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REsUmo
Este estudo apresenta a viagem independente no feminino, tendo como pano de fundo o cenário do
turismo contemporâneo, indicando os estudos de ócio para analisar as dimensões objetivas e subjetivas
da vivência da mulher neste tipo de vivência. O estudo exploratório ocorreu no período de janeiro a
dezembro de 2014, em que foram entrevistadas em profundidade quinze mulheres brasileiras, mo-
mento no qual foi possível identificar, através da análise de conteúdo, as condições objetivas e subje-
tivas que a viagem independente ocorre, considerando os diferentes contextos das experiências
turísticas (Bardin, 1977). O perfil analisado é de mulheres com elevadas habilitações literárias, que vão
desde a licenciatura ao grau de doutoramento. A maioria delas é solteira, não possui filhos, atua nas
áreas das ciências humanas e sociais e visitou de um a cinco países de forma independente. As perfor-
mances dessas viajantes ganham espaço, tanto na esfera pública como na privada, transformando su-
tilmente padrões estabelecidos, rompendo limites, desconstruindo preconceitos de gênero e
empoderando a mulher enquanto sujeito de direitos. Assumimos, portanto, uma identidade social que
nos posiciona através de atitudes e comportamentos feministas (Swirsky & Angelone, 2015), que pre-
zam por denunciar qualquer forma de repressão, limitação e assédio à liberdade da mulher, e esta in-
vestigação surge como um convite à exploração de novos espaços de subjetivação no feminino.
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1. Introdução

Seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade baseada na igualdade”.
Judith Butler

As discussões de gênero, sob o olhar da viagem e do ócio, apresentam um ponto em
comum e agregador: o processo de subjetivação. Pesquisadores desses assuntos reconhecem
e destacam a necessidade de aprofundar estudos que integrem os temas, a fim de melhor
compreender o protagonismo na sociedade pós-moderna, além de agregar valor para o de-
senvolvimento humano. Ao aplicar esta análise à viagem independente e ao papel da subje-
tividade na construção da identidade da viajante, exploramos a qualidade da vivência e
sublinhamos o empoderamento e o papel político deste tipo de lazer para estas mulheres,
resultantes de suas escolhas em momentos de ócio. 
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O ócio aqui compreendido como experiência subjetiva, constituído por características
específicas que contribuem para a construção de experiências satisfatórias, positivas e felizes,
capazes de favorecer o desenvolvimento humano e social (Cuenca Cabeza, 2006; Doistua,
2006). O estudo dos processos de subjetivação da mulher que viaja sozinha gera uma reflexão
sobre a atuação da mulher e do seu papel político enquanto cidadã de direitos e deveres,
uma vez que as relações de gênero afetam a forma como homens e mulheres constroem
suas experiências turísticas (Yang, 2017).

Para um melhor entendimento da viagem independente no cenário do turismo, segui-
remos uma trajetória que demarca o lazer e o ócio, contextualizando a participação da mu-
lher contemporânea, sob esse enfoque, para trazer à tona as dimensões objetivas e subjetivas
envolvidas na atividade. Neste particular, usaremos a perspectiva apresentada por Baptista
(2016), ao tratar da importância de observar a dimensão cultural e política no debate sobre
os estudos do ócio e do lazer, uma vez que nos parece ser essencial o aprofundamento das
questões que envolvem o tema. Esta perspectiva permitirá compreender mais fácil as trans-
formações das relações sociais na pós-modernidade, em particular a viagem independente.

As descobertas e aprendizados vivenciados pela mulher em viagens independentes fa-
vorecem uma série de possibilidades quanto às suas performances, assim compreendidas
como sendo um discurso de liberdade que diz respeito à natureza ativa da relação entre o
indivíduo e a sociedade, relacionado ao discurso que habita o corpo, que faz esse corpo e
por isso se confunde com ele (Butler, 2004). Desse modo, performar é atravessar fronteiras
geográficas, emocionais, ideológicas, políticas e pessoais; é tornar-se alguém mais e você
próprio ao mesmo tempo; é ter empatia, reagir, crescer e mudar (Schechner, 2014).

Nesse entendimento, as mulheres que compõem o objeto deste estudo atualizam e
desconstroem o discurso sobre o lugar e o papel da mulher na sociedade contemporânea,
com seus comportamentos e atuações durante a experiência da viagem. Dito de outra forma,
talvez existam outros caminhos a trilhar e diferentes formas de ser e de atuar na sociedade,
como bem afirma Schechner (2014, p. 725) “devemos imaginar, inventar e performar formas
alternativas de tornarmo-nos nós mesmos”.

2. metodologia
A informação recolhida resulta de quinze entrevistas em profundidade realizadas com

mulheres brasileiras que, através de perguntas-guias expuseram suas experiências de viagem,
com questões adaptadas aos objetivos específicos e particularidades deste estudo. As en-
trevistas foram feitas no período de janeiro a novembro de 2014. Das quinze entrevistas rea-
lizadas, seis ocorreram presencialmente e nove decorreram em meio digital, utilizando o
programa Skype, com duração média de uma hora de conversa. Ao identificar as condições
objetivas e subjetivas que tais viagens ocorrem, em diferentes contextos das experiências
turísticas, este estudo faz uso de ferramentas qualitativas de investigação para a compreen-
são da realidade estudada.

O perfil analisado é de mulheres com elevadas habilitações literárias, que vão desde a
licenciatura ao grau de doutoramento. A maioria delas é solteira, não possui filhos e tem ori-
gem nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Quanto à atuação profissional, a pre-
dominância é da área das ciências humanas e sociais. A maior parte visitou de um a cinco
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países de forma independente, ainda que três, das quinzes viajantes entrevistadas, já visita-
ram mais de vinte países sozinhas. 

Para analisarmos os dados empíricos, utilizamos a análise de conteúdo como aborda-
gem, por esta ser a teoria capaz de reconhecer o papel ativo do sujeito na produção do co-
nhecimento, além do significado pessoal e objetivado que se concretiza na prática social e
que se manifesta a partir das representações sociais, cognitivas, subjetivas, valorativas e
emocionais, necessariamente contextualizadas (Bardin, 1977; Franco, 2008). Ressaltamos a
importância de estudos qualitativos sobre gênero e turismo, que favoreçam um maior en-
tendimento sobre questões que vão além das diferenças entre homens e mulheres, sejam
cisgêneros ou transgêneros. Isso inclui a subjetividade, preferências, anseios, medos, ten-
dências e possibilidades. Nesse entendimento, analisar os depoimentos das entrevistadas
pode nos permitir monitorar os discursos, práticas e relações de poder que determinam os
espaços de resistência de mulheres em viagem independente (Mehta, 1999).

3. Ócio e resistências: a viagem independente no feminino
No atual contexto em que desfrutamos de múltiplas possibilidades de vivenciar o tu-

rismo globalizado, é importante delinearmos o cenário da atividade que se desdobra de ma-
neira dinâmica no Brasil e no mundo, uma vez que, ao tratarmos o turismo, sua caracterização
e tendências, estamos dialogando com o mundo das viagens e dos viajantes. Ambos se com-
plementam e estão entrelaçados de uma maneira muito particular e interdependente.

Ainda que as experiências virtuais estejam cada vez mais acessíveis - e inclusivas -, na
tentativa de substituir a experiência in loco, nada se compara ao que é vivido e sentido de
forma real. Significa dizer que a experiência subjetiva é vital para a caracterização e qualifi-
cação do turismo, reforçando dessa maneira que o futuro da viagem não é um destino ou
um lugar onde se quer ou se deve estar, e sim uma jornada que se inicia de onde estamos
hoje para onde desejamos estar amanhã. Isso se relaciona com a ideia de que o processo e
o caminho de como se desenvolve determinada jornada são mais importantes, pois deles
pode resultar um maior aprendizado para o indivíduo. 

No passado, o uso do tempo livre para as atividades recreativas e de lazer era privilégio
das classes mais abastadas. Além de uma necessidade individual para manutenção da saúde
física e mental, nessa altura o ócio era uma possibilidade de manter e estimular a vida em
sociedade. Desse modo, não é difícil compreender a importância da viagem na construção
da subjetividade própria. Com efeito, aliado aos aspectos que caracterizam a viagem inde-
pendente está o potencial transformador e recriador da experiência do ócio como experiên-
cia que transforma. 

Neste estudo, optamos por aplicar o conceito de ócio humanista, em especial por en-
tender que é o mais condizente com a qualidade da viagem independente, objeto desta in-
vestigação. Da mesma forma, a dimensão ética e política, levantada por Inchaurraga (2012),
nos ajuda a refletir sobre os espaços de subjetivação que as mulheres dispõem na sociedade
contemporânea, transitando em diversas culturas. Nas viagens, essas mulheres levam consigo
o contexto da sua cultura de origem, o que nos leva a crer que o ócio débil já tem sido uma
prática.
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A definição de ócio humanista compreende um tempo de não trabalho, associado à prá-
tica de inúmeras atividades de lazer, entre elas a viagem em si mesma. é interpretado como
uma experiência subjetiva, constituído por características específicas que contribuem para
a construção de experiências satisfatórias, positivas e felizes, capazes de favorecer o desen-
volvimento humano e social, além de ser uma excelente oportunidade para o autopreenchi-
mento e enriquecimento pessoais (Rhoden, 2014; Martins, 2014; Cuenca Cabeza, 2006;
Monteagudo et al., 2014). 

O olhar apurado do ócio humanista acerca da necessidade e importância de sermos
educados para o autodesenvolvimento pode ser uma via alternativa para a diminuição de
conflitos sociais, que antes de se tornarem globais, são pessoais e subjetivos. Como bem es-
clarece Bruhns (2009), o lazer moderno vive contradições que têm origens em promessas e
realizações ligadas ao discurso do prazer e da liberdade, decorrentes de um isolamento ar-
tificial em relação à vida como um todo, construindo muros de intolerância. 

Nessa perspectiva, o ócio humanista (Cuenca Cabeza, 2006), o “serious leisure” (Steb-
bins, 1982) e a experiência fluída (Csikszentmihalyi, 1990) têm muitos aspectos em comum,
pois resultam em experiências otimizadas, caracterizadas por um elevado estado de realiza-
ção pessoal e sustentam as interpretações feitas a partir dos dados da pesquisa empírica.
De acordo com Cohen (2013), tanto na experiência fluída do lazer, como no lazer sério, existe
um esforço pessoal significativo para alcançar a identidade e experimentar uma sensação de
completude.

Podemos afirmar que um dos mais significativos sentidos da viagem, considerando o
ponto de vista da subjetividade é o transformar-se. Para Romano (2013, p. 35), “o itinerário
do turista é planejado visando criar a ilusão do viajante-descobridor” e é certo que a expe-
riência individual resultante do ato de viajar, na sua essência, pode ser transformadora, nova
e singular. Inicialmente, é fundamental que se compreenda em que consiste a viagem, quais
os desafios e perspectivas sob a ótica pessoal e subjetiva do viajante, para então entender
que possibilidades a viagem independente oferece, tendo em vista a construção de um novo
paradigma de comportamento para o século XXI. 

As questões de gênero e os desafios para entendê-las perpassam todos os grandes
temas da modernidade, pelos quais a humanidade segue continuamente em conflito. Esta
investigação considera o movimento feminista sob olhares diferentes e complementares,
tendo como base de suas reivindicações e reflexões a relevante literatura recente sobre gê-
nero, visto que o tema atravessa aspectos da vida econômica, social, cultural, política e am-
biental, a exemplo de Beauvoir (1970); Scott (1995), Butler (2003), Braidiotti (2002) e Saffioti
(2001).

A viagem independente de que tratamos neste estudo está inserida no contexto do
lazer e refere-se à mulher brasileira, que viaja ou viajou ao menos uma vez desacompanhada
para o exterior. Entre as qualidades e características encontradas nos depoimentos foram:
flexibilidade do roteiro feito por elas; destino internacional; hospedagem particular (albergue,
hotel, pousada, outro); passam a maior parte do tempo sozinhas e fazendo, a todo momento,
suas escolhas pessoais e de lazer (Chai, 1996; Fool, 1999; Stanford, 2017). Ou ainda, o que
Myers (2017) caracteriza como:

Viajantes independentes, que também são conhecidos como free independent travelers
(FITs), tendem a ser ambientalmente conscientes, entusiasmados e motivados a experimen-
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tar novos modos de vida. Eles são geralmente exploradores fora do comum, com sede de
experimentar a “coisa real” e evitando o turismo de massa em favor de uma abordagem
mais individualista das viagens (Myers, 2017, p.162).

As viagens sempre provocaram profundas e intensas transformações das visões de
mundo, de povos e culturas, especialmente pelo fato de modificar o viajante, o explorador.
Talvez seja esse o ganho substancial da viagem: conferir ao praticante uma ideia de desco-
berta do self, do eu interior, tendo como base a vivência em sociedades muito diferentes da
sua de origem. Por isso, o self é construído, modificado e reproduzido na interação com ou-
tras pessoas. Mais do que um eu fixo, cada indivíduo tem múltiplos selfs, que são permeáveis
e dependentes do contexto (Cohen, 2010; Vaughan & Hogg, 2002).

Para Berdychevsky et al. (2013), as relações de gênero afetam a forma como homens e
mulheres constroem suas experiências turísticas. As mulheres aventureiras, que se propõem
a viajar sozinhas e de maneira independente, descrevem as suas jornadas como um projeto
de identidade, bem como uma forma de ganhar força, independência e liberdade (Elsrud,
2006). Logo, o trabalho da mulher ganha empoderamento na medida em que os questiona-
mentos combatem as normas e instituições que perpetuam a subordinação da mulher (Han-
mer e Klugman 2015). Yang (2017) afirma que, consideradas as diferentes realidades entre
o mundo ocidental e o oriental, no que se refere ao cenário de mulheres em viagem inde-
pendente, existe uma tendência social de transformação em nível global, como resultado do
avanço da igualdade de gênero no mundo todo, a exemplo do acesso à educação e ao em-
prego. 

Na atualidade, tendo como pressupostos as inúmeras conquistas das mulheres no
campo social, político, cultural e econômico, está cada vez mais evidente que a subordinação
feminina não é algo natural, nem tão pouco definitivo. Assim como as identidades e perfor-
mances são plurais, diversas e dinâmicas, as relações de gênero também o são. Para Berdy-
chevsky et al. (2013, p. 83), as experiências turísticas, oferecem um espaço para que as
mulheres manifestem desejos reprimidos, uma vez que oferecem um campo fértil para a au-
toexploração e autodescoberta, “seja através da expressão do eu autêntico ou pela experi-
mentação com identidades alternativas”.

Deste modo, as mulheres que compõem o objeto deste estudo atualizam e descons-
troem o discurso sobre o lugar e o papel da mulher na sociedade contemporânea, com seus
comportamentos e atuações durante a experiência da viagem, pois gênero é um determi-
nante essencial na liberdade de viajar (Khan, 2011).

Há, portanto, na viagem independente, um espaço que convida à libertação, à trans-
gressão e à transposição das normas, que reprime quem somos ou quem podemos vir a ser,
justamente por se realizar em um ambiente fora do cotidiano, do ordinário. Dito de outra
forma, talvez haja outros caminhos a trilhar e diferentes formas de ser e de atuar na socie-
dade, como bem afirma Schechner (2014, p. 725): “devemos imaginar, inventar e performar
formas alternativas de tornarmo-nos nós mesmos”.

Nessa lógica, constituir uma identidade pessoal é também uma corporificação perfor-
mática que é processual, já que os sujeitos estão sempre no palco e dentro da performance.
é um processo que sugere uma performance através do corpo. Da mesma forma, é possível
desempenhar o papel social de várias maneiras, a exemplo de uma peça de teatro, que re-
quer um texto e interpretação, onde os indivíduos podem expandir seu universo cultural
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através do universo corporal, por meio de performances subversivas de vários tipos (Butler,
1990). Isso significa que nós escolhemos como e o que queremos performar. No trabalho
que Butler (2015) levou 20 anos para concluir, a autora observa que somos afetados por algo
que está fora de nós, pois o que vem de fora ativa e informa quem eu sou (Butler 2015b).
Nas práticas de lazer, a performance representa além de um estilo de vida, pode ser também
uma fonte de estabilidade e bem-estar para os sujeitos.

O percurso, o caminho do deslocamento em uma viagem tem um valor particular, e
pode ser rico e prazeroso passar por ele. Nessa busca do mundo, o viajante procura a si
mesmo, procura a sua identidade (Figueiredo & Ruschmann, 2004). Existe, afinal, uma busca
individual que, ao mesmo tempo, é coletiva, sobretudo por dar significado à existência pes-
soal com experiências diversificadas, mas que tenham sentido.

A construção da subjetividade em Hegel (1992) acontece apenas na produção da cons-
ciência e implica numa forma de se reconhecer livre, de se construir, fazendo-se a si próprio
no embate com o mundo. No entanto, para o filósofo, uma parte do outro fica em mim,
sendo que a unidade da consciência de si consigo próprio reflete o mundo a partir de si, num
processo dialético: eu só sei de mim mesmo a partir da relação comigo e com o outro. O
outro atua como espelho, que manifesta o meu reflexo e, em relação com ele, eu me encon-
tro.

O ócio tem uma relação específica com o tempo existencial, pois esse processo de re-
conhecimento da subjetividade própria precisa de um tempo ocioso para ser validado. No
que diz respeito às mulheres estudadas, estas experimentam novos espaços e tempos para
vivenciarem o ócio, já que ele está inserido em uma dinâmica social ampla, em rede, o que
também contribui para dar mais qualidade à experiência e ao uso desse tempo. Para as via-
jantes, ainda que essa linha que separa o tempo do ócio do tempo de não ócio seja tênue,
há um ganho na importância desse tempo, de maneira objetiva e/ou subjetiva. Além do
tempo para relaxar e descansar, o ócio permite uma dimensão de expressão do ser humano,
um espaço-tempo para a recuperação do eu. Sob o olhar de uma das motivações mais estu-
dadas no turismo, o lazer, buscamos analisar os resultados e refletir profundamente sobre a
percepção de gênero no processo de construção de novos comportamentos.

No caso das viajantes, elas precisaram negociar e reafirmar seu propósito em inúmeras
situações ao longo de suas jornadas, o que nos mostra que as viajantes precisam estar sem-
pre atentas e prontas para se defenderem de possíveis assédios ou constrangimentos ine-
rentes à sua condição de gênero feminino. Para Jordan e Aitchison (2008) quando sozinhas
em espaços públicos, as viajantes permanecem em estado de autovigilância, justamente por
sentirem-se observadas sob um olhar sexualizado.

Essa tensão, fruto das diferenças entre os papéis de gênero estabelecidos pela socie-
dade, pode ser exemplificada pelo fato das mulheres entrevistadas não gozarem da liberdade
de irem a bares e restaurantes à noite, quando estão sozinhas, além de serem sutilmente
compelidas a se vestirem de maneira discreta. Em comparação com o estudo de Mehta
(1999) e Yang (2017), as viajantes manifestaram medo de saírem à noite sozinha, porém ad-
mitem que devem continuar a ir adiante, seguindo suas jornadas, apesar dos riscos e perigos
de que são constantemente relembradas, seja nos guias de viagem especializados, por fa-
miliares, ou por manchetes de violência contra turistas mulheres pelo mundo.
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O estudo de Hatton e Trautner (2012), apresenta um cenário ordinário, onde prevalecem
as imagens de mulheres hipersexualizadas, em detrimento das poderosas e bem-sucedidas.
Isso corrobora os depoimentos da maioria das viajantes deste estudo, que, ao serem abor-
dadas ou vítimas de assédio, em razão de seu tipo físico latino e por estarem sozinhas, sen-
tem-se ameaçadas, seja em Florença ou em Paris. é como se estivessem total ou parcialmente
‘descolocadas’ em toda parte, como se não estivessem em lugar algum, o que pode ser uma
experiência desconfortável, por vezes perturbadora (Bauman, 2005; Trigo 2015). 

Se por um lado existe a vulnerabilidade, por outro existe a resistência. Sobre isso, sig-
nifica dizer que existe um paradoxo entre violência, vulnerabilidade e resistência, pois, ao
recorrermos à lei contra a violência, por vezes a legitimamos (Butler, 2003). Na verdade, nin-
guém quer ser identificado como vulnerável, a exemplo da suscetibilidade admitida pelas
mulheres entrevistadas neste estudo. Essas mulheres reagem a preconceitos e estereótipos
sociais por serem mulheres, solteiras, sozinhas, brasileiras, latinas, os quais são vivenciados
de formas sutis, mas também agressivas. Então, quanto mais afirmam as diferenças, maior
é o poder que essas diferenças assumem, pois a resistência requer a superação dessa con-
dição de vulnerabilidade (Butler, 2015a).

Na verdade, a vulnerabilidade física é o que as viajantes mais repudiam, por meio da
denúncia de situações de assédio, constrangimento e/ou de privação da liberdade de ir e vir.
Podemos também considerar que existe um lado menos positivo do olhar heterônomo, e
pode ser muito negativo, limitando, inclusive, as possibilidades de atuação dessas mulheres,
ainda que isso não as afete demasiadamente. Outro aspecto a considerar diz respeito à limi-
tação na escolha de seus vestuários, o que as impede de usar roupas que desejam, mesmo
que nos moldes sensuais, para não chamarem a atenção e ensejarem casos de assédios.
Esses aspectos exemplificam as inúmeras restrições e ameaças pelas quais as mulheres estão
constantemente submetidas nessas viagens.

Como vimos, ainda há muito o que avançar nos processos de empoderamento da mu-
lher, bem como na discussão sobre as implicações reais na vida cotidiana das mulheres e nos
espaços de resistência existentes. Em suma, esse tipo de viagem pode ser entendido como
uma forma de ócio débil enquanto resistência e subversão do conceito estereotipado das
mulheres, e este estudo, por sua vez, traz luz à dimensão política da viagem independente
das mulheres, quer elas tenham consciência disso ou não.

é no contexto de exposição da vulnerabilidade, de atos performativos, de quebra de
paradigmas que este estudo se desenvolveu. A expansão do feminino no cenário das viagens
independentes evidencia essa resistência, tal como reivindicado pelas entrevistadas neste
estudo, que, indignadas, exigem esse espaço de atuação e reconhecimento da legitimidade
da mobilidade de seus corpos como instância política e social.

4. Conclusões
Apesar das transformações sociais contemporâneas serem responsáveis pelo acesso

das mulheres aos espaços prioritariamente masculinos, a exemplo da viagem independente,
e este acesso ainda é restrito e permeado de riscos, constrangimentos, preconceitos e limi-
tações, no qual a mulher moderna continua com a sua luta contra a opressão e a exploração
(Porter & Schänzel, 2018; Byrne, 2003; Myers, 2010; Khoo-Lattimore & Wilson, 2017; Wilson
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& Little, 2008). Dentre as principais disparidades entre os gêneros estão: salários desiguais;
tipos de contrato (tempo parcial ou integral); casamento e filhos; qualificação específica; cul-
tura, estereótipos e valores sociais, entre outros.

Os cenários apresentados neste estudo podem ser modificados a qualquer tempo, visto
que estão sob as forças de diversos agentes externos, o que pode significar o surgimento de
novas demandas. Recentemente, essas lacunas estão sendo preenchidas por estudos apro-
fundados, capazes de identificar e analisar os novos comportamentos e tendências existentes
no contexto da atividade turística e no universo das viagens, além de contribuir com suges-
tões que agreguem valor para o desenvolvimento humano. 

Outra perspectiva para futuros estudos seria identificar as mulheres que viajam para realizar
cursos, roteiros e visitas a destinos e espaços ligados ao autodesenvolvimento e à espiritualidade.
Ou ainda, aprofundar as pesquisas sobre os obstáculos, limitações e constrangimentos aos pro-
cessos de subjetivação de viajantes independentes encontrados neste estudo.

No cenário de tendências para o desenvolvimento do turismo em nível mundial, este
estudo elege a mulher como protagonista de suas experiências em viagens independentes
e tudo o que isso significa. Portanto, o aumento da demanda por esse tipo de viagem gera
uma série de especificidades, novidades e exigências, e deve ser tratada como um segmento
que deve ser melhor atendido pelo mercado (Buhalis, 2001; McNamara & Prideaux, 2010).
As descobertas e aprendizados vivenciados pela mulher em viagens independentes favore-
cem uma série de possibilidades quanto as suas performances, assim compreendida como
sendo um discurso de liberdade que diz respeito à natureza ativa da relação entre o indivíduo
e a sociedade, relacionado ao discurso que habita o corpo, que faz esse corpo e por isso se
confunde com ele (Butler, 2004).

Para além destas reflexões, o estudo indica dimensões ainda pouco investigadas a res-
peito de viagens independentes no feminino, capazes de aprofundar sobre as necessidades,
experiências e desafios das viajantes. Em vista disso, entre todas as formas e possibilidades
de contínua emancipação que a mulher contemporânea goza, a viagem independente apre-
senta-se como um caminho sutil para o exercício da autonomia e para a revisão de hábitos
e de costumes consolidados.

Finalmente, as performances dessas viajantes ganham espaço, tanto na esfera pública
como na privada, transformando sutilmente padrões estabelecidos, rompendo limites, des-
construindo preconceitos de gênero, empoderando a mulher enquanto sujeito de direitos.
Elas atualizam e desconstroem o discurso sobre o lugar e o papel da mulher na sociedade
contemporânea, com seus comportamentos e atuações durante a experiência da viagem. A
partir de um olhar mais apurado sobre a viagem independente, este estudo pretende agregar
valores a serem incorporados pela sociedade, capazes de expandir as possibilidades dos pro-
cessos de subjetivação no feminino. 
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