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Resumo

O presente artigo busca investigar a interação de marcadores de classe, gênero e 

raça/cor no contexto de turismo sexual na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. 

Tomando como seu objeto de análise de uma situação em que houve um confronto entre 

turista sexuais afro-EUAmericanos e membros da gangue de motociclistas os Hell 

Angels, visamos mostrar como os eixos identitários, organizadores do mercado sexual 

comercial na praia turística mais famosa do Brasil, são contextuais, deslizantes, 

nuançadas e manipuláveis. 
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Abstract

The present article investigates the interaction of markers of class, gender and race/color 

in the context of sexual tourism on Copacabana Beach, in Rio de Janeiro. Taking as its 

object of analysis a confrontation between African-American sexual tourists and 

members of the Hells Angels motorcycle gang, we seek to demonstrate that the axes of 

identity which organize the commercial sexual markets on Brazil’s most famous tourist 

beach are contextual, shifting, nuances and manipulable.
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Introdução

É comum ouvir que a prática do turismo sexual por estrangeiros no Brasil está 

associada à erotização e racialização da mulher brasileira. Temos discutido essa questão 

em outros textos (mais notavelmente Blanchette e Da Silva, 2005), e concordamos que, 

de fato, existem processos de exotização e othering no mercado sexual que contemplam 

as diferenças biológicas e sociológicas (entendidas como raciais) como chaves na 

construção simbólica de gringos como seres essencialmente diferentes de brasileiras3. 

Todavia, discordamos com a noção de que o turismo sexual estrangeiro, no Brasil, pode 

ser reduzido a uma álgebra simples em que estrangeiros brancos e dominantes procuram 

brasileiras não-brancas e submissas como parceiras afetivas e sexuais. Tal visão nos 

parece ser implícita em muitas análises de turismo sexual, particularmente aquelas 

oriundas dos posicionamentos mais politicamente militantes. A nosso ver, ela simplifica 

radicalmente as simbologias em jogo, situando essas numa estrutura binária onde 

posições de superioridade e inferioridade, dominação e submissão são claramente 

demarcadas e unificadas, formando uma dicotomia marcada por identidades fixas 

descritas e dispostas como masculinos, brancos, estrangeiros e dominantes, de um lado, 

e femininas, não-brancas, brasileiras e estrangeiras, de outro.  

Essa visão dicotômica do turismo sexual parece estar cada vez mais 

institucionalizada no Estado brasileiro, e é evidenciada, por exemplo, nos programas de 

repressão do tráfico de mulheres e da exploração sexual das crianças. Encontramo-la, 

por exemplo, na PESTRAF (Pesquisa Sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e 

Adolescentes para Fins de Exploração Sexual Comercial4), uma das pesquisas que 

fundamenta a atual política brasileira de repressão do tráfico de pessoas.5  Ela também 

pode ser encontrada nas representações produzidas por ONGs envolvidas na luta contra 

este tipode tráfico. Um exemplo típico, produzido pela ONG Trama do Rio de Janeiro, 

3 Por “gringos” queremos indicar estrangeiros HOMENS em geral, seguindo a definição proferida em T. 
Blanchette, Gringos. (Tese de mestrado em antropologia social, sob a orientção de Giralda Seyferth, 
2001). É mister notar que a grande maioria de nossos informantes estrangeiros é de anglo-falantes e de 
oriundos dos EUA ou Grã Bretanha.
4 Leal, M.F. e Leal, M.L. Pesquisa Sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de 
Exploração Sexual Comercial – PESTRAF. Brasília: CECRIA. 2002.
5 Afirmação feita por vários funcionários do Ministério de Justiça por ocasião do 1º Seminário Nacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em Brasília, nos dias 3 e 4 de outubro de 2007, e também em 
várias conferências, reuniões e seminários locais no Rio de Janeiro, organizados pelo CEDIM 
COLOCAR POR EXTENSO A SIGLA, pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos e pelo Ministério 
de Justiça Federal entre 2007 e 2009.



retrata um estrangeiro loiro, em viagem ao Brasil, iludindo uma mulata com promessas 

de dinheiro e fama no exterior para poder recrutá-la para a prostituição.

Panfleto antitráfico da ONG CHAME, em que um loiros europeus seduzem brasileiras afro-descendentes 

com histórias de sucesso no exterior para recrutá-las como prostitutas.6

Todavia, nos discursos dos agentes do Estado brasileiro e dos interlocutores deste 

na sociedade civil, a visão dicotômica do turismo sexual mais parece como uma espécie 

de senso comum, no sentido explorado por Clifford Geertz. Ela é situada como um 

corpo relativamente organizado e ponderado de pensamentos que se apresenta como 

algo que é dado e impossível de negar, uma reflexão absoluta e crua da realidade que há 

de ser percebida por qualquer um. Tal senso comum não é fruto da falta de reflexão 

sobre o fenômeno, mas é simultaneamente um artefato histórico e um sistema cultural 

que é constituído (como qualquer sistema cultural) de acordo com determinados 

interesses políticas e econômicas.7 Nas palavras de Marcelo Ferreira-Franco, tal 

representação abrange um estereótipo racializado a respeito do gringo:

O estereótipo de “gringo” para os cariocas, e quem sabe para os brasileiros 
em geral, passa definitivamente pela variável “cor”. Ao perguntar, casualmente, 
para vários brasileiros, como eles descreveriam um gringo, as respostas, ainda que 

6 CHAME, Europa: A Conta que Não se Conta. Salvador: UFBa. 1998.
7 Geertz, Clifford. "Common Sense as a Cultural System". In: Geertz, Clifford. 1983. Local Knowledge. 
New York, Basic Books. 73 - 76.



diversas, quase sempre passam, em algum momento, pela cor da pele. Algumas 
mais pontuais: “…são muito ‘brancos’!” ou “São loiros e de olhos azuis…”.

Outras, subjetivamente focadas nas relações raciais: “…ficam loucos com as 
‘mulatas’…” ou “…adoram a nossa mistura ‘racial’”. No entanto, nunca imaginam 
ou mencionam um turista “negro”. Para além disto está o fato de que a 
representação social que os brasileiros têm de turistas estrangeiros articula poder 
econômico e prestígio, aqui entendidos como indicadores de classe social, o que de 
certa forma confere a esses indivíduos o status equivalente ao das camadas  
superiores da estratificação social brasileira.8 

Patrícia Silveira de Farias tambem comenta a associação do gringo com o cor/raça 

branco no senso comum carioca, associado essa vez com um certo estilo indumentário:

P – Define o gringo aí, que você falou.

R – Ah, branquelo – a primeira coisa que vem. Branquelo ou vermelho, né? 
(...)acho que a coisa de ser gringo é assim; ser fora da realidade do lugar – né? E... 
tem a coisa sssim da roupa que eles usam, né? (...) acho que eles acham que o legal 
é ser muito colorido, né, (...) colorido assim, short com coqueiro, bem praiana, 
mesmo assim breguérrimo, assim horrivel (risos).9

Nesta ótica senso comum, então, gringo se constitui como branco em oposição ao 

carioca negro e moreno, e é quase sempre imaginado como homem e solteiro, a caça de 

mulatas nativas.

Como temos afirmado em outro lugar,10 a visão dicotômica e racializada do 

turismo sexual tende a ser codificada a partir do uso do termo vulnerabilidades, referido 

a uma série de atribuições, quase sempre apresentada de forma essencialista e 

reducionista, que supostamente indica quem é mais provável a ser transformada em 

alvo de turismo sexual. Nos discursos dos agentes do Estado e seus interlocutores, tais 

vulnerabilidades são quase sempre subsidiadas por preconceitos subjacentes, resultando 

em descrições de cunho ostensivamente sociológico que são, em última análise, 

livremente intercambiáveis com estereótipos excludentes. Entre essas vulnerabilidades, 

cor e raça têm lugar de destaque, sendo pele escura e raça negra largamente entendidas 

como marcadores do tipo de mulher brasileira procurada por estrangeiros turistas 

sexuais (quase sempre entendidos como brancos).

8 Ferreira-Franco, Marcelo. “E se o gringo for “negão”? Raça, gênero e sexualidade no Rio de Janeiro 
segundo turistas afro-americanos”. Apresentação no XXIX encontro ANPOCS, GT 22. Caxambú, MG, 
2005. P.3.
9 Farias, Patrícia Silveira. Pegando uma corn a praia: relações raciais e classificação de corn a cidade do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro, 2006. P. 134.
10 “Mulheres Vulneráveis e Meninas Más: uma análise antropológica de narrativas hegemónicas sobre o 
tráfico de pessoas no Brasil”. Ferreira e Vainer, orgs. A Experiência Migrante: Entre Deslocamentos e 
Reconstruções. Rio de Janeiro, Garamond.  2010.  



O presente artigo é uma tentativa primária e ainda incompleta de problematizar o 

senso comum, que reforça uma visão racializada, dicotômica e reducionista do turismo 

sexual no Brasil. Ele se baseia em nossos estudos etnográficos de turismo sexual11 no 

bairro de Copacabana no Rio de Janeiro, uma área entendida como uma região moral 

tipificada pela presença de prostitutas e de estrangeiros,12 e em pesquisas de internet 

efetuadas com turistas sexuais auto-identificados e anglofalantes. Embora concordamos 

que existem lógicas racializantes e biologizantes que configuram o sexscape13 de 

Copacabana, essas são dificilmente unificadas numa clara e singular dicotomia que 

situam opressores e oprimidos como membros de duas raças (ou cores) distintas e 

opostas. Para melhor entender o funcionamento de raça e cor no universo de turismo e 

sexo em Copacabana, preferimos adotar o que Mary Louise Pratt chama de “uma 

perspectiva de contato”, ou seja, uma visão que “coloca em revelo a questão de como os 

sujeitos são constituídos nas e pelas suas relações uns com os outros”.

Trata as relações entre colonizadores e colonizados, ou viajantes e 
“visitados”, não em termos da separação ou segregação, mas em termos da 
presença comum, interação, entendimentos e práticas interligadas, frequentemente 
dentro de relações radicalmente assimétricas de poder. (Pratt, 1999: 32)

Nas interações entre turistas anglo-americanos e mulheres brasileiras em 

Copacabana, conceitualizações hipodescendentes de “raça” entram em diálogo com 

teorias brasileiras populares ao respeito da mestiçagem, configurando uma série de 

atores e posições. Nessas, a preferência brasileira pela “ambiguidade referencial” no 

trato de identidades raciais (Harris, 1970) acaba configurando uma mulher brasileira 

icônica que, embora entendida como “não-branca” por turistas sexuais anglofalantes, 

não se configura como negra.

Para melhor ilustrar esse ponto e abrir o debate ao respeito de raça e classe no 

âmbito de turismo sexual em Copacabana, vamos analisar uma simples mas típica 

situação social, encontrada durante nosso trabalho de campo no bairro, que pode expor 

11Entendemos “turismo sexual”, de acordo com a definição proferida pela Organização Mundial de 
Turismo, como “viagens organizadas dentro do seio do sector turístico ou fora dele, utilizando no entanto 
as suas estruturas e redes, com a intenção primária de estabelecer contactos sexuais com os residentes do 
destino” (WTO, 1995).
12 Gaspar, Maria Dulce. Garotas de Programa. Prostituição em Copacabana e Identidade Social. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar. 1984;  Park, Robert E. and Burgess, Ernest. The City: suggestions for the 
Investigation of Human Behavior in the Urban Environment.  Chicago: University of Chicago Press, 1984 
[1925]. Pp 45-48.
13O conceito é de Denise Brennan e indica um local que articule as práticas do trabalho sexual com a 
economia globalizada e que serve como elemento básico, constitutivo do “mundo imaginado” sexualizado 
(Brennan, 2005: 15-16).



certas interações que não são visadas pelo senso comum a respeito de turismo sexual no 

Rio  (Gluckman, 1987). 

Os Hells Angels versus os playas em Copacabana

São 21:00 horas numa noite de agosto em Copacabana; o bar “Tostão Furado”14 

está dividido de uma maneira singular. No lado esquerdo, tem uma turma de 12 homens 

afro-americanos ocupando três mesas; no lado direito, 15 americanos e europeus 

brancos, todos membros do gangue de motoqueiros os “Hell’s Angels” ocupam quatro 

mesas. Os dois grupos se encaram através de uma “terra de ninguém” de mesas 

ocupadas por um punhado de brasileiras. Os membros dos dois grupos conversam entre 

si, mas sempre mantendo seus olhos no grupo rival no outro lado do bar. As mulheres 

que ocupam as mesas entre os dois grupos são morenas15, na maioria, mas também há 

negras e brancas entre elas. São todas garotas de programa que cobram entre 150 e 400 

reais por seus serviços sexuais, procurando clientes entre os turistas do bairro. Fora nós, 

um casal de pesquisadores (um gringo e branco e uma brasileira e negra16), todos os 

outros clientes abandonaram o bar, talvez assustados pelo clima de violência latente. 

Enquanto os garçons e seguranças do bar observam a cena, inquietos, esperando a 

erupção de um tumulto racial, as garotas circulam entre as mesas com a maior 

naturalidade, sorrindo para todos os gringos, sem fazer distinções. Uma morena clara, 

de saltos altos de acrílico e vestido preto, aproxima-se de dois cavalheiros americanos 

negros que ela aparentemente conhece, com exclamações de alegria e dando beijos em 

ambos. Após uma breve conversa com os dois homens, ela volta para a mesa de suas 

amigas no centro do bar. Meia hora mais tarde, ela se levanta para acompanhar três 

Hell’s Angels, presumivelmente de volta para o hotel deles. Assistindo à saída da moça, 

seus amigos afro-americanos balançam suas cabeças em reprovação. 

14 Os nomes dos bares são falsificados para manter seu anonimato. A única exceção a essa regra é a 
discoteca Help, lugar sui generis em Copacabana cuja identidade dificilmente será ocultada e que já foi 
fechada pelo governo estadual do Rio de Janeiro no início de 2010.
15 Quando falamos em brasileiras, utilizamos as definições de cor e raça expostas naquilo que Peter Fry 
chama de “o modelo multi-polar de raça” (Fry, 1996:125) , que reconhece um continuo de cores indo do 
mais escuro ao mais pálido. Empregamos essas categorias pois são êmicas entre as prostitutas brasileiras 
operando no nexo de turismo e sexo em Copacabana. Todavia, quando falamos em gringos, usamos a 
categorização “bi-polar” (branco/preto), pois novamente esse modelo é êmico entre turistas sexuais 
estrangeiros em Copacabana.
16 Minha esposa e co-pesquisadora Ana Paula da Silva me acompanhou nas viagens ao campo descritas 
no presente artigo, e portanto geralmente utilizo o pronome “nós” para descrever minha atuação. Embora 
seja autor único desse artigo, boa parte das reflexões aqui apresentadas tem sua origem nas observações e 
análise de Ana Paula.



Os Hell’s Angels e seus oponentes afro-americanos são representantes de uma 

nova onda de turismo sexual que parece ter se implantado em Copacabana a partir da 

primeira década do século XXI. Tradicionalmente, o turista sexual estrangeiro em Copa 

era visto como um homem branco, europeu ou americano, de meia idade e da classe 

média. De fato, essa caracterização é fruto do “senso comum”, pois, como muitos de 

nossos informantes com longa história de atividade no comércio sexual no bairro têm 

afirmado, “aqui tem de tudo e sempre foi assim.” Todavia, a nossa aproximação com o 

turismo sexual em Copa começou no final da década de 1990 e podemos afirmar, 

baseado em nossas próprias observações, que o público masculino composto de turistas 

sexuais estrangeiros tem se diversificado e muito durante os últimos dez anos. A 

desvalorização do real frente ao dólar durante a primeira metade da década, acoplada 

com uma queda sensível no preço do transporte aéreo internacional e a expansão dos 

meios de comunicação representada pela internet, configuraram o Rio de Janeiro como 

destino para uma seleção mais ampla de turistas sexuais. 

Não podemos afirmar (como o senso comum afirmaria) que houve um 

crescimento do turismo sexual na cidade durante o período entre 2000 e 2010. De fato, 

nossas contagens nas casas noturnas, boates e discotecas do bairro indicam que houve 

um aumento pequeno nos números de turistas sexuais até 2006, seguido por um declínio 

na segunda metade da década17. Todavia, durante os últimos dez anos, observamos uma 

crescente diversificação dos tipos de turista estrangeiro que poderiam ser encontrados à 

procura de sexo comercializado em Copacabana. 

Por exemplo, chegamos a encontrar universitários em férias com certa frequência  

a partir de 2004, mas não antes daquele ano. Também encontramos muito mais homens 

não-profissionais ou das classes trabalhadoras e, particularmente, encontramos números 

crescentes de soldados e mercenários americanos, de volta do Oriente Médio, a partir de 

2006. Essas observações, é claro, não são quantitativamente significantes, mas as temos 

confirmado com vários de nossos informantes que frequentam o universo do sexo 

comercial no bairro. As prostitutas, em particular, reclamam de certa queda no nível 

sócio-econômico do cliente estrangeiro durante esse período. Nas palavras de Sueli, 

17 Baseamos essa afirmação em contagens feitas nos principais pontos de turismo sexual do bairro em 
diversos momentos entre 2002 e 2010. Tomando a discoteca Help como referencial, a média de 
frequentadores dentro da discoteca às 2:00 da manha nas noites de sexta feira em maio de 2003 foi de 400 
por noite, subindo para 500 e 600 em 2005 e 2006. Após  2006, esse número caiu para 400, chegando a 
ser 300 em 2009.



mulher branca de 38 anos e ativa no comércio de sexo em Copacabana desde 1994 (e 

entrevistada em 2008), “hoje, os gringos não são como antigamente.”

Anos atrás, os caras pagavam numa boa e ainda eram capazes de te levar 
para férias fora da cidade. Isto ainda acontece, mas hoje é bem mais raro. Hoje 
você tem esse monte de fariseus que pensam em cada centavo que vão gastar e 
ainda querem levar a vantagem em tudo. Os gringos hoje pensam muito mais sobre 
seu dinheiro que os de antigamente.

O uso da palavra fariseu neste contexto é significante. É uma gíria de prostituta 

que remete à história bíblica, onde Jesus afirma que as meretrizes entrarão no céu antes 

dos cobradores de impostos e dos fariseus.18 Fariseu, entre as garotas de programa de 

Copacabana, é qualquer cliente potencial que as desrespeita, sendo que a forma mais 

citada de desrespeito é tentar levar vantagem econômica da prostituta. Nas palavras de 

Simone, uma de nossas informantes, mulher auto-rotulada de morena e de 25 anos de 

idade:

“Fariseu” é aquele cara que não fode, nem sai de cima. Ele te convida para a 
mesa e você vai, mas ele não quer pagar o programa, não, ou se quer pagar, quer 
pagar um preço absurdo de baixo. Ele te desrespeita. Você gasta seu tempo com 
ele, mas não sai nada.

De acordo com as nossas informantes garotas de programa, há um crescente 

número de fariseus frequentando a Copa durante a primeira década do século XXI, e os 

Hell’s Angels não conseguiam se escapar por completa dessa categoria de cliente. Os 

Angels aparentemente começaram a frequentar Copacabana em massa a partir de 2005, 

quando resolveram ter sua reunião internacional anual no Rio. Desde então, voltaram 

pelo menos duas vezes à cidade (em 2007 e 2009)19. Embora o grupo tenha se 

diversificado desde seu auge na década de 60, sua imagem pública ainda se atrela à 

descrição feita do grupo pelo jornalista americano Hunter S. Thompson em 1966, como 

fenômeno essencialmente branco, anglo-saxão, fora-da-lei e de classe baixa (Thompson, 

2004: 156-159):  

Seria injusto dizer que todos os motoqueiros fora da lei carregam genes 
[dessa classe], mas qualquer um que já tenha passado algum tempo entre as tribos 
anglo-saxãs nativas dos Apalaches [região pobre e montanhosa da leste dos EUA] 
precisaria de pouco mais de algumas horas com os Hell’s Angels para ter uma 

18 "Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram antes de vocês no Reino 
de Deus!" (Mateus 21:31); “Em verdade vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos cobradores de 
impostos e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no Reino dos Céus!" (Mateus 5:20).
19 Essas afirmações vêm de dois informantes Hell’s Angels. Observamos pessoalmente as reuniões de 
2007  e 2009. 



sensação muito forte de dejà vu. Existe a mesma hostilidade e mau humor em 
relação aos estranhos, as mesmas atitudes e temperamentos extremados, e até os 
mesmos nomes, rostos rígidos e corpos de ossos longos que não parecem naturais a 
não ser que estejam debruçados sobre alguma coisa.

A maioria dos Angels é obviamente formada anglo-saxões, mas a atitude... é 
contagiosa. Os poucos fora-da-lei com nomes mexicanos ou italianos não apenas 
agem como os outros, como se parecem com eles de alguma forma. Até mesmo o 
Chinese Mel de Frisco e Charley, um jovem negro de Oakland, possuem o jeito de 
andar e manias dos [anglo-saxões pobres] (Thompson, 2004: 160).

Os Angels, então, são vistos de forma essencialmente racializados e 

desqualificados nos EUA. São brancos, sim, mas brancos pobres: lixo branco, para 

utilizar o termo êmico e pejorativo aplicado ao seu tipo naquele país. A aparência do 

grupo em Copacabana, nas duas ocasiões que os encontramos durante suas reuniões 

internacionais, pouco desmistificava essa imagem. Todos os Angels encontrados por 

nós eram brancos e muitos ostentavam tatuagens de cadeia e outras marcas de baixo 

status sócio-econômico como barbas imensas e cabelos compridos e mal lavados. 

Por um lado, os Angels eram muito bem vistos pelas prostitutas de Copacabana, 

pois são consumidores assíduos do sexo comercial. Todavia, também eram 

reconhecidos como pechincheiros e, portanto, desrespeitosos e fariseus. Como afirma 

Simone:

Eles pagam o programa, sim, mas sempre querem pagar menos do que foi 
combinado. Eles também andam em grupos e assustam os outros clientes. Quando 
estão na cidade, é uma merda, porque ou você faz programa com eles, ou com 
ninguém.

Esse posicionamento não é fruto de alguma estratégia consciente dos Angels. 

Como Thompson adverte, a reputação da gangue e sua tendência de andar em grupos, 

para não dizer sua disposição de “não levar desaforo para casa”, fazem dos Angels 

companheiros de bar incômodos para qualquer um que não seja membro do grupo:

Os Hell’s Angels tentam não fazer nada pela metade, e pessoas de fora do 
grupo que se comportarem de forma descomedida com certeza causarão problemas, 
queiram ou não. Isso, junto com uma crença na retaliação total por qualquer ofensa 
ou insulto é o que faz dos Angels um problema... [E]les têm uma regra prática 
bastante simples: em qualquer discussão, um Angel está sempre certo. Discordar de 
um Hell’s Angels é estar errado, e persistir no erro é uma provocação explícita. 
(Thompson, 2004: 76).



Certamente, é a reputação dos Angels e sua ostensiva carga simbólica como grupo branco 

e às vezes violento que faz os turistas sexuais afro-americanos no “Tostão” vigiá-los com certo 

ar de hostilidade. Se fosse qualquer outro bar na orla, talvez esses homens negros tivessem ido 

embora. Todavia, o “Tostão” é conhecido internacionalmente como local de encontro para 

turistas sexuais afro-americanos. O bar não é um espaço exclusivamente “negro”, sendo que 

muitos turistas sexuais de outras cores frequentam o local, além de brasileiros em geral,  mas é 

visto por turistas sexuais veteranos e afro-descendentes como “nosso lugar”, e por isto ele não 

foi cedido pacificamente aos Angels.

A metade dos homens afro-americanos no “Tostão” é de pessoas que reconhecemos de 

outras viagens ao campo – turistas sexuais veteranos, em outras palavras, com certo fundo de 

experiência em como lidar e se locomover pelo Rio de Janeiro. Todavia, a presença em massa 

de turistas sexuais negros em Copacabana também é um fenômeno razoavelmente recente.

Sempre existiram turistas sexuais negros estrangeiros no Rio, é claro, mas foi somente 

nos últimos dez anos que eles têm se transformado numa presença numericamente significante 

na cidade. Em 1999, por exemplo, eu estava buscando gringos para entrevistar em minha 

pesquisa de mestrado (Blanchette, 2001), era difícil encontrar afro-americanos, em Copacabana 

ou qualquer outro bairro da cidade. Mesmo nos primeiros anos de nosso engajamento com o 

turismo sexual em Copa (2001-2002), os afro-americanos raramente somaram mais que 5% do 

total dos turistas sexuais que contávamos em lugares como Help e Tostão Furado (embora 

mesmo naquela época a opinião geral dos frequentadores da noite de Copacabana era de que 

tinha muito mais negros americanos à procura de sexo comercializado no bairro do que 

antigamente, e que seus números tinham crescidos sensivelmente desde 1995) . Já em 2005, 

porém, essa porcentagem tinha subido para algo em torno de 10% em lugares como a Discoteca 

Help. Hoje (no início de 2010), é difícil encontrar um lugar no roteiro do turismo sexual em 

Copa onde os afro-americanos não constituam pelo menos de 8 a 12%  da população masculina. 

Em lugares como o Tostão Furado, essa porcentagem rotineiramente chega a 50% ou até mais.

Um divisor de águas no avanço do turismo sexual negro no Rio parece ter sido o vídeo 

musical “Beautiful” do artista negro americano Snoop Dogg. Filmado em 2003, o vídeo mostra 

o astro desfrutando cenas típicas do Rio de Janeiro e curtindo as belezas da população feminina 

da cidade. 



Imagem do vídeo “Beautiful”. Produzido pelo rapeiro americano Snoop Dogg em 2003, o vídeo 
chamava atenção para a crescente atração do Rio de Janeiro como destino para turistas 
sexuais afro-americanos.

Embora o vídeo do Snoop Dogg certamente não tenha iniciado o turismo sexual 

afro-americano na cidade, ele estimulou e deu certa visibilidade pública ao fenômeno, 

além de uma narrativa comum. 

Jewel Woods, autor de Don’t Blame it on Rio, um estudo sobre turismo sexual 

negro americano no Brasil, afirma ter reconhecido o fenômeno por volta de 2003-04 

(Woods e Hunter, 2008:14). O autor o entende como algo essencialmente articulado ao 

que chama de “a heterossexualidade compulsiva do hip hop”, assim como à crise na 

masculinidade afro-americana causada pela ascensão de uma classe média negra: “O 

tema onipresente da potência sexual no hip-hop é uma das principais maneiras através 

da qual a masculinidade da classe média [negra] é mascarada” (Woods e Hunter, 2008: 

70-72).

Uma das maneiras fundamentais através do qual o hip-hop funciona é nas 
tentativas constantes de autenticar a negritude, e ele faz isto criando fronteiras em 
torno de sexo e de imagens da vida urbana (Woods e Hunter, 2008: 75). 

A maioria dos turistas sexuais afro-americanos em Copacabana ostenta um estilo 

urbano que parece ter saído diretamente dos videos de “MTV Raps”. Tal visual é 



frequentemente entendido como “autêntico” por turistas sexuais brancos, muitos dos 

quais têm reclamado da “guetificação” da Copacabana em anos recentes. As autoridades 

federais e cariocas também aparentemente têm levado a sério a idéia de que esses 

homens representam uma espécie de ameaça, pois gringos negros são frequentemente 

alvos de campanhas de repressão de exploração sexual (Woods e Hunter, 2008: 16-17; 

Grupo Davida, 2005: 157). Todavia, como Woods adverte e as nossas investigações 

confirmam, a maioria dos turistas sexuais negros parece ser profissional de classe 

média. Estima-se que cerca de 98 mil homens afro-americanos viajam até a América 

Central e do Sul todos os anos, e que homens com diplomas universitários são duas 

vezes mais aptos a viajar internacionalmente que homens com apenas o ensino 

fundamental e/ou médio completo (Woods e Hunter, 2008: 15). A dissonância cognitiva 

produzida por um estilo de lazer entendido como “urbano contemporâneo” (leia-se 

negro e com fortes associações preconceituosas a atividades ilegais) e o comportamento 

normativo essencialmente de classe média desses homens às vezes resulta em situações 

absurdas.

Uma noite em Copacabana em 2005, por exemplo, chegamos ao Tostão Furado e 

encontramos uma mesa ocupada por quatro negros americanos, vestidos em calças 

largas, camisas de basquete e chapéus de beisebol. Um sistema de som potente estava 

em cima da mesa e enchia o bar com músicas hip-hop. Acabamos conversando com um 

homem brasileiro de uns 40 anos de idade, capitão e médico da Marinha, que se 

classificava como branco (mas cuja cor era pouco mais clara que um dos americanos do 

outro lado do bar). Ele encarava os turistas negros com nojo: “A única razão que eles 

vêm pra cá é porque nós não somos um país racista e, portanto, toleramos esse tipo de 

comportamento”.

Duvido que eles possam agir assim em seu próprio país. Lá são negros e são 
umas merdas. Não têm educação, nem futuro, nem nada. Mas têm dólares, então 
podem vir pra cá e fingir que são da classe média, gente normal. Só aqui no 
Brasil...

Pouco após dessa conversa, levantamos da mesa do capitão e aproximamos da dos 

negros americanos. Descobrimos que dois deles estavam jogando xadrez. Um terceiro 

assistia ao jogo, absorto, enquanto o último lia The Brazilians, de Joseph Page. Nos 15 

minutos em que assistimos ao grupo, um dos jogadores atendia um telefonema de um 

amigo advogado nos EUA, falando num inglês absolutamente correto. Outro do grupo 



começou uma conversa em inglês com mais dois gringos negros que entraram no bar, 

utilizando gírias urbanas e negras. Obviamente, era um grupo cujos membros se sentiam 

confortáveis locomovendo-se entre vários universos de significação de classe e raça.

O termo mais comum utilizado pelos turistas sexuais afro-americanos que 

frequentam o Tostão para se auto-rotular é playa, um conceito com múltiplos 

significados. Corruptela da palavra “player” – ou “jogador” – playa principalmente quer 

dizer um homem promíscuo que cultiva vários relacionamentos sexuais ao mesmo 

tempo20. Todavia, ele também tem um uso mais geral e amplo. De acordo com o Urban 

Dictionary, um playa é “uma pessoa que é competitiva por natureza”:

A habilidade de um playa é medida pela amplitude de seu jogo [sendo que 
jogo é entendido como habilidade de controlar e seduzir]. Quanto maior a 
quantidade de jogo possuída pelo playa, mais respeito ele vai obter em sua 
comunidade. 

Alguém que tem jogo suficiente (e, portanto, respeito) pode fazer o que 
quiser, vestir como quiser (mesmo de forma bem brega), dizer coisas malucas e, 
ainda assim, ganhar a adoração dos outros. Essa habilidade é freqüentemente 
utilizada para ganhar favores materiais ou sexuais, embora nunca porque o playa 
precisa-se desses. 

Playas são motivados principalmente pelo ímpeto egoísta que entende a 
auto-expressão e auto-manifestação como um fim em si mesmo... 

Um jogador  reconhece outro jogador, e um playa verdadeiro sempre 

respeitará outro playa quando este merecer. (Urban Dictionary: 2010) 21

O Urban Dictionary também define playa num sentido mais especificamente 

sexual, como “um homem que usa mulheres para sexo ou para outros favores, 

geralmente aplicando seu charme até que a moça se apaixone”. Outro termo bastante 

utilizado pelos turistas afro-americanos para se auto-rotular, e que é sinônimo de playa 

na sua acepção mais sexual, é pimp –  ou seja, “cafetão”. Ambos, o pimp e o playa, 

supostamente têm o poder para manipular as mulheres para fazerem coisas que 

normalmente não fariam. No caso da playa, isto quer dizer usar o jogo para extrair sexo 

das mulheres: no caso dos pimps, quer dizer usar o jogo para extrair dinheiro. De certa 

forma, então, esses termos podem ser traduzidos para o bom e velho malandro carioca.

20 Definição do “Online Slang Dictionary”: http://onlineslangdictionary.com/definition+of/player, 
acessado no 4.4.2010
21 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=playa&defid=323720, acessado no 4.4.2010

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=playa&defid=323720
http://onlineslangdictionary.com/definition+of/player


Como discutiremos mais abaixo, no jogo de representações encontrado no nexo de 

turismo e sexo em Copacabana, as práticas dos playas meio que contradizem sua auto-

representação: afinal, eles não estão ganhando dinheiro com as  mulheres (como faria 

um pimp), e sim gastando. Da mesma maneira, suas tentativas de utilizarem o jogo para 

conseguir sexo gratuito das garotas de programa do bairro geralmente acabam 

malogradas. Todavia, os turistas sexuais afro-americanos que frequentam o Tostão 

Furado vêem o bar como um palco onde competem para manifestar e expressar o seu 

ego masculino na “caça” às mulheres. 

É justamente essa acepção do bar como palco para o exercício de seu jogo que 

leva os playas negros ao conflito com os Hell’s Angels. Afinal de contas, os Angels 

“não reconhecem o jogo”, e são motivados por um espírito coletivista forte que se situa 

em franca contradição ao “ímpeto egoísta de auto-expressão” do playa. Nas palavras de 

um dos informantes de Thompson, o lema dos Angels “é ‘todos em cima de um e um 

em cima de todos’. Se você se meter com um Angel, você vai ter 25 deles no seu 

pescoço. Quer dizer, eles vão te quebrar, baby, e pra valer”. (Thompson, 2004: 78).

O conflito entre os Angels e os playas é, em última análise, uma colisão de ethos 

antagônicos, mas fortemente potencializado pela carga racial. Os turistas sexuais 

brancos que costumam dividir harmoniosamente o Tostão Furado com os playas já 

abandonaram o bar faz tempo para eliminar qualquer risco de conflito com os 

motoqueiros. De fato, um de meus informantes brancos e americanos, 38 anos de idade, 

residente do Rio faz cinco anos e turista sexual de longa data, mais tarde me diria que se 

afastou do bairro inteiro durante a semana em que os Angels estavam na cidade: “Fui às 

termas do centro, pois eles não as conhecem – fiquei longe de Copacabana quando os 

Angels estavam fazendo sua festa. A vida é curta demais para gastar em brigas, né?”

Por contraste, os playas veteranos faziam questão de demarcar o que entendiam 

como seu território frente à invasão dos motociclistas. Como um de meus informantes 

afro-americanos de 42 anos ia dizer mais tarde, “Venho ao Rio desde 1997 e não vou 

deixar ninguém me empurrar para fora de meu bar favorito. O Tostão é o espaço dos 

irmãos, e não vou embora só porque um bando de crackers chegou por aí.” O 

xingamento cracker (termo pejorativo aplicado aos brancos nos EUA) nessa instância 

salienta a percepção que os playas têm do confronto como racializado: ser forçado  a se 



afastar do Tostão Furado seria para eles mais que um simples afronta à sua 

masculinidade: seria uma derrota étnica.

O que a brasileira tem?

Assistimos ao confronto entre os Angels e os playas por quase duas horas. A briga 

que parecia inevitável nunca estourou, mas a tensão entre os dois grupos também não 

diminuiu. Para quem conhece as sutilezas das culturas estadunidenses, a carga racial da 

situação é ostensiva. Todavia, enquanto os dois grupos se encaram, uma turma de mais 

ou menos uma dúzia de garotas de programa brasileiras circula entre as mesas em 

ambos os lados do bar. Acesso às prostitutas, é claro, faz parte dos bens simbólicos que 

estão sendo disputados no Tostão. Interessante notar, então, que tantos os turistas 

sexuais brancos quanto os negros configuram a mulher brasileira como uma Outra 

exótica e racializada.

O entendimento dos turistas sexuais anglofalantes acerca da sexualidade brasileira é 

melhor  analisado  através  da  noção  da  diversidade supostamente  criada  pela 

“famigerada”  mistura das raças  encontrada no Brasil.  Essa diversidade é vista como 

manifesta tanto nas diferenças dos corpos humanos num dado ambiente social, quanto 

na suposta herança mestiça codificada no corpo físico de cada mulher brasileira.

Vários turistas sexuais salientam a grande variedade em oferta no mercado de sexo 

comercializado no Rio de Janeiro como razão para visitarem a cidade. Um americano 

branco de 33 anos nos dizia:

Vir ao Rio é como ir a uma daquelas lojas de sorvete dos mil e um sabores,  
sabia? Quero dizer, tem a loura, a negra, a mulata, a ruiva, a chinesa, a  
índia... enfim, qualquer mulher que você possa querer é só procurar, pois 
vai achar. 

Nesse  sentido,  a  mistura  racial  do  Brasil  é  entendida  como algo  que  cria  uma 

cornucópia sexual, um verdadeiro arco-íris de corpos femininos à disposição do turista, 

cada um dos quais articulado a um determinado comportamento sexual – um sabor – 

diferenciado.

Outros turistas salientam a  herança mestiça da brasileira típica como produtora 

de uma sexualidade supostamente exuberante e sui generis. Seria fácil enxergar nisto a 

manifestação de uma supremacia branca, que projeta no Outro mais escuro seus desejos 



carnais reprimidos (Fanon, 1967:165). Todavia, nossas pesquisas indicam que a mistura 

das  raças –  e  não a  “não brancura”  em si  –  é  o  fator  visto  pelos  turistas  sexuais, 

especialmente os estadunidenses, como decisivo na produção da sexualidade que eles 

entendem e valorizam como tipicamente brasileira.

Os turistas sexuais brancos por nós entrevistados geralmente salientam o sangue22 

ou  herança23 africano (ou,  às  vezes,  indígena)  como  produtor  da  suposta  natureza 

sexual “quente” da mulher brasileira. Nesse quadro, porém, as mulheres mestiças mais 

claras  (as  que  um brasileiro  chamaria  de  morenas),  são  quase  sempre  consideradas 

como mais exóticas  ou mais bonitas  que as mais escuras.  As celebridades americanas 

Halle Berry e Beyoncé Knowles são frequentemente citadas como referências ao tipo de 

feminilidade que o turista sexual branco espera encontrar no Rio. Essa mulher, descrita 

como  mulata pelos  turistas  sexuais  brancos  anglofalantes,  é  considerada  como 

extremamente bonita e sexualmente ativa e, por isto, é muitíssimo desejada.

Interessante,  porém,  é  que  vários  turistas  sexuais  negros  americanos  por  nós 

entrevistados também citam Berry e Knowles como exemplos do tipo de beleza que 

buscam no Brasil. As brasileiras que se parecem como as duas celebridades americanas 

são rotuladas de  brasileiras  ou  negras brasileiras pelos turistas afro-americanos.  Mas 

mesmo quando  o  rótulo  negra  é  aplicado,  a  brasilidade  situa  essas  mulheres  como 

“alter”  – bem diferentes  da  negra americana.  Esse  fato  também foi  observado por 

Woods e Hunter e amplamente discutido por eles (2008). 

Ademais, se tanto os turistas sexuais negros quanto os brancos entendem a mulata 

ou a  mestiça  como a beleza  tipicamente brasileira buscada no Rio, a  mistura racial 

também é entendida por muitos de nossos informantes estrangeiros afro-descendentes 

como produtora de uma sexualidade feminina “quente” e extremamente ativa. Como um 

informante afro-americano nos explicou:

22 O conceito de sangue entre os americanos é bem descrito por David Schneider como sendo a essência 
biológica que interliga pessoas da mesma linha de descendência cognata  (Schneider, 1968). Com devidas 
modificações, acreditamos que o conceito aplique-se em geral entre os anglo-falantes por nós estudados.  
23 O conceito de herança merece um artigo próprio. É geralmente usado por informantes americanos (de 
todas as cores), mas também às vezes por canadenses, britânicos e australianos. Podemos afirmar que é 
um conceito culturalista, embora mantenha algumas das características biologizantes de sangue. A 
herança parece ser entendida como uma essência composta de comportamentos, tradições e crenças que 
são transmitidos pelos ancestrais de uma determinada pessoa. Diferente da cultura, porém, a herança não 
pode ser aprendida: ela somente pode ser passada de pai para filho. A herança é entendida como 
componente principal da identidade do indivíduo, articulando-o a grupos sociais mais amplos. Como a 
noção tradicional de raça, a herança é geralmente entendida como fator que fortemente influencia – se 
não determina – o comportamento individual.



Essas brasileiras são do jeito que são [sexualmente ativas] por causa do 
sangue do branco safado. Olha só: aqui, todas essas mulheres fazem sexo 
oral,  sexo  anal...  As  mulheres  negras,  verdadeiras,  não  gostam  dessas 
sacanagens, não. Lá em casa [nos EUA], você não vai encontrar mulheres 
negras que façam essas coisas, mas aqui todas fazem. Por quê? É por causa 
do sangue do branco. Aqueles safados – e as mulheres deles também – não 
poderiam  resistir  a  transar  com  o  negro.  O  negro  não  transava  com  o 
branco: eram eles que eram tarados por nós. Então é óbvio que toda essa 
sacanagem daria nisto, em mulheres assim, que têm a beleza da negra, mas 
que gostam das safadezas que nem as brancas.

Nesse  testemunho  encontra-se  uma  clara  re-apropriação  das  teorias  racistas  dos 

turistas sexuais brancos acerca da sexualidade brasileira, dessa vez com as categorias 

“poluidoras” invertidas:  é  o sangue do branco safado  que faz  a brasileira típica  ser 

sexualmente excepcional e ativíssima e não o sangue do africano. 

Nos  discursos  de  turistas  sexuais  negros  e  brancos,  então,  as  várias  raças 

combinam-se  dentro  do  corpo  da  mulata e  se  manifestam  através  dele.  Essas 

combinações, por sua vez, criam a beleza e o suposto apetite voraz da  típica mulher  

brasileira (sempre entendida como mestiça), e também a grande diversidade dos corpos 

femininos disponíveis para sexo na cidade. Tanto para os turistas sexuais negros como 

para os brancos, a brasileira se configura como um ser biológica - e culturalmente - 

diferenciado cuja sexualidade, supostamente exuberante e  sui generis, é fruto de uma 

mistura de raças. 

Nos sites de internet  frequentados por turistas  sexuais anglofalantes,  a tese da 

mestiçagem  essencializante  é  arduamente  defendida  contra  os  raros  argumentos 

contrários. Em geral, os argumentos se apóiam na biologia. Como dizia um de nossos 

informantes virtuais,  auto-declarado como negro e americano: “Tem algo no sangue 

dessas brasileiras que as fazem ser naturalmente vagabundas”. As vezes, os homens 

também  apelam  para  a  causalidade  sociocultural  ou  histórica.  Na  acepção  de  um 

informante branco e americano, “A brasileira é o que é por causa da história do Brasil”.

Os portugueses chegaram no Brasil sem mulheres brancas, então comiam as 
índias e as negras. As filhas dessas uniões tinham que lutar por sua sobrevivência e  
a de seus filhos dentro de um sistema racista e sua única arma era o sexo. Assim, a  
mulher brasileira aprendeu tanto satisfazer – como a  manipular – os homens.



Seja  por  conta  da  teoria  biológica  ou  cultural,  porém,  a  brasileira  é  sempre 

entendida de forma essencialista e reducionista, através do operador da miscigenação. 

Essa mulher certamente não é branca, mas também não é exatamente negra. Ela não é 

situada  como exótica  e  sexy porque é  não-branca (como a teoria  senso comum do 

turismo  sexual  a  entenderia):  ela  é  entendida  como  exótica  e  sexy  porque  não  é 

racialmente pura.

Do ponto de vista dos turistas sexuais, então, (especialmente os americanos), a 

brasileira  pode ser  entendida  como uma espécie  de “doadora  universal”  em termos 

sexuais. Sua herança mista a abre para relações sexuais, tanto com brancos quanto com 

negros. É mister notar, neste contexto, que 75% de nossos informantes turistas sexuais 

estrangeiros  –  tanto  brancos  quanto  negros  –  escolhem  parceiras  sexuais 

heterocromáticas entre as prostitutas de Copacabana. A grande maioria dessas mulheres 

é  mais  clara  que  seus  clientes  estrangeiros  negros  e  mais  escura  que  seus  clientes 

estrangeiros brancos. 

Somos las muchachas de Copacabana

As garotas de programa que trabalham no nexo de turismo e sexo em Copacabana 

são extremamente sensíveis aos gostos e percepções de seus clientes estrangeiros, e essa 

sensibilidade também se estende para as questões raciais. 

 Como Marvin Harris adverte (1970), parece existir certa relutância entre os 

brasileiros em geral de se rotularem de acordo com os pólos extremos do continuo 

classificatório de raças e cores no Brasil. Tal aversão é marcante entre as trabalhadoras 

sexuais do Rio de Janeiro. É  raro ver uma dessas mulheres se rotular como branca ou 

negra. As categorias mais assumidas por elas são morena, mulata e loira. “Morena”, 

como Harris notou, é a categoria-mor e é usada para classificar quase todas, desde 

mulheres com pele bastante pálida e cabelos escuros (e que, baseando-se no fenótipo, 

seria qualificada como branca nos EUA) a mulheres bem escuras e com feições mais 

“africanas”. A loira tende a ser mais clara e inevitavelmente terá cabelos dourados. 

Todavia, na maioria dos casos, a tonalidade de suas mexas vem de uma garrafa e a cor 

de sua pele não é necessariamente distinta das morenas. Mulata, como John Burdick 

aponta (1998:29-30)24, é frequentemente usada no Rio de Janeiro como classificação 
24 Descordamos com a opinião de Burdick, porém, que as prostitutas cariocas tendem a se rotular de 
mulata. Isto pode ser o caso em Vila Mimosa, local de prostituição frequentado principalmente por 



moral, para indicar a mulher carregada com potência sexual. Entre as garotas de 

programa, porém, é geralmente aplicada a mulheres de pele bem escura e traços 

notavelmente “africanos”, que provavelmente seriam chamadas de negras em outras 

situações. 

As garotas de programa de Copacabana usam esses termos racializados para se 

posicionarem no mercado de sexo comercial. São cientes do fato de que o grande 

atrativo do Rio como destino para o turismo sexual é a fama da brasileira enquanto 

mestiça. Por essa razão, a maioria tenta se posicionar nessa categoria, pelo menos 

inicialmente. Como várias de nossas informantes têm afirmado, “o gringo vem pra cá 

porque quer morena e mulata. Se quisesse branquela, ele ia à Alemanha; se quisesse 

negona, ia à África”. Todavia, essas mesmas mulheres também afirmam que seus 

clientes têm preferência por “tipinhos” que correspondem às categorias racializadas por 

elas empregadas e, dentro dos limites do possível, elas tentarão se posicionar de acordo 

com os gostos de cada cliente.

Como homem branco e estrangeiro, eu sou confundido com um turista sexual em 

Copacabana, e sou frequentemente abordado por garotas de programa à procura de um 

cliente. Nestas ocasiões, e por questões éticas25, sempre deixo claro que sou antropólogo 

e não estou à procura de serviços sexuais. Todavia, a carga simbólica de ser gringo num 

bar de prostituição em Copa é tão forte que, muitas vezes, as garotas simplesmente não 

acreditam nem aceitam minhas advertências. Essas situações são bastante ricas do ponto 

de visto etnográfico, pois, através delas, consigo observar de perto e como participante 

como a garota se “sintoniza” com o cliente. Tenho observado, nestas ocasiões, que a 

garota quase nunca levantará a questão de cor ou raça, mas reforçará qualquer indicação 

minha ao respeito – em outras palavras, ela seguirá as minhas indicações, tentando se 

posicionar favoravelmente. 

Por exemplo, se eu comentar que sou descendente de alemães, a resposta quase 

inevitável será “Ahn, mas você gosta duma moreninha, né?” Se respondo que “gosto 

brasileiros operários, que foi estudado pela socióloga Aparecida Moraes, citada por Burdick como 
autoridade na questão (Moraes: 1996). Todavia, como demonstraremos abaixo, não é necessariamente o 
caso no nexo entre turismo e sexo em Copacabana.
25 A maneira mais fácil e rápida de irritar uma garota de programa é gastar seu tempo “à toa”, deixando-a 
acreditar que você é um cliente em potencial quando você não tem a mínima intenção de pagar um 
programa. Para evitar eventuais conflitos e a reputação de ser um fariseu, sempre aviso que não estou à 
procura de serviços sexuais, mas sim disposto a dividir uma mesa e pagar uma cerveja caso a mulher 
queira descansar e bater um papo até um cliente possível aparecer.



das escurinhas”, a garota geralmente começará a se referir a si mesma como mulata. 

Porém, se eu respondesse com menos entusiasmo (“Ahn, sei lá. Tipo, gosto de tudo, 

sabe? Morenas, loiras, alemoas…”), ela geralmente começa a falar sobre seus 

antepassados europeus.

Observando as interações entre as garotas e os turistas estrangeiros, tenho notado 

que esse tipo de interação é geral. Se o cliente em potencial for afro-americano, por 

exemplo, a garota falará de como gosta dos homens negros e indicará que os prefere aos 

brancos. Se o cliente for branco, ela comentará sobre como os brancos são mais 

“educados” que os negros. Da mesma maneira, a auto-classificação da garota vai 

escurecendo ou clareando de acordo com os gostos indicados pelo cliente.  

Obviamente, esse jogo classificatório tem limites. Uma loira de cor pálida, por 

exemplo, dificilmente conseguirá se classificar como mulata para um cliente estrangeiro 

que afirma que só gosta de negras. Todavia, existem outros recursos que a garota pode 

empregar nessas ocasiões. Como afirma Gisele, uma morena auto-classificada de 25 

anos:

As vezes você encontra um cliente que só quer um tipo de mulher e você não 
encaixa em seus gostos. Cliente que só quer mulatona, por exemplo, ou loirinha. 
Mas tudo bem. Tenho muitas amigas. É bem fácil apresentar alguém para o cara e, 
se ele pagar o programa, ela vai me passar alguém da próxima vez que ela tenha o 
mesmo problema, ou vai me passar uma porcentagem do programa. Tem gosto 
para tudo, mas aqui em Copacabana tem tudo. Então está tudo bem: se eu não sou o 
que ele quer, tenho amiga que é.

A presença dos Hell’s Angels em Copacabana deu muito o que comentar sobre 

raça e cor entre as garotas de programa que frequentam o Tostão. Nos dias após do 

confronto entre os playas e os motoqueiros, voltei ao bar várias vezes para conversar 

com as garotas sobre os conflitos que presenciaram durante aquela semana. Em geral, 

houve certo consenso entre as mulheres de que os Angels “não gostaram dos gringos 

negros, mas gostaram da gente”. 

“Não tive problema algum com eles,” dizia Rosa, uma mulata auto-classificada de 

27 anos de idade. “Alguns eram racistas e só queriam transar com as loirinhas, mas eles 

não me perturbaram. A maioria era como qualquer outro gringo: ou gostava de mulher e 



a cor não lhe interessava, ou estava aqui para comer as mulatas. Ganhei uma boa grana 

com aquela turma, mesmo que fossem meio fariseus”.

Rosa, porém, reclamava do comportamento dos clientes negros do Tostão durante 

a visita dos Angels:

Os que me deixaram com raiva foram os gringos negros. Ô bando de gente 
arrogante! Eles queriam que eu fosse com eles sem pagar em vez de ir com os 
brancos! Reclamavam: “mas você é negra! Você não deve ficar com aqueles caras: 
deve ficar conosco!” 

“Ah é?” eu respondia. “Vocês vão me pagar, é? Claro que não! Acham que 
estou fazendo isto porque preciso de namorado? Ou é pagar ou adeus, meu nego. 
Vou com qualquer um que me pague. Se você gostasse de mim, você pagaria e não 
estaria falando essa baboseira sobre branco e negro”.

Perguntei, então, se Rosa considerava os clientes negros do Tostão como fariseus:

Fariseus, não: são safados. Querem sair com a gente sem pagar e acham que 
são nossos donos. Pensam que são malandros, mas são uns babacas. Reclamam e 
reclamam, mas acabam pagando. Se não pagassem, ninguém daria a bola.

Os comentários de Rosa dissolvem a fantasia afro-americano de playa e pimp, 

situando os gringos negros que frequentam o Tostão como clientes e não como 

malandros ou cafetões (“nossos donos”). Todavia, esses homens não são fariseus: são 

safados. Acham que podem ter sexo sem pagar e reclamam, mas acabam pagando. É 

mister notar neste sentido que, desde o início da crise econômica de 2009 e da 

consequente queda no número de turistas sexuais em Copacabana, os turistas afro-

americanos têm ganhado uma certa fama, entre as garotas de programa do bairro, de 

bons pagadores e clientes fiéis e, consequentemente, o status deles tem subido frente 

aos outros tipos de clientes (particularmente brancos europeus e americanos).

Viviane, garota de programa de 38 anos de idade que se classifica como loira, 

teve outra experiência com os Angels, porém:

Eu os achava rudes, barulhentos e idiotas. Me assustaram. De qualquer 
maneira, sou chegada a um negão. Gosto muito dos negões e sempre vou com eles: 
sabem transar bem e pagam bem. Então quando eles [os Angels] me perturbavam, 
eu cheguei mais perto dos negões. Afinal, sou loira mas minha avó era preta: não 



sou racista e quando me encontro com branco racista, faço questão de dizer que só 
gosto de negão.

Viviane é originária da zona rural de Santa Catarina e é uma das poucas 

loiras em Copacabana que seria facilmente classificada como branca (e não 

negra ou latina) nos Estados Unidos. No entanto, frente a um grupo de clientes 

brancos que a assustava, ela buscou refúgio junto aos playas, salientando sua 

ancestralidade mestiça e a suposta superioridade sexual do homem negro para 

“naturalizar” essa decisão. Diferentemente de Rosa, Viviane afirma – pelo menos 

parcialmente – as fantasias dos playas (eles “transam bem”), mas, como Rosa, 

também qualifica isto a partir de considerações financeiras (eles “pagam bem”).

Conclusão

As experiências das garotas de programa que frequentaram o Tostão Furado 

durante o confronto entre as playas e os Hell’s Angels desafiam o senso comum a 

respeito dos papéis que raça e cor detêm no nexo de turismo e sexo no bairro de 

Copacabana. Embora a grande maioria das garotas por nós entrevistada se 

classifique como morena, esta não deve ser necessariamente entendida como 

categoria identitária simples e fixa, ou como sinônimo de “não branca” (e 

portanto, na acepção de algumas pessoas, como “negra”). Antes, é uma posição 

default, uma vez que, nos olhos de turistas sexuais anglofalantes, todas as 

brasileiras são mestiças, independente de sua cor, e é justamente essa “impureza 

racial” que as constituem como alteridade. Do ponto de vista das garotas, a 

categoria morena é uma posição “neutra” que pode ser ajustada para “mais 

branca” ou “mais negra”, de acordo como os gostos de cada cliente. Estes ajustes 

em seu posicionamento “racial” não são entendidos, necessariamente, como fixos, 

embora possam ser vividos com toda sinceridade.

Pelo outro lado da equação, as últimas décadas têm visto a chegada de uma 

série de turistas sexuais para o Rio que não é necessariamente branca, da classe 

média, ou residente dos países metropolitanos. No presente trabalho, analisamos 

apenas dois desses grupos, mas, em nossas viagens ao campo, em Copacabana, 

também temos notado a presença crescente de turistas sexuais da América Latina, 



África e a Rússia (ainda são poucos que vieram da Ásia, porém), além de 

soldados, mercenários e universitários dos Estados Unidos e Europa. Expandindo 

nosso foco para além do eixo heterossexual e masculinista, temos encontrado um 

número crescente de turistas sexuais homossexuais, de mulheres que 

acompanham seus parceiros em busca de novas experiências sexuais, e de 

solteiras à procura de aventuras românticas. É difícil dizer, como o senso comum 

ao respeito de turismo sexual constantemente afirma, que tem crescido o número 

de turistas que visitam Rio de Janeiro à procura de sexo, mas com certeza 

podemos relatar que essa população tem ficado cada vez mais diversa.

Neste novo ambiente sócio-econômico, raça e cor continuam a ser fortes 

eixos organizadores para o mercado sexual comercial. Todavia, essas definições 

são cada vez mais contextuais, deslizantes, nuançadas e manipuláveis. A nossa 

ver, então, qualquer política pública que pretenda categorizar garotas de programa 

ou seus clientes de acordo com esses conceitos há de levar em consideração o fato 

de que raça e cor não podem ser tratados como categorias essenciais, fixas, ou 

parte de um “pacote” coeso junto com outros marcadores sociais (de classe, 

nacionalidade, ou gênero, por exemplo). Dentro deste contexto, dizer que as 

mulheres afro-descendentes são mais vulneráveis ao turismo sexual (ou ao tráfico 

das mulheres, ou à violência...) é de pouca utilidade, uma vez que quase todas as 

garotas de programa brasileiras que trabalham com clientes estrangeiros  se 

posicionarão como mestiças (e, portanto, afro-descendentes) em algum momento 

de sua vida profissional.
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