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Introdução

Este  trabalho é uma tentativa inicial de organizar 
alguns  pensamentos  acerca  dos  discursos  e  das 
práticas  relacionados  à  identidade  heterossexual 
masculina de estrangeiros (gringos)  auto-identificados 
como  “turistas  sexuais”  (mongers).  Analiso  os 
anglofalantes que mantêm presença constante na zona 
de contato  (Pratt, 1999) formada pela cidade do Rio de 
Janeiro, particularmente a zona sul: uma região urbana 
onde  brasileiros  e  estrangeiros  de  diversas 
procedências  se  encontram  e  negociam  identidades 
atravessadas por variados marcadores de diferença, e 
que é simultaneamente entendida,  na imprensa e na 
cultura  popular  brasileira,  como  região  moral 
fortemente marcada pelo turismo sexual.1

A  discussão  sobre  comportamentos  sexuais  e 
afetivos de homens estrangeiros em espaços brasileiros 
ainda  aparece  atrelada  a  fatores  macroestruturais, 
como  “raça”,  “gênero”  e  “colonialismo”.  Os  poucos 
autores  que  tentam  desconstruir  esses  conceitos2 
tendem a lidar com a masculinidade estrangeira como 

** Professor Adjunto do Departamento de Antropologia, UFRJ – 
Macaé. E-mail: macunaima30@yahoo.com.br
1 Para  mais  informações  sobre  Copacabana  como  região 
moral, ver Gaspar (1984).
2 Ver o excelente trabalho de Adriana Piscitelli sobre turismo 
sexual masculino no Ceará (2001).
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se fosse algo estável  no contexto do contato cultural 
para com o Brasil.

Neste  artigo,  inspiro-me no trabalho de Piscitelli 
(2010) sobre estrangeiras turistas sexuais no nordeste 
brasileiro.  A  autora  entende  que  os  privilégios 
estruturais associados aos estatutos econômico, racial 
e  nacional  de  mulheres  estrangeiras  no  Brasil  são 
desestabilizados no decorrer do tempo quando elas se 
transformam em migrantes:

No processo de abandonar o estatuto de turistas, 
a fluidez dos intercâmbios sexuais e econômicos 
desaparece, com particular crueldade no caso das 
mulheres  mais  velhas,  para  quem  a 
reconfiguração  dos  códigos  de  gênero 
desequilibra os privilégios de que anteriormente 
dispunham (Piscitelli, 2010:1).

Nesse  sentido,  pergunto  se  ocorre  um processo 
semelhante (por vias diferentes) entre estrangeiros que 
perfomatizam um tipo de masculinidade rotulado como 
“turismo sexual”, na medida em que esses homens têm 
uma presença mais permanente no Rio de Janeiro. Ao 
longo do processo de abandono do estatuto de turista 
(ou de novato), aparentemente, esses homens adotam 
comportamentos  entendidos  como  “mais  brasileiros” 
(percebidos  tanto  pelos  gringos quanto  por  seus 
interlocutores nativos), tentando proteger uma posição 
de  poder  descrita  como  “masculina”.  Diferente  das 
informantes de Piscitelli, os privilégios desses homens 
não “desaparecem”: eles descobrem que precisam se 
proteger contra  scams3 para realizar uma performance 
de masculinidade que eles entendem como adequada.

3 Scam significa  “fraude”  e  é  mais  usado  no  sentido  de 
“enganar ou trapacear alguém de tal maneira que ele perca 
suas posses” (Urban Dictionary, 2011).
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Para  esses  homens,  a  “fluidez  inicial  dos 
intercâmbios  sexuais  e  econômicos”  entre  eles  e  as 
mulheres  brasileiras  –  inicialmente  vista  de  forma 
positiva  –  parece  desvelar  “pequenas”  violências 
propícias para a exploração do estrangeiro, na medida 
em que, ao adquirir experiência no Brasil, ele passa da 
categoria  de  novato  para  a  de  veterano.  Os  fatores 
macroestruturais que pareciam garantir ao gringo certa 
superioridade  diante  da  masculinidade  brasileira 
acabam  sendo  revelados  como  insuficientes  nas 
disputas  cotidianas  no  campo  sexual  e  afetivo  de 
turismo e sexo em Copacabana. Como aponta Piscitelli 
(2001:14),  as  masculinidades  gringas  remetem  ao 
romanticismo  e  à  delicadeza,  características  que 
parecem  deixar  vulnerável  o  homem  estrangeiro 
sexualmente  ativo  em  Copacabana.  Em  face  das 
possibilidades  abertas  (e  fechadas),  segundo  uma 
compreensão  mais  profunda  e  ampla  das  categorias 
culturais cariocas, o veterano começa a modificar seu 
comportamento,  adotando  posições  masculinas  mais 
“fechadas” e taxadas como “mais brasileiras”.

Essa  transformação  é  perceptível  na  gíria  das 
prostitutas  copacabanenses,  observando e  analisando 
quais gringos são entendidos como “bons” e quais são 
rotulados  de  “fariseus”.  Ironicamente,  o 
comportamento  masculino  mais  rotulado  por  essas 
trabalhadoras  sexuais  –  “arrogante”,  “nojento”,  “sem 
respeito”  e  até  “imperialista”  –  é  o  do  veterano 
parcialmente  aculturado  às  realidades  cariocas.  Tal 
perspectiva contradiz o estereótipo apresentado pelos 
meios  de  comunicação  globalizados  sobre  a 
masculinidade estrangeira no Rio de Janeiro, que tende 
a situá-la como arrogante e “toda poderosa” por sua 
associação com as macroestruturas de poder.

Gringos e garotas
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O material  aqui  apresentado foi  levantado entre 
julho/setembro de  2002 e fevereiro/junho de  2003.  Os 
oito meses iniciais da pesquisa etnográfica de campo 
foram realizados em conjunto com minha esposa e co-
pesquisadora, Dra. Ana Paula da Silva, no bairro carioca 
de  Copacabana..  Esta  pesquisa  inicial  foi  completada 
com  outras  viagens  ao  campo  em  vários  momentos 
entre  2004 e  2009,  totalizando  cerca  de  10 meses 
adicionais  de  trabalho  de  campo.4 Os  dados  foram 
reforçados pela análise de mais de  2.000 depoimentos 
escritos por turistas sexuais assumidos,  recolhidos na 
internet,  e  73 entrevistas  informais  com  homens 
estrangeiros sexualmente ativos no Rio de Janeiro.

A maioria dos entrevistados está envolvida numa 
série de atividades que os deixam abertos à acusação 
de  serem “turistas  sexuais”  –categoria  aceita  por  22 
deles  –   e  “turistas  de  amor”  ou  monger.5 Seu 
comportamento  é  marcado pela  busca constante  por 
parceiras sexuais nos pontos de venda de sexo no Rio 
de Janeiro e, em particular, no bairro de Copacabana. É 

4 A  pesquisa  foi  feita  de  acordo  com  os  métodos  de 
participação/observação  delineados  por  Malinowski  (1935): 
um dos pesquisadores mulher brasileira, negra e jovem e o 
outro   estrangeiro  e  branco,  de  aparência  mais  velha.  A 
presença  como  casal  na  orla  de  Copacabana,  área  moral 
entendida  como  habitada  por  garotas  de  programa 
brasileiras,  frequentemente  afrodescendentes,  e  homens, 
habitualmente  estrangeiros,  em  busca  de  sexo 
comercializado (Gaspar, 1984), foi entendida como “típica” e 
esse  fato  ajudou  imensamente  na  inserção  dos 
pesquisadores nas redes sociais  que configuram o  turismo 
sexual  no  bairro.  Nenhum  dos  dois  pesquisadores  se 
envolveu  sexualmente  com  informantes  no  decorrer  da 
pesquisa.
5 Para  a  etimologia  do  termo  monger,  ver  Blanchette  & 
DaSilva (2005). O termo vem de whoremonger,  e remete ao 
cliente assíduo de prostitutas.
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importante notar que tal busca não significa que esses 
homens sejam necessariamente  clientes  pagantes de 
prostituição.

Como afirmamos em Blanchette e DaSilva  (2005), 
a categoria “turista sexual” necessita ser relativizada, 
pois é uma acusação que pode ser lançada a qualquer 
estrangeiro  visto  como  sexualmente  ativo  no  Brasil. 
Ademais,  não  existe  nenhuma  linha  clara  entre 
estrangeiros  que  “namoram”  brasileiras  em 
Copacabana e os que “pagam programas”, tampouco 
entre prostitutas, mulheres que “só namoram gringos” 
(Melo Rosa, 1999) e “brasileiras normais” (i.e., mulheres 
que,  presumivelmente,  não  namoram  buscando 
vantagens econômicas ou sociais).

Neste artigo, levo em conta principalmente os  24 
homens (dos  73 entrevistados) que mantêm presença 
consistente  na  cidade,  que  falam  um  pouco  de 
português  e  que  são rotulados  e  se  auto-rotulam de 
gringos –  uma  categoria  intersticial  que  remete  às 
considerações de Georg Simmel (1950) sobre o fremde , 
que é simultaneamente êmica e ética. Na sua acepção 
mais simples,  gringo pode ser qualquer estrangeiro no 
Brasil  e  não  deve  ser  pensado  como  categorização 
nacional ou racial.6

O  grupo  de  gringos estudado  é  composto  de 
homens entre  25 e  65 anos, quase todos profissionais 

6 Para maiores discussões sobre o que constitui um gringo no 
Brasil  –  a  palavra  não  é  um  sinônimo  para  “branco  e 
estadunidense”  –  ver  Blanchette  (2001,  2002  e  2005).  O 
termo  pode  ser  tomado  de  forma  ética  ou  êmica.  Como 
categoria nativa, é um rótulo brasileiro não pejorativo (mas 
certamente  não  complementar)  para  qualquer  estrangeiro 
cujo  sotaque  nativo  atrapalhe  sua  fluência  em português. 
Como categoria de análise,  remete a certo tipo de “outro” 
que se aproxime e esteja presente entre nós,  ao estilo  do 
“fremde” descrito por Simmel (1950). Os homens estudados 
aqui são gringos em ambos os sentidos da palavra.
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ou  trabalhadores  especializados  (operários  das 
indústrias de petróleo, aviação e telecomunicações são 
frequentes).  A  maioria  (18) se  auto-identifica  como 
“branco”,  minorias  “negras”  (5) e  “latinas”  (1).  Nem 
todos queriam falar de sua situação matrimonial, mas 
oito admitiram ter sido casados em algum momento da 
vida.  Oito  desses  homens  se  auto-rotulam  “turista 
sexual”, ou algum sinônimo.

A  questão  se  esses  homens  podem ou  não  ser 
qualificados  como  “imigrantes”  é  bastante  complexa 
(ver  Blanchette,  2001:33-40)  ().  Sua  inserção  e 
permanência  no  Brasil  é  problemática,  embora 
certamente não tão difícil  quanto a de brasileiros nos 
EUA ou na Europa.

O senso comum no Brasil classifica  gringos como 
turistas  e  não  como  imigrantes.7 Todavia,  esses 
supostos turistas frequentemente “acabam ficando” por 
anos ou fixam residência.  Outros  gringos se engajam 
numa  espécie  de  “imigração  pingue-pongue”, 
movendo-se constantemente entre o Brasil e seu país 
de  origem.  Em  estudo  anterior  (Blanchette, 
2001:19)sobre estrangeiros anglo-falantes,  pelo menos 
12 (talvez 22) dos 52 informantes tinham algum tipo de 
irregularidade  em  seus  vistos,  indicando  que  seu 
movimento  entre  seus  países  de  origem  e  o  Brasil 
estava  sujeito  a  sanções  por  parte  do  governo 
brasileiro.

Entre os gringos “turistas sexuais” aqui discutidos, 
pouco  mais  da  metade  (13) viaja  repetidamente  ao 
Brasil  e  mora no país  por períodos que variam entre 
uma semana e seis meses. Uma minoria significante (9) 
fixou residência na cidade. Seis desses nove residentes 

7 Para uma discussão mais nuançada de gringos como 
imigrantes e porque não são assim classificados, ver 
Blanchette, 2001: capítulos 1, 2 e 3; 2003;2005.
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são  imigrantes  irregulares  e  dois  são  cidadãos 
brasileiros naturalizados.

Entre  os  informantes,  se  observa o  padrão,   da 
“imigração sazonal”: o gringo mora seis meses no Rio 
de Janeiro “de férias”  e volta ao seu país  de origem 
para trabalhar  durante o restante do ano.  Tal  padrão 
oferece duas vantagens: em primeiro lugar, mantém o 
gringo nas restrições do visto de turismo estabelecidas 
pelo Governo Federal, que autoriza a presença contínua 
no Brasil  por seis meses em cada doze. Em segundo 
lugar,  a  migração  sazonal  também  permite  que  ele 
trabalhe em seu país, falando a sua língua de origem (e 
presumivelmente ganhando um salário melhor) para se 
manter  no  Brasil.  A  presunção  de  que  esse  grupo  é 
simplesmente composto de transnacionais merece ser 
questionada  :  a  grande  maioria  relata  ter  problemas 
para  visitar  o  Brasil  quando  quer  e  muitos  afirmam 
desejar  se estabelecer  como residentes no país,  mas 
sem possibilidade de fazê-lo. Nesse sentido, parte deles 
deveria ser qualificada como “imigrantes frustrados”.

Também  fiz  entrevistas  informais  e  não 
estruturadas  com  36  mulheres  que  trabalham  na 
prostituição em Copacabana e seis em casas no Centro 
que  costumam  ser  visitadas  por  estrangeiros.  Essas 
entrevistas  foram  recolhidas  durante  a 
observação/participação  nos  dois  bairros  entre  2002-
2009. É difícil situar os dados de vida dessas mulheres 
com exatidão, muitas vezes elas não querem responder 
a  determinadas  perguntas  (a  idade,  por  exemplo)  e 
evitam  responder  com  precisão  a  outras  (cor/raça). 
Todavia,  podemos  descrever  algumas  características 
gerais desse grupo: uma pequena maioria  (22) afirma 
ser  procedente  de  Rio  de  Janeiro,  geralmente  dos 
subúrbios  ou  das  cidades  satélites  (14).  Vinte  se 
descreve como morenas, 16 como louras ou brancas, e 
oito  como  mulatas  ou  negras  (os  números  não 
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combinam  com  o  total  de  entrevistadas,  pois  oito 
mulheres usaram múltiplos termos para se classificar e 
há indícios de que esse “deslizamento” da classificação 
de cor/raça é endêmica entre as trabalhadoras do sexo 
cariocas,  mais  um  recurso  manipulado  para  atrair  o 
cliente).8

Essas mulheres reportam ganhar de quatro a  15 
salários  mínimos  na  prostituição,  de  acordo  com  o 
tempo  gasto  no  ofício,  a  temporada,  o  ponto  e  sua 
performance individual em estabelecer as negociações 
com  os  clientes.  Todas  afirmam  ser  trabalhadoras 
livres9,  embora  duas  das  seis  informantes  do  Centro 
(que trabalham em locais fechados) também declarem 
pagar  parte  (não  especificada)  de  seus  ganhos  aos 
“donos  da  casa”.  As  informantes  de  Copacabana 
trabalham principalmente nos bares  e  nas  boates  da 
orla, particularmente na discoteca  Help  (antes de seu 
fechamento  em  2010),  nos  restaurantes  vizinhos  à 
discoteca  e  em  um  complexo  de  pequenos  bares  e 
clubes perto da Praça do Lido. A grande maioria delas 
aparenta  ter  entre  20 e  40 anos  (de  fato,  todas  se 
esforçam  para  ter  uma  aparência  jovem  e  muitas 
mentem  sobre  sua  idade),  embora  uma  minoria 
significativa (8)  aparente mais de 40 anos.

Turismo sexual como expressão de uma masculinidade 
gringa e dominante

8 Para maiores discussões sobre como as qualificações raciais 
utilizadas  no  Brasil  deslizam  contextualmente,  ver  Harris 
(1964).  Para  uma  discussão  desse  fenômeno  no  campo 
específico da prostituição e do turismo em Copacabana, ver 
Blanchette (2011).
9 A  “liberdade”  da  prostituta  é  um  discurso  contra-
hegemônico  articulado  por  essas  mulheres  contra  a  visão 
“senso  comum”,  repetida  pela  mídia,  da  prostituta  como 
escrava. Note-se que ser livre não é a mesma coisa que ser 
uma trabalhadora autônoma.
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O  trabalho  de  Julia  O’Connell  Davidson  tem 
contribuído para a percepção de que o  turista sexual 
hardcore (categoria  mais  ou  menos  equivalente  ao 
monger)  é  um  tipo  de  estrangeiro  qualitativamente 
diferente  dos  outros,  marcado  por  sua  “hostilidade 
sexual”,  por  ser  “agressivamente  heterossexista, 
profundamente  misógino  e  bem  racista”  (O’Connell 
Davidson,  2001:6-8).  De  acordo  com  a  autora,  esses 
homens vêem países do “terceiro mundo” como lugares 
corruptos e sem lei “onde ‘as leis naturais’ operam” e 
onde os homens brancos e civilizados podem largar “o 
fardo  da  ‘civilização’  do  Primeiro  Mundo”  sem 
abandonarem “todos os seus privilégios econômicos e 
políticos” (id.ib.:11).

Essa tipificação do “gringo mau”  –branco, racista, 
heterossexista  e  do  primeiro  mundo,  que  vem 
principalmente  para  explorar  as  moças  negras  e 
morenas  pobres  e  vulneráveis  no  Brasil  –  tem  sido 
amplamente reproduzida na literatura brasileira sobre o 
turismo sexual  (ver  Giacomini,  1995).  De acordo com 
essa descrição, a arrogância masculina e desrespeitosa 
do  “gringo mau”  é  originária  do  assim  chamado 
“primeiro mundo” e das “guerras de sexo” da América 
do  Norte  e  da  Europa  Ocidental.  Para  O’Connell 
Davidson, a atitude desse tipo de viajante é fruto da 
relativa  ascensão  da  mulheres  em  termos  do  poder 
socioeconômico e político em seus países  de origem. 
Desafiados  pelas  mulheres,  esses  homens  buscam 
recuperar  um  passado  imaginado  de  dominação 
masculina absoluta entendida como a ordem natural do 
gênero: 

As fantasias sobre o “Terceiro Mundo” como um 
espaço  mais  próximo  ao  “estado  de  natureza” 
têm  que  ser  entendidas  no  contexto  dessas 
ansiedades e insatisfações sobre a ordem política 
no  Ocidente.  Não  é  uma nostalgia  generalizada 
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que se volta para um passado mítico que informa 
os  desejos  desses  homens,  mas  um  desejo  de 
recuperar  poderes  muito  específicos.  Turistas 
sexuais hardcore... vêem a República Dominicana 
como um lugar corrupto e sem lei (“Não tem lei 
aqui”, afirmam), mas é simultaneamente descrita 
como  lugar  onde  “as  leis  naturais”  operam. 
Portanto,  os  homens  brancos  são  temidos, 
reverenciados  e  obedecidos  por  seus 
subordinados “raciais” e de gênero, enquanto as 
dominicanas,  “naturalmente”  promíscuas,  estão 
disponíveis  para  saciar  as  “necessidades”  do 
branco, desinibidas quanto aos códigos morais da 
Europa ou da América do Norte. Aqui, então, os 
brancos podem largar o fardo da “civilização” do 
Primeiro Mundo, mesmo enquanto mantêm todos 
os  seus  privilégios  econômicos  e  políticos  e 
colecionam o que é devido a eles como brancos 
“civilizados” (O’Connell Davidson, 2001:11).

Nossas pesquisas indicam que, em muitos casos, a 
vinda de gringos ao Brasil em busca de sexo comercial 
pode  ser  entendida  como  a  performance  de  uma 
masculinidade semelhante à delineada por O’Connell-
Davidson  –  uma  visão  de  “homem”  carregada  de 
pressuposições  imperialistas,  machistas,  racialistas  e 
até  racistas.10 Os  turistas  sexuais  mongers também 
tendem a naturalizar suas buscas na direção de um “El 
Dorado  sexual”,  representando  seus  comportamentos 
como o fruto de uma biologia masculina distinta. Muitos 
acreditam  precisar  contratar  prostitutas,  justamente 
porque  entendem  que  o  homem  possui  uma 
necessidade  fisiológica  de  ter  muitas  e  variadas 
parceiras sexuais. Como um deles afirmou: “O homem 
tem  que  fazer  sexo  com  muitas  mulheres,  pois  é 

10 Sobre a racialização na zona de contato entre gringos 
e brasileiras no Ceará, ver Piscitelli, 2000 e 2001.
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genética!  Nossa  biologia  nos  faz  assim!  Faz  de  nós 
caçadores!”.

Todavia,  se  os  mongers afirmam  abertamente 
estar  no  Brasil  em  busca  de  brasileiras  entendidas 
como um “tipo sexual” racializado e sui generis, outros 
turistas  não  são  diferentes.  A  maioria  dos  gringos 
afirmam odiar turismo sexual, no entanto, eles também 
tendem a ver  a sexualidade brasileira  por  uma ótica 
naturalista  e  racializada  (Blanchette  &  Da  Silva,  2010; 
2005).  É  difícil  afirmar  –  como  faz  a  mídia  popular 
brasileira – que existem dois tipos de gringos no Brasil: 
os que “respeitam o país” e os que “o exploram”.

Não pretendo entrar em detalhes  sobre a divisão 
de  gringos em  categorias  “boas”  e  “más”  no 
pensamento  popular  brasileiro.11 No  entanto,  uma 
simples  busca no Google  para  “gringos AND ‘turismo 
sexual’”  revela  como  os  temas  são  relacionados  em 
diferentes discursos. Em uma busca realizada em 15 de 
agosto de 2011, os primeiros cinco resultados resumiam-
se a dois artigos que associavam o termo “gringo” ao 
“turismo  sexual”  e  à  exploração  de  crianças  por 
estrangeiros; a discussão do livro  Rio for Partiers, que 
supostamente apóia o turismo sexual por classificar um 
tipo de mulher carioca como “popozuda”; um manifesto 
de revolta contra uma revista feminina que ensina suas 
leitoras a “como descolar  um gringo no Carnaval”;  e 
acusações à propaganda de uma agência de viagens 
dos  EUA que  retrata  o  Brasil  como  “paraíso  sexual”. 
Esses artigos evidenciam a clara correspondência entre 
“gringo”  e  “exploração  sexual”,  mesmo  quando  a 
suposta “exploração” está inserida em relações sexuais 
consensuais  entre  brasileiras  adultas  e  homens 
estrangeiros (casos 3, 4, 5).12 Para completar o quadro, o 
blog “Casa Gringo – Sobre Gringos em sua Casa” (de 

11 Sobre  essa  divisão  e  como é  tratada na  cultura  popular 
brasileira, ver Blanchette, 2005; Blanchette & Silva, 2005.
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onde foram retirados o segundo e o terceiro resultados 
da busca) mantinha uma votação na página inicial, em 
que os  visitantes  podiam qualificar  “o gringo que eu 
conheço” nas seguintes categorias: “Muito Gente Boa”, 
“Bacana”,  “Como Eu”,  “Chato”,  “Malandro”  e  “Pronto 
para Deportar!”. De um total de 84 votos, as categorias 
mais votadas – a  primeira (40),  e a última (20) –  20 
demonstram claramente a polarização das opiniões em 
face da categoria “gringo”.

12 1º resultado: “Turismo sexual: há muitos séculos os gringos 
cometem  esse  crime  no  Brasil;  só  agora  vão  investigar” 
[http://routenews.com.br/index/?p=7854];   2º  resultado: 
“Turismo  Sexual  Estimula  Exploração  Infantil  no  Brasil” 
[http://casagringo.blogspot.com/2010/10/dia-da-crianca-
exploracao-sexual.html]; 3º resultado: “Guia turismo sexual?” 
[http://casagringo.blogspot.com/2010/10/exagero-
brasileiro.html];  4º  resultado:  “’Gênia’  de  revista  feminina 
ensina  suas  leitoras  a  fazer  turismo  sexual” 
[http://mariafro.com.br/wordpress/2011/03/04/genia-de-
revista-feminina-ensina-suas-leitoras-a-fazer-turismo-
sexual/];  5º  resultado:  “Comercial  gringo  faz  piada  com 
turismo  sexual  no  Brasil” 
[http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/inacreditavel/2010/03/11
/242074-comercial-gringo-faz-piada-com-turismo-sexual-no-
brasil]. 
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Figura : O site “Casa Gringo”, organizado por dois europeus, 
com votação a respeito do “gringo que eu 
conheço”
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Fariseus e gringos bons

  A  palavra  “gringo”  tem  sido  popular  e 
politicamente  associada a “explorador” no imaginário 
brasileiro  (Blanchette,  2001:29-30),  ,13 embora,  nos 
tempos de Brasil BRIC, as acusações de abuso de poder 
apontem mais para a suposta conduta sexual do gringo 
do que para sua conduta econômica (ver  CEAP,  1995). 
O’Connell  Davidson acredita que o homem  gringo,  no 
assim  chamado  “terceiro  mundo”,  ainda  tem  à  sua 
disposição  enormes  privilégios  decorrentes  de  seu 
posicionamento socioeconômico no sistema capitalista 
globalizado.  Essa visão tem sido sustentada por uma 
série de agentes ativos na luta contra o turismo sexual 
no  Brasil,  que  tendem  a  visualizar  o  gringo 
(particularmente os da Europa e da América do Norte) 
como um ser privilegiado e dominante comparado às 
mulheres brasileiras. 

A analista de cultura Freya Johnson (1997) cunhou 
o termo high other (“outro enaltecido”) para descrever 
o Outro em contraposição, mas não em contradição, ao 
conhecido  low  other   (“outro  rebaixado”).  De  acordo 
com a autora, em ambos os estereótipos “(...) existe a 
construção costumeira do ‘outro’ (...) para distanciar e 
proteger  o  ‘eu’  de  [certas]  semelhanças  que  posso 
compartilhar com o objeto revoltante (...)”. No entanto, 
diferente  da  configuração  tradicional  do  “outro 
rebaixado”, na primeira impressão das representações 
dos  “outros  enaltecidos”  eles  aparecem  como 
atraentes,  educados,  organizados,  bem-vestidos,  etc. 
Porém,  um  contato  mais  estreito  mostra  que  essa 
impressão  é  superficial  e  que  o  “outro  enaltecido”  é 
perigoso,  com  motivações  psicológicas  alienígenas  e 
repugnantes. Como no  Retrato de Dorian Grey (Wilde, 
1891),  “outros enaltecidos” podem ser atraentes, mas 
no fundo de seus corações são maldosos e decadentes 
(Johnson, 1997:14).

13 Sobre a presença gringa em Macaé,  ver Milbs (2007).
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Na construção de visões sexualizadas de  gringos 
no Brasil,  sua masculinidade frequentemente aparece 
como high other,  – pensado como um ser sedutor, mas 
traiçoeiro, capaz de recrutar mulheres brasileiras para 

15
Figura : Visão jocosa da masculinidade gringa em férias no Rio de 
Janeiro, retirada de um blog de um cartunista brasileiro, Pocket 
Caligula. Aqui, o gringo – além de sexualmente perverso – tem o 
poder de utilizar a infra-estrutura de seu hotel para saciar seus 
desejos [http://pocketcaligula.wordpress.com/ 28/0/2008].
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fins  imorais  por  representar  o  “sonho  do  príncipe 
encantado”14 (figura 3).

Figura 3: Ilustrações de um folder voltado para o combate ao 
tráfico de pessoas da ONG TRAMA, produzido em 2007, no qual 
um “príncipe loiro” traiçoeiro seduz uma brasileira afro-
descendente com histórias de sucesso no exterior para 
recrutá-la como prostituta. 

Nas relações sexuais e/ou afetivas com brasileiras, 
o  gringo,  norte-americano  ou  europeu,  ainda  é 
associado, em termos macro-políticos e estruturais,  a 
uma  série  de  poderes  e  privilégios,  que  ele 
supostamente emprega de forma quase automática em 
suas relações interpessoais no Brasil, em especial nas 
relações que envolvem sexo e, particularmente,  sexo 
comercial.

Minhas pesquisas em Copacabana e na zona sul 
do  Rio  de  Janeiro  têm me  instigado  a  problematizar 
essa percepção. Será que as estruturas macro-políticas 
e econômicas são suficientes para que a masculinidade 

14 Sobre esse estereótipo, ver Melo Rosa (1999) .
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praticada  pelos  mongers  seja  claramente  dominante 
quando  performada  em  espaços  cariocas?  O  que 
acontece,  por  exemplo,  quando  os  gringos que 
acreditam  nos  estereótipos  imperialistas  de  gênero, 
raça e sexo tentam por em operação suas noções de 
masculinidade  em  Copacabana?  Os  efeitos  remetem 
linearmente  à  dominação  e  às  macroestruturas  do 
poder?

Responder  a  essas  perguntas  requer  observar  a 
interação entre gringos e brasileiras na zona de contato 
sexual, no caso, a orla de Copacabana (Rio de Janeiro), 
e prestar atenção nos relatos das garotas de programa 
que classificam os gringos “bons” e “maus”.

“Fariseus” e “gringos bons”

Numa noite  de  outubro  de  2009,  encontrei  uma 
garota de programa de  35 anos, natural de Belém do 
Pará,  com  quem  já  tinha  me  encontrado  em  duas 
ocasiões anteriores,  em frente  a discoteca  Help,  em 
Copacabana,  onde  .  Sentamos  a  uma  mesa  e 
começamos a conversar sobre a as tentativas de fechar 
a discoteca protagonizadas pelo governo estadual15 e, 
principalmente,  sobre  o  mercado  de  sexo  em 
Copacabana diante da baixa do turismo internacional 
provocada  pela  crise  financeira  mundial  e  a  alta  da 
moeda brasileira: 

Tá  tudo  uma  merda  [dizia  minha  amiga].  O 
movimento  está  baixíssimo  e  quase  não  tem 
gringo. Quando tem, é tudo fariseu: quase nunca 
é gringo bom. 
[O que é um “gringo bom”?, perguntei]
É aquele que vem pra cá cheio de grana e com 
vontade de gastar. Você sabe o tipo. O cara que 

15 Expropriação pelo governo estadual, a  Help seria fechada 
em janeiro de 2010. . O prédio foi demolido logo em seguida.
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não  consegue  mulher  em  sua  terra,  então,  tá 
cheio de amor pra dar.  Isto é gringo bom. Paga 
tudo e não reclama. Está feliz em nos ver. Estes 
aqui  [indicando  as  duas  dúzias  de  homens 
estrangeiros sentados em frente da discoteca] são 
quase todos fariseus.

Não foi a primeira vez que ouvi a palavra “fariseu” 
usada por uma prostituta para descrever o cliente ruim. 
As origens bíblicas do termo eram congruentes com o 
fato de que muitas das prostitutas que eu encontrava 
em Copacabana eram cristãs evangélicas, adeptas da 
religião que mais cresce nos subúrbios e nas favelas do 
Rio de Janeiro  (Jacob  et al., 2004:33-44, 52). Para várias 
garotas  de  programa,  o  termo  “fariseu”  remete  às 
histórias  bíblicas  em  que  Jesus  criticava  os  fariseus 
(uma  seita  religiosa  judaica,  notável  por  sua  rigidez 
moral e sua inflexibilidade nas questões de doutrina e 
dogma),  por se pensarem moralmente mais  elevados 
que as prostitutas (ver Lucas:7, “A fábula do fariseu e a 
prostituta”). Outra prostituta carioca explicou: 

Fariseu é aquele homem que pensa que é melhor 
do que a garota de programa. Mas,  como diz a 
Bíblia, “As prostitutas entrarão no céu antes dos 
fariseus e dos cobradores de impostos”.

Essa  explicação  é  interessante,  pois  situa  a 
prostituta como o equivalente moral – ou até superior – 
a duas categorias de pessoas com quem rotineiramente 
entra em conflito: o cliente e as autoridades do Estado. 
O  termo  “fariseu”  visa  desmoralizar  o  cliente  difícil, 
situando-o  como  arrogante  .  Também  detona  suas 
pretensões de moralidade superior, pois, sendo cliente 
de  prostituta,  como  pode  condená-la  como  imoral? 
Porém,  o  uso  do  termo  em  Copacabana  tem  outro 
componente:  é  especialmente  empregado  para 
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descrever  certo  tipo  de  cliente  estrangeiro.  Como 
explicava minha amiga de Belém, quando lhe perguntei 
sobre quem era fariseu:

Fariseu é aquele gringo que se acha melhor que a 
gente.  Ele  fala  português  e  sabe  agir  como 
brasileiro. Nem fode, nem sai de cima: ele gosta 
de ter  a gente em torno de sua mesa,  fazendo 
mis en scène, fazendo-o se sentir o máximo, mas 
na hora do programa, não quer pagar ou só vai 
pagar aquela miséria. 

Outra informante carioca descreve o fariseu:

É o gringo que gasta nosso tempo à toa. Você fica 
com  ele  achando  que  vai  pagar  um programa, 
mas chegando no “vamos ver”, não rola nada. Ele 
só quer te enganar,  gastar seu tempo para que 
você  tenha  que  ficar  com  ele.16 Fariseu  fala 
português  e  se  acha  um  brasileiro,  mas  na 
verdade, é uma praga.

As  duas  informantes  são  categóricas  em  suas 
descrições:  fariseus  falam  português  e  agem  ou 
pensam agir  como brasileiros.  Eles gastam “à toa” o 
tempo das mulheres.

Neste contexto, é importante notar que os preços 
dos programas em Copacabana variam de acordo com 
a nacionalidade do cliente – as garotas de programa 
cobram dos gringos duas vezes o preço que estipulam 
para  clientes  brasileiros.  É  esse  “desconto”  que  o 

16 Ou seja,  se a prostituta gasta a noite inteira  ao lado do 
fariseu, esperando que ele pague um programa, ela perderá 
oportunidades para sair como outros clientes. Assim, no final 
da noite, o fariseu sabe que ela tem que ir com ele, cobrando 
um  preço  bastante  reduzido,  ou  não  vai  fazer  programa 
naquela noite.
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fariseu procura: conhecendo os preços que os nativos 
pagam por  sexo na noite  carioca e  dominando (pelo 
menos parcialmente) o português, ele busca ser tratado 
como cliente brasileiro. 

Como afirma Elisiani Pasini  (2055:5), é justamente 
nas  negociações  pelo  programa  que  a  prostituta 
aparece fortemente como agente, ela determina como 
vai dispor de seu corpo, quanto tempo vai ficar com o 
homem e quais  serviços sexuais  serão prestados.  No 
contexto  de  Copacabana,  uma  das  decisões  mais 
importantes que ela tem que tomar é sobre quanto um 
dado cliente conhece o mercado de sexo no bairro e 
quanto  ela  deve  cobrar  em  função  desse 
(des)conhecimento.  Gringos turistas  que  não  falam 
português  e  que  demonstram  pouca  habilidade  em 
manusear as categorias nativas nas boates e nos bares 
de  Copacabana  são,  notoriamente,  mais  liberais  na 
negociação do programa.

Para as prostitutas de Copacabana, “gringo bom” 
é  aquele  recém-chegado  que  fala  pouco  ou  nenhum 
português e paga os programas sem pechinchar. Essa 
disposição “alegre e bobão” do gringo recém-chegado é 
naturalizada pelas garotas de programa como resultado 
dos conflitos de gênero nos seus países de origem. “Os 
gringos gostam da gente”,  afirma uma carioca de  27 
anos,  garota  de  programa  em  Copacabana  há  cinco 
anos,  “porque  lá  na  terra  deles  as  mulheres  não  os 
tratam bem. Eles querem atenção e carinho e isto a 
gente sabe dar”.

Obviamente, nem toda garota de programa pensa 
dessa forma, mas me surpreendo com o alto número de 
depoimentos  semelhantes  das  damas  da  noite  de 
Copacabana.  Ademais,  essa  opinião  repete,  quase 
textualmente,  a  construção  imaginária  de  gênero 
frequentemente articulada por  gringos ao comparar as 
mulheres de seus países de origem com as brasileiras: 
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“as gringas não sabem mais agir como mulheres” (não 
sabem dar atenção para os homens ou cuidar deles), 
arte que as brasileiras supostamente dominam. 

A narrativa de Jamie –monger americano, branco, 
profissional  liberal,  42 anos,  com  quatro  anos  de 
viagens  repetidas  ao  Brasil  e  cliente  assíduo  de 
prostitutas copacabanenses –, é um exemplo da visão 
do gringo recém-chegado:

O que as brasileiras oferecem não é só sexo, mas 
a sensação de carinho, de ser paparicado, mesmo 
se  isto  for  por  uma  noite  só.  Os  homens  dos 
Estados Unidos não são apenas famintos de sexo, 
são  FAMINTOS DE  AMOR!!!...  Os  homens  nos  EUA 
trabalham duramente, para todos os fins práticos. 
A maioria das mulheres americanas nos vê como 
máquinas  ambulantes  de  dinheiro,  pessoas  que 
podem ajudar a criar crianças e alguém que pode 
preencher os  sonhos femininos.  A maioria delas 
não quer preencher nossos sonhos, porém...  
As  prostitutas  cariocas  são  assim:  não  são 
hardcore.17 Agem mais como namoradas. Conheci 
essa brasileira por quatro dias e ela fez mais por 
mim que a gringa com quem convivi dez anos! Eu 
tenho muitos outros exemplos. A brasileira latina 
orgulha-se  em  cuidar  de  seu  homem, 
particularmente se ele for um BOM HOMEM.
(...)  Comer  brasileiras  quentes,  bonitas  e 
apaixonadas, que te fazem sentir um HOMEM e por 
pouco  dinheiro,  é  provavelmente  o  melhor 
intercâmbio  [exchange]  que  muitos  desses 
americanos  têm  encontrado  em  suas  vidas. 
Mesmo quando ficamos cansados das prostitutas, 
nunca  cansamos  das  mulheres  brasileiras  e 

17 Hardcore é um termo nativo também utilizado por turistas 
sexuais para descrever mulheres engajadas na prostituição 
de forma exclusiva e profissional, que vendem sexo “duro e 
frio” sem ilusão de afeto.
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geralmente  casamos  com  elas  na  primeira 
oportunidade.  Elas  oferecem  paixão,  um  amor 
forte,  carinho,  uma  trepada  boa,  uma  bunda 
fantástica e um corpo maravilhoso, cabelos lindos, 
rostos bonitos,  atitudes agradáveis e um desejo 
de estar com você. Sim, o dinheiro e a segurança 
e  a  promessa  de  uma  vida  nova  também  são 
atraentes  para  elas,  mas  elas  também  têm  a 
vontade de te fazer feliz. Elas querem que você se 
sinta feliz e amado etc. e tal... [ênfase original].

Para  esse  informante,  a  disposição  cultural  da 
brasileira  para  fazer  os  homens  felizes  transcende 
meras  considerações  sobre  ganhos  materiais.  A 
afirmação de que ela é atraída pelo o gringo porque ele 
pode lhe oferecer “dinheiro, segurança e a promessa de 
uma vida nova” segue sua disposição normativa: uma 
“atitude  agradável”  que  a  impulsiona  para  fazer  o 
homem  “se  sentir  feliz  e  amado”.  Essa  “atitude”, 
supostamente inculcada na brasileira, está presente até 
nas  prostitutas  brasileiras. De  fato,  no  discurso 
elaborado  pelos  informantes  gringos não  existem 
grandes  diferenças  comportamentais  entre  mulheres 
brasileiras  que  se  engajam na prostituição e  aquelas 
que não vendem sexo. Para esse mesmo informante: 

A  performance  dada  pela  prostituta  é 
razoavelmente semelhante àquela dada por uma 
”garota  de  família”  [good girl],  por  assim dizer. 
Lembre-se: são todas brasileiras. As profissionais 
vêm da mesma cultura que as não profissionais. 

Segundo  esse  discurso,  todas  as  brasileiras 
“sabem tratar bem um homem”, particularmente se ele 
for um “bom homem”. E quem é esse “bom homem”? O 
gringo que  pode providenciar  um bom futuro  para  a 
brasileira e sabe tratá-la “com respeito”, porque ele não 
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é  tão  “machista”  quanto  o  brasileiro.  O  informante 
monger americano prossegue:

Também acho  que  essa  coisa  de  macho faz  os 
homens brasileiros serem mais insensíveis (além 
de  haver  um  maior  número  de  mulheres  no 
Brasil18), especialmente se eles forem desejáveis. 
Ele pode se livrar de uma mulher num dia só e no 
próximo  dia  já  estar  com  outra.  Os  brasileiros 
sabem disto e as brasileiras também. Eu já ouvi 
muitas  brasileiras  em  Nova  York,  por  exemplo, 
dizerem que “Não tem homem no Brasil”...

As  semelhanças  entre  esses  discursos  e  os  dos 
turistas  sexuais  hardcore  de  O’Connell  Davidson  são 
notáveis. Nesse contexto, é interessante notar que as 
descrições  desses  homens  sobre  as  brasileiras  são 
semelhantes  às  de  outros  homens  anglofalantes  que 
viajam à Rússia,  à  Colômbia  ou às  Ilhas Filipinas em 
busca  de  relações  sexuais/afetivas..Aparentemente, 
essas  descrições  de  mulheres  “não  ocidentais”  são 
baseadas em imagens genéricas não necessariamente 
fundamentadas  nas  relações  de  gênero  vividas  em 
qualquer  lugar  e  sim  nas  expectativas  “fantásticas” 
desses  homens.  Obviamente,  existem  adjetivos 

18 Um mito  comumente  repetido  pelos  gringos é  o  enorme 
excedente de mulheres no Brasil. Essa história foi reforçada 
em blogs na língua inglesa, particularmente Brazzil.com, em 
matéria  publicada  em  30/06/96  (Espinoza,  1996)  e, 
posteriormente republicada por toda a blogoesfera que lida 
com  Brasil,  particularmente  nos  sites  de  turismo  sexual. 
Entre  outras  coisas,  o  mito  estipula  um  excedente  de 
300.000  mulheres  solteiras  no  Rio  de  Janeiro.  De  fato,  de 
acordo com o censo de 2000 (IBGE, 2000), há quase meio 
milhão  de  mulheres  a  mais  do  que  homens  no  estado. 
Todavia, esse “excedente” tende a se concentrar nas faixas 
etárias acima de 35 anos,– justamente a população feminina 
que não é tipicamente procurada por turistas sexuais.
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aplicados  às  mulheres  “asiáticas”,  por  exemplo,  que 
não se adequam às mulheres “latinas”. Todavia, os dois 
atributos centrais dessa metáfora de gênero parecem 
ser consistentes, independente da nacionalidade ou a 
raça da “não ocidental”: 1. A existência de uma biologia 
diferenciada,  que  faz  a  mulher  ser  sexualmente  sui 
generis;  2. Um  comportamento  “tradicionalmente 
feminino”,  que  a  faz  “saber  cuidar  bem  de  seu 
homem”.

Esse  discurso,  facilmente  reconhecido  como 
machista  e  dominador,  seria  repudiado  por  muitas 
mulheres  brasileiras  como  “preconceituoso”  ou 
“desrespeitoso”,  independente  de  quem  oarticule, 
estrangeiro  ou  não.  No  entanto,  as  narrativas  dos 
informantes  gringos ecoam  nos  discursos  das 
brasileiras  entrevistadas  por  Glaúcia  de  Assis  (neste 
volume)  e  por  Renata  Mello  Rosa  (2000).  Ou  seja, 
embora esse  mito  da brasileira  seja  claramente  uma 
naturalização  de  performances  sexuais  em  um 
determinado contexto (a prostituição em Copacabana), 
naturalizações semelhantes podem ser encontradas em 
depoimentos  de  vários  grupos  de  brasileiras  nas 
discussões sobre sexo, gênero e relações interpessoais 
com estrangeiros.

Essa qualidade mítica de “brasilidade”, aos olhos 
de  muitos  informantes  gringos,  parece  capaz  de 
resolver a contradição moral inerente tanto à categoria 
“garota de programa” quanto à de “moça de família” e, 
de maneira subsequente, à natureza (sexo) e à cultura 
(dedicação  à  família  monogâmica).  A  antropóloga 
Renata Melo Rosa (2000:3) analisa:

Vejamos como a representação do Brasil, do Rio 
de Janeiro e das mulheres que ali  vivem parece 
fazer  parte  de  uma  unidade  coerente  nas 
representações desses estrangeiros. A associação 
entre gênero, identidade nacional, cor e excitação 
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está  imbricada  neste  modelo  de  representação. 
Trata-se  de  uma  associação  simbólica  que 
engloba  as  noções  de  natureza  tropical 
exuberante, de um lado, e de natureza feminina, 
de outro, cujo fato de ter nacionalidade brasileira 
e  pertencer  ao  gênero  feminino  guardaria 
atributos  específicos,  como  o  livre  exercício  da 
sexualidade e a beleza física. Ao mesmo tempo, 
espera-se  que  as  brasileiras,  embora  com uma 
sexualidade “livre”, tenham uma “vocação” para 
cuidar  da  casa  e  dos  filhos,  haja  vista  a  alta 
incidência da palavra casamento nos anúncios. O 
paradoxo entre a “mulher amante” e a “mulher do 
lar”  parece  ser  dissolvido  na  menção  à  mulher 
brasileira,  já  que  supostamente  sua  identidade 
abarcaria estas duas dimensões. A impressão que 
se tem é que, de um lado, as mulheres brasileiras 
estariam no “estado de natureza”, no que tange 
ao exercício de sua sexualidade, ao passo que, na 
esfera  doméstica,  ela  aderiria  tacitamente  à 
divisão  sexual  do  trabalho.  Esta  expectativa 
“masculina”,  “europeia”  ou  norte-americana  é, 
por  vezes,  corroborada pelas  entrevistadas,  que 
concordam  em  enviar  fotos  seminuas  e 
alimentam, ao mesmo tempo, o desejo de “formar 
um lar”.

Como os mongers que participam desta pesquisa, 
as  informantes  brasileiras  de  Renata  Melo  Rosa  (a 
maioria  de  classe  média)  afirmam  que  entendem  o 
status de seus parceiros como diretamente relacionado 
à sua identidade nacional e à suposta capacidade de 
ser provedor da mulher e do lar (id.ib). Adicionalmente, 
qualificam  seus  namorados  gringos como  mais 
românticos e menos machistas que os brasileiros. Uma 
das informantes de  Melo Rosa afirma:

25



Fariseus e gringos bons

A grande maioria dos homens europeus é muito 
romântica. Os homens se apresentam no primeiro 
encontro com um maço de flores, coisa que aqui 
não se faz minimamente. Aqui o primeiro encontro 
é  para  tomar  um  choppinho.  Aquele  clima  de 
romantismo aqui praticamente não existe. Aquela 
coisa de vamos jantar fora não existe. Eu não me 
relaciono com homens brasileiros porque homem 
brasileiro  dá  azar.  Homem  brasileiro  não  é 
pecado, é a própria maldição.
Se  eu  tivesse  que  me  casar  com  um  homem 
brasileiro  [rindo]  hoje,  eu  não  faria  nem  com 
pagamento (id.ib.:4).

As garotas de programa de Copacabana também 
salientam  as  características  supostamente  superiores 
dos  homens  estrangeiros  e  repetem  uma  lista  de 
características  que,  muitas  vezes,  são  as  mesmas 
enunciadas por mulheres brasileiras não engajadas na 
prostituição.  De  acordo  com  as  garotas,  o  gringo é 
“mais carinhoso, mais respeitoso e menos machista”do 
que os brasileiros. 

A grande diferença entre a visão da feminilidade 
brasileira articulada por uma garota de programa em 
Copacabana e a descrita por um cliente  gringo ou por 
uma  “moça  da  classe  média”  brasileira  não está 
relacionada  com as  diferenças  nas  interpretações  de 
gênero desses três grupos: todos (mulheres de classe 
média,  prostitutas  e  gringos recém-chegados) 
acreditam  que  os  homens  estrangeiros  estão 
insatisfeitos com a feminilidade das mulheres de seus 
países de origem e concordam que “a brasileira tem 
aquilo” que falta na vida sexual/afetiva do estrangeiro 
(independente de como definem “aquilo”). A diferença 
entre  as  interpretações  dos  três  grupos  remete  à 
atribuição  das  razões  que  supostamente  ancoram  a 
performance da feminilidade brasileira. Na acepção dos 
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gringos,  essa  performance  é  quase  naturalizada, 
resultado de um treinamento cultural por eles rotulado 
como  “latino”  e  “não  ocidental”,  que  está  enraizado 
num  corpo  biologicamente  “mestiço”.  As  “moças  da 
classe  média”  que  namoram  gringos tendem  a 
apresentar  sua  performance  como  resultado  do 
treinamento cultural (mas também podem naturalizá-la, 
como aponta Piscitelli [2001:18]). Segundo as garotas de 
programa,  essa performance  geralmente  é  entendida 
como algo consciente, de acordo com o que elas sabem 
sobre o quer o cliente e vai pagar para ver. 

No caso das garotas de programa, é interessante 
notar que a descrição positiva do gringo quase nunca é 
efetuada  de  forma  global,  sempre  há  nacionalidades 
preferidas e, mais significativo, elas variam de acordo 
com  o  valor  das  moedas  estrangeiras  e/ou  com  a 
nacionalidade  do  homem  com  quem  a  garota  está 
falando.

Minha esposa e co-pesquisadora,  Dra.  Ana Paula 
da  Silva,19 por  exemplo,  recebeu  “dicas”  das  garotas 
acerca  dos  gringos que  representam  um  bom 
investimento na noite carioca – “o bom do momento” é 
quase sempre o de nacionalidade cuja moeda está em 
alta.  Quando  o  dólar  estava  forte,  entre  2002-2005, 
“gringo bom” era  quase  sempre americano –  porém, 
em geral, somente os americanos brancos (os negros 
eram qualificados como safados – termo semelhante a 
fariseu –cliente que quer sexo barato ou gratuito). 

Com a queda do dólar  e a subsequente alta do 
euro,  as  prostitutas  passaram  a  ver  os  americanos 

19 Ana Paula é negra, carioca e de aparência jovem. Quando 
anda com Thaddeus, gringo e branco, frequentemente ela é 
identificada  pelas  garotas  de  programa  como  uma 
principiante,  novata  no  ofício  da  prostituição.  Nessas 
ocasiões,  Ana  costuma  receber  conselhos  sobre  quais 
gringos são um bom investimento. 
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como “arrogantes e safados” e os europeus –italianos e, 
particularmente,  franceses  –  tornaram-se  os  “bons 
gringos”. Desde o início da crise financeira global em 
2008, houve uma terceira virada: com o dólar e o euro 
desvalorizados diante do real, houve uma revalorização 
do negro americano, que se transformou em “uma boa 
aposta”,  poismarca  presença  constante  em 
Copacabana (como afirmou uma garota “Os negros são 
fiéis à marca”, i.e., continuam a visitar o Rio de Janeiro 
à  procura  de  mulheres  brasileiras  apesar  da  crise). 
Dessa maneira, “o gringo bom” parece variar de acordo 
com  a  população  nacional  ou  étnica  que  mais 
ativamente está gastando na orla.  Interessante notar 
que, desde o fechamento da discoteca Help em janeiro 
de 2010 (nexo principal do turismo de sexo no bairro)  e 
o escoamento contínuo de turistas estrangeiros do Rio 
de Janeiro em função da crise econômica internacional, 
parece ter havido uma reavaliação do cliente brasileiro 
pelas  garotas.  Pela  primeira  vez  em  sete  anos  de 
trabalho  de  campo  em  Copacabana,  noto  que  o 
brasileiro  tem  sido  comparado  favoravelmente  em 
relação aos gringos. 

Uma segunda instância dessa valorização flexível 
do  gringo ocorre  quando  uma  garota  de  programa 
investe  num  cliente  potencial.  Nesses  momentos,  a 
nacionalidade tende a ser privilegiada no discurso da 
garota.  Em  2005,  eu  (americano,  branco,  37 anos) 
dividia  uma  mesa  num  restaurante  em  Copacabana 
com um amigo inglês (branco, 30 anos). Logo chegou à 
mesa uma garota de programa carioca –  morena,  25 
anos – e iniciou a conversa com o britânico em inglês. 
No decorrer de uma hora de conversas entre os dois 
(em que fingi não estar prestando atenção), a mulher 
afirmou  sua  preferência  pelos  europeus, 
particularmente  os  ingleses,  falando  de  uma  viagem 
que  havia  feito  à  Inglaterra  com  seu  namorado  em 
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2004.  Também afirmava não gostar de americanos. O 
inglês não queria pagar o programa e foi embora. Logo 
após,  a  garota  virou-se  para  mim  e  começou  uma 
conversa  em  português.  Quando  descobriu  minha 
nacionalidade,  imediatamente  afirmou  seu  interesse 
pelos  Estados  Unidos,  sua  preferência  pelos  homens 
americanos e seu desejo de conhecer o país. 

A  habilidade  das  garotas  de  programa  de 
Copacabana  em  valorizar  de  forma  flexível  a 
nacionalidade e/ou a etnicidade de seus clientes é tão 
notória, que tem sido incorporada na literatura popular 
sobre  a  vida  no  bairro.  Na  história  em  quadrinhos 
Copacabana,  a protagonista Diana,  uma prostituta da 
orla, declara a um cliente brasileiro que “Hoje só tem 
gringo.  Não  aguento  esses  nojentos.  Eles  só  querem 
saber  de  gozar  em  nossa  cara”.  No  entanto,  duas 
páginas depois, ela reclama para um cliente estrangeiro 
que os brasileiros só gostam do sexo anal. A sequência 
termina com Diana falando, em quatro painéis distintos, 
a quatro homens diferentes: “Finalmente... encontrei... 
alguém... interessante” (Lobo & Odyr, 2009:29-32). 
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Figura  4:  Garota  de  programa de  Copacabana com quatro 
homens interessantes (Lobo & Odyr, 2009: 32)

As garotas de programa de Copacabana sabem o 
que os clientes querem: o cliente, gringo ou não, paga 
por  uma fantasia em que ele  é  o melhor  homem do 
mundo. Ele paga, – como aponta o informante  gringo 
acima  citado  –  para  se  sentir  “um  HOMEM”.  A 
nacionalidade  e/ou  a  etnicidade  pode  ser  facilmente 
manipulada na criação dessa fantasia, como qualquer 
outro marcador de identidade.

A criação dessa fantasia é crucial para o tipo de 
prostituição que faz com que Copacabana seja notada 
tanto no mercado carioca de sexo quanto no mercado 
global. Esse estilo especial é conhecido por clientes e 
prostitutas  no  ramo  norte-americano  da  indústria  de 
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sexo  como  o  girlfriend  experience (“experiência  de 
namorada”);  um  encontro  sexual  que,  embora 
comercial, segue a linguagem simbólica do sexo afetivo 
e relacional (Bernstein, 2001:125-130; Blanchette & DaSilva, 
2005:277). Não quero afirmar com isso que as garotas 
de programa de Copacabana sejam incapazes de amar, 
como demonstram Blanchette & DaSilva (2005:279-280), o 
namoro pode ser uma estratégia excelente para uma 
garota  movimentar-se  internacionalmente,  mudar  de 
carreira e/ou ganhar dinheiro e outros bens.  Também 
não  quero  afirmar  que  o  afeto  da  prostituta  por  um 
cliente  seja  necessariamente  fingido.  Todavia,  esta 
pesquisa  confirma  que,  longe  de  ser  uma  atitude 
cultural  inconsciente, as práticas que visam fazer um 
cliente se “sentir feliz e amado” são conscientemente 
efetuadas na expectativa de obter benefícios  (Gaspar, 
1984; Olivar, 2010; Piscitelli, 2001; Tedesco, 2008). 

As informantes garotas de programa reconhecem 
que, na prostituição, vende-se muito mais do que um 
simples ato sexual. Como afirma Vânia, branca, 31 anos 
(nove  na prostituição),  a  girlfriend experience  é uma 
modalidade de prostituição que exige um dispêndio de 
tempo e de energia emocional:

Trabalhando  em  Copa,  você  tem  que  ficar 
pendurado  no  cliente,  seduzindo-o.  Você  pode 
gastar  horas  fazendo isto  e  aí  o  cara não  quer 
pagar  um programa.  Você  tem que  bater  altos 
papos  –  na  língua  deles,  inclusive  –  prestar 
atenção, paparicar... E quando chega na hora do 
“vamos ver” – se é que chega nessa hora – você 
tem que fazer tudo o que ele quer, a noite inteira, 
e ainda gozar, mesmo se o cara for um nojo. Aqui 
[a termas de segunda categoria no centro do Rio 
de Janeiro, onde Vânia atualmente trabalha], não 
tem  nada  disto.  Quer  dizer,  ainda  precisamos 
atrair o cliente. Não é “abre-se as pernas e vamos 
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lá”. Mas é basicamente o sexo que se vende aqui. 
O  cara  te  leva  para  a  cabine,  te  come  por  40 
minutos,  paga  e  vai  embora.  Você  não  precisa 
ficar lá falando que ele é o máximo. Se ele broxa, 
por exemplo, problema dele: o relógio ainda está 
andando, ô!

Esse depoimento desvenda o segredo daquilo que 
faz do fariseu um ser tão odioso para as garotas de 
programa de Copacabana. Para elas, o processo de se 
aproximar, conversar e seduzir o cliente faz parte “da 
batalha”. Dar atenção e carinho a um homem –“fazê-lo 
sentir-se  HOMEM”  –  não  é  um  processo  automático, 
natural  ou culturalmente inculcado:  é trabalho  (Olivar, 
2010;  Araujo,  2006).  De  fato,  é  assim classificado,  no 
contexto  da  prostituição,  pelo  Ministério  de  Trabalho 
brasileiro (Classificação Brasileira de Ocupações, 2011). 
Se  o  cliente  recompensa  esse  trabalho  e  paga  o 
programa  sem  discutir  o  preço,  ele  é  considerado 
“bom”;  se  for  gringo,  é  um “gringo bom”.  Mas  se  o 
cliente “gastar o tempo da garota à toa”,  deixando-a 
“fazer  uma  mis  en  scène”  que  o  faz  se  “sentir  o 
máximo”, mas no final da noite não paga o programa, 
ele efetivamente se apossou de seu tempo e energia. 
Esse  fariseu será  equiparado  aos  clientes  brasileiros, 
que pagam preços reduzidos para o programa.  

Mas como o “gringo bom” das prostitutas, recém-
chegado, preconceituoso e cheio “de amor para dar”, 
se transforma em fariseu? A resposta a esta pergunta 
pode  ser  encontrada  no  termo  que  turistas  sexuais 
contumazes usam para indicar o  fariseu: no léxico dos 
mongers, ele é um veterano. 

Um  veterano já  viajou  várias  vezes  ao  Brasil, 
talvez tenha morado no país ou é residente. Ele sabe 
falar  português,  pelo  menos  parcialmente,  e  se 
locomove sem um guia nativo. Em termos do jogo de 
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gênero,  o  veterano percebe  as  brasileiras  como 
mulheres  sexy,  mas  geralmente  já  não  acredita  que 
elas sejam completamente diferentes das mulheres de 
seu país de origem. 

Numa discussão virtual  sobre sexo e turismo no 
Brasil,  David  (monger,  negro,  americano,  profissional 
liberal, 35 anos)  descreve a evolução do “gringo típico” 
de novato a veterano, em seis etapas:

ALGO ESTÁ ME FALTANDO: Desafeto pela sociedade 
moderna...  o  gringo  macho  começa  a  procura 
para uma terra mítica... onde seu passaporte vai 
lhe  garantir  uma  série  de  mulheres  atenciosas 
que vão tratá-lo como especial. 
A CHEGADA: O gringo... chega em São Paulo/Rio de 
Janeiro e encontra uma terra de contrastes brutos 
e  beleza  luxuosa...  [Ele]  logo  se  convence  que 
qualquer  país  que  tenha  tantas  prostitutas  e 
jovens bonitas e altivas... tem que ser um paraíso 
terrestre.
INDO EMBORA: O gringo... se convenceu de que as 
brasileiras são de fato as mulheres mais sexy do 
mundo. Afinal das contas, elas acham que  ELE é 
atraente.  Como  não  podiam  ser  as  melhores 
mulheres do mundo? Ele acha que as  mulheres 
em EUA/Europa/Austrália são “malucas” e que só a 
brasileira permanece como a mulher DE VERDADE. 
O gringo jura fazer uma volta triunfante... 
A VOLTA (REPETIDA):  O gringo...  tenta aprender a 
língua, entendendo que, minimamente...  isto vai 
lhe  permitir  barganhar  melhor  com as  putas.  A 
maioria  espera que,  com um português melhor, 
vai poder encontrar uma verdadeira brasileira que 
não seja uma puta e que vai tratá-lo como o rei 
que ele sabe que é. 
A DESILUSÃO: Após uma dúzia de viagens ao Brasil, 
o gringo agora se transformou em um ser amargo 
e cínico. Agora percebe que as brasileiras normais 
se  preocupam,  e muito,  com juventude,  beleza, 
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personalidade  e  o  senso  de  humor  [de  seus 
parceiros].  O gringo se descobre rejeitado pelas 
patricinhas  brasileiras  e  ridicularizado  pelas 
mulheres da classe média alta... Para acrescentar 
insulto à injúria, descobre que TODOS OS GRINGOS 
tiveram  o  mesmo  “sucesso”  com  as  mulheres 
brasileiras [prostitutas] que ele teve. 
O  SONHO  DO  EXPATRIADO:  Apesar  da  desilusão, 
estes homens percebem que seu dinheiro e status 
ainda têm certo peso para a população feminina e 
mercenária do Brasil. Adicionalmente, sexo é sexo 
e eles percebem que é melhor pagar e ter algo 
em  vez  de  viver  a  existência  de  um  homem 
ocidental  decadente.  Preparam-se,  então,  para 
viver no Brasil [ênfase original].20

Embora obviamente jocosa e estereotipada, essa 
“cronologia”  salienta  um  ponto  importante  da 
experiência do turista sexual no Brasil. Na medida em 
que  ele  lida  com  as  realidades  vividas  no  país  e 
aprende  a  falar  português,  é  cada  vez  mais  difícil 
sustentar  a  visão  “fantástica”  da  brasileira  delineada 
pela  sexscape  global.  O  que  antes  aparecia  como 
“alegria”  e  “carinho”, cada  vez  mais,  aparece  como 
“cinismo”  e “manipulação”. O  gringo percebe que ele 
está pagando muito mais pelo sexo comercial do que os 
nativos,  e  aquilo  que  ele  achava  especial  está 
disponível a todos mediante um preço.  

É  interessante  notar  as  semelhanças  e  as 
diferenças das últimas etapas dessa trajetória  com a 
categoria  sexpatriate,  estabelecida  por  O’Connell 
Davidson (id.). Para a autora, os homens americanos e 
europeus decidem migrar  para  “paraísos  sexuais”  no 
terceiro mundo porque as relações sexuais no país de 
destino afirmam suas expectativas racistas, machistas 
20 A descrição original, de  quase três páginas, foi reduzida no 
sentido de destacar os pontos mais básicos.
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e classistas. Ou seja, como “perdedores” nos EUA e na 
Europa,  num  jogo  de  gênero  que,  cada  vez  mais, 
valoriza a independência socioeconômica da mulher e 
não  enfatiza  as  diferenças  entre  os  sexos,  eles  se 
transformam  em  “ganhadores”  no  terceiro  mundo, 
onde  o  jogo  de  gênero  supostamente  representa 
condições mais tradicionais. 

Tanto  O’Connell  Davidson  quanto  o  informante 
monger percebem  que  tal  manobra  é  calcada  no 
dinheiro e no status do expatriado enquanto cidadão do 
primeiro  mundo.  No  entanto,  para  David,  a  situação 
vivida pelo sexpatriate no Rio de Janeiro é uma “vitória” 
condicional e um tanto oca: em primeiro lugar, porque 
as brasileiras das classes mais abastadas o vêem com 
desprezo e, em segundo lugar, porque seu “sucesso” se 
deve,  principalmente,  à  sua  capacidade  de  pagar 
prostitutas.21

Ao  contrário  de  constantemente  afirmar  a 
superioridade  de  sua  masculinidade  hegemônica  e 
primeiro-mundista,  o  Brasil  pode  expor  o  gringo ao 
ridículo.  Na  medida  em que  o  estrangeiro  começa  a 
dominar as categorias nativas referentes ao gênero, ele 
fica cada vez mais consciente dessa possibilidade. De 
fato,  à  medida  que  o  tempo  passa,  cresce  certa 
tendência  entre  os  gringos de  classificarem  os 
brasileiros  como  agressivos,  falsos  e  manipuladores. 
Sean, canadense, branco, 35 anos, professor de inglês, 
residente no Brasil há oito anos, que afirma nunca ter 
pago por sexo, explica22:

21 Com a queda do dólar e do euro diante do real a partir de 
2008, o sexo comercial não é mais barato no Brasil que em 
outros países. Previsivelmente, muitos informantes  mongers 
veteranos  estão  buscando  outros  destinos  para  o  turismo 
sexual. 
22 Sean  não  é  um  turista  sexual.  No  entanto,  suas 
observações são semelhantes às dos informantes mongers  e 
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As pessoas nunca recuam aqui no Rio. Quer dizer, 
elas te empurram contra a parede, te chutam no 
saco  e,  se  você  reage,  elas  ficam  chocadas  e 
dizem que você está estressado.
Os brasileiros  são avançados demais  para mim. 
Eles têm um sistema social para tudo. São bem 
mais  desenvolvidos  que  eu  em  termos  sociais 
[risadas]. Eles sabem o que querem, sabem como 
pegar e no final do dia não são nada polidos. De 
fato, são bem rudes e egoístas [crass]. 
Não  é  incrível?  Uma  das  minhas  primeiras 
observações sobre o Brasil é que a gente daqui te 
julga baseado no que podem ganhar de você e, se 
eles te fazem um favor, este vai ser marcado num 
pequeno livro de contas em algum lugar. Ele vai 
voltar  a  te  assombrar  em  algum  momento... 
Esperteza, Malandragem… [As palavras em itálico 
foram ditas originalmente em português].

Assim,  o  comportamento  que  muitos  brasileiros 
chamariam  de  “cordialidade”, inicialmente  entendido 
pelos gringos como friendliness (“com disposição de ser 
amigo”)  e  niceness  (“gentileza”),  passa  a  ser 
interpretado  como  rudeza  e  egoísmo  ou,  pelas 
categorias  nativas,  como  “malandragem”  e 
“esperteza”. No discurso de Sean, o gringo precisa se 
proteger desse comportamento, porque qualquer ajuda, 
aparentemente  inocente,  será  cobrada  mais  tarde  e 
“com juros”. Embora horrorizado com a situação, Sean 
descreve  esse  sistema  de  socialização  como  “mais 
desenvolvido” e “mais avançado” do que o de seu país. 
Ele sente que a capacidade do brasileiro de manipular 
com segurança as microinterações do cotidiano a seu 
favor,  através  de  um  sistema  de  prestações  sociais

expressam um sentimento  de  muitos  homens  estrangeiros 
anglofalantes que fazem do Rio de Janeiro seu lar.
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(Mauss,  2003),  coloca-o  numa  situação  em  que  ele 
“consegue  o  que  quer”.  De  fato,  a  sociabilidade  no 
Brasil  é  aqui  descrita  como  se  fosse  uma  batalha 
constante. Como Sean advertiu em outra ocasião, 

Nós gringos temos que nos defender aqui, pois a 
sociabilidade  nesse  país  funciona  que  nem 
carrinho de bate-bate [bumper cars]. 

O brasileiro vai atrás de você até conseguir o que 
quer,  mesmo que a vitória seja pelo cansaço. E 
isto  vale  o  dobro  nos relacionamentos  [sexuais-
afetivos]. Em todos os meus anos aqui, em todas 
as minhas relações, eu nunca consegui ganhar um 
argumento  com  uma  namorada  brasileira. 
Simplesmente não dá.

Embora essa descrição possa ser entendida como 
agressiva  e  preconceituosa,  ela  está  notavelmente 
distante da sensação de poder e superioridade, como 
aponta  O’Connell  Davidson,  existente  entre  os 
sexpatriates e os turistas sexuais hardcore. 

Apesar  de  Sean  afirmar  nunca  ter  sido  turista 
sexual,  suas  opiniões  ecoam  nas  palavras  de  vários 
mongers  veteranos que,  frequentemente,  criticam  a 
sociabilidade  brasileira  como  agressiva  e  cínica.  Em 
particular, existe a crença de que, se um gringo aceitar 
muitos favores não pagos de uma garota de programa, 
ela começará a pensar no gringo como “sendo dela”. 
Portanto, a situação descrita por Jamie – a da garota de 
programa  que  supostamente  “toma  conta  de  seu 
homem”  –,inicialmente  vista  como  uma  “vantagem” 
das  relações  sexuais-afetivas  comerciais  no  Brasil, 
rapidamente  se  transforma  em algo  percebido  como 
perigoso. O alerta de um monger veterano, aparece em 
um site de internet para um recém-chegado no Rio de 
Janeiro:
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Toma cuidado aí, meu amigo! Não transa com a 
mesma mulher duas vezes numa semana e, pelo 
amor  de  Deus,  não  deixa  ela  dormir  em  seu 
apartamento,  a  não  ser  no  contexto  de  um 
programa pago. Cara, você acha que é legal ter 
xota de graça e que ela te ama e por isto vai ficar 
com você sem cobrar? Você não a está pagando 
para dormir  com você, meu camarada, mas para 
ir embora no dia seguinte.
Essas  putinhas  são  que  nem  cadela:  todas 
marcam seu território. Se você deixa ela ficar com 
você, fazer coisas para você, te ajudar etc., logo, 
logo  você  não  tem  uma  puta:  você  tem  uma 
namorada. Mas você não a ama? Azar seu, meu 
amigo:  ela  vai  falar  para todas as  outras  putas 
que  está  com  você  e  logo  ninguém  mais  vai 
querer  se  aproximar.  E  se,  por  acaso,  alguém 
tentar, ela vai montar barraco [cause a scene]. Vai 
chegar em seu apartamento quando você estiver 
com outra mulher e vai fazer um escândalo que 
vai acabar com a polícia sendo chamada. E você 
sabe  quem está  errado  numa  situação  dessas? 
Você, o gringo, é claro! É bem capaz de ser ela 
mesma que vai chamar a polícia – um tira que ela 
conhece – e aí você pode ir explicando tudo para 
o  delegado,  meu  amigo,  ou  ir  pagando  uma 
propina  para  o  amigão  de  sua  “namorada”. 
Nenhum favor e certamente nenhuma trepada é 
gratuita nesse país. 

Esse  depoimento  revela  a  percepção  de  que  a 
“atitude  agradável”  e  “não  hardcore”  da  garota  de 
programa copacabanense pode ser uma estratégia para 
tentar marcar um relacionamento de exclusividade com 
um determinado cliente. Como observa outro veterano, 

Não é que essas mulheres realmente sintam algo 
por nós quando dão esses ataques de ciúmes; é 
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que  nós  representamos  uma  fonte  de  renda 
bastante  considerável  e  vale  a  pena  lutar  para 
tentar manter aquilo.

A  teia  de  competição  e  sociabilidade  entre  as 
garotas de programa, notoriamente bem desenvolvida, 
é  expressa  por  um termo  próprio  entre  os  mongers: 
garotanet,  corruptela  de  “internet”,  que  remete  às 
comunicações entre garotas de programa sobre clientes 
estrangeiros quando eles não estão presentes.  Não é 
incomum, por exemplo, um gringo afirmar ter transado 
com uma garota em Copacabana na segunda-feira, ter 
ido às termas Dado de Quatro, no Centro, na quarta e, 
na sexta, ao reencontrar a primeira mulher novamente 
na  discoteca  Help,  ser  abordado  por  ela  com  uma 
descrição completa de suas atividades nas termas.  

José Miguel Nieto de Olivar (2010) utiliza o conceito 
de  “predação  familiar”  (originalmente  desenvolvido 
pelo antropólogo Carlos Fausto (2001), no contexto da 
etnologia  amazônica)  para  retratar  a  relação 
“caçadora/caçado” que me parece existir entre muitas 
prostitutas  e  seus  clientes  estrangeiros  em 
Copacabana. De acordo com Olivar:

“Caçar”  e  “comer”,  conceitualizados  como 
“conhecer  alguém  para  relacionar-se 
sexualmente”,  são  categorias  muito  frequentes 
nas classes médias e populares [das metrópoles 
brasileiras].  Geralmente,  correspondendo  com o 
par  ativo/passivo  atrelado  à  masculinidade/ 
feminilidade,  o sujeito  da ação – o caçador  e o 
comedor – é masculino e a presa, feminina. Pois 
bem,  tais  categorias  são  também  centrais  e 
explicativas na prostituição feminina [na] cidade, 
especialmente na de rua [e podemos acrescentar, 
no caso de Copacabana, a de bar e boate]. Porém, 
na  perspectiva  das  mulheres  prostitutas,  ainda 
que na maioria das vezes “comer” seja a ação de 
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um sujeito masculino e ser comido(a) produza a 
feminilidade,  “caçar”  é  uma  ação  profunda  e 
radicalmente feminina.
Elas,  as  prostitutas,  são  as  caçadoras:  e  as 
deslumbrantes,  hipnóticas  e  escorregadias 
feminilidades  das  que  se  investe  o  corpo 
requerido para a “batalha” (Olivar, 2010:139).

Como afirma Olivar em outro texto (2011:94), 

Na lógica  da  prostituição  beligerante  observada 
nas narrativas, “comer a puta” é base da fantasia 
do  cliente  e,  portanto,  centro  da  eficácia  da 
prostituição.  O  cliente  também  se  pensa  um 
caçador, que usufrui do corpo disponível. 

Todavia, o cliente  gringo, cujo domínio do português e 
dos códigos culturais cariocas é imperfeito, assim como 
o  conhecimento  do  Rio  de  Janeiro  como  sexscape é 
parcial,  coloca-se  numa  posição  de  excepcional 
vulnerabilidade  como  a  “presa”  nesse  jogo. 
Aparentemente, Olivar descreve uma realidade que é 
despercebida  pelo  novato,  mas  que  chega  a  ser  o 
centro das preocupações do  veterano: sendo  gringo e 
cliente potencial  de prostituta, ele é a presa e não o 
caçador que imaginava.

Outra transformação que começa a aparecer nos 
discursos  gringos, à medida que um deles prolonga o 
seu engajamento com o Brasil, é a crescente noção de 
si  como  exótico  e,  portanto,  atraente  para  outras 
categorias  de  brasileiros,  além  das  mulheres 
heterossexuais.  “As  mulheres  brasileiras  são  bem 
sensuais e é sempre um alívio voltar pra cá”,  afirma 
Sean. Todavia...

Coisa  que  não  aguento  são  os  homossexuais 
agressivos  aqui  no  Rio.  Às  vezes  acho  que  os 
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homens  brasileiros  são  predominantemente 
homossexuais. Quero dizer, olha pra mim: pareço 
celta, certo? – pele bem branca, cabelo vermelho, 
olhos verdes – não me encaixo visualmente aqui. 
Consequentemente,  atraio  muita  atenção  e  não 
só  das  mulheres.  Sempre  tem  homens  me 
mandando esses olhares de “vem cá, meu amor”.
Quero  dizer,  os  brasileiros  heterossexuais  não 
respeitam  as  mulheres,  então  não  será  nada 
diferente com os gays, né? 
Li uma vez que os brasileiros não se consideram 
homossexuais,  desde  que  não  sejam  passivos. 
Isto faz sentido pra mim, quando penso no fato de 
que muitos dos caras que me paqueram parecem 
favelados. Pelo que eu entendo, eles acham que 
qualquer  homem  que  vive  um  estilo  da  classe 
média confortável há de ser efeminado.23 E, pelo 
fato  de  que  somos  gringos  e  de  que  todos 
presumem que somos ricos, a gente deve parecer 
um bando de veados para esses caras.

Esse  depoimento  revela  uma  sensação  de 
vulnerabilidade  face  às  qualificações  brasileiras  de 
quem é ou não “verdadeiramente homem”. A agressão 
sexual,  que  era  vista  como  algo  exclusivamente 
direcionado  pelo  brasileiro  macho à  brasileira,  agora 
aparece como uma categoria do homem brasileiro em 
geral. Se a homossexualidade no Brasil supostamente é 
adjudicada à  performance sexual (passiva ou ativa) e 
não  ao  sexo  do  parceiro,  mesmo  um  homem 
heterossexual  pode  ser  entendido  como  alvo  da 
agressão  sexual  masculina.  Além  disso,  a 
masculinidade  mais  domesticada  (“classe  média 

23 Interessante notar que Souza (2003) confirma a existência 
de certo preconceito contra os supostos “homens efeminados 
da classe média”, mas não entre favelados, e sim entre os 
“homens de verdade” do subúrbio da zona norte do Rio de 
Janeiro. 
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confortável”),  que  no discurso  estipulado pelo  gringo 
recém-chegado aparece como mais dominadora que o 
suposto  machismo  bruto  do  brasileiro,  é  aqui 
revalorizada  como  indicativa  da  homossexualidade. 
Novamente,  embora  esse  depoimento  seja 
preconceituoso e carregado de sentimentos nada gentis 
para com o Brasil  e os brasileiros, é difícil  detectar a 
afirmação de uma masculinidade gringa toda poderosa. 

A  mesma  homofobia  desmasculante  aparece  de 
forma  acentuada  entre  os  mongers  com  relação  à 
travesti. De acordo com os veteranos, as travestis são 
encontradas  em  quase  todos  os  bares,  boates  e 
restaurantes  de  prostituição  em  Copacabana, 
misturando-se  às  “mulheres  de  verdade”  e 
conscientemente  tentando  enganar  clientes 
estrangeiros.

Esta pesquisa de campo permite classificar essa 
história como mitológica, no sentido de uma narrativa 
simbólica,  não  necessariamente  sustentada  na 
realidade observada, mas que revela as preocupações 
de determinada comunidade. Em repetidas viagens ao 
campo, nunca vi um ambiente completamente misto de 
prostitutas mulheres e travestis. Mesmo na Rua Prado 
Júnior,  onde  os  dois  tipos  de  trabalhadoras  sexuais 
poderiam  ser  encontrados  na  primeira  década  do 
século  XXI,  as  travestis  ocupavam  um  espaço 
claramente definido  e distinto daquele  das mulheres. 
De fato, a maioria dos  points fechados de prostituição 
em Copa não permite a entrada de travestis. Em geral, 
os  dois  grupos  não  se  misturam  porque  vendem 
serviços  sexuais  para  consumidores  distintos.  Uma 
travesti não teria interesse em trabalhar na discoteca 
Help,  por exemplo, mesmo que não fosse barrada na 
porta, pois não encontraria muitos clientes. 

Nos discursos dos  veteranos, as travestis são um 
perigo constante, pois estão em toda parte e gostam de 
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enganar “homens de verdade”. Essa narrativa segue a 
acepção  tradicional  e  hegemônica  da 
homossexualidade como algo contagioso, porém, toma 
uma  configuração  interessante  no  medo  da  travesti 
como portadora do contágio e de ameaça constante. 
Esse medo revela  uma permanente preocupação dos 
informantes  veteranos:  “no  Brasilas  coisas  não  são 
como aparentam ser” – nem as mulheres. Novamente, 
esta não pode ser qualificada como a sensação de um 
estrangeiro que se sente afirmado e “empoderado” por 
seu dinheiro, sua cor, masculinidade e nacionalidade. 

Os  gringos tentam contornar  essas  incertezas  e 
inseguranças:  em  vez  de  salientarem  sua  alteridade 
como estrangeiro, muitos tentam reduzi-la. 

A  reação  típica  dos  veteranos  às  ambiguidades 
abertas  pelos  múltiplos  jogos  de  gênero  em 
Copacabana, por exemplo, é tentar agir mais “como os 
homens brasileiros”. De acordo com os  mongers, isso 
significa  “ser  mais  duro”;  desconfiar  do  preço 
estipulado pela prostituta; não “tratar a puta como se 
ela fosse uma amiga”  e entender que ela “é apenas 
uma  puta”;  sempre  desconfiar  do  gênero  de  seus 
interlocutores;  e  perceber  que  o  sexo  comercial  em 
Copacabana  “é  um  jogo”,  com  claros  ganhadores  e 
perdedores.  Entender,  afinal,  que  a  posição  de 
adversário que o gringo mantinha com as mulheres em 
seu país de origem continua no Brasil – a mudança para 
uma terra estrangeira não o colocou fora da guerra dos 
sexos, num paraíso dos homens, ao contrário,  situa-o 
em  um  jogo  social  de  gênero  cujas  regras  ele  não 
domina. 

Todavia,  se  os  gringos vêem  a  masculinidade 
brasileira como “agressiva”, suas tentativas para serem 
assimilados  às  vezes  resultam  no  cultivo  de  certa 
passividade. De acordo com um informante americano 
(negro, 37 anos): 
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O jeito é ser mais calmo e saber que você é o 
dono  do  negócio.  Por  exemplo,  quando  vou  à 
Help,  todo  mundo  me  vê  como  gringo  e  as 
meninas sempre querem R$ 300, no mínimo, pelo 
programa. O novato paga isto sem pensar duas 
vezes. Eu, porém, sei que se eu bater papo com 
as meninas e esperar, o negócio vai virar a meu 
favor, porque sempre tem mais delas e são elas 
que  estão  trabalhando,  ou  seja,  se  não  pegar 
ninguém, a noite é um fracasso.
Então  nem  vou  mais  à  Help.  Fico  lá  fora  [no 
restaurante em frente à discoteca] e, lá pelas 3 
horas da manhã, eu encontro as mesmas garotas, 
agora cobrando só R$ 150 ou até  R$ 75. Essa é a 
minha  teia  de  aranha,  onde  capturo  minhas 
presas.  Nem  sempre  consigo  as  garotas  que 
quero,  quando  quero,  mas  sou  uma  aranha 
paciente.  É  um jogo,  sim  senhor!  E  as  garotas 
sabem bem disto. Saber jogar o jogo é parte da 
diversão. 

Essa narrativa revela  que,  do ponto de vista da 
prostituta, o fariseu de hoje é o “bom gringo” de ontem. 
Longe de serem figuras completamente separadas, em 
muitas instâncias, é o mesmo gringo antes e depois do 
contato com o jogo de gênero exposto no Brasil (mais 
precisamente, na zona de contato entre sexo e turismo 
na zona sul do Rio de Janeiro).

De  outro  lado,  na  medida  em  que  o  monger 
melhora seu português e adquire mais contatos sociais 
brasileiros,  é  provável  que  ele  saia  da  zona  de 
prostituição e turismo em Copacabana e se reinvente, 
aos  olhos  da  mídia  brasileira  e  da  “boa  sociedade” 
carioca,  como  um  “gringo  bom”,  levando  suas 
atividades para as casas noturnas da classe média na 
Lapa  e  em  Ipanema  e  para  outros  círculos  de 
sociabilidade heterossexual.
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Conclusão

A  configuração  dessa  masculinidade  subverte  a 
noção  popular,  frequentemente  expressa  na  mídia 
brasileira,  nos  discursos  de  agentes  vinculados  à 
política  e  às  ONGs  e  até  em  algumas  análises 
sociocientíficas,  de  uma  masculinidade  hegemônica 
primeiro-mundista,  exploradora  e  inteiramente 
dominante. Aqui, vemos que o “gringo ideal” da garota 
de  programa  em  Copacabana  é  o  gringo  recém-
chegado, cheio de pré-noções e fantasias sobre o Brasil, 
as brasileiras e pronto para desfrutar uma sexualidade 
liberada no lado de baixo do equador. Esse, enfim, é o 
“gringo  nojento”,  recorrentemente  caracterizado  na 
mídia popular nacional como explorador das mulheres 
brasileiras: o gringo que é, de acordo com as garotas, o 
mais fácil  de ser explorado. Tais atitudes não tornam 
esse homem estrangeiro dominante ou todo-poderoso 
nas  noitadas  cariocas.  Ao  contrário,  sua  ignorância 
sobre o  funcionamento dos jogos de gênero no Rio de 
Janeiro  –particularmente  o  sexo  transacional  e  a 
prostituição  –o  deixa  vulnerável  a  uma  série  de 
manipulações  sociais  e  econômicas.  Todavia,  na 
acepção das garotas de programa de Copacabana,  ele 
é  “filet mignon”: pronto para ser comido com gosto e 
ávido para pagar pela experiência. Eis, então, o “bom 
gringo”  das  trabalhadoras  sexuais  da  orla,  o  tipo 
estrangeiro que, para essas mulheres, explora menos e 
respeita mais: o cliente “trouxa”, identificado  em Olivar 
(2010:150),  é  justamente  o  tipo  de  gringo  entendido 
como  vil  explorador  nos  discursos  da  mídia  e  dos 
políticos referentes ao turismo sexual.

De outro lado, o  gringo que tem vivido no Brasil 
pelo menos parcialmente, socializado de acordo com as 
normas locais, é taxado pelas garotas de programa de 
“explorador”, “safado”  e “fariseu”, na medida em que 
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ele está atento às várias possibilidades das interações 
entre homens e mulheres na noite carioca e ciente de 
que nem todas estão a seu favor. 
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