminho que deve-se repensar algumas práticas da atividade turística no 
futuro próximo, cujo destino deve fortalecer o relacionamento com todos os consumidores na conquista da 
aceitação, liberdade de expressão, igualdade de direitos e do respeito em diversos espaços públicos, suscitando 
um crescente interesse de empresas reforçadas pelas questões sociais e o poder de compra. Um destino que 
pretenda ter uma identidade LGBTQI+, com envolvimento, que independentemente da sua motivação, tenha, 
como foco central, um ambiente seguro e acolhedor para os viajantes LGBTQI+, interagindo com compreensão 
e respeito.

Conclusão



Este artigo quer contribuir com a pesquisa sobre turismo gay, uma vez que se trata de um tema relativamente 
novo na academia (Neves, 2020b). Estudos sobre esta temática vem despontando recentemente, por consi-
derar o turismo LGBT um segmento de mercado lucrativo e em ascensão. O que faz incluir e de certo modo 
respeitar LGBTs na sociedade, ocorre sob a égide do “pink money”, estando para Lanzarini e Rial (2012) estando 
ligado à aceitação de uma identidade.

Foucault (1988, 2013) aponta que gays não devem ser concebidos como dados estatísticos meramente, mas 
sim como portadores de histórias e subjetividades que resistiram historicamente aos regimes de repressão e 
aos sistemas de poder. Neves (2020a) aponta que a contemporaneidade percebe o turista gay como sujeito de 
necessidades, anseios, características e limitações, diferentes dos turistas heterossexuais, o que leva a produção 
de um segmento turístico. 

Foi a partir de 1990 que os publicitários descobriram o mercado rainbow para estudos específicos, Avena 
(2004) aponta que as pesquisas iniciais sobre esse público enquanto consumidor se baseavam em descobrir 
o tamanho da comunidade homossexual, seu poder e padrão de consumo. Com isso, a sigla DINK passou a 
representar esses consumidores ideais, como pode ser visto no próprio Second Global Report on LGBT Tourism 
(OMT, 2017) que propaga o estereótipo. Marsiaj (2003) aponta que a ideia associada ao DINK é uma estratégia 
perversa, não pelo fato de que gays tenham filhos, o que comprovadamente apontas pesquisas, mas pelo fato 
de que gays necessariamente tem alta renda. 

Nunan (2003) traçou um perfil profissional deste público, representados por profissionais liberais ou empre-
sários, atuando em diversos setores. Estimativas da International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA, 2020) e do 
Community Marketing & Insights (CMI, 2020) apontam que esse público gasta 30% a mais do que os turistas 
heterossexuais.

Inspirado na pesquisa inicial de Neves e Brambatti (2019) o objetivo deste estudo está em elaborar um perfil de 
consumo em turismo de gays e bissexuais masculinos brasileiros que realizaram viagens entre dezembro de 
2018 e janeiro de 2020 – portanto, antes da pandemia da COVID-19.

]

Foi realizado uma pesquisa do tipo survey, na plataforma Google Forms, inspirado nos relatórios produzidos 
pela Community Marketing & Insights (CMI, 2020), a veiculação da pesquisa para o público LGBT ocorreu atra-
vés de mailing list e por meio de grupos da rede social Facebook, os grupos majoritariamente integrados por 
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pessoas LGBTs. Para o cálculo da amostra deste estudo, adotaram-se as estimativas censitárias que apontam 
entre 9,5 milhões e 20 milhões de pessoas LGBTs no Brasil. 

Desta forma, com o questionário aplicado por meio virtual obteve-se 1403 respostas válidas para turistas gays e 
bissexuais masculinos (cisgêneros e transgêneros), o que confere confiabilidade de 95% e margem de erro de 
2,6%. O período de coleta das respostas foi de 02/12/2019 a 30/01/2020.

A análise das informações obtidas garantiu o anonimato dos participantes, pois as respostas foram tratadas de 
forma isolada, relacionando-as exclusivamente com a pergunta que a originou. O survey foi divido em quatro 
seções, na primeira seção buscou traçar um perfil socioeconômico dos turistas LGBTs, inquirindo-os sobre sua 
identificação sexual, idade, local de residência, grau de instrução, renda, idade, estado civil e se estes se enqua-
dram no quesito paternidade. A segunda seção buscou identificar o consumo em viagens de lazer atrelados 
ao turismo. A terceira seção teve maior enfoque sobre a prática turística, inquirindo sobre com quem o turista 
normalmente viaja, a frequência de viagem e sua percepção sobre o turismo LGBT. Por fim, a quarta seção 
investiga as motivações de viagens deste público.

As respostas são oriundas de todos os estados brasileiros e de algumas cidades do exterior, o questionário foi 
realizado apenas em língua portuguesa, presume-se que os respondentes sejam brasileiros que residem em 
outros países, até porque perguntas realizadas ao longo da survey levam a este entendimento. Os respon-
dentes residentes no território brasileiro compreendem 96%, residindo em todos os 26 Estados e no Distrito 
Federal, completam a amostra, 4% de brasileiros que residem em outros países.

Dado a natureza sintética deste texto, devido às limitações da edição, foi eleito uma abordagem que represen-
te o perfil do turista gay e bissexual masculino brasileiro de modo suscito, sem perder a qualidade dos dados 
coletados e aqui apresentados; visto que uma nova publicação científica com o devido enfoque irar proporcio-
nar tais conhecimentos de modo onde a relevância e pertinência será devida. 

As questões iniciais da pesquisa survey, englobadas na primeira seção, possibilitam levantar um panorama, 
onde: o turista gay/bissexual masculino brasileiro tem idade média de 30 anos, sendo que a faixa de idade 
compreendida ente os 20 e 39 anos é a que apresenta maior quantidade de respondentes (85%), ademais estes 
turistas possuem ensino superior, representado pela maioria absoluta, 92%; possuem renda média mensal 
entre R$2.005 e R$8.640 reais (46%), o que é considerado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) como a Classe 
C; a maior parte dos respondentes residem em centros urbanos com mais de 1 milhão de habitantes, majorita-
riamente aparecem as capitais de estados; mais de dois terços dos respondentes são legalmente solteiros, 46% 
não se encontravam em nenhum relacionamento, apenas 3% têm filhos.

A segunda seção do survey, investigou o consumo de turistas gays e bissexuais masculinos em relação a viagens 
de lazer em 2018-2020. O que indicou que estes turistas são propensos a utilizar de agências de viagens virtuais 
(43%) ou realizar compras diretamente com companhias aéreas ou rede hoteleira (52%); quanto ao local de 
hospedagem os turistas gays e bissexuais tem optado por pousadas e hotéis (61%), porém hospedar-se na 
casa de amigos ou familiares aparece como a segunda opção mais utilizada. As viagens aéreas representam o 
modal mais procurado por estes turistas (83%), dado as circunstâncias territoriais e de infraestrutura brasileiras 
o uso de ônibus aparece como segunda opção, representando dos deslocamentos; é um público com prefe-
rência pela gastronomia local, 83% frequentam estabelecimentos intimistas como restaurantes e bares da 
região visitada; 31% aderiram ao seguro viagem e 21% fizeram alguma locação de carro.
 
Quando se encontram nos destinos, 78% dos turistas procuraram atividades em espaços culturais; a visitação 
de pontos turísticas gratuitos é escolha de 94%, não eliminando a visitação em locais que ocorrem mediante a 
aquisição de um ingresso pago, feita por mais de dois terços dos respondentes. Dentre os ambientes de sociali-
zação LGBT procurados pelo público, 71% dos turistas visitam majoritariamente bares e café; em contrapartida, 
uma pequena parcela, busca por espaços que oportuniza relações sexuais, manifestando desapreço.

A terceira seção com enfoque na prática turística, aponta que os turistas gays e bissexuais brasileiros tem como 
hábito viajar em grupo de amigos 54% ou sozinho 49%, não descartando viagens em casal, que representam 
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pouco mais da metade das viagens realizadas em 2018-2020; eles se identificam como turistas econômicos 
com algum esbanjo ocasional (46%); sendo ínfima a autopercepção como turista de luxo; entre o período de 
análise identifica-se que 55% realizaram até três viagens nacionais e 59% não realizaram nenhuma internacio-
nal nos últimos doze meses; os atributos necessários de um destino para atrair a atenção deste público deve 
ter uma beleza natural ou cênica (65%), para 54% dos respondentes uma variedade de pessoas e culturas são 
importantes, 46% têm interesse atrelado a arte e cultura.

Dentre os turistas participantes da pesquisa, 72% não sentem-se motivados a viajar para participar de uma 
Parada do Orgulho LGBTQI, porém 48% acreditam que um destino que tenha um selo LGBT-Friendly possa in-
fluenciar na sua tomada de decisão, para 38% o principal destino LGBT nacional é São Paulo, seguido de Rio de 
Janeiro e Florianópolis; enquanto principais destinos LGBTs internacionais citados com maior expressividade 
aparece San Francisco, Nova York, Tel Aviv, Londres, Barcelona, Amsterdam e outros em menor expressividade.

A última seção revela que os turistas gays e bissexuais masculinos possuem maior interesse em Turismo de 
Sol e Praia ou Turismo de Natureza, contemplando 49% deles; conhecer centros urbanos é o interesse de 43%, 
preferencialmente que ofertem espaços para homossocialização e/ou atividades culturais. Entre as atividades 
que mais gostam de realizar está descansar e relaxar (51%), e em segundo plano apreciar a paisagem (43%) e 
frequentar ambientes culturais (34,07%). A maioria extrema dos turistas gays e bissexuais (79%) sente prazer 
em viajar a lazer, esta questão revela que os turistas gays e bissexuais sentem-se satisfeitos com seus momen-
tos de lazer quando o atrelam a alguma atividade turística.

Comumente ao analisar esse público, faz-se uma observação quanto ao seu padrão de consumo, ao poder 
econômico que detém, e como dito por Trigo (2009) o turismo é umas das opções para o público LGBT, a 
atividade turística oferta uma sensação de bem-estar, como um valor incorporado à sua existência, afirmação 
essa que ficou comprovada pelos respondentes da pesquisa, pois há majoritariamente a sensação prazerosa 
com a prática turística.

Por ora o que se pode considerar é que os turistas participantes da pesquisa manifestam em certo grau uma 
cultura hedonista, motivo inconsciente que os levam a viajar; porém, apenas uma parcela dos turistas utiliza 
frequentemente parte dos seus rendimentos em viagens para uso com o lazer, com o gozo, com ócio, de 
maneira hedonista. Os participantes da pesquisa optam por experiências culturais, bem como o descanso e o 
relaxamento. 

Os dados apresentados pelo Community Marketing & Insights e tomados como universais pelo trade, tem a 
peculiaridade de atender à realidade dos turistas LGBT norte-americanos e/ou canadense, visto que a realidade 
social e econômica não se assemelha ao público brasileiro, por este motivo é imperativo novas pesquisas para 
traçar o perfil de consumo dos turistas LGBT brasileiros.
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                    Mesmo sem asparadas e eventos LGBTI+ ocorrendo fisicamente pelo país, em resposta ao isolamento social causado pela
pandemia do novo coronavírus em 2020, a Accor seguiu com suas estratégias em prol da causa e da diversidade. “Somos uma empresa
inclusiva e a diversidade é um dos nossos ativos. Mesmo com as dificuldades impostas por esse momento difícil que o mundo está
enfrentando, mantivemos nosso canal de comunicação aberto e reafirmamos nosso compromisso com a diversidade e com a causa
LGBTI+”, afirma Antonietta Varlese, vice-presidente sênior de Comunicação, Relações Institucionais e Responsabilidade Social Accor
América do Sul. “Somos reconhecidos pela comunidade LGBTI+, o que nos mostra que temos um trabalho sério e que estamos no
caminho certo”, completa. 
                   O reconhecimento mais recente da empresa veio em outubro, com o recebimento do Selo Municipal de Direitos Humanos e
Diversidade, concedido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, na categoria LGBTI+, pelo projeto Compromisso com a Diversidade
LGBTI+. A iniciativa da prefeitura da capital paulista está na sua terceira edição e é destinada a reconhecer empresas públicas, privadas
e do terceiro setor que desenvolvem boas práticas de gestão da diversidade e
promoção dos direitos humanos. 
                   Outro importante reconhecimento recebido pela Accor nesse ano foi o título de uma das Melhores Empresas para Trabalhar
no Ranking Great Place to Work LGBTQI+ 2020, anunciado em junho, em que a empresa ficou com a quarta posição na lista.
“Promovemos o respeito e o tratamento individual e igualitário com todos os públicos com os quais nos relacionamos. Além disso, para
alavancar a discussão do tema no dia a dia, a Accor tem um Comitê LGBTI+, cujo objetivo é promover um ambiente inclusivo e
acolhedor para os clientes e colaboradores”, explica a executiva.  
                  Ainda neste ano, a empresa também reafirmou seu compromisso com a causa LGBTI+ por meio de um evento virtual no dia
17 de maio, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Entre as demais atividades da Accor em prol da diversidade, estão o patrocínio à
Feira Diversa 2020, em parceria com a Mais Diversidade e o Fórum de Empresas LGBTI+; apoio à Parada Online LGBTI+ 2020 em São
Paulo; apoio ao Casamento Coletivo Igualitário de São Paulo;
patrocínio ao Miss Brasil Gay; treinamento Click Accor sobre diversidade; elaboração do Manual de Recrutamento LGBTI+ e realização
do primeiro recrutamento Trans, em 2019.  
                  A estratégia de Diversidade e Inclusão LGBTI+ da Accor também está presente na Argentina e na Colômbia, com plano de
expansão para os demais países a cada ano. Na Argentina, a estratégia foi lançada em 2018, com treinamento dos colaboradores e
participação especial no Gnetwork360, importante Conferência Internacional sobre Negócios e Turismo LGBTI+ na América Latina. Em
2019, a Accor anunciou a sua incorporação à Câmara de Comércio LGBTI+ da Argentina (CCGLAR), onde atua em diferentes atividades
voltadas para o segmento do mercado LGBTI+. Ainda em 2019, a empresa lançou um manual próprio para recrutamento e seleção de
talentos LGBTI+ e um programa de treinamento para seus gerentes. O anúncio foi feito durante a participação da Accor no
Gnetwork360.  
                   Em 2019, a Accor também lançou sua estratégia LGBTI+ na Colômbia durante o WeTrade, a maior feira de Oportunidades e
Negócios Diversos na América Latina, que busca promover o crescimento e a capacitação econômica da comunidade LGBTI+. No
mesmo período, a equipe de líderes dos hotéis Accor da Colômbia participou de um treinamento sobre o manual “Compromisso com a
Diversidade”, material que reúne conteúdo teórico e prático sobre como receber turistas LGBTI+. A iniciativa visa o cumprimento de um
dos principais compromissos assumidos pelo grupo: oferecer oportunidades a todos sem restrições e, com isso, valorizar a diversidade
e promover a inclusão. 
                    No Chile, a Accor anunciou em 2019 sua adesão ao Pride Connection Chile, rede de empresas que trabalham pela
diversidade e inclusão LGBTI+, tornando-se a primeira multinacional do setor hoteleiro a aderir a esta iniciativa.

Accor em prol da causa LGBTI+
Respeito à diversidade é um dos principais ativos da empresa no Brasil e no mundo

Sobre a ACCOR
          A Accor é um Grupo líder global em hospitalidade, composto por mais de 5.000 propriedades e 10.000 locais de comidas e
bebidas em 110 países. O grupo tem um dos ecossistemas de hospitalidade mais diversificados e totalmente integrados do setor,
abrangendo marcas de luxo e premium; ofertas de classe média e econômica; conceitos de estilo de vida exclusivos; locais de
entretenimento e vida noturna; restaurantes e bares; residências privadas de marca; propriedades de acomodação compartilhada;
serviços de concierge; espaços de co-working e muito mais. A Accor também possui um portfólio incomparável de marcas distintas e
aproximadamente 300.000 membros de equipe em todo o mundo. Mais de 65 milhões de membros se beneficiam do abrangente
programa de fidelidade da empresa ALL - Accor Live Limitless - um companheiro de estilo de vida diário que oferece acesso a uma
ampla variedade de recompensas, serviços e experiências. Por meio das iniciativas Planeta 21 - Atuando Aqui, Accor Solidariedade, RiiSE
e ALL Heartist Fund, o grupo está focado em impulsionar ações positivas por meio da ética nos negócios, turismo responsável,
sustentabilidade ambiental, engajamento comunitário, diversidade e inclusão. Fundada em 1967, a Accor SA está sediada na França e
listada publicamente na Bolsa de Valores Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) e no Mercado OTC (Ticker: ACRFY) nos Estados
Unidos. Para obter mais informações, visite group.accor.com ou siga a Accor no Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

NOSSO PROPÓSITO 
É COLOCAR O CÉU
AO ALCANCE DE
TODOS.

A SKY é a primeira companhia 
aérea de baixo custo do Chile e a 
única companhia aérea low cost 

da América Latina que possui uma fro-
ta composta exclusivamente por aer-
onaves A320 neo, as mais ecologica-
mente corretas.
Da mesma forma, cada aeronave possui 
filtros HEPA, capazes de reter partícu-
las microscópicas, incluindo qualquer 
tipo de virus, renovando o ar de toda a 
cabine a cada três minutos, minimizan-
do assim as chances de contágio a bor-
do.
De Santiago do Chile opera para 14 
destinos nacionais e oito internacion-
ais, entre os quais se destacam: Bue-
nos Aires, Mendoza, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Florianópolis, enquanto Bogotá 
e Cancún serão adicionados em breve; 
este último com uma combinação em 
Lima.

No Brasil, a companhia aérea opera des-
de outubro de 2018 com duas rotas reg-
ulares com uma média de 5 frequências 
semanais em São Paulo e uma frequên-
cia diária no Rio de Janeiro. Além disso, 
a partir de 3 de dezembro de 2020, a 
rota Santiago do Chile - Florianópolis 
terá voos sazonais com uma frequência 
de 3 voos semanais até março de 2021. 
Operamos também desde nossa base 
no Peru a 12 destinos nacionais como 
Cusco e Arequipa.
Entre os reconhecimentos que a empre-
sa recebeu está o Sky Trax, de "Melhor 
Companhia Aérea da América do Sul" em 
2014, 2015 e 2016 e em 2018 e 2019 ob-
teve a distinção de "Melhor Companhia 
Aérea Low Cost da Região". Atualmente 
a SKY desenvolve um trabalho interno 
visando tornar-se a companhia aérea 
mais diversa e inclusiva da região.



Em virtude de seu caráter complexo e dependente de distintos agentes sociais, é possível identificar o turismo 
como uma atividade diretamente vinculada à mão de obra humana (BARRETO, 2003). Sendo assim, as cons-
tantes relações de troca acarretadas pelo desenvolvimento da atividade turística apresentam como espaço de 
manifestação o lugar turístico.

Num contexto atual, as mudanças ocasionadas pelos acontecimentos advindos das últimas décadas refle-
tem não só sobre este lugar turístico, mas também, nas relações que neste se estabelecem. De acordo com 
Santos (2005), o planeta e a história estão em constante transformação. Portanto, novas dinâmicas surgem a 
todo momento, causando, assim, uma necessidade de adequação em diversas áreas, sobretudo, no turismo. 
É imprescindível pensarmos na necessidade que o ser humano possui em se locomover, em buscar o novo, 
conhecer destinos, entre outros. Allis (2016) ressalta que a mobilidade turística está associada a distintos fatores 
resultantes das transformações sociais, proporcionando uma mobilidade social para cada vez mais pessoas.

Com a expansão de possibilidades e maior alcance das pessoas ao usufruto do turismo, faz-se necessário reali-
zar o questionamento de como as interações estão sendo desenvolvidas dentro dos espaços turísticos. A partir 
dessa perspectiva, Camargo (2016), associa os termos mobilidade e hospitalidade, apontando que a primeira 
está diretamente relacionada à segunda, pois envolve o “receber e o ser recebido” e provocam mudanças sociais, 
visto que os indivíduos se aproximam e se afastam com certa facilidade. O autor ainda diz que a hospitalidade 
está associada diretamente à capacidade de entreter o outro através da fala, ou seja, ter uma conversa fluída, 
mediar uma situação, informar etc. Segundo Dalpiaz (2010) a hospitalidade está fundamentada na excelência 
dos serviços prestados, que ocorre através da capacitação profissional para o bem receber do turista através 
de investimentos no setor público e também, infraestrutura turística; existindo, portanto, desde o processo de 
compras de um pacote até o atendimento final em um destino. Neste contexto, o turis
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Turismo LGBTQIA+: relação entre hospitalidade e inclusão social

LGBTQIA+ tourism: relationship between hospitality and social inclusion

O lugar turístico é, precisamente, o lugar do encontro do anfitrião 
com o turista, lugar onde seres humanos diferentes podem manter 
uma relação face-a-face e estabelecer uma troca de conhecimento, 
de sensações e de desejos (FRATUCCI, 2000, p. 130).

mo proporciona tanto ao turista quanto ao residente interações pluralistas, evidenciados pela consolidação 
de novos segmentos de mercado a partir da distinção de grupos com interesses e experiências particulares, 
como, por exemplo, turismo paisagístico, cultural, de base comunitária, de aventura, ecológico, de negócios, 
de eventos, gastronômico, religioso, linguístico, esportivo, para pessoas com deficiência e o turismo LGBTQ+ 
(lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, queers, intersexuais, entre outros) (PANOSSO NETTO; ANSARAH, 2009). 
Desta forma, o presente estudo apresenta como segmento a ser analisado, o Turismo LGBTQIA+, o qual tem 
apresentado destaque devido à um movimento de maior aceitação social influenciado pelos veículos midiáti-
cos e luta por direitos pelos movimentos sociais (GUERRA, 2015). Sendo possível compreender como objetivo 
deste trabalho, o sentimento de acolhimento e inclusão gerado pelo bom atendimento e hospitalidade em 
destinos turísticos visitados pelo público LGBTQIA+.
 
No intuito de explorar o tema em questão, definiu-se como procedimento metodológico a pesquisa qualitativa 
exploratória, através da pesquisa bibliográfica e documental, visto que a mesma se justifica pela adequação ao 
conhecimento da natureza de um fenômeno social, enquanto o caráter exploratório pode ser fundamentado 
na necessidade de aprofundamento de conceitos preliminares para o aprimoramento de ideias e familiarização 
com o problema estudado (GIL, 1999). Já a respeito dos procedimentos metodológicos citados anteriormente 
como basilares para este estudo, é possível identificar que apesar de ambos retratarem a pesquisa e análise 
de documentos, a pesquisa documental se diferencia da pesquisa bibliográfica pela mesma ser caracterizada 
pela análise de documentos primários que, por definição, são aqueles que não foram submetidos a nenhum 
tratamento analítico prévio (KRIPKA et al, 2015). Enquanto a pesquisa bibliográfica foi responsável pela for-
mulação de referencial teórico necessário para a compreensão dos temas basilares para este estudo, como 
destinos turísticos, turismo LGBTQIA+, diversidade, inclusão social e hospitalidade. A pesquisa documental fora 
realizada partindo da análise do Estatuto Social divulgado, no ano de 2017, pela Associação Brasileira de Gays, 
Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) e da Cartilha LGBT divulgada, no ano de 2016, 
pelo Ministério do Turismo. A ABGLT, um dos órgãos de destaque ao apoio e busca por direitos da população 
analisada, apresenta em seu Art. 5, referência ao compromisso da organização com a luta LGBTQIA+:

O Ministério do Turismo do Brasil publicou em 2016 uma cartilha com dicas para atender bem os turistas do 
segmento LGBTQIA+, reforçando, portanto, o compromisso para com os seus integrantes, além de ressaltar 
a necessidade acerca da hospitalidade e capacitação dos anfitriões para com tal público. No documento di-
vulgado, explicações sobre conceitos como identidade de gênero, orientação sexual, LGBTFOBIA e dicas de 
conduta para um atendimento respeitoso e hospitaleiro com os membros da comunidade foram abordados, 
esclarecendo, assim, eventuais dúvidas dos agentes receptores que desejam conhecer mais sobre o segmento 
e atender com maior excelência os futuros turistas.

O acesso democrático às viagens deve, antes de tudo, ser uma das discussões centrais do turismo na atualida-
de. Pensar a atividade como uma forma de inclusão social é um compromisso de todos nós, estudantes, traba-
lhadores e pesquisadores do turismo. Para Krippendorf (2009, p. 86) “A preocupação central do turismo é o ser 

1) pela conquista dos direitos humanos plenos para todas as pesso-
as, inclusive aqueles relativos à sua orientação/identidade sexual e 
identidade/expressão de gênero, sendo tais pessoas doravante de-
nominadas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e inter-
sexos, e 2) contra quaisquer formas de preconceito e discriminação 
aos indivíduos acima citados, sejam elas individuais ou coletivas e 
de natureza social, política, jurídica, religiosa, cultural ou econômi-
ca, entre outras (ABGLT, 2017, p. 1).



humano, portanto as relações estabelecidas estão se tornando cada vez mais importantes”. Preocupação esta 
que deve ser idealizada a partir de uma inclusão social, visando atender cada vez mais pessoas, independen-
temente de cor, gênero e raça (GUERRA, 2015). Segundo Oliveira (2008), a inclusão ocorre quando a sociedade 
e os segmentos até então excluídos buscam alternativas que possibilitem maior captação de direitos para 
incluí-los efetivamente na sociedade. Sendo então, fator decisivo para viabilidade e satisfação do consumo 
turístico pelo grupo social em questão. Por fim, Tomazzoni (2008) diz que a expansão da atividade turística 
está diretamente associada à expansão e crescimento, seja na melhoria no nível de vida da população, ações 
e iniciativas voltadas para o desenvolvimento cultural, expansão do setor de transportes, esforços governamen-
tais na efetivação de políticas públicas, entre outros. Neste contexto, acessibilizar espaços e receber com devida 
hospitalidade os turistas integrantes da comunidade LGBTQIA+, é uma forma de expandir e incluir pessoas no 
turismo.
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Stoli serve ao Orgulho 365 dias do ano
por Global LGBTQ+ Ambassador do Stoli Group, Patrik Gallineaux

Para muitos de nós na comunidade LGBTQ +, 

especialmente para aqueles como eu, que cresceram 

em uma pequena cidade em uma época sem internet ou 

telefones celulares, a oportunidade de viajar e descobrir 

as diversas LGBTQ + maravilhosas ao redor do mundo 

é o maior privilégio possível, e às vezes parece quase 

essencial. Como tal, ter tido a oportunidade nos últimos 

onze anos de trabalhar para uma marca global tão icônica 

como Stoli sendo o LGBTQ+ Ambassador (Embaixador 

LGBTQ+)  foi particularmente gratificante, pois me deu - e 

a muitos - a oportunidade de realmente servir ao orgulho. 

A Stoli é uma marca de pioneiros; por exemplo, é a 

primeira empresa no mundo a lançar vodka aromatizada 

comercialmente disponível. Mas o mais importante, a Stoli 

é uma marca com uma rica herança e de muita coragem, 

muito parecida com nossa própria comunidade LGBTQ +, e 

por mais de 35 anos tem demonstrado apoio em algumas 

das formas mais autênticas e intencionais imagináveis, 

reconhecendo as conquistas daqueles que o fizeram por 

anos. Assim, serviu ao Orgulho e pavimentou o caminho 

para a igualdade que muitos de nós desfrutamos hoje.

Embora seja crucial reconhecer que nem todas as 

comunidades LGBTQ + são iguais, existem certos nomes 

que conectam pessoas em todo o mundo. Um desses 

nomes é Harvey Milk, e em 2018, Stoli introduziu nos 

Estados Unidos a garrafa tributo “Harvey Milk Limited 

Edition” com arte do renomado muralista paraguaio Oz 

Montania, homenageando 40 anos desde que Harvey 

assumiu o cargo em San Francisco, Califórnia. Em 

parceria com a premiada Fundação Harvey Milk dirigida 

pelo sobrinho de Harvey, Stuart Milk, Stoli apoiou a 

mensagem de esperança e sonho de igualdade global 

de Harvey, angariando fundos para a organização por 

meio de várias iniciativas, incluindo o lançamento de uma 

segunda edição limitada Harvey Milk na Europa este ano. 

Outro nome que transcende fronteiras é Stonewall, e em 

2019 Stoli lançou a garrafa de tributo “Spirit of Stonewall 

Limited Edition” para comemorar os 50 anos desde a 

Revolução de Stonewall na cidade de Nova York, que é 

creditada por ter dado origem ao movimento moderno 

pela igualdade e ao Orgulho anual celebrações que 

vemos em todo o mundo hoje. Dessa forma, a Stoli está 

cada vez mais reconhecendo a importância de construir 

pontes dentro de nossa comunidade global, e é possível 

que vejamos uma nova garrafa tributo Stoli LGBTQ + 

disponível no Brasil já no próximo ano.

Outras organizações que a Stoli apoiou por muitos 

anos incluem Centerlink, a organização de centros 

comunitários LGBTQ + que atende  milhares de pessoas 

na América do Norte, e Immigration Equality, organização 

líder dos direitos dos imigrantes LGBTQ + e HIV positivos 

da América que defende indivíduos e famílias de todo o 

mundo que estão enfrentando discriminação com base 

em sua orientação sexual, identidade de gênero ou 

status de HIV. A Stoli é a única patrocinadora e apoiadora 

corporativa de longa data do Museu de História Ao Ar 

Livre Legacy Walk LGBTQ + de Chicago, homenageando 

personalidades como Sylvia Rivera e Marsha P Johnson, 

e que foi recentemente declarado o maior marco histórico 

LGBTQ + do mundo.

A Stoli criou em 2013 - e produziu desde então - a maior 

competição de bartender LGBTQ + em turnê do mundo, 

o Stoli Key West Cocktail Classic, honrando o legado 

de nossos bares gays como espaços seguros originais 

e centros comunitários e os Bar Stars que continuam a 

servir o Orgulho hoje. Todo o dinheiro do prêmio deste 

programa é doado à instituições de caridade LGBTQ + 

selecionadas pelos participantes, com mais de US$ 

100.000 apresentados até o momento. E para comemorar 

o National Coming Out Day e o LGBTQ History Month 

neste ano, em outubro, a Stoli lançou uma nova música e 

um novo videoclipe da cantora líder das paradas, Debby 

Holiday, chamado “Stoli Serves Pride” (assista em https://

youtu.be/ZZs -frh25I8).

A Stoli tem um grupo maravilhoso de pessoas apaixonadas 

e dedicadas que representam a marca no Brasil, e embora 

para mim, como um americano, o sonho de visitar o país 

foi finalmente realizado apenas no ano passado, estou 

animado para continuar a servir o orgulho e pela causa 

todos os dias ao lado de organizações tão incríveis, como 

a Câmara LGBT de Comércio.
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Esse é o maior vilarejo no alto dos 
Alpes nevados. É o ponto de par-
tida ideal para as melhores excur-
sões à região de Jungfrau, como 
Jungfraujoch - Top of Europe e 
Grindelwald - First.
A “Fisrt Glider” levanta voo e seus 
quatro “passageiros” podem flutu-
ar pela paisagem montanhosa e 
desfrutar de uma vista panorâmi-
ca em alta velocidade.

Localizada no coração da Suíça e a duas horas da 
capital Zurique, com altitude de 4158 metros, Jun-
gfrau encanta a todos pois parece ter saído de um 
conto de fadas. A região possui uma natureza exu-
berante, lagos com cores incríveis, centenas de 
montanhas com picos nevados e clássicos chalés 
com lindas varandas floridas, tudo isso conectado 
pelos trens e teleféricos da Jungfrau Railways.
Em Jungfrau é possível encontrar restaurantes de 
montanha que oferecem lindas vistas aliadas ao 
melhor da gastronomia suíça, com muito queijo, 
chocolate e vinho local. É um destino para o ano 
todo, e que oferece um pouco de tudo para todos 
os perfis de viajantes.
A região reúne quatro importantes vilarejos, cada 
um com uma característica única que o torna es-
pecial em relação aos demais, sendo eles: Inter-
laken, Grindelwald, Lauterbrunnen e Wengen.

Situado numa altitude mais baixa, 
o vilarejo fica entre as águas cor 
de esmeralda dos lagos Brienz e 
Thun. Interlaken é um playground 
para os aventureiros, mas também 
é um local para quem gosta de 
aconchego e sossego. Há opções 
e atrações para os amantes da 
arte, da natureza e da aventura, e 
até sobra tempo para compras de 
clássicos souvenirs da Suíça como 
relógios, canivetes e o melhor cho-

CONHEÇA JUNGFRAU: 

colate suíço. Produtos regionais 
típicos também podem ser encon-
trados, como cosméticos naturais, 
iguarias locais ou artesanato.
Harder Kulm, localizado no topo de 
Interlaken, são apenas 10 minutos 
para subir e conhecer a monta-
nha que está 1.322 metros acima 
do nível do mar, sendo ideal para 
quem tem pouco tempo ou está 
com pressa. 
No alto da montanha há um restau-

rante que combina uma vista fan-
tástica com uma comida deliciosa. 
Além da Two Lakes, uma ponte 
com uma vista de tirar o fôlego da 
bela cidade de Interlaken, dos lagos 
Brienz e Thun e dos Alpes nevados 
ao fundo. Em Harder Kulm o sol se 
põe e o coração nasce, por isso a 
Harder Railway transporta român-
ticos todas as noites a tempo do 
pôr-do-sol, para que possam des-
frutar da vista deslumbrante.

Toda a Suíça em 
um só lugar.

Interlaken

Para quem quiser se manter no 
ar, a First Flyer deve ser a próxima 
atração a ser seguida, perfeita-
mente preso no cinto de seguran-
ça, o participante passa ao longo 
de um cabo de aço pairando apro-
ximadamente 50 metros acima 
dos prados alpinos.
Aqui também está presente a 
beleza do Lago Bachalpsee, uma 
verdadeira “joia azul” que viaja ao 
redor do mundo como um cartão 
postal. Ele pode ser alcançado a 
partir de First a pé em menos de 
uma hora.
Com tanta aventura, certamente 
a fome irá surgir, e por lá é possí-
vel encontrar um restaurante que 
surpreende não só pelos clássicos 
suíços, mas também por oferecer 
uma vista fantástica dos Alpes de 
Bernese Oberland com a impo-
nente face norte do Eiger. 

Grindelwald Lauterbrunnen

Aninhado entre gigantescas faces 
rochosas, Lauterbrunnen é conhe-
cido por suas 72 cachoeiras. Neste 
vilarejo, o trabalho artístico com 
seda, linho ou algodão é uma tradi-
ção há mais de 500 anos, é possível 
visitar a “Bobbin Room” para apre-
ciar como esse trabalho é incrivel-
mente realizado com tanta destre-
za e agilidade pelas rendeiras.
Acima de Lauterbrunnen, estão lo-
calizadas as Cataratas de Staubba-
ch, a terceira maior cachoeira da 
Suíça e uma das maiores de queda 
livre na Europa, ela é a opção per-
feita para os amantes da natureza 
e sua beleza já chegou a inspirar o 
poema “Canção dos espíritos sobre 
as águas” de Johann Wolfgang.
Ar gelado, neve sob os pés, 3.454 
metros acima do nível do mar e 
uma vista de tirar o fôlego: a esta-
ção de trem mais alta da Europa 
está aberta e com neve nos 365 
dias do ano, reunindo inúmeras 
atividades para passar o dia.
Começando pelo Alpine Sensa-
tion, um túnel com 250 metros de 
extensão pontilhados de efeitos 
especiais.
Blocos de gelo azulados e sulcados 

sob um manto de neve eterna e 
ao longe o panorama de picos de 
quatro mil metros: é assim que a 
estação Eismeer aparece a 3.160 
metros acima do nível do mar. Aqui 
o trem para por 5 minutos e os pas-
sageiros podem tirar sua própria 
foto para guardar de lembrança.
No Ice Palace, um castelo todo 
feito de gelo, é possível realizar um 
passeio suave com um espelho 
por um mundo gelado, e realizar 
a descoberta de obras de arte em 
cantos, diversas esculturas em um 
ambiente mantido a três graus ne-
gativos.   
Em Jungfraujoch, estão situadas 
nessa região as melhores lojas da 
Europa com roupas de todos os 
tipos, relógios, bonecos de madeira 
entalhados à mão, ímãs, chaveiros, 
globos de neve, chapéus, bonés e 
luvas.

Wengen
Wengen está localizado na beira 
de um precipício com ótima vista 
para o vale de Lauterbrunnen, 
oferecendo uma experiência de 
montanha pura. Livre de carros, o 
que torna o vilarejo mais agradá-
vel e especial, a única forma de 
se chegar até Wengen é de trem, 
num percurso de apenas 15 mi-
nutos partindo do vale de Lauter-
brunnen.
Aqui o relaxamento é garantido, 
seja tomando sol nas esplanadas 
dos hotéis e restaurantes, ou fa-
zendo caminhadas por “Männli-
chen”, uma montanha belíssima 
com uma vista única e fenomenal 
do Eiger, Mönch e Jungfrau, ou 
pela “Lauberhorn”.

Restaurante com vista espetacular é o destino 
perfeito da pequena caminhada até o topo de 
Interlaken, em Harder Kulm.

Para os corajosos, se aventurar no “Fisrt Glider” 
é a opção perfeita para aproveitar uma vista 
panorâmica dos prados alpinos.

A estação de trem mais mais alta da Europa 
é um paraíso de gelo em Jungfraujoch.



Diversas cidades no mundo, como Paris, por exemplo, se preparam com a expansão de projetos para atender o 
turista LGBT. Um segmento emergente que demanda a implementação de um plano de promoção ambicioso. 
Como por exemplo, a divulgação da noite parisiense, no exterior, apresentando seus atrativos e a riqueza de 
oferta de atividades noturnas como os cafés, bares, teatros, cabarés, circos, discotecas, festivais, etc. fazendo 
da cidade um destino festivo e referência mundial. Estruturando a oferta turística LGBT e assim afirmando 
sua identidade gay-friendly como destino, abolindo qualquer forma de discriminação. Assim, diversos outros 
destinos seguem o mesmo caminho, abrindo portas para o turista LGBT.

Desenolver o turismo urbano para descoberta da cidade com visitas alternativas e mais descontraídas, rece-
bendo e organizando um grande evento internacional, reestruturando pontos turísticos com foco em apresen-
tações e exposições ao ar livre e assim alavancando atividades outdoor, destinos como Paris atraem cad avez 
mais o turista LGBT.

Poderia listar algumas páginas de tendências para os próximos anos, mas aqui selecionei apenas três delas 
que acredito, devem afetar o turismo LGBT nos próximos anos, são elas : Viagens de proximidade, são também 
as pequenas viagens, porque não dizer, de fim de semana ou de poucos dias, geralmente de cinco ou quatro 
dias, no máximo uma semana. Pode ser o casal, um grupo de amigos ou uma viagem em família, e em geral 
para um destino próximo de sua residência para que possam aproveitar ao máximo o tempo da viagem. Mas 
atenção, também pode ser para um destino regional, dentro do Brasil ou América latina, com poucas horas 
de voo. Aqui, o que realmente importa é apresentar diversas opções de bom preço e próximas, com serviços 
básicos inclusos e preços atrativos, mas que todas sejam gay-friendly. Desta forma, a agência conseguirá atrair 
o cliente e também fidelizá-lo para uma futura viagem mais longa.

Viagens sob-medida ou tailor made, onde o turista LGBT já é por sí só um cliente exigente. Toda viagem para 
este cliente deve ser tratada como exclusiva, única, não há outra no mercado, é isso que ele deve sentir e enten-
der da sua empresa : este é o recado. Trata-se de um roteiro único onde cada parte da viagem foi criada indi-
vidualmente para se adequar a cada estilo, gosto e budget. Os turistas serão ainda mais exigentes num futuro 
próximo e precisarão contar com o apoio e organização de profissionais, agentes de viagens. É fundamental 
que o roteiro seja bem desenhado e tenha a colaboração e participação efetiva do cliente.

André Raynaud
Diretor de Turismo da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil  

Novos conceitos do turismo LGBTI

Introdução

Viagem de bem-estar ou viagens imersivas, uma das principais tendências que vejo para os próximos 
anos. O foco aqui é o total relaxamento. As viagens de bem-estar são uma viagem de relax e o foco aqui 
não é visitar pontos turísticos habituais ou cheios, lotados de filas e gente. Nesta viagem, o turista quer 
passar mais tempo em um único destino, seja resort ou não. Neste caso devemos oferecer aos viajantes 
a oportunidade de um relax total. Um destino, por exemplo, no Brasil, a pousada Vila Guará ao lado dos 
lençóis Maranhenses com apenas onze bungalows, de frente para o mar, totalmente isolada das grandes 
cidades. Aqui observa-se claramente um impacto na economia e nas comunidade local, por exemplo. 
Seria como mergulhar no destino, conhecer as pessoas que lá vivem e mergulhar na cultura delas.

Adicionar estas tendências – e outras ainda – na prateleira das agências e operadoras de viagens pode levar 
algum tempo. Já existem empresas que estão nessa pegada, como a Visual Turismo, a Diversa Turismo, 
a Encantos do Jalapão e tantas outras. Operadores e agências se preparam para atender cad avez mais a 
demanda LGBT em seus produtos, através da criação de parcerias com os estabelecimentos apropriados 
e com apoio da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil.

Qualquer que seja a área de turismo em que sua empresa esteja inserida, você não deve e nem pode 
fechar os olhos para o turista LGBT. Novos destinos, novas práticas de turismo e também novas tecnologias 
são, portanto, tendências para este viajante. 
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Hotéis, companhias aéreas, agentes de viagem, operadores, parques e atrações
turísticas, prestadores de serviços e a cadeia do turismo no seu todo estão
preparados para receber você com segurança. E como sabemos que cuidar é
responsabilidade de todos, este documento contém recomendações para uma
viagem segura. 

e lembre-se de levar algumas mascaras reservas, no caso
de sujar ou o elástico romper. Troque a máscara sempre
que preciso ou após usá-la por 3h.

USE MÁSCARA DURANTE TODO O PERCURSO

HIGIENIZE SEMPRE AS MÃOS E USE ÁLCOOL GEL

de outras pessoas ou grupos em todos os
ambientes e evite aglomerações

MANTENHA O DISTANCIAMENTO

antes de fazer qualquer viagem e adie, 
caso tenha febre, coriza ou tosse.

CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTÁ EM BOA SAÚDE

e ambientes ventilados. Mesmo assim, use a máscara.
PREFIRA PASSEIOS AO AR LIVRE

WWW.MOVIMENTOSUPERATURISMO.COM.BR

PREFIRA EMPREENDIMENTOS QUE
POSSUAM O SELO TURISMO RESPONSÁVEL

do destino, das companhias aéreas, dos hotéis, 
dos atrativos e dos governos locais. 

RESPEITE AS REGRAS E OS PROTOCOLOS

BUSQUE INFORMAÇÕES SOBRE OS
PROTOCOLOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

selo do estado e/ou selo do município.

credenciadas ABAV, BRAZTOA e ABRACORP e recorra a prestadores de
serviços formais de hotéis, empresas de transporte e guias de turismo.

PROCURE SEMPRE AGÊNCIAS DE VIAGENS OU OPERADORAS

dos destinos, hotéis, empresas de transporte, entre
outros prestadores de serviço durante sua viagem.

FAÇA SEMPRE CHECK-IN ON-LINE E COM ANTECEDÊNCIA 
Em sua viagem aérea, hotéis, locadoras, passeios, atrativos e outros,
sempre que disponíveis. É mais seguro e você ganha tempo.

para selecionar suas opções no cardápio em bares, restaurantes,
passeios e outros serviços na sua experiência turística.

PRIORIZE O USO DE QR CODE

WWW.MOVIMENTOSUPERATURISMO.COM.BR





NGLCC: Gerando crescimento e igualdade 
econômica para empresas LGBT em todo 
o mundo, impulsionando aquisições 
diversificadas

Para obter mais informações sobre o NGLCC, visite-nos em: www.nglcc.org
Para obter mais informações sobre a NGLCC Global, 

visite-nos em: www.nglcc.org/global

Por Justin Nelson - Presidente e cofundador - National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC)
Erasmo Sánchez Herrera - Diretor, Divisão Global - National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC)

Seja em sua sede na cidade de Washington DC ou 
em qualquer um dos escritórios de suas afiliadas nos 
Estados Unidos, há mais de duas décadas a National 
LGBT Chamber of Commerce (NGLCC) argumenta 
que a visibilidade econômica e social caminham de 
mãos dadas enquanto a comunidade LGBTI promove 
a igualdade e oportunidades iguais para todos. 

Além de seu papel distinto como a voz empresarial 
de nossa comunidade, a maior organização de defesa 
dedicada a expandir oportunidades econômicas 
para pessoas LGBTI e ser o órgão de certificação 
exclusivo para empresas pertencentes a membros 
da comunidade LGBT, a NGLCC e suas câmaras 
locais afiliadas nos Estados Unidos oferecem 
oportunidades de desenvolvimento e expandem 
suas redes de contatos para empresas LGBTI. 

Seus programas premiados que promovem diversas 
práticas de sourcing, compartilhamento de recursos 
e ferramentas, treinamento de habilidades, alianças 
corporativas e esforços vitoriosos de defesa de 
políticas comerciais tornam a NGLCC uma entidade de 
extrema importância para o crescimento econômico 
dos negócios LGBTI no continente americano.

A NGLCC Global é a divisão internacional da NGLCC 
que foi lançada oficialmente em 2014. A divisão 
Global da NGLCC é composta por uma rede de mais 

de 13 Câmaras de Comércio e Redes Comerciais 
LGBT em todo o mundo, incluindo as câmaras LGBT 
do Brasil, Costa Rica, México, República Dominicana, 
Colômbia, Uruguai, Equador e outras na Europa, Ásia 
e África. A Câmara de Comércio e Turismo LGBT do 
Brasil aderiu à rede NGLCC Global em 2017. Desde 
então, o NGLCC tornou-se um dos mais importantes 
colaboradores internacionais da Câmara brasileira e 
tem participado na sua conferência anual em todas 
as edições.
 
Em termos de oferta diversificada na América 
Latina, trabalhamos em estreita colaboração com 
as câmaras afiliadas da região e corporações 
multinacionais que visam criar ou aumentar sua 
base de fornecedores LGBT para que mais e mais 
empresas cujos proprietários majoritários sejam 
membros da comunidade LGBTI, podendo fazer parte 
de seus processos de cadeia de suprimentos e, assim, 
ter acesso às diferentes oportunidades de contratos 
disponíveis no setor corporativo internacional e 
aumentar suas oportunidades de geração de renda. 
A Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil 
é a organização oficial no Brasil encarregada de 
promover e orientar as empresas LGBT locais a se 
cadastrarem como provedoras internacionais LGBTI 
gratuitamente por meio do portal NGLCC https: //
my.nglcc. org

    
   : 

: 

Enquanto os brasileiros ainda não podem se aventurar pelo
mundo devido à crise de saúde, já é possível sonhar com as
próximas viagens e começar a pesquisar novos locais para
conhecer. E Seychelles é um destino perfeito para viagens pós-
pandemia. Não apenas é um arquipélago isolado e sem
aglomeração, como também oferece um ambiente natural
preservado e com características únicas. São 115 ilhas
paradisíacas no Oceano Índico, com paisagens de tirar o fôlego,
infraestrutura hoteleira, experiências únicas na natureza e de
bem-estar, ilhas exclusivas, povo acolhedor, gastronomia
deliciosa e uma cultura vibrante!

Além disso, o país desenvolveu um sistema de certificação para
garantir uma experiência segura para os visitantes que passam
férias no país. O selo de turismo seguro é facilmente
reconhecível e permite aos hóspedes identificar empresas que
adotaram os protocolos de saúde e higiene estabelecidos pela
autoridade de saúde pública local.

Seychelles, um paraíso seguro

@visiteseychelles Visite Seychelles www.seychelles.travel

Sonder



Para pensar estratégias de capacitação para pessoas LGBTI, buscando a melhoria de sua empregabilidade, é 
preciso ressaltar que são as condições socioeconômicas do indivíduo que guiam sua inserção no mercado de 
trabalho. Na conjuntura nacional de pandemia, a maior parte das opções de teletrabalho ou home-office, em 
que há a possibilidade de exercer suas atividades remotamente, estiveram majoritariamente disponíveis aos 
extratos médios da população economicamente ativa e aos mais ricos, enquanto que as pessoas que consegui-
ram se manter profissionalmente ocupadas trabalhando presencialmente estiveram concentradas principal-
mente nos extratos menos abastados da população.

O desemprego, seja ele “aberto”, por contabilizar apenas pessoas que declaradamente procuram inserção, 
quanto o desemprego “oculto”, ocasionado pelo distanciamento social e que força os desempregados a seres 
classificados como “economicamente inativos”, atinge de forma desproporcional aos mais pobres. Pessoas que, 
em momentos de normalidade, seriam demandantes de emprego, tiveram suas possibilidades de procura por 
recolocação reduzidas drasticamente, seja pela inviabilidade de fazê-lo presencialmente, devido ao distancia-
mento social, quanto pelo colapso na oferta devido ao baixo desempenho das empresas. 

O estudo da USP (2020) que embasa esta reflexão indica um cenário futuro, uma vez extinta a renda básica 
emergencial, apontando para um mercado de trabalho formal extremamente fragilizado, para a elevação da 
informalidade e para o intenso aumento dos níveis de pobreza9. O isolamento social decorrente da pande-
mia gerou impacto negativo maior entre a população LGBTIA+. Essa constatação vem de pesquisas como a 
realizada pelo coletivo #VoteLGBT e da ONU1, que reconheceu que a pandemia "exacerba as dificuldades da 
população LGBTIA+, por ser mais vulnerável à violência e outras violações dos direitos humanos e muitas vezes 
encontra discriminação e estigmatização ao buscar serviços de saúde"12. 

O texto de Maidel e Rocha (2020)5 referente à pandemia aponta que “o vírus da pandemia pode não discrimi-
nar quanto ao contágio, mas expõe ainda mais a vulnerabilidade daqueles já ameaçados pelo direito à vida” 
e que “a ausência de políticas públicas para essa população sempre foi um nó na gestão pública, e em meio à 
pandemia é urgente que sejam repensadas a partir de novos desenhos”. Mello6 ,por sua vez, nos mostra que “a 
pandemia escancarou todo um quadro de vulnerabilidades e desigualdade social do país sem precedentes, 
principalmente dos corpos descartáveis”.

“Capacitação para pessoas LGBTI para a empregabilidade: como enfrentar o 
desafio”

A comunidade LGBTIA+, que corresponde a aproximadamente 8% da população brasileira8, 
sofre ataques sistemáticos na tentativa de desacreditá-la no cenário nacional, a partir de um 
discurso hegemônico, conservador, panfletário e midiático, que busca negar direitos a essa 
parcela da população que não se vêm ainda devidamente representadas em vários cenários 
sociais, como em empregos em agências bancárias, consultórios médicos ou escritórios de ad-
vocacia. Do total da população, estima-se que aproximadamente 0,56% correspondam a pes-
soas transgênero (transexuais, mulheres trans, travestis, homens trans, pessoas não binárias). 
Além de se verem excluídas das políticas públicas e do exercício de direitos fundamentais, 
como educação e saúde, o momento atual e as manobras revisionistas a que testemunhamos 
trazem incômodas semelhanças com vários momentos da história, como a repressão nazifas-
cista da década 30, a campanha anti-homossexual dos anos 1950 na América, ou da operação 
Tarântula da década de 1980, para sermos sintéticos, estando o ativismo LGBTQIA+ sob ataque 
constante.

Por isso, é importante pensar em como acolher e instrumentalizar os extratos mais vulneráveis 
desta população que, mesmo antes da pandemia, ainda não havia conquistado estabilidade, 
para que estejam aptas a entrar no mercado de trabalho a partir de suas capacidades para lidar 
com situações cotidianas e de sua capacitação emocional, evoluindo gradativamente até que 
estejam aptas a procurar e conseguir oportunidades de trabalho neste momento de pandemia 
a despeito do despreparo do Executivo Nacional em prover apoio à esta população que neces-
sita de cuidado especial às suas demandas.

Entre tantos fatores, há três pontos que acreditamos serem importantes para entendermos 
a dificuldade demonstrada por parcela significativa das pessoas LGBTI em se capacitarem: a 
aceitação familiar e o abandono escolar e acesso a saúde. 

O preconceito afeta imensamente a situação e a estabilidade familiar das pessoas LGBTI, a 
ponto de apenas metade destas pessoas afirmarem que conseguem manter laços relativa-
mente estáveis com seus familiares, fato que pode ser confirmado aqui a partir de relatórios 
e publicações oficiais em nosso país2.  Associado a isso é comum o fato de pessoas LGBTI afir-
marem que sofreram assédio dentro da escola, ou já terem sido sexualmente atacadas neste 
ambiente e, que a pressão foi tão grande, que os estudos acabaram sendo abandonados em 
algum momento da vida.4 “Ele é 'jogado no mundo' sem capacitação, por sofrer com a discrimi-
nação desde a família até a escola, resultando num alto índice de evasão escolar neste grupo. 
Já no ambiente de trabalho, apelidos são colocados e a identidade social do empregado não é 
respeitado”, descreve Vida Bruno, coordenadora do Centro Municipal de Referência e Atendi-
mento LGBTI de Salvador.3 

Propomo-nos, aqui, a pensar em como nos contrapormos à historicamente documentada opo-
sição à manifestação das orientações sexuais e de gênero e, ao mesmo tempo, empoderar 
pessoas LGBTI, diminuindo a rejeição, rompendo com estigmas e permitindo a inserção dessa 
população na economia e na sociedade em geral.

Fe Maidel
Diretora de Empregabilidade, Qualidade e Certificação



1 AGÊNCIA BRASIL – Reportagem in <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-05/lgbtis-vivem-acir-
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2 BRASIL. Transexualidade e Travestilidade na Saúde. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Gestão Estratégica e Participati-
va. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Brasília. 2015 Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
transexualidade_travestilidade_saude.pdf> Acessado em 15/07/2020
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Referências

Mondoramas is DMC agency,  France,Europe, Monde, specialist in tailor-made thematic trips for any group size. 
 
We work exclusively with travel agencies, bus opérators, tour operators, specialist companies in the marketing of organized 
trips for groups, little-groups, Fit. We meet  your expectations specific, thematic and trailor-made 
 
We offer a  new look at thematics trips « to each group its » and viwe a personnal experience, while discovering a region 
 
Creators  ideas, we create alchemy between a thematic and a destination. 
We have merged the world of passions and our destinations to develop a range of themes offering our travels an extra soul 
tht makes then more seductive. 
 
 
 -                               Our goals :  
• A commitment to quality 
• Enrich your travels by offering them rewarding content with the desires ans passions of your customers. 
• Ensure better follow-up, satisfaction and best services. 
  
                       History & perspectives     
Mondoramas, has been asserting itself for more «30 years as a specialist in tailor-made group travel. 
We have acquired a greet expertise  in DMC around the particular expectations that require the smooth running themed 
trips and the demands of professionnals 
The company is based in La Ciotat, in the Bouches du Rhône, this gives us legitimacy of our know-how on the whole of Pro-
vence and the French riviera. We remaintrue to our business to business positionning, we work exclusively for profession-
nals in France and abroad. 
Mondoramas is directed by Frederic and Emmanuel Nesta. They infuse a strtegy of creators of ideas, developing themes 
trips ans stays in order to stay as close as possible to the needs and desires of the guests. 

Argentina demonstrou, 
por mais de dez anos, um 
grande compromisso com 
a comunidade LGBT 
colocando-se como 

modelo de país líder internacional na 
promoção de seu território como um 
destino turístico, tanto para a 
comunidade local quanto internacion-
al, graças às suas leis, ao respeito e à 

segurança no segmento. Um dos 
destinos mais atraentes para os 
viajantes LGBT, dentro da oferta 
global atual, não só por sua oferta 
diversa, mas também por reconhecer 

os mesmos direitos obtidos para 
quem habita em solo argentino, bem 
como para quem nos visita. 

Argentina: #amor.A

A Orinter Tour & Travel apresenta a rede de resorts All Inclusive AMResorts,
são mais de 60 hotéis no Caribe e no México. Uma coleção de resorts de luxo,

 divididos em 6 marcas, que cada uma com sua personalidade, elevam o termo 
All Inclusive a um novo nível.

- Zoëtry Wellness & Spa Resorts são refúgios boutique que representam 
o mais alto nível de luxo.

- Secrets Resorts & Spas proporcionam a seus hóspedes adultos uma dose extra de 
romance e sensualidade em belíssimos ambientes luxuosos à beira-mar.

- Breathless Resorts & Spas oferecem a hóspedes adultos experiências de férias à beira-mar 
em cenários espetaculares com festas e eventos temáticos.

- Dreams Resorts & Spas oferecem alto nível de luxo e uma atmosfera perfeita para casais e 
famílias em inigualáveis cenários à beira-mar. 

- Now Resorts & Spas oferecem ambientes animados à beira-mar no México e no Caribe, que são 
perfeitos para pessoas de todas as gerações.

- Sunscape Resorts & Spas oferecem férias divertidas e despreocupadas para famílias, grupos de amigos, 
casais e hóspedes solteiros.

A Orinter Tour & Travel é uma operadora de turismo, com atendimento exclusivo aos agentes de viagens. 
Entre em contato com o seu agente e solicite os produtos da Orinter Tour & Travel.
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O turismo tem uma forte contribuição na economia e um acentuado crescimento, tornando-se bastante 
A cidade do Rio de Janeiro é um dos destinos brasileiros denominados como cidade gay-friendly segundo a 
segmentação do Turismo LGBT (WINK; PINENT, 2016). A consolidação de novos segmentos de mercado se dá 
por critérios de distinção dos grupos, viabilidade mercadológica e potencial sustentável (PANOSSO NETTO; 
ANSARAH, 2009), seguindo estratégias para agregar experiências atrativas a novas tendências, como, por 
exemplo, turismo paisagístico, cultural, de base comunitária, de aventura, ecológico, de negócios, de eventos, 
gastronômico, religioso, linguístico, esportivo, para pessoas com deficiência e o turismo LGBTQ+ (lésbicas, gays, 
bissexuais, transsexuais, queers, intersexuais, entre outros) (PANOSSO NETTO; ANSARAH, 2009). Nos últimos 
anos pode-se observar um movimento de maior aceitação social através da influência dos veículos midiáticos 
e também a evolução e popularização das mídias sociais, observa-se também que para além das políticas pú-
blicas, essenciais em sua atuação, empreendimentos particulares têm dirigido sua atenção ao público LGBTQ+ 
devido ao seu potencial enquanto nicho lucrativo, uma vez que, além de exigir produtos e atendimento es-
pecializados e de qualidade, apresentam maior propensão ao consumo, principalmente por constituírem um 
grupo social majoritariamente sem filhos e com estabilidade salarial (OSÓRIO; HEINZ, 2018). 

Desta forma, o presente estudo tem por objetivo evidenciar o papel de bares temáticos LGBTQ+ em promover 
a diversidade dentro do setor do turismo e da gastronomia na cidade do Rio de Janeiro, analisando o caso 
particular o bar lésbico Boleia Bar, no bairro do Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro. A metodologia desen-
volvida para este estudo foi a pesquisa exploratória qualitativa, triangulando o estudo de caso, com pesquisa 
documental e visita técnica. 

O empreendimento em questão propõe um espaço receptivo e acolhedor para pessoas LGBTQ+, bem como 
cardápio e decoração temáticos no local, incluindo de forma divertida, através de trocadilhos, denominando 
pratos típicos da gastronomia de botecos cariocas e conteúdos audiovisuais representativos. Ademais, outro 
ponto de grande destaque observado no local se trata da composição das equipes de cozinha, bar e atendi-
mento, formadas exclusivamente por mulheres, entre as quais todas são lésbicas, bissexuais ou transsexuais, 
colaborando com a transformação do mercado de trabalho gastronômico, ampliando a empregabilidade 
LGBT e incentivando mais iniciativas à diversidade no âmbito da cultura, do turismo e do empreendedorismo 
no setor (SOUZA et al, 2020).

Beatriz Carvalho Tavares - Mestranda em Turismo (UFF) 
http://lattes.cnpq.br/4854211250240424 - tavaresbeatriz@id.uff.br
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Posto isso, o estudo de caso desenhado neste trabalho envolveu desde a inauguração do 
estabelecimento, no dia 08 de março de 2020, no qual foi realizada a visita técnica, até o 
acompanhamento, pelas redes sociais, da reformulação da proposta do local para delivery e 
atendimento mediante reservas limitadas, exigido no atual cenário gastronômico e turístico 
em todo o mundo devido à pandemia da Covid19. Desta forma, a visita técnica realizada pos-
sibilitou analisar as práticas de hospitalidade por parte da proprietária do empreendimento 
e do quadro de funcionárias no dia de inauguração do local, que, mesmo com a superlotação 
e superação da capacidade de atendimento estimada devido ao sucesso de repercussão da 
inauguração, permitiu compreender a filosofia do estabelecimento e a reunião da comunida-
de LGBT da região metropolitana do Rio de Janeiro. Já a pesquisa documental, outro procedi-
mento metodológico basilar para este trabalho, é caracterizada pela análise de documentos 
primários que, por definição, são aqueles que não foram submetidos a nenhum tratamento 
analítico prévio (KRIPKA et al, 2015). A partir da pesquisa de exploração no site do empreen-
dimento torna evidente, através de trocadilhos de temática majoritariamente bi/homoafetiva, 
um cardápio de cunho bem-humorado, com opções de petisco como “Frango a Piriquita¹”, 
lanches como os hambúrgueres “Velcro¹ Smashed Burguer” e “StoneWall² Veggie” e drinks 
como “Adrimanga Calcanhoto³” e “Ana Caropina³”.

O empreendimento teve de fechar temporariamente por conta do isolamento social imposto 
pela pandemia após quatro dias da data de sua inauguração. Campanhas de vendas virtuais e 
demais ações foram desenvolvidas pela empreendedora para manter a viabilidade do negó-
cio. Entre as quais a primeira adotada foi a venda de vouchers para consumo no momento de 
reabertura, a ação arrecadou cerca de vinte mil reais garantindo à empreendedora a sensação 
da certeza da fidelização e aprovação do seu público. A partir deste cenário desenvolveram-se 
ações venda de bebidas via delivery e, posteriormente, a inclusão do cardápio de comidas 
também foi providenciada para esta modalidade. Os drinks eram enviados porcionados e com 
instruções de manipulação para que os clientes os finalizassem em casa reproduzindo a ex-
periência do empreendimento. Em conjunto com o delivery, houve o lançamento das taças 
colecionáveis do empreendimento, demanda que se originou na interação e solicitação do 
público via rede social. A adesão do público foi maior que a esperada e a modalidade “take 
away”, onde a clientela teria a opção de reservar o pedido, via whatsapp, e fazer a retirada do 
pedido com seu carro particular no local, para atendimento daquelas que não se enquadra-
ram no raio de alcance do delivery foi implementado. O empreendimento reabriu no dia dez 
de setembro mantendo as recomendações de segurança, reduzindo o limite da capacidade 
de atendimento e a necessidade de reserva para atendimento das normas de distanciamento. 

Em entrevista ao jornal O GLOBO, Lela Gomes, a proprietária, declara sobre a hospitalidade no 
empreendimento: 

Todos são bem-vindos, independentemente de sexo, desde que 
não tenham qualquer tipo de preconceito. Quero que as mulheres 
se sintam à vontade aqui, principalmente as que se relacionam 
com outras mulheres. É um lugar para que essas pessoas se sintam 
seguras e felizes sendo quem elas são. Como regredimos tanto nos 
últimos anos, acho que um lugar assim será acolhedor (O GLOBO, 
2020).

Observa-se, então, a coerência do discurso da empreendedora ao comparar o mesmo com o experienciado 
na visita realizada ao local no dia da inauguração, evidenciando a hospitalidade esperada em um ambiente 
comercial em um atrativo turístico dentro de uma cidade gay-friendly. 
É possível compreender enquanto oportunidade para o fenômeno turístico o aprofundamento na experiên-
cia do turismo LGBTQ+, explorado por parte dos empreendimentos gastronômicos a subcultura de consumo 
LGBT, de modo a valorizar a diversidade, incentivar o desenvolvimento sociocultural, a desconstrução de pa-
radigmas de discriminação, além de possibilitar a consolidação de elementos turísticos como ferramenta ge-
radora de transmutação social através da promoção na ampliação da empregabilidade. Visando, desta forma, 
a visibilidade da atividade turística local, a difusão de culturas e identidades, a promoção do bem estar social, 
beneficiando o receptivo turístico com a geração de renda e a população com o distanciamento das situações 
de insegurança social, discriminação e violência física ou simbólica.
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SOUZA, A. K. C. et al. “Bota a cara no sol”: o silêncio e a resistência na empregabilidade LGBT. Revista Horizontes Interdisciplinares da Gestão 
– HIG, v. 4, n. 1, Belo Horizonte, jun. 2020. 

WINCK, F. S.; PINENT, M. O segmento do turismo LGBT no Brasil. Anais do Salão de Ensino e de Extensão, Universidade de Santa Cruz do 
Sul, 2016.

Referências



O Circo é uma expressão artística muito popular no que diz respeito ao imaginário. Grande parte das pessoas, 
mesmo aquelas que nunca assistiram a um espetáculo circense, tem alguma referência imagética do Circo. 
Frequentemente essas imagens mentais são coladas em corporalidades bem específicas: espera-se que o pa-
lhaço seja homem, os trapezistas sejam atléticos, a bailarina seja magra e feminina, que sejam pessoas brancas 
e cisgêneras. Mas e outras corporalidades não-hegemônicas? Nesse artigo faremos um breve panorama sobre 
a presença de artistas LGBTIA+ no Circo.

O fato de que as pessoas LGBTIA+ há muito tempo são invisibilizadas na arte não é surpresa. No que diz res-
peito ao circo, referências a corpos que não se enquadram nos padrões cisheteronormativos continuam sendo 
utilizadas como alívio cômico ou acentuação dramática, enquanto as próprias pessoas LGBTIA+ têm pouco ou 
nenhum acesso para se expressarem de forma positiva neste meio.

A falta de acesso aos espaços consagrados de circulação e a dificuldade de financiamento são alguns dos 
principais desafios. Num período de polarizações ideológicas em que as questões LGBTIA+ são um dos eixos 
centrais de disputa, são poucas as curadorias que aceitam correr o risco de desagradar a parcela conservadora 
da sociedade. Tal fenômeno funciona como uma espécie de censura velada. Ao invés de proibir as produções 
culturais LGBTIA+, simplesmente não são disponibilizadas ferramentas para sua realização.

Há vezes, entretanto, que nos deparamos com o boicote de maneira mais explícita. Um exemplo foi o caso que 
aconteceu no início de 2020, durante a 20ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo (Eusébio/CE). Foi a 
primeira edição que contou com a Noite Preta, além da segunda Noite LGBT e diversos outros grupos emer-
gentes com propostas questionadoras. Porém, a visibilidade em torno dessas temáticas desencadeou algumas 
reações de repúdio, tanto por parte do poder público quanto dentro do próprio meio circense.
A situação que ganhou mais repercussão foi em decorrência do espetáculo Erotic Circus Show, da companhia 
Verticarte (Natal/RN). O show, que continha cenas homoafetivas, foi repudiado pelo prefeito Acilon Gonçalves, 
que chegou a exonerar o então secretário da cultura da cidade de Eusébio.

Be Zilberman e Lui Castanho 
 Organização do Encuentro Latinoamericano de Circo LGBTIA+

Embates acerca das expressões LGBTIA+ no Circo

Infelizmente, mesmo no meio circense o assunto foi tema de polarização. Em carta publicada em nome da 
‘Aliança Pró-Circo’, as entidades autoras solicitaram que a Convenção Nacional de Malabarismo e Circo reti-
rasse a palavra “circo” de seu nome e deixasse de realizar apresentações em lonas. Sua preocupação era que 
a população e o poder público associassem expressões artísticas como as que integraram o evento com os 
“circos tradicionais” [sic], “cuja forma constituída de avaliação é efetivamente pedagógica e traduz-se ao longo 
dos anos como arte milenar circense, e possui como principal público-alvo crianças e famílias.” Ou seja, o temor 
era, justamente, que o imaginário popular acerca do que significa circo e dos corpos e práticas que podem 
habitá-lo fosse ampliado.

Apesar disso, muitas iniciativas vêm sendo criadas para fortalecer artistas circenses LGBTQIA+ e, desta forma, 
ampliar o conceito do que o circo pode abarcar. É o caso da Cia Fundo Mundo, grupo formado integralmente 
por pessoas trans, travestis e não-binárias, que aborda questões relacionadas a transgeneridade de forma leve e 
divertida, quebrando estereótipos. Já o Circo di SóLadies (São Paulo/SP) é um grupo de mulheres palhaças que 
aborda a palhaçaria a partir de uma perspectiva feminista. Com duas integrantes lésbicas, este também é um 
tema recorrente na obra das artistas, que fazem questão de falar abertamente sobre feminismo e homofobia.

Outra iniciativa importante é o Encuentro Latinoamericano de Circo LGBTIA+, que teve sua primeira edição 
em setembro de 2019, em Montevidéu, Uruguai. Sua proposta é fortalecer a comunidade circense LGBTIA+, 
oferecendo oficinas, espaços para apresentações, trocas e debates. A 2ª edição acontecerá ainda esse ano, de 
14 a 21 de dezembro. Por conta da pandemia de COVID-19, a programação será totalmente virtual. Para conferir, 
acesse o site: circolgbtia.com.



38 anos 
de Gay Games
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O primeiro de todos os Gay Games foi realizado em 

1982 em San Francisco. Fundada pelo Dr. Tom Wadell, 

um médico, decatleta Olímpico e ativista dos direitos 

civis, a Federação dos Jogos Gays (FGG), organização que 

controla o evento quadrienal dos Gay Games, foi fundada 

para fornecer um espaço seguro para as pessoas LGBTQ 

+ se reunirem para atividades esportivas e culturais. Os 

jogos estão abertos a todos, independentemente de 

sexualidade, gênero, identidade de gênero e habilidade. 

Os princípios fundamentais do FGG são Participação, 

Inclusão e Recorde Pessoal.

Os Gay Games foram realizados em Vancouver, Nova 

York, Amsterdã, Sydney, Chicago, Cologne, Cleveland, 

Akron e Paris e costumam atrair mais de 10.000 

participantes e mais mil espectadores em 8 dias de 

atividade. Dá voz às comunidades marginalizadas nas 

cidades em que ocorre, promove empatia, aceitação e 

igualdade para todos e tem um impacto econômico 

significativo para a cidade e o país anfitriões. Os jogos 

gays realizados em Cleveland e Akron resultaram em 

cerca de US $ 52,1 milhões em aumento da atividade 

econômica. Os jogos mais recentes, Gay Games de 

2018, sediados em Paris, França, tiveram um impacto 

econômico total de US $ 117,9 milhões.

• Os residentes locais e não locais contribuíram com 

um total de US $ 72,7 milhões para a economia, nas 

áreas de hospedagem, alimentação e entretenimento, 

viagens e outras necessidades, e turismo.

• Um adicional de US $ 45,8 milhões foi gerado na 

renda local - aproximadamente o equivalente a 1.429 

empregos de tempo integral.

• 23% dos participantes eram da França (12% de 

Paris).

• 40% dos participantes locais disseram que teriam 

viajado para fora de Paris, na França, para participar 

dos Jogos Gays, levando o gasto de US $ 9,2 milhões 

para outra região.

Paris ganhou a honra de sediar os Gay Games X ao 

derrotar seis outras cidades no processo de licitação: 

Amsterdã, Holanda; Limerick, Irlanda; Londres, Reino 

Unido; Orlando Flórida; Rio de Janerio ou São Paulo, 

Brasil.

De 4 a 12 de agosto de 2018 Paris abriu suas portas 

para mais de 10.000 participantes de 91 países 

diferentes para uma celebração da diversidade nos 

esportes com 36 eventos esportivos, incluindo novos, 

como rúgbi em cadeira de rodas, 14 eventos culturais, 

2 cerimônias, 1 vila e um conferência de esportes. Paris 

2018 – Gay Games 10 foram organizados por uma 

equipe de voluntários 



de amor com a França", disse Kenneth Hundrieser, 

secretário do FGG. "O processo de seleção do local me 

permitiu conhecer vários membros da equipe do Paris 

2018. Alguns se tornaram amigos íntimos para a vida 

toda. Durante o processo, viajei para Paris anualmente 

e voltei todos os anos desde então para passar um 

tempo com meus novos amigos e explorar mais da 

cidade de Paris, bem como a França ", acrescentou.

A FGG trabalhou em estreita colaboração com a 

equipe dos Jogos de Paris com grande sucesso.

"Estamos entusiasmados que os Gay Games foram 

um sucesso tão grande para Paris e para a economia 

da Île de France. Os visitantes de primeira viagem 

comentaram sobre como Paris era acolhedora e 

impressionante, e alguns estavam planejando uma 

viagem de volta antes mesmo de deixar a cidade!", 

Disse Pascale Reinteau, Co-Presidente, Paris 2018. 

Os Jogos de Paris tiveram um papel significativo no 

aumento da parceria e colaboração com as agências 

governamentais, os Jogos de Paris testemunharam o 

apoio da comunidade local e das federações esportivas. 

Com cerca de 3.000 voluntários, os Jogos de Paris 

tiveram ganhos de longo prazo.

No Gay Games X em Paris, a FGG anunciou Hong 

Kong como a próxima cidade-sede do Gay Games 

11, derrotando Washinton DC, EUA e México. Será o 

primeiro Gay Games na Ásia e espera-se atrair mais de 

12.000 participantes e 75.000 espectadores com mais 

de 36 jogos e diversos eventos de Arte e Cultura. Sendo 

os primeiros Jogos Gays na Ásia, espera-se que atraia 

muitos participantes e espectadores do continente 

asiático, os Jogos Gay de Hong Kong devem ver um 

aumento significativo no turismo, atividade econômica 

e atividade cultural, assim como durante os Gay Games 

10.

Ankush Gupta

www.gaygames.org

com o apoio da cidade de Paris, da região de Île-

de-France, dos Ministérios do Esporte, Cultura, Saúde, 

DILCRAH o Delegado Interministerial contra o Racismo, 

Anti-semitismo e LGBT Hate, DIGES-o Delegado 

Interministerial para Grandes Eventos Esportivos, 36 

Federações Esportivas Nacionais da França, e em 

parceria com FSGL, a Fédération Sportive Gaie et 

Lesbienne, e apoio do Centro LGBT, Inter-LGBT, l'Autre 

Cercle , e a federação nacional de estudantes, FAGE.

"Os Gay Games em Paris foram uma experiência 

como nenhuma outra. 10 dias de esporte, cultura, 

diversidade e camaradagem no cenário de uma das 

cidades mais icônicas do mundo. Um dos melhores 

momentos da minha vida", disse David Killian, Oficial 

de Seleção do Local, FGG.

Estudos de impacto econômico conduzidos pelo 

Professor Dr. Shawn M Rohlins dos Gay Games X em 

Paris, França e Gay Games IX, realizados em 2014 em 

Cleveland e Akron, OH, EUA, registraram um crescimento 

de 26% em termos de impacto econômico. Ambos 

os Jogos criaram um grande impacto econômico nas 

comunidades locais e resultaram em novos empregos. 

Gay Games se esforça para nutrir a comunidade local.

"Paris 2018 foi a experiência mais incrível para 

mim, não apenas do ponto de vista dos Gay Games, 

mas também em um nível pessoal e no meu caso 

O Movimento Supera
Turismo é de todos os

brasileiros que valorizam 
a diversidade e as belezas 

do Brasil. 

É a união de pessoas físicas 
e jurídicas em busca da

retomada segura da
atividade turística, tendo em

vista a importância social,
cultural, econômica e

ambiental do setor para o
desenvolvimento sustentável. 

ABRACE A CAUSA DO TURISMO BRASILEIRO

movimentosuperaturismowww.movimentosuperaturismo.com.br



Os Gay Games transformaram 
Paris permanentemente

Pela primeira vez em sua história, a França sediou os Gay Games em agosto de 2018. Dois anos depois, a 

Fundação para inclusão em um ambiente de respeito - FIER , que administra seu patrimônio e guarda 

sua memória, explica seus impactos que superam as expectativas dos voluntários que fizeram o sucesso 

deste evento em sua 10ª edição.

Sob o alto patrocínio do Presidente da República Francesa, os Gay Games reuniram mais de 117.000 pessoas de 

91 países em torno de um evento esportivo, cultural, festivo e militante incomparável. Esses jogos, abertos a todos, 

carregando valores humanistas de inclusão e respeito a toda a diversidade, alegraram a capital francesa, seus 

subúrbios e até Le Havre. O programa de 10 dias incluiu 36 esportes, 14 eventos culturais, 3 dias de conferências, 

noites inesquecíveis e cerimônias memoráveis em instalações locais e em grandes edifícios esportivos ou culturais, 

como o estádio Jean Bouin ou o Grand Palais, e também a estrutura montada em frente a Prefeitura de Paris, o 

Boulevard Olímpico.

Esses jogos participativos, realizados por 3.000 voluntários altamente motivados, contaram em grande parte 

com o compromisso de 10.000 participantes, 45.000 espectadores e 62.000 visitantes no Boulevard Olímpico. 

Estes contribuíram com mais de 50% de um orçamento de apenas 4,8 milhões de euros. O restante foi financiado 

Estádio Náutico de Mergulho Maurice Thorez - Gay Games Paris
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igualmente por instituições públicas (a cidade 

de Paris, a região da Île-de-France e o Estado) e 

patrocinadores privadoe ou empresas como Renault, 

BNP Paribas, Franprix ou General Electric. O projeto 

termina com um superávit financeiro para a associação 

organizadora, transmitido à fundação FIER, mas 

também um excelente retorno do investimento para 

a economia local.

Calculado pela Kent State University/USA, este 

impacto econômico ultrapassou os 100 milhões de 

euros, ou 66 milhões de euros em benefícios diretos, 

especialmente turismo, mais 41,6 milhões de euros 

de impacto indireto, correspondendo aos 1.429 

empregos gerados em torno do evento. Os hotéis, 

bares e restaurantes, habitualmente sem lotação 

nesta quinzena do ano, desta vez registaram valores 

recorde: 100.000 hospedagens e 500.000 refeições. 

Em média, cada participante dos Gay Games gastou 

2.000 euros durante a sua estadia. O evento gerou 

14 milhões de euros em receitas fiscais, 10 vezes os 

subsídios públicos concedidos.

Mas este evento não se trata apenas de números. 

Ao longo dos 6 anos de candidatura, preparação e 

organização, Paris tem aproveitado para se anunciar 

como um dos principais destinos do turismo LGBT. 

Na prática, a capital tem trabalhado com associações 

para tornar a capital mais respeitosa e acolhedora com 

as pessoas, independentemente de sua orientação 

sexual ou identidade de gênero: plano de ação 

ambicioso, treinamento de pessoal, conscientização 

policial, etc. Os altos índices de satisfação em uma 

pesquisa com 3.360 pessoas comprovam que os 

participantes gostaram da estadia. No final, os Gay 

Games reforçaram a imagem "amigável para LGBT" de 

Paris e da França.

No campo esportivo, esses jogos sem seleção 

têm associado as federações esportivas nacionais ao 

movimento esportivo LGBT. Eles promoveram mais 

diversidade de práticas, independentemente do sexo, 

deficiência ou idade. Eles abriram concursos para 

casais do mesmo sexo, ofereceram classificações de 

gênero neutro, etc. Ajudaram a reduzir as fobias LGBT 

no esporte, dando o exemplo. São tantos passos à 

frente para promover o esporte para todos os públicos 

que serão capazes de cumprir as metas dos próximos 

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em Paris 2024.

No final das contas, os Gay Games em Paris foram 

uma alavanca para transformar fundamentalmente 

a cidade-sede, mas também para renovar o esporte. 

A equipe de liderança continua trabalhando pela 

inclusão e respeito às pessoas LGBT dentro da 

Fundação FIER. Herdeira de Paris 2018, esta fundação, 

com um orçamento de € 300.000, apoia projetos 

associativos nesse sentido, defende e advoga junto 

de autoridades públicas e entidades desportivas e 

divulga boas práticas inspiradas na experiência dos 

Gay Games. Em outras palavras, o espírito dos mundos 

da diversidade brilhará por muito tempo.

Pascale Reinteau e Manuel Picaud, co-presidentes de 
Paris 2018 e da Fundação FIER
www.paris2018.com  www.fondationfier.fr
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Ficção Científica é só entretenimento? Puro escapismo? 

Absolutamente, não. Ficção científica é um dos mais poderosos instrumentos para se avaliar o presente e 
pensar soluções para o futuro. Yuval Harari , autor de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, acredita que 
a ficção científica é o gênero mais importante da atualidade, pois “molda a compreensão do público sobre, por 
exemplo, inteligência artificial e biotecnologia, que provavelmente transformarão nossas vidas e a sociedade 
mais do que qualquer outra coisa nas próximas décadas.”
 
Conjecturar o futuro é parte integrante do modo como a humanidade se planeja para enfrentar as mudanças 
no presente. Na literatura do novo milênio encontramos cada vez mais representatividade LGBT, cada vez mais 
escritoris preocupades com a inclusão de diversidade, não é só uma aposta comercial das editoras, mas porque 
parte das pessoas que escrevem ficção científica pertence à comunidade LGBT e deseja ser representada, ou 
seja, a perspectiva para o futuro é uma sociedade mais inclusiva.  

Público fiel e em crescimento

A FC (ficção científica) brasileira começou no século XIX, tendo Machado de Assis como um dos seus represen-
tantes, durante o século seguinte foi dividida em duas ondas, a primeira em meados do século XX, a segunda 
a partir da abertura política nos anos 80, a produção da última se integrou à FC do século XXI se afastando do 
conceito de onda.

O mercado brasileiro de FFC (fantasia e ficção científica) cresceu exponencialmente na segunda década do 
século XXI. Grandes editoras, como Rocco, Cia das Letras, Record, criaram selos próprios para o gênero. Peque-
nas editoras especializadas em FFC se consolidaram no mercado. Enquanto as primeiras decidiram investir em 
best-seller e autores premiados internacionalmente, as segundas preferiram a literatura nacional de gênero. 

Autoris brasileires não tinham oportunidade no mercado das grandes editoras, seja pelo receio que elas tinham 
em apostar na literatura local e eventualmente lidar com prejuízos, seja pela dificuldade de autoris em alcançar 
agentes para envio de originais. 

No início da segunda década do século XXI, as editoras independentes começaram a cooptar noves autoris 
através de editais de concursos literários para produção de antologias e coletâneas e flexibilizar o recebimento 
de originais sem a necessidade de agente. Assim, editoras de nicho, Draco, Avec, Devir etc, revelaram autoris 
como Eric Novello, Aline Valek, posteriormente contratados pelos selos das grandes editoras, e também res-
gataram autoris já consagrados, mas sem espaço no mainstream como Bráulio Tavares, Fábio Fernandes e 
Roberto de Souza Causo.

Como as pequenas editoras fizeram mercado e conseguiram sobreviver à concorrência das grandes, à crise 
econômica e ao calote de distribuidoras? Com ajuda das redes sociais, da participação constante em pequenos 
eventos de literatura e entretenimento “geek, nerd”, alguns desses pequenos eventos se transformaram ao 
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longo da década em grandes eventos como a Anime Friends. As pequenas editoras também investiram na 
produção de material atraente e de qualidade, promovendo um contato mais direto de autoris e editoris com o 
público, possibilitando garantir fidelização aos produtos literários. Este público gerou a renda para as pequenas 
editoras através das plataformas de financiamento coletivo para enfrentar a crise econômica e os calotes das 
grandes distribuidoras. Não foi surpresa, tanto para colaboradoris e editoris, que as campanhas ultrapassassem 
as metas iniciais em 150%, 200% até 500%, pois autoris e editoras já haviam construído um público consumi-
dor. Os resultados positivos continuaram após às campanhas, já que a plataforma de financiamento é também 
uma eficiente ferramenta de marketing. 

Diversidade na produção das pequenas editoras

A política das pequenas editoras de receber os originais e avaliar a obra antes da pessoa, sem se importar com o 
perfil médio encontrado nos autores das grandes editoras, homem-branco-cis-acadêmico-classe média, abriu 
espaço para a diversidade étnica, de classe, gênero e orientação. Por isso, começaram a surgir autoris LGBT 
escrevendo-se e escrevendo diversidade.

Não existe nicho LGBT dentro do nicho FFC. Em primeiro lugar porque o que a comunidade LGBT espera da 
sociedade vem sendo descrito nas obras atuais de FFC: inclusão, normalização, fim dos estereótipos de gênero. 
Em segundo lugar, porque pessoas LGBT existem e produzem cultura desde sempre, faltava espaço de acolhi-
mento desta cultura no meio literário. 

Pessoas LGBT eram e ainda são excluídas como personagens literários, quando muito são usadas como muleta 
para despertar o emocional de leitoris, sexualizadas, fetichizadas ou tratadas como personagens secundárias 
descartáveis. Na última década, cada vez mais a inclusão se faz através da naturalização de ser LGBT. Autoris 
atuais de FC que se destacam como representantes do gênero e são citados em artigos e resenhas servindo 
de referência para noves autoris são Eric Novello, Alexey Dodsworth, Cristina Lasaitis, Vic Vieira, Waldson Souza, 
todes autoris LGBT, com personagens LGBT nas suas obras. Autoris que, além de qualidade literária, escrevem 
personagens LGBT como protagonistas, sem estereótipo, dentro das várias orientações, representações e gê-
neros. 

Mudança de ponto de vista de quem lê

O público alvo das pequenas editoras não é medido por gênero ou orientação, mas por assunto dentro da FFC. 
Esta é a grande diferença em relação às grandes editoras, a representatividade LGBT não é dirigida ao público 
LGBT. Uma pessoa hétero-cis procura o livro pelo conteúdo e se vê inserida num universo mais próximo em 
termos de reprodução da realidade social, a diversidade que era invisibilizada pela normalização de persona-
gens hétero-cis, torna-se visível, pessoas LGBT passam a contar como parte do “normal”. 

Algumas referências ficcionais de autoris LGBT com personagens LGBT

Alexandre Dodsworth – Extemporâneo, Presságio Editora, 2016, Eric Novello – Exorcismos, amores e uma dose 
de blues, Gutemberg, 2014, Ninguém Nasce Herói, Editora Seguinte, 2017, Cristina Lasaitis – Fábulas do Tempo 
e da Eternidade, Editora Dandelium, 2016, Waldson de Souza – Oceanic, Editora Dame Blanche, 2020, Claudia 
Dugim – Matando Gigantes, Patuá Editora, 2019, Coletâneas – Transliterações, Editora Chá, 2020, Violetas Uni-
córnios e Rinocerontes, Patuá Editora, 2020, revistas online com contos de autores LGBT, Trasgo e Mafagafo. 

Referências

Referência técnica – Livros - Transliteraturas, estudos de literaturas sobre personagens trans, organização de Juliana Berlim e Jorge Mar-
ques, O insólito brasileiro, do romantismo ao fantasismo, Bruno Anselmi Matangrano e Enéas Tavares, Arte e Letra. Blogs – Claudia Fusco, 
https://claudiafusco.tumblr.com/, Lídia Zuin, https://lidiazuin.medium.com/, Ana Rushe, https://anarusche.com/. 



Perfil

Report

Em 2020, a apresentadora da 4ª Conferência Internacional da Diversidade e Turismo 

LGBT, Tchaka, completa 20 anos de carreira como drag queen. Conhecida pelo título 

de Rainha das Festas, fez apresentações em mais de cinco mil eventos em todo o Brasil. 

Hoje, tem uma empresa de animação de festas com uma equipe de 15 atores performáticos de 

diversos segmentos, mas sempre com o selo Tchaka de carisma. 

As duas décadas foram marcadas por grandes feitos. Entre eles, alguns que se destacam são: 

Tchaka é apresentadora da Parada LGBT+ de São Paulo, foi a primeira drag queen a licenciar 

uma marca de sandálias, é madrinha do musical 

da Broadway “Priscilla, Rainha do Deserto” no Brasil, 

estampou quatro páginas no jornal londrino Financial 

Times, tem um bloco no Carnaval paulistano, foi 

entrevistada pela jornalista Marília Gabriela, além 

de colecionar uma série de prêmios, títulos, selos e 

coroas. 

A lista é grande, mas Tchaka não pretende 

diminuir o ritmo. Durante a quarentena provocada 

pela pandemia da Covid-19, a drag queen iniciou 

um projeto de lives em seu perfil no Instagram. A 

agenda de 2021 já está recheada, com a estreia do 

filme “De Repente Drag”, com a direção Rafaela 

Gonçalves, e o lançamento do livro autobiográfico 

‘’#MuitaTchaKaNessaHora’’.

Além de ser motivo de muita comemoração pela 

extensa lista de conquistas nacionais e internacionais, 

o marco dos 20 anos de carreira de Tchaka também 

é um convite para relembrar o caminho que teve de 

ser perseguido antes do glamour. Por trás dos cílios, 

peruca e glitter está o empreendedor Valder Bastos. 

Como homem gay, teve, assim como muitos LGBT+, 

uma trajetória marcada por desafios e superações. 

Porém, diferente da narrativa hegemônica, os 

confrontos, felizmente, não começaram em casa. O 

pai boêmio construiu uma família de cinco filhos, 

todos homens que, com a exceção de Valder, 

seguem os padrões heteronormativos de gênero e 

sexualidade. Mas, antes mesmo da arte de incorporar 

um personagem feminino se tornar o seu trabalho, 

o pequeno Valder já tinha em sua mãe uma grande 

inspiração. Dona Branca hoje está com 85 anos ‘’de 

pura elevação espiritual e inteligência cognitiva’’, 

brincou Valder, em entrevista à Câmara LGBT. 

Nos anos de 1960, Dona Branca militou dentro 

de partidos clandestinos contra a ditadura militar 

brasileira. Como mãe, apresentou aos filhos as pautas 

de defesa aos direitos humanos e  à democracia. No 

comando de uma casa de seis homens, deliberava as 

tarefas domésticas de forma igualitária. ‘’Ela teve total 

influência em minha personalidade e construção 

de caráter e na sequência aceitação’’, contou.

Cada filho nasceu em uma cidade diferente, e 

entre o interior de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, 

o pequeno Valder cresceu formando uma bagagem 

cultural do país. O traço de criança afeminada 

aflorou na fase baiana de sua história. Quando 

chegava a época das tradicionais festas juninas, ele 

queria usar vestidos e fazer penteados para dançar 

nas quadrilhas. 

Da luta ao glamour: 

os 20 anos de história, 

sucesso, brilho e carisma 

de Tchaka, a Rainha das 

Festas.



Nas aulas de Educação Física do colégio, não 

se sentia confortável em participar dos esportes 

coletivos com os outros meninos. ‘’Me bateram 

muito porque eu era ‘mariquinha’. Sempre fui uma 

‘criança viada’, afeminada e muito comunicativa. Usei 

o humor para me salvar das surras no colégio e fiz 

esportes individuais, como natação e atletismo, para 

não ter que me relacionar com os meus agressores’’’, 

lembrou. ‘’Escolas precisam perceber as crianças 

LGBT+ e respeitá-las em suas diferenças’’. 

Ao se mudar para Copacabana, na Zona Sul do Rio 

de Janeiro, no auge da adolescência, Valder viveu as 

memoráveis boates gays no coração da farra carioca 

dos anos de 1980, que bebiam nas referências de 

ícones da cena LGBT+ como Madonna e David 

Bowie. O Rio foi palco de muitos episódios inéditos: 

onde Valder se relacionou com um homem pela 

primeira vez e deu nome ao sentimento que esteve 

presente desde a infância, e também onde assistiu 

performances de drag queens profissionais pela 

primeira vez.

O encanto pelo agito carioca, de dias de sol 

na praia e noites na pista de dança, fez com que 

Valder reprovasse no colégio. Como castigo, os pais 

o enviaram para a cidade de Mogi das Cruzes, no 

interior de São Paulo, para morar na região periférica 

com um dos irmãos mais velhos, que é pastor 

evangélico. Os anos seguintes dataram um período 

nefasto, mas determinante para a criação da Tchaka.

Valder serviu o exército no tiro de guerra de Mogi das 

Cruzes e se tornou evangélico. ‘’Foi a pior experiência da 

minha vida. Sofri todo tipo de homofobia possível, seja 

institucional ou fisicamente. Nessa época, me converti 

para igreja e posso afirmar que congregar é muito 

bacana, participar do grupo de jovens é acolhedor, 

mas, como em toda religião, há regras, e pelas regras, 

a homossexualidade é vista como pecado, então me 

libertei e fui viver minha relação com Deus, Jesus e 

Espírito Santo de forma livre, leve e solta’’, explicou.

Também foi nesse momento que a veia 

empreendedora de Valder foi moldada. Trabalhar 

como vendedor em uma loja de sapatos foi a maneira 

que ele encontrou para se manter naquela nova 

situação precarizada, que era bastante diferente da 

vivência privilegiada da Zona Sul carioca. O trabalho 

foi combinado com o ingresso na faculdade de 

Direito. Quando se graduou, Valder já havia sido 

Lutando contra a homofobia e a violência no 
exército, Valder Bastos enfrentou os piores dias 
de sua vida até se ver livre, encontrando seu 
caminho como empreendedor.

Tchaka defende que as escolas precisam 
apoiar e respeitar, desde o começo, as crianças 
LGBT+.

Tchaka marca presença na Virada 
Cultural de 2017, no Rio de Janeiro.

promovido para gerente da loja e vivido uma ampla 

experiência no comércio.

O diploma foi o seu bilhete para a liberdade. Sem as 

amarras familiares, partiu para a capital de São Paulo 

para explorar novas possibilidades. A Tchaka como 

conhecemos hoje nasceu na noite LGBT+ paulistana. 

A drag queen conta que foi montada pela primeira 

vez por amigos sem qualquer técnica, só pela diversão: 

‘’Fiquei tão feia que me apelidaram de Tchaka, nome 

igual ao do desenho animado, e o apelido pegou’’.

Ao panfletar na Nostromondo, a primeira boate gay 

do Brasil, seu lado comercial gritou quando soube 

que ganharia mais montada como Tchaka do que 

como Valder. ‘’A arte de me transformar sempre esteve 

ligada ao empreendedorismo’’, contou. Viver a noite 

foi uma escola para todos os aspectos que envolvem a 

performance, desde as técnicas de maquiagem até as 

estratégias humorísticas. Tchaka buscou enriquecer sua 

bagagem com estudos de artes dramáticas na Escola 

de Teatro Macunaíma. ‘’Me possibilitou perceber que 

formação, trupe, equipe e disciplina são fundamentais 

para construção de uma carreira sólida’’, explicou.

Os episódios de saltos imponentes durante os 

20 anos de trajetória de Tchaka sempre se deram 

pela coragem de furar a bolha. O ritmo insano de 

apresentações em eventos - ela conta que o recorte 

foi 12 em um só sábado! - foi estabelecido quando 

Tchaka passou a se abrir para o grande público, 

além do nicho LGBT+. O suado título de Rainha das 

Festas se deu pela presença singular de Tchaka em 

eventos como: casamentos e bodas heterossexuais, 

formaturas, aniversários, chás de bebê e lingerie, 

confraternizações, congressos e eventos empresariais. 

Ao olhar tanto para o passado como para o futuro 

da profissão, Tchaka conta que a drag a mostrou 

que é possível viver da arte no Brasil e que adora 

o lado business de administração da carreira: ‘’Eu 

larguei o trabalho em loja mas continuo vendendo. 

Em todo evento que participo, estou vendendo a 

minha arte’’. A drag queen enfatiza que a população 

LGBT+ deve poder viver para além da necessidade do 

pagamento de boletos, mas, por outro lado, reitera 

que a militância proporciona outras riquezas para 

além da material.



O presente artigo se estrutura na análise dos resultados percebidos por membros da equipe organizadora da 
IV SEMANA RAINBOW DA UFJF. O objetivo é apresentar percepções a partir da sua realização que, em 2020, 
foi totalmente ONLINE. O projeto de extensão de universitária da UFJF “Identidades, cidadania e inclusão: IV 
Semana Rainbow da UFJF” há quatro anos desenvolve atividades relacionadas à educação, arte e cultura, dis-
cutindo as questões LGBTQIA+ a partir de diversos prismas. Esperamos criar categorias de análise para (re)
pensar alternativas para o turismo de eventos e/ou turismo LGBTQIA+ no pós-pandemia de coronavírus.
A sigla que representa a comunidade homossexual vem sofrendo alterações ao longo dos últimos anos. Na 
década de oitenta se restringia a GLS (Gays, lésbicas e simpatizantes) até a mais atual, LGBTQIA+ (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexo, assexuais e toda uma pluralidade de possibilidades 
de identidades de gênero e/ou sexuais). Ao longo do texto, intencionalmente, há mudanças na nomenclatura, 
para representar o momento histórico que está sendo abordado.
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IV semana rainbow da UFJF online – experiências e análise dos resultados

LGBTQIA+ tourism: relationship between hospitality and social iv rainbow 
week of UFJF online - experiences and analysis of results

Juiz de Fora (MG) tem um histórico de eventos LGBT que passaram a fazer parte da agenda cultural da cidade 
desde 1977, quando foi criado o concurso de beleza que elege o mais belo artista transformista do Brasil, Miss 
Brasil Gay. Muito antes de se falar em “turismo LGBT”, a cidade do interior de Minas Gerais (atualmente com 
população em torno de 600.000 pessoas, segundo estimativa do IBGE, 2020) já recebia um grande fluxo 
de turistas que a visitavam no terceiro fim de semana de agosto. Com o passar dos anos, o referido evento 
ganha projeção, inclusive internacional, com a presença de artistas e convidados, importantes representantes 
da cena cultural brasileiro. A cobertura jornalística destaca o grande número de visitantes com repercussão 
positiva bastante expressiva na economia e nos produtos e serviços ligados à atividade turística.

Com o passar dos anos, uma série de outros eventos e ações culturais passaram a fazer parte desse calendário 
LGBT, o que levou a cidade ser reconhecida, inclusive por autores importantes como James Green e João Silvé-
rio Trevisan, como a “capital gay do Brasil”. Entre os eventos de maior envergadura, deve-se destacar o já citado 
Miss Brasil Gay (que em 2020, iria para sua 40ª edição), o Rainbow Fest, evento coordenado pelo Movimento 
Gay de Minas (MGM), que acontece há 21 anos, sendo responsável pela parada do orgulho LGBT (suspensa 
desde 2013) e também por um festival cultural gratuito, que ocupa a região central da cidade, além de uma 
série de eventos independentes que acontecem simultaneamente, concentrados na segunda quinzena de 
agosto.

40 anos após a primeira edição do Miss Brasil Gay, a Universidade Federal de Juiz de Fora, através de um pro-
jeto de extensão universitária denominado “identidades, cidadania e inclusão: IV Semana Rainbow da UFJF”, 
passa a desenvolver uma série de ações de educação, cultura e arte, totalmente gratuitas, destinadas, em um 
primeiro momento à comunidade acadêmica mas que também passa a incluir e sensibilizar a população 
local e os turistas. 

Deve-se destacar que, como uma autarquia, instituição de ensino público gratuita, a UFJF tem papel funda-
mental no desenvolvimento regional, no que tange a educação, mas também aos aspectos culturais e eco-
nômicos, cumprindo seu papel maior de catalisar e fomentador das diversas áreas do conhecimento e do 
desenvolvimento regional.

Em 2017, as ações do projeto foram ainda tímidas, se resumindo a nove, entre show, conferências, exposição 
de artes visuais, exibição de filmes e rodas de conversa, além de suporte financeiro e logístico para a realização 
do Miss Brasil Gay, quando tivemos a oportunidade de contratar a cantora Jane di Castro e o cantor Jaloo.
Em 2018, já pode se perceber um salto qualiquantitativo, aumentando exponencialmente o número de ativi-
dades, com uma participação cada vez maior de artistas locais, além de conferências, show de drags queens, 
mercado de produtos alternativos, conferências, show da cantora “Linn da Quebrada”, lançamento de livro 
com a presença do escritor João Silvério Trevisan e a exibição da exposição “Plural”, em parceria com o Museu 
da Diversidade de São Paulo.

Em 2019, o evento ganha ainda maior visibilidade e duração, se estendendo por 18 dias, com uma agenda 
que incluiu exibição de filmes (em parceria com o Festival de cinema LGBTQI+ DIGO, de Goiânia), a mostra da 
trilogia cinematográfica do diretor franco-inglês Antony Hickling, rodas de conversa e a realização da primeira 
edição do “Festival Multicores”, um dia inteiro de apresentações artísticas, praça de alimentação, mercado al-
ternativo e rodas de conversa sobre os mais diferentes temas, que contou exclusivamente com a apresentação 
de artistas locais.

Histórico do Projeto



Porém, em 2020, com a pandemia de coronavírus, assim como aconteceu com uma série de projetos, em um 
primeiro momento, optamos pelo cancelamento do evento, não conseguindo elaborar um escopo a ser desen-
volvido de maneira virtual, ainda sem o apoio financeiro de empresas patrocinadoras. A UFJF suspendeu todas 
as atividades presenciais em 17 de março e ainda não havia ocorrido nem a seleção de bolsistas, etapa funda-
mental para a realização do projeto. Passados os primeiros momentos de indecisão, uma pequena equipe se 
formou e optou por fazer o evento online, mesmo diante de tantas adversidades. A primeira dificuldade - e 
maior delas - foi, sem dúvidas, como “fazer um evento online, com recursos financeiros escassos, em meio a um 
problema mundial de saúde pública”. Após a avaliação pela equipe organizadora, definiu-se que não seriam 
comercializadas cotas de patrocínio, pois o momento não permitia. Além das questões já postas, ainda houve 
muita discussão em torno das críticas que a ação poderia receber por estar promovendo educação, cultura 
e arte LGBT, em um momento que todo mundo estava voltado exclusivamente para as questões ligadas ao 
COVID-19, não sendo o momento ideal para se promover qualquer tipo de manifestação cultural.

Vencidas essas etapas de produção, em uma análise resumida, podemos elencar os seguintes resultados: foram 
colocados no ar um total de 07 (sete) programas online, com 02 horas de duração, em um total de mais de 14 
horas de programação AO VIVO. Houve mais de 50 convidades, de várias cidades do país e, inclusive do exterior, 
uma vez que a conferência de abertura foi ministrada pelo jornalista americano, James Green; O programa foi 
assistido em todas as regiões do Brasil, havendo também internautas nos EUA, França, Austrália, Reino Unido, 
Coréia do Sul, por exemplo. Verificamos o aumento de 80% no total de seguidores das redes sociais, com mais 
de 1200 visitas ao site oficial do evento; O canal do YouTube do projeto, lançado exclusivamente para esses 
eventos, possui hoje mais de 400 inscritos.
 
Foram investidos 10 (dez) mil reais em premiação: concurso fotográfico, produção, audiovisual e projetos sociais 
e/ou culturais), tendo sido recebidos 59 projetos, com 30 aprovados em prêmios que variaram de 200,00 a 
500,00 por projeto. Através de uma campanha de doação de alimentos, foram distribuídas 80 cestas básicas 
associações que atendem à população LGBTQIA+ em situação de rua ou portadores do vírus HIV. Como incen-
tivo à participação de discentes, foram distribuídos uma média de 150 certificados de participação estudantil. 
O projeto contou com o apoio de 08 (oito) bolsistas, de diferentes cursos, que trabalharam diretamente na 
realização das atividades: produção, roteiro, gestão de redes sociais, apresentação, artes gráficas, locução e 
assessoria de imprensa.

À guisa das considerações finais, alguns pontos precisam ser discutidos. O primeiro deles, indubitavelmente, 
é a necessidade do “saber-fazer”. Com a pandemia tornou-se obrigatório para a comunidade LGBTQIA+ rever, 
(re)descobrir, (re)ocupar os diversos espaços de sociabilização, de resistência e de visibilidade. Em meados de 
março, fomos movidas/os/es pela necessidade do fazer – o que continua sendo fundamental! O segundo ponto, 
é a possibilidade de aprendizado que a realização do evento nos proporcionou. Para além do aprendizado 
constante que é trabalhar em torno e em favor das questões LGBTQIA+, houve também o aprendizado de 
como se fazer um evento on-line, que pode ser uma característica dos eventos e do turismo nos próximos anos. 
O outro desafio foi manter o projeto em um momento de dificuldades financeiras, e sem podermos contar 
com o patrocínio de empresas parceiras mas, em contrapartida, o projeto recebeu o apoio institucional de 
diversas empresas, entidades e associações.

Deve-se ressaltar que o mercado do turismo se desenvolve a partir de criatividade, boas ideias a custos bem 
planejados - e foi o que o projeto se propôs a fazer. Por fim, o crescimento do projeto. Em meio a uma pande-
mia, conseguir produzir 14 horas de conteúdo relacionado à comunidade LGBTQIA+, para um público que se 
encontrava em diferentes cidades, regiões e, até mesmo, em outros países, deve ser observado como um dos 
pontos positivos desse “novo (a)normal” remoto, online e/ou virtual.

As “efervescências” LGBTQIA+ existem para dar visibilidade às questões de gênero, sexualidade e para as di-
versas identidades sexuais e/ou de gênero, como “espaço” para a compreensão destes sujeitos em sociedade, 
minimizando, por conseguinte, possíveis impactos em suas vidas (discriminação, agressão, assédio) e outras 
diversas formas de violências físicas, simbólicas e institucionais. Assim, o projeto de extensão “Identidades, 
Cidadania e Inclusão LGBTTIQ+: Semana Rainbow da UFJF” (online), se configura como mecanismo necessário, 
pois permite a participação da comunidade local e turistas, em atividades de cunho social, ampliando as pos-
sibilidades de apreensão de conhecimento, de senso de cidadania, ao mesmo tempo em que fomenta novas 
formas de pesquisar, analisar e compreender o ambiente e as dinâmicas sociais.
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Há algumas décadas a sociedade convive com a arte Drag através de programa de TV, sendo representada na 
maioria das vezes de forma disfarçada através de personagens caricatos. Um dos personagens Drag mais em-
blemáticos foi Vera Verão, que marcou presença no programa “A Praça é Nossa” transmitido pela emissora SBT 
por muitos anos. Outros nomes de Drag Queens também marcam a memória da sociedade brasileira, como 
Rogéria, Nani People, a humorista Raimunda, Elke Maravilha, e o maquiador e ex-BBB Dicesar. No entanto, fora 
do universo televisivo, a arte Drag era considerada marginal devido à sua incompreensão pela sociedade.
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O mundo Drag: sua motivação, os valores da arte, resistência e desconstrução

The world of Drag: its motivation, the values of art, resistance and 
deconstruction

Introdução

Mas essa relação vem se alterando com o passar do tempo e a arte Drag vem ganhando cada vez mais espaço 
nos dias atuais, e isso tem grande contribuição do reality show RuPaul’s Drag Race, que estrou como web show 
em 2009 e conquistou espaço na TV e plataformas de streaming ao redor do mundo, originando spin-off nos 
países do Reino Unido em 2018, e no ano de 2019 no Canadá e Holanda. Sendo o programa responsável pela 
popularização da arte Drag e garantindo seu espaço perante a sociedade. O entretenimento oferecido pelo 
show de TV permitiu que o tema entrasse nas casas das famílias quebrando tabus, além de incentivar que 
novas pessoas ingressem nessa comunidade, sendo dois exemplos brasileiros as Drag Queens Pablo Vittar e 
Glória Groove.

Escolhemos estudar esse grupo social em razão de já sermos apreciadores da arte, com objetivo de compre-
ender melhor a comunidade, as motivações que levaram os entrevistados a iniciar a arte Drag, como ocorreu 
a composição de seus personagens e a forma que o diálogo entre os entrevistados e os personagens Drag se 
estabelece, a partir da seguinte questão problema: “Qual razão motiva a pessoa a criar uma personagem Drag 
Queen?”

Para responder à pergunta realizamos exercício de base etnográfica, adotando os preceitos do método etno-
gráfico estudados e desenvolvidos na disciplina de Estudos Antropológicos do Turismo, no curso de Graduação 
em Turismo na Universidade Federal Fluminense (UFF). Sendo eleito grupo de alunos da UFF que se montam 
em Drag como objeto de nosso estudo.

Para o desenvolvimento da pesquisa adotamos como base metodológica as obras Argonautas do Pacífico 
Ocidental, de Bronislaw Malinowski, e Observando o Familiar, de Gilberto Velho. E como base teórica usamos 
os textos trabalhados em aula, a saber: Você tem Cultura?, de Roberto da Matta; O que é Etnocentrismo, de 
Everaldo P. Guimarães Rocha e Cultura: um conceito antropológico, de Roque Laraia.

Para compor o grupo estudado, publicamos no grupo de Facebook “UFF NITERÓI” no dia 29 de outubro de 
2019 falando sobre o trabalho e perguntando se havia alunos da UFF que fazem Drag dispostos a nos dar en-
trevista para a construção do nosso trabalho.

Realizamos quatro entrevistas semiestruturadas no dia 06 de novembro de 2019, composta por 22 perguntas, 
deixando os entrevistados livres para se prolongar nas respostas com objetivo de compreender melhor o grupo 
social estudado, e desconstruir pré-conceitos sobre o cenário Drag.

Como nós já possuíamos alguma familiaridade com o universo Drag, tendo em vista que assistimos pelo menos 
a uma temporada do reality show já mencionado, tendo assim algum conceito inicial, para não comprometer 
os resultados da pesquisa, adotamos o conceito de Velho (1978, p. 36) que consiste em tomar um distancia-
mento mínimo a fim de garantir objetividade ao trabalho, sendo preciso olharmos a realidade com olhos 
imparciais, evitando assim, envolvimentos que prejudiquem o desfecho.

Recorremos ainda à ideia de Da Matta (apud Velho, 1978, p. 37) de “transformar o “exótico em familiar e o 
familiar em exótico”, uma vez que foi preciso nos distanciar do grupo estudado para não contaminarmos os 
resultados.

Ainda precisamos criar alguma tecnologia, conforme Malinovski (1997, p. 20) para obtermos respostas quando 
percebíamos que os entrevistados se furtavam de responder às nossas perguntas, sendo preciso encontrar 
outras formas para ter nossos questionamentos respondidos.

Metodologia



Entrevistamos quatros alunos da UFF, três ainda cursando graduação, e um já formado e participando de pro-
cesso seletivo para programa de Mestrado na UFF. Sendo o primeiro entrevistado, que chamamos de F., aluno 
do curso de turismo, com 20 anos ao tempo da entrevista. Ele dava vida à personagem Gernandonna há pouco 
mais de um ano.

O segundo entrevistado, que chamamos de A., tinha 24 anos, é estudante te pedagogia e batizou sua Drag com 
o nome de Zâmbia, tendo se montado pela primeira vez em agosto de 2018. Zâmbia pertence à casa Escola de 
Tragédias, que também acolhe a nossa terceira entrevistada, que é mulher cis e chamamos de C., ela também 
tinha 24 anos, dando vida à personagem Pales Tiny, se apresenta na forma de mulher barbada desde outubro 
de 2018, sendo ela a entrevistada formada em relações internacionais e candidata ao mestrado em história, 
ambos pela UFF.

Chamamos o quarto entrevistado por V., tinha 28 anos, ele é formado em economia e cursa psicologia na UFF. 
Ele dá vida à Drag Queen Daisy Dolphin desde 2014.

Os quatro entrevistados se identificaram cis gênero, todos pertencentes à comunidade LGBTQIA+, sendo os do 
gênero masculino homossexuais e a candidata do gênero feminino bissexual.
Ao analisar o teor das entrevistas pudemos observar que muitas das respostas obtidas são semelhantes. Todos 
responderam que foram inspirados pelo reality show RuPaul’s Drag Race para se montar em Drag Queen pela 
primeira vez. Também que encontraram em suas Drags o meio para expressar emoções e sentimentos que não 
conseguiam sendo eles próprios.

Diante dos relatos dos entrevistados, podemos atribuir que suas personagens Drags funcionam como seus 
alter egos, onde os entrevistados se sentem livres para ser quem são na mais pura essência quando estão carac-
terizados por suas Drag Queens. Fazer e falar tudo o que não conseguem ou não têm coragem normalmente.

Da mesma forma, todos os entrevistados responderam que desejam transmitir alguma mensagem em suas 
performances, que elas não se restringem ao mero entretenimento vazio. E que os entrevistados não possuem 
personalidades inteiramente separadas de suas Drags, eles têm características de sua Drag, e as Drags tem ca-
racterísticas dos entrevistados. Não são pessoas distintas, mas também não são uma só, havendo uma mescla.
F. relatou encontrar na Drag força para lutar contra padrões e preconceitos que não conseguiria normalmente, 
pois ela se mostra forte, capaz de fazer mais. A Drag traz confiança para F. enquanto pessoa.

Nenhum dos entrevistados homens relataram se sentir mulher quando estão montados. Eles não veem a Drag 
Queen como representação de uma mulher. A. relata que muitas pessoas não entendem que não existe uma 
estética correta para o Drag, e que não há obrigatoriedade em se vestir e maquiar para parecer feminina. Pois a 
arte Drag é completamente diversa e complexa, não há um gênero a ser seguido, podendo ser completamente 
desconstruído e reformulado. Nesse sentido, Da Matta (1981, p. 2) “O problema é que sempre que nos aproxi-
mamos de alguma forma de comportamento e de pensamento diferente, tendemos a classificar a diferença 
hierarquicamente, que é uma: forma de exclui-la”. Explicando a ignorância da sociedade com o universo Drag.

Sobre as Entrevistas e Percepções

Os entrevistados relataram observar que há preconceito contra mulheres que fazem Drag por parte dos homens, 
que se sentem superiores, havendo desqualificação. Denotando o etnocentrismo causado pelo choque cultu-
ral onde a diferença entre determinados grupos causa estranheza, conforme as palavras de Everardo Rocha 
(1984, p. 7) assim fala: “O etnocentrismo passa exatamente por um julgamento do valor da cultura do “outro”, 
pois há muito machismo e misoginia no meio gay, inclusive com os gays afeminados.
Os entrevistados relataram que no seu meio social próximo, todos sabem sobre suas Drags, não havendo estra-
nhamento da parte de ninguém. Que os preconceitos sofridos pelos entrevistados ocorreram em razão de sua 
sexualidade apenas.

 
A partir das entrevistas, pudemos observar que o mundo Drag é muito mais difuso e profundo do que é trans-
mitido pela mídia. Que o reality show RuPaul’s Drag Race foi um importante veículo da Cultura Drag, levando 
em conta que foi o nosso primeiro contato efetivo com a arte, bem como dos entrevistados. Mas é notório 
que a visão passada no programa é padronizada e limitada quando comparada com à extensão do que é na 
realidade, sendo alvo de críticas.

Entendemos que há necessidade em se criar espaço para os diferentes estilos e estéticas Drags para que não 
se tenha uma visão equivocada sobre essa arte, uma visão que parte de nós tínhamos antes do estudo, e que 
foi desconstruída.

Observamos ainda que existem poucas mulheres dentro do mundo Drag, em razão de ser uma arte vista no 
pensamento etnocêntrico como “homens se vestindo de mulher” a representatividade do sexo feminino no 
meio ainda é limitada. É imprescindível que se tenha uma expansão da adoção das mulheres na arte Drag, 
sendo um fator importante para a libertação de pensamentos pré-atribuídos por parte da população e forma 
de quebrar padrões. Os entrevistados concordam entre si da necessidade de empoderamento por parte das 
mulheres pois não há regras sobre quem pode fazer.
Acreditamos que Drag seja uma arte ainda desmerecida, levando em conta sua complexidade. E nós expan-
dimos nossos horizontes, a palavra “Drag” é ampliada e expandida, se tornando sinônimo de arte, resistência e 
desconstrução. Uma arte marginalizada, torna-se canal para ser o que você quiser ser. Considerada como uma 
terapia para os entrevistados, concluímos que Drag é uma forma de externalizar sentimentos, desejos, sonhos 
para o mundo. Respondendo à nossa pergunta inicial, podemos afirmar que as razões para se montar em Drag 
são diversas, mas sempre será uma forma de expressão e de liberdade, livre de gêneros.
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Terra da Divesidade

Paraísos naturais, cultura e agito. A Bahia é a terra da diversidade 
e espera você. Quer um fim de tarde perfeito? Ver o sol cair sobre 
a Baía de Todos-os-Santos à beira da piscina e com drinks espe-
ciais é uma ótima pedida. Hotéis no Centro Histórico de Salvador, 
bem perto de diversos museus, oferecem essa maravilhosa expe-
riência. 

Outro destino que vai te receber de braços abertos é Morro de São 
Paulo. A vila do arquipélago de Tinharé é conhecida pela beleza 
das praias e noites de agito, com ambiente de muita paquera. 
Agora, chegar ao Morro ficou mais fácil, com a oferta de voos em 
aviões de pequeno porte, partindo de Salvador. 

EmEm Porto Seguro, Trancoso é pura badalação! Famosa pelo mar 
de águas claras e falésias, atrai turistas e famosos de todo o 
mundo e é um destino pra lá de gay-friendly.  

Como não amar a Bahia? Vem pra cá, a gente ainda tem muito 
mais a oferecer! 

BAHIA

Semana da Diversidade da Bahia Foto: Carla Ornelas /GovBA

Olá! Bem-vindo ao Canopy by Hilton São Paulo
Jardins, hotel lifestyle que incentiva você a se
conectar com o que está acontecendo, e com o que
pode acontecer! Entrar para descobrir. Voltar para
participar. Hospedar para vivenciar. Assim nós
chegamos.

BemBem vindovindo aa umum novonovo conceitoconceito dede hotel.hotel.

SãoPaulo!
Hello,



As Bahias
e a 
Cozinha 
Mineira:
Um encontro formado na 
USP e que chegou ao 
Grammy Latino

Da História aos palcos com direito a nomeação 
ao Grammy Latino, uma das premiações mais 
importantes do mundo da música. Assim começa 
a trajetória de As Bahias e a Cozinha Mineira, uma 
das bandas que mais fazem sucesso no cenário 
alternativo da música brasileira. O encontro dos 
três amigos aconteceu pelo campus da USP – 
Universidade de São Paulo, onde o mineiro Rafael 
Acerbi, hétero cis, uniu-se, em 2011, com Raquel 
Virgínia, da periferia de São Paulo, e com Assucena 
Assucena, do sertão da Bahia, ambas mulheres 
trans. Apesar de se conhecerem desde 2011, a banda 
só surgiu em 2015.

“Todos nós sempre fomos ligados à música, mas 
nunca tínhamos pensado em profissionalizar logo 
de início quando nos conhecemos pelos corredores 
da USP. Após alguns meses, nos conhecendo melhor 
e nos interligando pelas mesmas paixões, iniciamos, 
de uma maneira bem despretensiosa, a cantarmos 
juntos até formar o trio”, relembra Rafael.

O sucesso que As Bahias e a Cozinha Mineira 
têm até hoje pode ser explicada pela diversidade 
encontrada nos três amigos: Raquel é uma mulher 
trans negra vinda da periferia de São Paulo, 
Assucena veio do sertão baiano e é judia, enquanto 

As Bahias e a Cozinha Mineira é um grupo formato 
por duas mulheres trans, Assucena Assucena e 

Raquel Virgínia, e pelo mineiro Rafael Acerbi.

Rafael é um mineiro criado por uma família Evangélica. 
A mistura de culturas representa, de forma perfeita, a 
pluralidade do Brasil.

“Desde que nos conhecemos, não nos desgrudamos 
mais. A banda tem um propósito de transformar a vida 
das pessoas através da arte e, por isso, procuramos 
mostrar o nosso trabalho para o maior número de 
público possível. Ao abordarmos, em nossa música, 
diversas realidades do nosso cotidiano, sabemos que 
conseguimos inspirar a todos que nos escutam. A 
banda mudou a nossa vida e, tenho certeza, que muda 

diariamente a vida de outras pessoas”, 
conta Assucena Assucena.

O ano de 2019 foi o mais marcante da 
carreira do grupo. Afinal, ser indicado ao 
Grammy Latino pela primeira vez com 
o álbum “Tarântula” é algo que revela o 
potencial da banda. No entanto, o sucesso 
não para por aí. As Bahias e a Cozinha 
Mineira receberam a segunda indicação, 
este ano, com o EP que gravaram durante 
o período da quarentena, intitulado 
“Enquanto Estamos Distantes”.

“É ainda mais marcante receber, pela 
segunda vez consecutiva, a indicação 
ao Grammy Latino agora por “Enquanto 
Estamos Distantes”. Gravamos esse álbum 
em plena quarentena, um momento muito 
difícil para todos nós. O intuito desse EP 
era levar o mínimo de leveza e conforto a 
cada pessoas, pois somos bombardeados 
todos os dias com notícias pesadas sobre a 
pandemia e outros assuntos. Então, tivemos 
a missão de gravar um EP de cinco músicas, 
cada um dentro de suas respectivas casas, 
com faixas que trouxessem um pouco 
de afago no coração de cada pessoa. E é 
justamente sobre delicadeza e leveza que 
nossas músicas retratam”, explica Raquel 
Virgínia.

O novo EP teve Rafael assumindo não 
só voz e guitarra, como de costume, mas 
também sua versão como produtor musical, 
sendo responsável pela criação, gravação e 
arranjos das canções inéditas e que foram 
finalizadas em 15 dias. O EP tem um projeto 
visual único e que chama a atenção de 
quem procura conhecê-lo melhor: todo o 
projeto visual foi feito por Patrick Ringon, um 
artista trans.

A causa LGBTI+ está presente em toda a 
trajetória da banda. O primeiro álbum de 
As Bahias e a Cozinha Mineira representa 
justamente a sociedade que o trio gostaria 
de ter. “ “Mulher” fala sobre o direito, 
obviamente, das mulheres, trans e de 
qualquer pessoa ser aquilo que deseja ser. 

Porque é isso que esperamos de uma sociedade: que saibamos viver 
com amor e respeito às diferenças. Por essa razão, é que a gente pede 
tanto por apoio e respeito em um mundo onde ainda, infelizmente, 
há preconceito. É de extrema importância unirmos forças e lutarmos 
por nossos espaços e direitos dentro dessa sociedade preconceituosa e 
machista”, afirma Assucena.

Quando tudo começou, nenhum dos três tinham noção do sucesso 
que poderiam fazer. Afinal, a música, apesar de sempre fazer parte 
da vida de cada um, não era algo que vislumbravam como carreira 
profissional. Até chegar nesse momento, não faltaram inspirações para 
eles.

“Somos um trio bem eclético, ouvimos de tudo mesmo. Vamos de 
Gal e Caetano a nomes importantes do pop, que são um verdadeiro 
sucesso, como Pabllo Vittar, Anitta, Luísa Sonza, Beyoncé, Billie Eilish, 
Rihanna e Rosalía, por exemplo. Há também tantos outros artistas 
de inúmeros gêneros incríveis do nosso país que nos inspiram, que 
é impossível não falar deles, como Linn da Quebrada, Jup do Bairro 
e Liniker, por exemplo. As Bahias e a Cozinha Mineira representam 
exatamente esse lado eclético que temos”, diz Rafael.

Apesar de um 2020 difícil e completo para todos, a nomeação, pela 
segunda vez ao Grammy Latino, representou um suspiro para a banda 
de que continuavam na direção certa de levar amor aos ouvidos das 
pessoas.

“Somos muito felizes por toda a recepção do público a nossa música. 
É sempre super positivo receber o carinho e o feedback de cada um. É 
uma nova era para todos nós, um novo momento. E a banda é realmente 
movidas a mudanças, estamos sempre em constantes transformações 
para agradar não só ao público, mas a nós mesmos”, finaliza Rafael.

O grupo foi indicado ao Grammy Latino no ano passado 
e também este ano, representando um grande marco na 
história da banda.



Greenberg (apud DANTO, 2006) cita que o modernismo tem como essência o uso dos métodos de uma disci-
plina, como meio de criticar a ela própria, todavia sem subvertê-la, a fim de restringi-la ainda mais na sua área 
de competência. Greenberg, em “Pintura Modernista”, escrito em 1960, a partir de uma leitura muito particular 
de Kant, defende que a “essência do modernismo [...] reside no uso de métodos característicos de uma disci-
plina para [...] entrincheirá-la mais firmemente em sua área de competência.” (GREENBERG, ano. 101-102). Para 
tornar compreensível esse pensamento, o crítico afirmou que a pintura, por exemplo, possuía como única e 
exclusiva a sua a planaridade. Para ele: “ [...]a cor era uma norma e um meio partilhado não só com o teatro, 
mas também com a escultura. Por ser a planaridade a única condição que a pintura não partilhava com ne-
nhuma outra arte, a pintura modernista se voltou para a planaridade e para nada mais. (ibidem p. 103). A Arte 
Pós-Moderna se opõe completamente ao entrincheiramento da arte proposto por Greemberg. A arte, agora, 
está disponível para o uso que os artistas a queiram dar, e não somente ao que, no modernismo, se considerava 
como arte “pura”. Era usual, até muito recentemente, a compreensão de que a arte tinha o seu devido lugar: as 
galerias, os museus. Hoje é normal a compreensão de que a arte é viva e não se restringe a nenhuma narrativa 
singular, nem a aparência que deve ter e/ou ao corpo que deve ocupar (DANTO, 2006).

Ao compreender a Arte Drag como Arte Pós-Moderna, é possível o estabelecimento de algumas interessan-
tes comparações. Não existe, por exemplo, um estilo definido na Arte Pós-Moderna, e essa característica fica 
evidenciada com clareza nos muitos segmentos da Arte Drag, como o Camp, que tem como essência a desor-
dem estilística e o culto ao espalhafatoso (SONTAG, 2018); o ClubKid, famoso no passado nova-iorquino pelo 
confronto teatral com as normas da moda (LAGE; SOUSA; KOLINSKI MACHADO, 2018); ou o Bondage, que ao 
longo dos anos se manteve como uma prática sexual marginalizada e um estilo diretamente relacionado a vio-
lência sexual, mas hoje é visto como uma identidade de vida e uma forma de expressão artística (MEDEIROS; 
COELHO, 2017). 

Através desses movimentos da Arte Pós-Moderna, percebemos que não houve uma criação de novas formas 
de fazer arte – nesse sentido, Danto considera que: “não existe essa coisa de estilo contemporâneo” (2006, p. 
18) – o que ocorreu foi uma apropriação dos símbolos e identidades previamente estabelecidos, conferindo-os 
novos sentidos e identidades (ibidem). Nossa hipótese é a de que a Arte Drag, tal como a entendemos ao ser 
apresentada e nos palcos, tvs, e internet, foi ressignificada nessa transição do moderno para o pós-moderno
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O devir drag na pós modernidade

To become drag in the post modernity

Introdução

A pesquisa foi iniciada fazendo-se um levantamento bibliográfico, que englobou monografias, dissertações e 
teses, bem como artigos, tanto acadêmicos, quanto jornalísticos. A proposta era adquirir um conhecimento 
básico primordial sobre a visão que as Drags tinham sobre si mesmas. Esse levantamento, e sua leitura crítica, 
foi fundamental para compor o referencial teórico necessário para efetuar uma pesquisa eficiente, livre de 
interpretações “calçadas” na visão generalizadora e estereotipada que ainda vigora em muitos meios sobre a 
Arte Drag(GIL, 2002, p. 51).

A netnografia foi outro método de pesquisa largamente utilizado, após percebemos que na atualidade a Arte 
Drag é muito difundida através do ambiente online, ocorrendo uma riqueza das trocas de conteúdo dentro 
desses espaços virtuais. A etnografia virtual conduz o pesquisador a se indagar sobre o que se sucede dentro 
das comunidades virtuais. Tal metodologia é alinhada a etnografia em seu exercício, por demandar uma parti-
cipação contínua dentro dos cenários virtuais, em estudo e objetivar obter conclusões acerca do funcionamen-
to dos coletivos em questão (GEBERA, 2008). Nas palavras de Kozinets “a netnografia foi desenvolvida para nos 
ajudar a entender o mundo dessas pessoas” (2014, p.10). 

A arte feita pela Drag na pós-modernidade passa pelo mesmo que todas as artes que confrontam os principais 
ideais retrógados da sociedade, sobretudos os ligados a Body Art. Aquilo que cobre o corpo-tela do artista Drag 
é um problema estético e metafisico. Assim como a Fontaine de Duchamp, uma performance Drag contraria 
a noção geral de que a arte está dentro de parâmetros preestabelecidos, mostrando um leque que perpassa 
vários tipos de arte – a música, a performance, a pintura, o teatro – gerando apenas uma, a Drag. 

Uma das peculiaridades da Arte Drag é ela se dar a partir de repertórios dissonantes. Quando um artista Drag 
faz parte de algum movimento artístico predecessor é muito comum que ele o traga para a sua Drag. Vê-se 
isso em expressões da Arte Drag como a Camp e a Drag GenderFuck, pois, ambas tiveram suas origens em 
movimentos contestadores de padrões sociais – o Camp e o GenderFuck, respectivamente, se tornaram causas 
identitárias. O Camp, por exemplo, já era postulado desde o livro Notes on Camp de Susan Sontag de 1966 
(SONTAG, 2018), ela compreendia o Camp como uma expressão de arte atrelada a “sensibilidade gay”, mas 
não como parte da comunidade GLS1 . O camp e a Drag, até mesmo na contemporaneidade, coexistem. E para 
Corley (2020), a Arte Drag amplia o poder combativo do Camp ao mesmo tempo que cria uma camada de 
atenção sobre a figura da Drag.

Portanto, podemos considerar, a partir de Hall (2020), em seu emblemático Identidade Cultural na Pós-Mo-
dernidade, que esses movimentos artísticos do qual os artistas Drag fazem parte constituem neles uma iden-
tidade, pois atrelado a estes, estão preceitos morais e sociais. Seguindo, não devemos deixar de pontuar que 
as múltiplas identidades que Hall identifica no sujeito da pós-moderno que vão além daquilo com o que 
indivíduo sente afinidade. As identidades estão atreladas a sua cor da pele, sexualidade, identidade de gênero, 
religião, cidadania, entre outras. Desse modo, vemos na contemporaneidade que

Procedimentos Metodológicos

Resultados

Conclusão

à medida que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade des-
concertante e cambiante de identidades possíveis, com as quais 
poderíamos nos identificar a cada uma delas – ao menos tempora-
riamente (HALL, 2020, p.9).



Assim como em qualquer outro indivíduo, as identidades pertencentes a cada Drag não são suprimidas pela 
arte, mas sim potencializadas de acordo com a proposta de cada artista. De tal modo, mesmo que usem um 
mesmo estilo de indumentária e maquiagem, característicos de cada expressão Drag, a identidade, na Arte 
Drag, vai muito além da sua indumentária e maquiagem. Sikora (2015, p. 10) considera que para entendermos 
a Arte Drag, temos que ponderar que cada artista é dotado de diversas identidades, uma bricolagem, que 
durante a performance se destacam e se contrapõem.

 A visualidade na Arte Drag objetiva contar uma história, ser simbólica de alguma forma para o seu espectador. 
Tudo aquilo que compõe o artista Drag figurativamente (indumentária, perucaria e maquiagem), define a iden-
tidade dela e como o gênero performado é lido externamente. Pois, o efeito do gênero está no modo como é 
feita a estilização do corpo e pelos atos mais mundanos, como andar e o mexer das mãos; afinal, como disse 
Butler, o gênero é uma performance normatizada (BUTLER, 2018). Não a toa a Arte Drag causa desconforto por 
retratar o “gênero oposto”, explicitando a sua fugacidade.

Combinada a essa estética generificada, o que também contribui para a identidade e expressão da Arte Drag 
como pertencente a pós-modernidade, é a sua linguagem. De acordo com as interações da Drag com o pú-
blico, ela reafirma quem é enquanto uma artista. Essa autoconstrução torna a identidade do artista Drag de-
masiadamente complexa de ser entendida, por sua multiplicidade e fragmentação. A identidade do artista 
e da Arte Drag está para muito além da sua indumentária, por exemplo. (SIKORA, 2015). Nesse viés, Bulman 
afirma que a “drag is concerned primerily with one’s own identity, only secondarily with one’s clothes” (2008, 
p. 29). A natureza da Drag é individual(ista), pois ela segue uma linha baseada no improviso e sua “identidade” 
se adequa ao seu público. Muito raramente, o artista Drag insistirá em algo torpe, se isto estiver causando de-
sinteresse no público. De acordo com o amadurecimento da Drag, ela vai se adaptando àquilo que afeta o seu 
espectador da maneira objetivada. 

A visão do gênero trazida por Butler (2018) em “Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão”, ajuda na com-
preensão de que a performance na Ate Drag potencializa aquilo que performamos cotidianamente. E, apesar 
de se tratar de uma arte individual(ista), a Drag não pode ser analisada de forma individual, pois o seu papel 
artístico e de gênero é construído dento de uma comunidade marginalizada, a LGBTI+. A Drag é uma fuga das 
amarras sociais e não apenas uma definição, por conseguinte, é uma arte que nos confronta com as normas 
que não percebemos estar seguindo, como disse Rupaul Charles “All Born Naked in the Rest is Drag”2 .

Visto isso, reafirmamos que, analogamente a identidade de qualquer indivíduo pós-moderno que é (re)cons-
truída e (re)afirmadas todos os dias nos espaços que frequenta, na Arte Drag a identidade também é fluida, 
entretanto sua construção depende das suas interações e discursos. Os fatores que constroem a identidade do 
artista Drag por vezes são invisíveis, mas juntos constroem a identidade fluida e completa que vemos em cada 
artista Drag. 

 

1 “GLS” é o termo originário para o LGBTI que é usado na atualidade, com significado de “Gays, Lésbicas e Simpatizantes”, GLS é excludente 
para com as outras identidades do movimento LGBTI, como também inclui aqueles que não são pertencentes e apenas “toleram”.

2  Frase emblemática do single “Born Naked” de Rupaul Charles, escrito por ele e Lucian Piane, esta música faz parte do álbum também 
nomeado “Born Naked”, lançado em 2014 pela gravadora RuCo Inc.
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Argentina participa 
neste prestigioso 
encontro de Turismo 
LGBT no contexto da 
recente reabertura de 

suas fronteiras. Nesta primeira etapa, 
a entrada ao nosso país é para os 
viajantes nativos e/ou residentes do 
Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai e 
Bolívia, que só poderão viajar via 
aérea e permanecer na Cidade 
Autônoma de Buenos Aires e na área 
metropolitana. É importante 
mencionar que para entrar no país, os 
turistas deverão apresentar a 
Declaração Jurada Electrónica (DDJJ) 
(Termo de Compromisso) dentro das 
48 horas anteriores ao embarque, 
teste PCR negativo realizado até 72 
horas antes e um seguro médico que 
inclua internação e isolamento por 
COVID-19.

E além do mais, entre outras boas 
notícias que envolvem o turismo 
argentino, é notável a competitividade 
cambiária que o país oferece a seus 
visitantes. Nesta primeira etapa em que 
só é permitido percorrer Buenos Aires, 
é possível comprar bolsas de design por 
menos de 30 dólares, camiseta estilo 
chic por 7 ou brilhar sob o sol com um 
chapéu de palha por apenas 6. Para 
quem gosta do Tango, por 15 dólares é 
possível ter uma aula particular de 
tango e ser um especialista no 2x4! E, 
além disso, por 10 dólares você pode 
comer com seu parceiro na melhor 
churrascaria de Palermo! A lista é 
interminável, mas o mais destacável é 
que a Argentina oferece o que tem de 
melhor e ao alcance de todos.

Sem dúvidas o nosso país é um dos 
destinos mais atraentes para os 

viajantes LGBT, dentro da oferta 
global atual para os turistas desse 
coletivo. As razões são muitas: a 
natureza, a cultura, a oferta 
gastronômica e caminhos do vinho. 
No entanto devemos destacar o 
papel pioneiro na região com mais 
de uma década de trabalho em 
conjunto do setor público e 
privado constante na promoção dos 
seus destinos e oferta, em cada um 
dos mercados internacionais 
prioritários para o nosso país, junto 
com uma história de conquistas 
em termos legislativos  que 
igualaram os direitos do coletivo 
LGBT.

Desde 2005 o nosso país começou a 
trabalhar nos principais mercados 
turísticos do mundo no posiciona-
mento da Argentina como um 
destino que recebe de braços 
abertos os viajantes do coletivo 
LGBT, fundamentalmente 
promovendo a cidade de Buenos 
Aires nessa época, primeira e única 
cidade da América Latina em 
promulgar uma lei de União Civil 
para pessoas do mesmo sexo. A 
partir de 2010, com a lei de 
Matrimônio Igualitário de alcance 
federal, e de 2012, com a Lei de 
Identidade de Gênero, não só 
promovemos nossos destinos na 
forma tradicional, mas também 
acompanhamos com fatos que 

mudavam a vida de quem reside em 
nosso país, estendendo nossos novos 
direitos civis a cada turista que 
pisasse o solo argentino sem 
distinção de orientação sexual.

Nosso país foi o primeiro da América 
Latina, 10° a nível global, e 2° depois 
do Canadá em todo o território 
americano em reconhecer estes 
direitos para quem habita e para 
quem nos visita. 

A Argentina demonstrou por mais de 

dez anos, um grande compromisso 
com a comunidade LGBT, sendo 
modelo de país líder internacional na 
promoção de seu território como um 
destino turístico, tanto para a 
comunidade local e internacional, 
graças às suas leis, ao respeito e à 
segurança no segmento.

A



CORAL 
CÂMARA LGBT DO BRASIL

Da diversidade fez-se a afinação, da união de diferentes vozes fez-se uma luta! O Coral Câmara LGBT do 

Brasil é uma das criações mais importantes do Maestro Ettore Verissimo, ator, vocal coach, cantor e diretor 

de musicais premiados no Brasil que, em 2018, decidiu presentear a comunidade LGBTQIA+ com um pouco de 

seu tempo, culminando no premiado grupo musical. “Foi ao lado da diretora cênica Bruna Dias e do produtor 

Gabriel Rajão que decidimos apresentar à Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil um projeto de coral, 

que a princípio era somente uma maneira de auxiliar a comunidade a envolver-se cada vez mais com a cultura 

da música e com o canto em grupo. Aos poucos fomos entendendo que nossas ações eram históricas e que 

estávamos formando uma comunidade ativa e forte que utilizava a música para estreitar relações de amizade, 

profissionais e até familiares, direitos que tantas vezes nos são negados pela sociedade heteronormativa”, explica 

o maestro Ettore Verissmo. Depois de um tempo o Coral recebeu também o brilhantismo do pianista Gabriel 

Fabbri, braço direito do maestro. 

A história do Grupo conta com momentos 

emocionantes, como a primeira apresentação 

no Vale do Anhangabaú, na famosa “feirinha da 

Parada LGBT”, ou feirinha da Diversidade, como 

é conhecida. Centenas de presentes estavam 

reunidos para assistir os tradicionais shows de 

drags e músicos reconhecidos e um grupo ainda 

ansioso, mas já preparado, chegou coberto de 

fortes maquiagens e cílios postiços para uma 

série de três músicas que incluíam Lady Gaga e 

Valeska Popozuda. 

Houve também uma inesquecível 

apresentação de Dia das Mães no Centro de 

Cultura Laura Vermont, quando mães de LGBTS 

na plateia desabaram no choro não somente 

pela lembrança da querida Laura, assassinada 

brutalmente em 2015, mas também pelas 

próprias histórias dos coralistas, que distribuíram flores 

às mães presentes e às Mães pela Diversidade, buscando 

nos corações as histórias pessoais de superação de um 

lado e outro. “Foi difícil cantar com o choro derramado nas 

gargantas, com todos os desafios superados pelos LGBTS 

desde a infância, com a descoberta da própria identidade 

e a realização de que o preconceito é real e dói”, diz Gabriel 

Rajão, produtor do Coral. 

Esse preconceito veio também na forma do pouco apoio 

disponível. Foram diversos locais de ensaio até finalmente 

a união perfeita entre o Coral Câmara LGBT do Brasil e o 

Museu da Diversidade, casa fixa deste grupo formado por 

passarinhos de toda a cor e gente de toda a cor, como bem 

diz uma das canções do repertório. 

Mas a cada palco, a cada nova canção ou apresentação 

um pouquinho do medo e do armário ia se esvaindo, 

colocando o coral um passo mais próximo das grandes 

corporações diversas. Foram apresentações para grupos 

como a gigante da publicidade VMLY & R, grupo Unimed, 

Metrô de São Paulo e diversos outros. Com o empenho do 

grupo foi vencido o processo do PROAC LGBT em 2018, 

permitindo uma maior profissionalização do time com 

camisetas, partituras e compensação, pelo menos em 

parte, para os profissionais até então voluntários. 

Em 2020, com a pandemia, o Coral Câmara LGBT do 

Brasil mais uma vez se reinventou, iniciando ensaios 

online e criando vídeos-arte editados por Du Herrera que 

conquistaram o público nacional (sendo transmitido pela 

Parada de São Paulo e ilustrando matéria no Fantástico, 

principal programa jornalístico da Rede Globo) e até 

internacional, com a transmissão durante a World Pride 

Parade Online ao lado de artistas renomados como Pabllo 

Vittar. 

Agora o Coral se prepara para vôos mais altos, na esperança 

de que a pandemia seja superada e o caminho não seja 

interrompido. Em parceria com o Coral LGBT de Barcelona 

e de Baltimore prepara uma novidade ainda secreta para 

o ano de 2021, mas que com certeza honrará o alto padrão 

estabelecido pelo Maestro e sua trupe. Aguardem! 
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