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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa objetivou analisar a produção de modos de ser travestis, em 

contextos de criminalidade, pela mídia jornalística pernambucana. Os objetivos 

específicos foram: 1) identificar nomeações e posicionamentos de travestis nos 

jornais de Pernambuco e 2) refletir sobre como este tipo de produção discursiva 

constrói e reitera a travestilidade em zonas de abjeção. Visando dar conta dos 

objetivos, tomamos por base princípios e conceitos norteadores da Teoria Queer, 

especialmente no que se refere à “abjeção”. Do ponto de vista da psicologia social, 

nos baseamos nas contribuições do Construcionismo Social para o estudo das 

práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano. Este referencial teórico-

metodológico orientou as análises produzidas sobre as notícias veiculadas em 

jornais. Como material empírico, trabalhamos com 33 notícias publicadas on-line 

pelos jornais de maior circulação na cidade do Recife, entre os anos de 1998 e 

2012. Por meio da construção de mapas analíticos, agrupamos informações 

referentes a crimes, posições e nomeações sobre as travestis, veiculadas no 

material discursivo. Deparamo-nos com um escasso número de matérias sobre casos 

que envolvem travestis e pouca repercussão dos mesmos. Percebemos, ainda, nos 

textos um desconhecimento/desrespeito em relação ao debate e reivindicações do 

movimento de Travestis sobre a adoção da identidade de gênero feminina para se 

referir às travestis, uma vez que, os jornais recorrentemente informam os nomes 

de registro civil, masculinos. Como também, ao noticiarem casos de travestis 

assassinadas, essas matérias apresentam informações que efetivam um 

afastamento entre o leitor e a vítima e uma reafirmação da condição marginal das 

travestis, a partir de construções discursivas que tendem à culpabilização da 

vítima. 

 

Palavras-chave: Travestilidade; mídia; abjeção. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

 

This research aims to analyze the jornalistic production in Pernambuco, in a 

criminal context about the possibilities of being a transvestite. The specific 

objectives are: 1) identify names and statements of transvestites in Pernambuco’s 

newspaper and 2) think about how this type of discursive production builds and 

reinforces the transversatility in abjection zone. Aiming the objectives, is used as 

theoretical principles the guiding concepts of the Queer theory, specially what it 

says about “abjection”. From the point of view of social psychology , we rely on 

contributions of Social Constructionism for the study of discursive practices and 

production of meaning in daily life. This theoretical and methodological framework 

guided the analyzes produced on the news published in newspapers. As empirical 

material, were used 33 stories published online by major newspapers in the city of 

Recife, between the years 1998 and 2012. Through the construction of analytic 

maps, grouped information concerning crimes, positions and appointments on 

transvestites, conveyed in the speech material. We found ourselves with a small 

number of articles on cases involving transvestites and little notice of them. Also 

realized in texts ignorance/disrespect to the debate and demands of the movement 

Transvestite on the adoption of feminine gender identity to refer to transvestites, 

since newspapers repeatedly uses the names in civil registration, as male. As well, 

the noticed cases of transvestites murdered, contain information that actualize a 

distance between the reader and the victim and a reaffirmation of the marginal 

status of transvestites from discursive constructions that tend to blame the victim.   

 

 

Key words: Transvestility; mídia; abjection 
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Gostaria de iniciar a dissertação informando que esta dissertação não é só minha. 

Por isso, a não ser nos momentos em que falo da minha história pessoal, o texto 

estará sempre indicando um coletivo. Mas o coletivo não se refere a mim e aos 

autores. Refere-se à pluralidade de relações estabelecidas nos últimos dois anos, 

ou seja, remete a mim, meu orientador, ao Núcleo de Estudos em Gênero e 

Masculinidades – GEMA e as incontáveis pessoas com quem conversei e às quais 

assisti. 

 

Outra informação importante, é que sou uma pessoa direta. Esta assertividade se 

reflete neste trabalho. Não gosto de dar voltas para dizer algo. Certa vez, li em 

algum lugar que quem sabe o que quer dizer, diz logo e isso me afeta, de algum 

modo, até hoje. Quando demoro muito a dizer algo é porque não sei o que quero, 

ainda que, por vezes, o ditado “apressado come cru” nos convide a um exercício de 

serenidade e amadurecimento.  

 

É difícil escrever a introdução de um trabalho (igualmente, conclui-lo). Foi preciso 

percorrer todo o caminho da pesquisa para, ao fim, olhar para trás e produzir uma 

narrativa sobre como ele começou. Desde a graduação, trilhei um caminho nos 

estudos de gênero em projetos de iniciação científica, nos quais pesquisei sobre 

masculinidades no contexto de abrigamento infantil e paternidade adolescente em 

contexto de privação de liberdade. 

 

As travestis1 e seus modos de vida foram se mostrando expressões inquietadoras e 

desafiadoras do ponto de vista de gênero ao passo que fui me aproximando dos 

debates sobre diversidade sexual no Núcleo de Pesquisas em Gênero e 

Masculinidades (GEMA), mais especificamente a partir da inserção no projeto de 

pesquisa intitulado Produção de sujeitos e regimes de verdade no Movimento 

LGBT: memória, política e estética em Recife, Belém e Barcelona. 

 

                                                 
1
 Informamos que travesti será tratada como um substantivo feminino, consonante com os trabalhos 

de Wiliam Peres (2004), Marcos Benedetti (2005) e Don Kulick (2008), como também da Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA, 2013), em razão da valorização ao processo construtor 
do gênero, do corpo e da performance feminina posicionado pelos sujeitos. 
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Contudo, procuramos não cair na armadilha de realizar uma pesquisa tomando as 

travestis como algo exótico. Projetamos uma pesquisa que se debruçasse sobre a 

travestilidade respeitando as travestis e que de forma situada possa contribuir com 

novas informações. Como afirma Marcos Garcia (2008), a grande ênfase na 

construção do gênero por homens e mulheres produz sombras sobre outras questões 

que podem ser importantes na compreensão da sexualidade, entre elas a 

experiência de travestis. Segundo este autor, também é escassa a discussão sobre a 

relação entre travestilidade e práticas ilícitas, fato que circunscreve a relevância 

da temática.  

 

No segundo ano do mestrado, período em que fui delineando meu objeto de 

pesquisa, em conversas informais, as travestis sempre apareciam. Vídeos da 

internet com travestis, quase sempre em delegacias, eram recorrentes entre os 

mais vistos, seja pelos bordões jocosos, ou pela gravidade dos crimes. Em uma 

dessas conversas surge uma afirmativa que fez eco: “Travesti é sinônimo de 

criminalidade!”. Isso por estarem ligadas à baderna, a assaltos, às brigas, à 

bagunça. Foi quando parei e comecei a refletir sobre essa suposta bagunça. 

 

A expressão que dá título a esta dissertação “Tá pensando que travesti é bagunça?” 

surgiu originalmente no programa Profissão Repórter, da Rede Globo. No dia 25 de 

maio de 2010, a edição do programa jornalístico exibiu histórias de homens e 

mulheres que vivem da prostituição, pelas ruas do Brasil. O aprendiz de repórter 

Felipe Suhre, supervisionado pelo jornalista Caco Barcellos, acompanhou e 

registrou imagens da travesti Luana Muniz, enquanto ela trabalhava na noite da 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

Na terceira noite de gravação2, às 4 horas da manhã, Luana ainda não tinha 

realizado nenhum programa. Nos é mostrado a travesti em uma negociação, que 

dura cerca de 20 minutos, com um possível cliente. O homem, cujo rosto não 

vemos (propositalmente desfocado pela reportagem), está visivelmente com a 

consciência alterada. Luana questiona “Você está conseguindo raciocinar ou está 

                                                 
2
 O episódio pode ser visto no link: <http://globotv.globo.com/rede-globo/profissao-

reporter/v/prostituicao-parte-2/1270323/>. 
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passando mal? Ou você está de gracinha?”. O homem responde que está bem e não 

está de gracinha. Em seguida Luana alerta que não pode perder o tempo dela. 

 

Luana e o cliente atravessam a rua, dirigindo-se ao local onde o programa seria 

realizado. Uma vez do outro lado da rua, o cliente desiste do programa. A reação 

de Luana é deflagrar uma tapa no cliente, enquanto pergunta “Tu me tirou de lá à 

toa?”. O impacto faz com que a cabeça do homem acerte uma porta metálica, 

repercutindo em alto estampido. Enquanto repete a pergunta, continua acertando 

o homem com tapas e chutes. Após alguns chutes e tapas Luana pergunta “Tá 

pensando que travesti é bagunça?”. Luana começa a voltar para seu ponto de 

prostituição e o homem a segue. Na edição veiculada, estes últimos segundos são 

reprisados, enquanto Caco Barcellos comenta estarrecido “Caramba! É 

impressionante esta cena.”. 

 

Após o ocorrido, Luana já com o repórter Felipe Suhre fala de sua irritação em ter 

perdido seu tempo. Em seguida, vemos o comentário de Caco Barcellos que define 

o ato da travesti como covarde, por conta da incapacidade de defesa do homem. 

Felipe Suhre opina, dizendo que travesti sabia que estava sendo gravada. Para o 

repórter, Luana estava mandando um recado para todos que assistiam. 

 

Esta expressão apareceu entre minhas memórias, logo no início da pesquisa. Junto 

com ela, muitas indagações. O que ela queria dizer com “bagunça”? Por que a 

necessidade de reagir, daquele modo, violento, a um possível acúmulo não 

suportado de humilhações, agressões, violências? Por que se afirmar na oposição à 

bagunça? 

 

Provocado por essas indagações, passei a me questionar: não seríamos todos, em 

certa medida, todos, bagunçados. Esta afirmativa, para mim, é uma releitura do 

“De perto ninguém é normal”. Somos bagunçados em algum lugar, em casa, no 

trabalho, nos relacionamentos, ou mesmo, na gaveta de cuecas/calcinhas.  

 

Contudo, a bagunça da travestilidade parece ser criminosa. São culturalmente 

seres (talvez humanos) que merecem ser excluídos por sua bagunça. Esta 
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constatação é dolorosa. Sabemos que diariamente travestis são assassinadas por se 

assumirem como pessoas e galgarem um espaço na sociedade. 

 

Tudo isso passou pela minha mente quando Benedito, meu orientador, me convidou 

para adentrar os meandros da travestilidade. As travestis existem, são pessoas e 

não merecem ser diminuídas (como qualquer outra pessoa) em lugar algum, 

incluindo a mídia. 

 

Atravessados por tudo isso, empreendemos a pesquisa que deu subsídios para esta 

dissertação. De modo geral, objetivamos analisar a produção jornalística de modos 

de ser travestis, em contextos de criminalidade, pela mídia jornalística 

pernambucana. Para tal, nossos objetivos específicos foram: identificar nomeações 

e posicionamentos de travestis nos jornais de Pernambuco e refletir sobre como 

este tipo de produção discursiva constrói e reitera a travestilidade em zonas de 

abjeção. 

 

No primeiro capítulo apresentamos a revisão sistemática da literatura. 

Empreendemos uma pesquisa nos principais sites de indexação de artigos, 

dissertações e teses, assim como, em livros relevantes à temática. Após 

descrevermos as estratégias e resultados desde levantamento, adentramos na 

bibliografia orientados pela questão “O que é uma travesti?”. Para tal, Don Kulick, 

Jorge Leite Jr. e Marcos Benedetti são nossos autores de interlocução. Finalizamos 

o segundo capítulo tecendo considerações sobre a relação entre travestilidade e 

criminalidade, tendo Marcos Garcia como principal autor.  

  

No capítulo seguinte, para dar suporte teórico-metodológico, apresentamos a 

teoria queer, um pouco de sua história e adentramos nos debates de subversão e 

abjeção, dialogando principalmente com Judith Butler e Julia Kristeva. 

 

Ainda no segundo capítulo, apresentamos reflexões sobre o campo e o tema na 

perspectiva do Construcionismo social. Para nos ajudar a refletir sobre a teoria, 

estabelecemos um debate com Conceição Nogueira sobre a relação entre Psicologia 

e Construcionismo e, em seguida pensando nas metodologias, entramos em contato 
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com Jonathan Potter e Margaret Wetherell para trazermos questões sobre o 

discurso e sua dinâmica.  

 

Situando esta dissertação no campo de estudos em Psicologia Social, encerramos o 

capítulo dissertando sobre o estudo das práticas discursivas e de produção de 

sentidos. Mary Jane Spink e colaboradores são nossos principais interlocutores 

neste ponto, pois nos ajudam a pensar a pesquisa no encontro entre psicologia, 

perspectiva construcionista e mídia. 

 

No terceiro capítulo discorremos sobre o mapeamento das notícias que serviram de 

material empírico para a pesquisa. Analisamos o material observando tanto a 

disposição das matérias (sessão, data etc.) como o conteúdo (título, crime 

noticiado). Por fim, focalizamos nas nomeações e posições que as travestis 

ocupam. 

 

Finalizando o trabalho apresentamos reflexões sobre os limites e possibilidades da 

pesquisa, não perdendo de vista que na perspectiva construcionista vamos de 

encontro à ideia de verdade ultima e universal e que o processo de construção do 

conhecimento é parcial e situado. 
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1. TÁ PENSANDO QUE TRAVESTI É BAGUNÇA? 
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Este capítulo apresenta a revisão da literatura da pesquisa, a partir da qual 

realizamos um breve debate sobre a travestilidade e por fim realizamos 

apontamentos e reflexões sobre as aproximações entre criminalidade e 

travestilidade.  

 

1.1 TRAVESTIS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA  

 

O exercício de revisão da literatura teve duas funções em nossa pesquisa. Primeiro, 

fazer um levantamento do conhecimento produzido sobre travestilidade e segundo, 

exercitar o trabalho de revisão sistemática da literatura. Rosana Sampaio e Marisa 

Mancini (2007) conceituam este tipo de levantamento,  

 

[...] assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de 
pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado 
tema. [...] As revisões sistemáticas são particularmente úteis para integrar 
as informações de um conjunto de estudos realizados separadamente [...] 
que podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem 
como identificar temas que necessitam de evidência, auxiliando na 
orientação para investigações futuras. 

 

Assim, a revisão da literatura que realizamos para esta dissertação utilizou a 

palavra-chave travesti e buscou compreender a produção científica brasileira 

disponível em livros, artigos, dissertações e teses sobre travestilidade. Os livros 

foram localizados por via de pesquisas na internet e na biblioteca do Núcleo de 

Pesquisa em Gênero e Masculinidades da Universidade Federal de Pernambuco; 

bem como, indicações fruto do diálogo com pesquisadores e estudiosos sobre a 

temática de gênero e travestilidade. Os artigos, dissertações e teses foram 

localizados por meio de uma busca em plataformas de indexação bibliográfica 

disponíveis via internet. 

 

A busca se deu nas seguintes fontes: a base de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, que reúne os resumos dos 

trabalhos de Pós-Graduação (mestrado e doutorado) defendidos no Brasil a partir 

de 1987; o Scientific Eletronic Library Online (SciELO), que dispõe de um leque de 

periódicos científicos reconhecidos no Brasil e é resultado de um projeto de 

pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo em parceria 
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com Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde, 

desde o ano de 1998; e, por fim, na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, a qual é um 

programa desenvolvido pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 

em Ciências da Saúde (mais conhecido pela sigla BIREME), em cooperação com 

instituições locais, nacionais e internacionais das áreas da saúde para disponibilizar 

através de seu portal o acesso a referências bibliográficas em espanhol, português 

e inglês, principalmente a produção científica da América Latina e Caribe, desde o 

ano de 2009. 

 

Na pesquisa por artigos encontramos vinte e quatro trabalhos na plataforma SciELO 

e 14 na BVS. Após a exclusão dos trabalhos indexados mais de uma vez na mesma 

base ou repetidos nas duas plataformas, o resultado da pesquisa foi de 15 artigos. 

Em nossa busca por dissertações e teses no portal da CAPES, identificamos 225 

trabalhos. Diante desse volume, optamos por ler todos os títulos e resumos dos 

trabalhos, visando selecionar aqueles que versassem sobre travestis como um 

fenômeno social3. Ao fim, 13 teses, 46 dissertações e 15 artigos foram selecionadas 

para compor a revisão da literatura, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Quantitativo de trabalhos com o termo “travesti”, encontrados na CAPES, BVS e 
Scielo, por tipo de publicação. 

Tipo Total Encontrado Total Selecionado 

Artigos 38 15 
Dissertações 165 46 

Teses 60 13 

Total 263 74 

 

O primeiro trato para com os trabalhos é no sentido de ver o ano de publicação. 

Este movimento permitiu-nos como pesquisadores vislumbrar de algum modo em 

que momento a temática da travestilidade surge como questão e como vai se 

firmando como campo de pesquisa. 

 

                                                 
3
 Foram excluídos os trabalhos que não versam sobre o tema travestilidade, como a dissertação: 

“Solaris, de Steven Soderbergh: a configuração expressiva de uma ficção científica”. 
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Gráfico 1: Quantitativo de trabalhos com o termo “travesti”, encontrados na CAPES, BVS e 
Scielo, por tipo de publicação e ano. 

 

O gráfico 1 nos permite perceber que na segunda metade da primeira década de 

2000 há um crescimento do número das produções, especialmente dissertações. 

Acreditamos que este aumento é reflexo das iniciativas governamentais, desde a 

criação do programa “Brasil sem homofobia” de 2004, chegando na 1ª Conferência 

Nacional de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais em 2007 que, dentre outras 

propostas aprovadas, coloca a pesquisa acadêmica como estratégia de gestão e 

ação nos campos dos direitos humanos, saúde, educação, justiça e segurança 

pública, trabalho e emprego, mulheres e pessoa com deficiência (BRASIL, 2008). 

 

Podemos perceber que as propostas previam incentivo em diversas frentes de ação.  

Com isso em mente, olhamos para a área de conhecimento na qual a produção 

científica localizada se enquadra. A organização se deu da seguinte forma: 
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Tabela 2: Quantitativo de trabalhos com o termo “travesti”, encontrados na CAPES, BVS e 
Scielo, por área de publicação. 

Área Quantitativo 

Ciências Sociais 25 
Estudos Interdisciplinares 9 
Psicologia 9 
Saúde Coletiva 6 
Educação 4 
Linguística 4 
Saúde Pública 3 
Artes 2 
Estudios literarios y las humanidades 2 
Enfermagem 2 
Outros4 8 

Total 74 

  

Apesar dos distintos campos do saber, grande parte dos trabalhos se alocam dentro 

das chamadas ciências sociais, ou seja, áreas que se interessam por práticas e 

valores relativos aos sujeitos e aos grupos humanos. Mas também chama atenção 

que áreas como a Geografia e a Ciência da Informação se debruçaram sobre o 

tema, indicando que a travestilidade é ampla e complexa, podendo ser olhada por 

diversos olhares disciplinares que certamente dão ao tema um caráter polissêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 As áreas do conhecimento agrupadas na categoria outros foram: Ciência da Informação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação, Geografia, Gerontologia, Letras, Planejamento do Desenvolvimento e 
Psicanálise. 
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Tabela 3: Distribuição dos trabalhos com termo "travesti", encontrados na CAPES, BVS e Scielo, 
por região do Brasil de publicação. 

Região de Publicação Estados Quantitativo 

 
 

Sul-Sudeste 

Minas Gerais – 1 
Paraná – 2 
Rio Grande do Sul – 4 
Santa Catarina – 11 
Rio de Janeiro – 15 
São Paulo – 16 

 
 

49 

 
 
 

Norte-Nordeste 

Maranhão – 1 
Pará – 1 
Paraíba – 1 
Rio Grande do Norte – 1 
Bahia – 2 
Ceará – 3 
Pernambuco – 5 

 
 
 

14 

Centro-oeste Goiás – 2 
Brasília – 6 

8 

Outro Chile 3 

Total  74 
 

 

Com base na tabela 3, a diversidade não se fez presente quando olhamos para o 

lugar geográfico de publicação dos trabalhos. A hegemonia no núcleo sul-sudeste é 

evidente. A região sudeste conta com 49 publicações, sendo: uma de Minas Gerais; 

15 do Rio de Janeiro; e 16 de São Paulo. Na região sul, Paraná conta com duas 

publicações; Rio Grande do Sul, quatro; e Santa Catarina com onze, totalizando 17 

publicações.  

 

A distribuição dos trabalhos das regiões norte-nordeste é pelos Estados do 

Maranhão, Pará, Paraíba e Rio Grande do Norte, com uma publicação cada; Bahia 

com duas; Ceará conta com três; e Pernambuco, soma o maior número, com cinco. 

A região centro-oeste é representada com dois trabalhos de Goiás e seis de Brasília. 

O levantamento conta ainda com três trabalhos, no formato de artigo, que foram 

publicados no Chile. 

 

Como contraponto é interessante olhar as regiões pesquisadas, visto que não 

necessariamente a pesquisa foi realizada no local em que foi publicada.  
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Tabela 4: Distribuição dos trabalhos com termo "travesti", encontrados na CAPES, BVS e Scielo, 
por região pesquisada do Brasil. 

Região Pesquisada Estado Quantitativo 

 
 

Sul-Sudeste 

Santa Catarina – 1 
Paraná – 3 
Rio Grande do Sul – 3 
Minas Gerais – 4 
Rio de Janeiro – 7 
São Paulo – 12 

 
 

30 

 
 
 

Norte-Nordeste 

Maranhão – 1 
Piauí – 1 
Sergipe – 1 
Paraíba – 1 
Bahia – 2 
Pará – 2 
Ceará – 3 
Pernambuco – 5 

 
 
 

16 

Centro-oeste Brasília – 2 
Goiás – 1 

3 

Outros Portugal – 1 
Itália – 1 
Espanha – 1  

3 

Total  525 

 

Com base na tabela anterior, temos a confirmação da hegemonia do circuito sul-

sudeste na produção das pesquisas sobre travestilidade no país. Chama atenção a 

existência de pesquisas em outros países, como: Portugal, Itália e Espanha. 

 

Outro aspecto das pesquisas de nosso interesse, diz respeito às pessoas 

pesquisadas. Buscamos essa informação para saber se além das travestis, outros 

atores são considerados. Ponderando que o levantamento foi sobre travestis, 

imaginamos que a maioria das pesquisas as ouviu. Todavia, também nos interessa 

as demais pessoas. 

 

Quanto aos outros atores que as pesquisas conseguiram abarcar temos: ativistas do 

movimento LGBT (CARVALHO, 2011), clientes de prostitutas travestis (PELÚCIO, 

2005), mulheres prostitutas (JEOLÁS, 2009), homens que fazem sexo com homens 

                                                 
5
 O número de produções é diferente por quatro razoes: 1º) a retirada dos trabalhos bibliográficos; 2º) 

a omissão, pelo autor, do lugar pesquisado, alegando justificativa de anonimato; 3º) a omissão do 
lugar pesquisado, pelo autor, no resumo do trabalho; e 4º) algumas pesquisas foram realizadas em 
mais de um Estado. 
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(BRIGNOL, 2008), transexuais (BOHM, 2009; BARBOSA, 2010; CASSEMIRO, 2010) e 

profissionais de saúde (CHAGAS, 2006). 

 

Tabela 5: Distribuição dos atores pesquisados nos trabalhos com termo "travesti", encontrados 
na CAPES, BVS e Scielo. 

Atores pesquisados Quantitativo 

Transformistas e Drag-queens 1 
Crossdressers 1 
Clientes (de travestis profissionais do 
sexo) 

1 

Companheiros 1 
Homens que fazem sexo com homens 1 
Profissionais de saúde 1 
Lideranças/Ativistas do Movimento LGBT 2 
Mulheres (profissionais do Sexo) 3 
Transexuais 6 
Travestis profissionais do sexo 10 
Travestis 24 

Total 516 
 

 

Ao passo que permite ver quem foi acessado, chama atenção lacunas como as 

famílias, possíveis filhos, o discurso da mídia, travestis adolescentes, travestis em 

cumprimento de medidas socioeducativas. Um aspecto visível refere-se à produção 

de pesquisas com travestis profissionais do sexo, o segundo maior número de atores 

pesquisados. Acreditávamos que seria a maior população pesquisada, mas 

consideramos, ainda, a possibilidade da informação da profissão da travesti ter sido 

omitida no resumo. 

 

 Na tentativa de aprofundar questões mais específicas, passamos a trabalhar com 

os artigos, dissertações e teses cujo trabalho completo foi localizado. Os trabalhos 

são majoritariamente pesquisas de campo, apenas dez são caracterizados como 

trabalhos bibliográficos. Isto aponta que a travestilidade tem se mostrado como 

uma temática que incita pesquisadores a irem a campo. Segundo Marcos Garcia 

(2008) isso ocorre em razão de as travestis fazerem parte de um grupo que, por 

desafiarem a ideia de que gênero é algo natural ou inato, passam a chamar atenção 

da academia e dos estudiosos.  

                                                 
6
 O número de produções é diferente por duas razões: 1º) a retirada dos trabalhos bibliográficos e 2º) 

a omissão do lugar pesquisado, pelo autor, no resumo do trabalho. 
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O passo seguinte foi a localização e captura dos textos completos para leitura e 

apreciação. Neste momento enfrentamos dificuldades tendo em vista que nem 

todos os trabalhos estão disponíveis online. Foram utilizados diversos meios de 

busca do trabalho completo, como por exemplo, nos sites dos programas de pós-

graduação; busca via site www.dominiopublico.gov.br; e pesquisa no site 

www.google.com. Houve ainda o contato direto com alguns autores, no caso dos 

trabalhos que não estavam disponíveis online. Findando a busca pelos textos 

completos, obtivemos um total de 50 obras, conforme quadro a seguir. 

 

Tabela 6: Quantitativo de trabalhos com termo "travesti", localizados na CAPES, BVS e Scielo, 
por tipo de publicação. 

Tipo Total Selecionado Total Localizado 

Artigos 15 15 
Dissertações 46 26 

Teses 13 9 

Total 74 50 

 

1.2 O QUE É UMA TRAVESTI? 

 

A partir da leitura das obras completas, construímos um esboço da produção sobre 

o tema da travestilidade. A literatura revela que as travestis vivenciam múltiplas 

experiências e particularidades que não podem ser reduzidas a classificações ou 

categorizações unificadoras, visto que estas podem tornar equivalentes visões de 

mundo e identidades nem sempre consonantes (BENEDETTI, 2005). Ou seja, 

estamos falando de uma prática identitária (no sentido político), mas múltiplo (no 

sentido da experiência e de modos de ser). Nesse sentido, nosso empreendimento 

inicial na leitura dessas obras foi responder às questões: Como as travestis são 

nomeadas? Existe consenso? Em que afirmativas e autores estas pesquisas se 

pautam para falar das travestis? 

 

Em alguns dos trabalhos do levantamento bibliográfico, sequer existe esse debate, 

ou mesmo uma definição sobre o que os autores consideram ser travesti. Isso pode 

ser um indicativo de que nas pesquisas sobre o tema, a travestilidade parece dada, 

embora, não fique claro o que é este “dado”. Mas também, pode ser indicativo de 

que não se parte de um conceito anterior à pesquisa, mas sim que, ao longo do 
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encontro com a temática um conceito provisório vai sendo criado, abandonado e 

recriado.  

 

Alguns autores, como Don Kulick (2008), voltaram-se para o léxico da língua 

portuguesa para iniciar sua reflexão. Este autor afirma que, nos dicionários da 

língua portuguesa, travesti usualmente tem o sentido de vestir-se com roupas do 

sexo oposto. A este respeito, o movimento social organizado de travestis e 

transexuais possui um posicionamento claro e contrário. A Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA) possui um conceito próprio para as 

travestis definido no ano de 2008: “Uma construção de gênero feminino, oposta ao 

sexo biológico, seguido de uma construção física de caráter permanente, que se 

identifica na vida social, familiar, cultural e interpessoal, através dessa 

identidade” (ANTRA, 2012, p. 10). 

 

Embora não citem a ANTRA, muitos trabalhos definem a travestilidade em termos 

muito próximos aos da organização. Grande parte dos trabalhos atrela a 

travestilidade a uma complexa construção de gênero7. 

 

Kulick (2008) informa que as travestis, para além das vestimentas, adquirem 

nomes, cabelos, pronomes, corpo e mais uma infinidade de artefatos femininos. 

Elas realizam transformações, sendo algumas irreversíveis, com foco no universo 

idealizado como feminino. Mas mesmo assim, não são mulheres e não desejam 

extrair o pênis. Na etnografia produzida pelo autor, elas afirmam serem 

homossexuais, homens que desejam outros homens e que realizam mudanças em si, 

modelando-se e completando-se como objeto desejado desses homens. 

 

Numa perspectiva histórica sobre as travestis, Jorge Leite Jr. (2011) dedicou-se a 

identificar o surgimento do que ele denominou de “travestis modernos”. Segundo o 

autor, a palavra já era utilizada desde os anos de 1500 na França, sob o sentido de 

disfarçar-se. Na Inglaterra, no século seguinte, a palavra ganha maior notoriedade 

em razão dos bailes de máscaras próprios do momento iluminista. Vemos aqui um 

                                                 
7
 Rubens Ferreira (2003) informa que o movimento feminista dos anos de 1970 foi fundamental para 

que esta perspectiva se efetivasse. Segundo o autor o movimento permitiu que o sexo deixasse de 
ser determinante e a construção dos gêneros e das identidades torna-se foco. 
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fundo histórico para a associação da travestilidade com a vestimenta, todavia, ao 

longo do tempo. Contudo, é em 1910 que a palavra travesti aparece associada à 

categoria clínica psicológica, através do trabalho de Magnus Hirschfeld, no qual o 

autor faz uma ligação entre travesti, o uso de roupas do sexo oposto e a conotação 

sexual do uso. 

 

Na concepção de Leite Jr. (2011), o estudo de Hirschfeld realiza, ainda, uma 

grande contribuição por realizar uma separação entre o que, hoje, denominamos 

de orientação sexual (heterossexual, homossexual, bissexual) e o prazer decorrente 

do uso das vestimentas do sexo oposto. Na pesquisa de Hirschfeld, a maioria dos 

homens que se travestiam, sentiam atração sexual por mulheres. Esta informação 

gerou grande impacto, pois até então considerava-se que aquele homem que se 

vestia de mulher, teria fortes traços femininos, logo seria homossexual.  

 

De acordo com o autor, a noção moderna de travesti nasce por meio da 

psicologização de sua experiência. Isso ocorre quando se afirma que o impulso de 

vestir-se com roupas que não aquelas pertencentes ao seu sexo biológico, passa a 

ser visto como expressão da personalidade íntima. Com isso, o foco deixa de ser a 

aparência externa, voltando-se para o interno, para as condições psíquicas que 

levam o sujeito a desejar. É nesse movimento que a travestilidade é associada ao 

campo da sexualidade e a certos contornos e limites identitários.  

 

Para Leite Jr. (2011), travestis elaboram versões e configurações de arranjos de 

sexo, gênero e sexualidade que sustentam, dão sentido e cristalizam as noções de 

“homem” e “mulher”. Ou seja, este autor vai de encontro à noção de que as 

travestis invertem as representações e práticas, pois para ele, as travestis 

completam e aperfeiçoam os discursos de gênero da sua sociedade. 

 

De modo similar, na pesquisa de Marcos Benedetti (2005), travestis são aquelas que 

promovem alterações corporais com o objetivo de deixa-lo o mais semelhante 

possível ao das mulheres. Para tanto, cotidianamente fazem uso de vestimentas e 

outras tecnologias e vivem como pessoas pertencentes ao sexo feminino. O autor 

salienta que para as travestis não há o desejo explícito de retirada do pênis e 
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construção da vagina através da cirurgia de transgenitalização. Este desejo, 

segundo o autor, é das transexuais. Esta afirmativa é um tanto questionável nos 

estudos sobre transexuais como bem coloca Berenice Bento (2006). De acordo com 

a autora a perspectiva da retirada do membro, marcador decisivo na definição da 

“transexualidade verdadeira”, está a cargo da reiteração da lógica 

heteronormativa.   Mas como afirma Amanda Lourenço (2009) parece ser consenso 

entre as travestis que o pênis não é problema, inclusive é visto como fruto de 

prazer e de dinheiro, no caso da prostituição. 

 

A travestilidade parece ser de fato, uma experiência complexa e atravessada por 

uma série de marcadores, como o corpo, a saúde, a história, a prostituição. 

Atrelada a tudo isso, a violência e a criminalidade aparecem de forma expressiva 

na literatura.  

 

1.3 BAGUNÇA TRAVESTI: VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE 

 

Marcos Garcia (2008) afirma que a grande ênfase na construção dos gêneros lança 

às sombras outras questões que podem ser importantes na compreensão da 

travestilidade. Com isso em mente, olhar para as atividades ilícitas e a 

marginalidade, serve para ampliar o conhecimento sobre as travestis, bem como 

mostrar que as questões de gênero se articulam a outras, formando uma complexa 

rede a ser compreendida. 

 

O trabalho de Garcia (2008) adota como perspectiva a de que a identidade travesti 

é composta pela incorporação de outras identidades presentes na sociedade 

brasileira. O autor denominou como uma espécie de “colcha de retalhos” 

identitária. No que se referem às travestis, vários fragmentos são incorporados 

como o de mulher submissa, puta, viado, mulher fatal, malandro e bandido. 

Basicamente, as travestis são remetidas como mulher, no que se refere à 

sensualidade; e como homem, quando se olha para criminalidade. 
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Assim, consideramos interessante pensar a temática da violência e da 

criminalidade por distintos lugares. Nossa tentativa, aqui, é olhar para a violência e 

os crimes sofridos e perpetrados pelas travestis, bem como por outros.  

 

Como afirma Kulick (2008), de modo majoritário, os brasileiros estão acostumados 

a ver travestis à noite, de pé nas ruas e avenidas ou nas páginas policiais; esse 

grupo é um dos mais marginalizados, temidos e menosprezados na sociedade 

brasileira.  

 

Kulick (2008) dedica uma parte de seu livro somente para falar sobre o enlace das 

travestis com a violência. Segundo o autor, o Brasil é um país no qual a violência é 

um marcador presente; e mais, ao se falar de travestis ela se mostra ainda mais 

enfaticamente. As travestis, ao andarem pelas ruas à luz do dia, atraem olhares de 

desejo (mesmo quando não estavam agindo de modo sensual ou libidinoso), mas 

também uma gama de olhares de ódio e raiva. 

 

De acordo com o autor, a hostilidade pública também é comum às travestis por 

conta do contexto da prostituição. À noite, os perigos são maiores por estarem 

expostas, visto que precisam atrair clientes. Além disso, Benedetti (2005) afirma 

que a violência é uma característica do mundo da noite. Isso porque esse contexto 

é permeado pelo anonimato e por uma quase certeza de impunidade. Assim, as 

travestis vivenciam diariamente violências (físicas e simbólicas), assim como 

exclusões e estigmas, também permeadas por violências.  

 

Benedetti (2005) salienta que, para o grupo de travestis pesquisado, por vezes, o 

uso da violência é visto como a única solução para problemas e impasses. 

 

A banalização da violência que existe no mundo trans e no mundo da noite 
é constitutiva dos valores e códigos presentes nesses contextos. [...] A 
violência simbólica é fato corriqueiro; e a violência física parece ser, na 
opinião de muitas travestis, legítima, uma linguagem próxima e possível 
(BENEDETTI, 2005, p. 47-48, grifo do autor). 
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Em sua pesquisa Benedetti (2005) narra a existência de outra experiência particular 

das travestis permeada por uma criminosa, é o caso de “bombar”8 silicone no ato 

de construir o corpo. Bombar se refere ao ato de injetar silicone no corpo. Segundo 

o autor, pela Lei, as injeções de silicone industrial em procedimentos estéticos 

podem se configurar em crime de mutilação, por isso toda a trama que compõe a 

aplicação (a bombadeira, o local, a origem do silicone...) é coberta por um 

silenciamento e clandestinidade.   

 

Em nossa pesquisa, identificamos que, segundo o Conselho Federal de Medicina 

(2001), a prática de “bombar” é enquadrada no crime de exercício ilegal da 

profissão do médico, haja vista que a cirurgia plástica é uma atividade única e 

indivisível, privada ao médico.  Vemos que as travestis estão expostas em razão de 

suas práticas particulares, como ser bombada, ou trabalho as vulnerabiliza, 

expondo-as facilmente ao assédio dos transeuntes, dos policiais, ou pessoas que 

passam de automóvel, realidade também percebida em Belém por Rubens Ferreira 

(2003). 

 

Ferreira (2003) relata relações antagônicas entre travestis que se prostituem em 

Belém. A competição pelos clientes é aparente, assim como a antipatia social. As 

travestis ganharam o nome de “encrenqueiras”, pois não receiam usar a força nas 

disputas de poder.  

 

Kulick (2008) narra também histórias ouvidas dos casos em que travestis, acolhidas 

por outras, que acabam furtando e fugindo da cidade após um tempo, bem como, 

casos nos quais em disputas por territórios de prostituição, travestis lançavam 

ácido sulfúrico nos rostos umas das outras. A tensão entre travestis foi bastante 

evidente para o autor. Mesmo as travestis que compartilhavam certo convívio não 

estabeleciam uma relação de muita confiança, a competição pelos clientes, 

dinheiro, feminilidade, beleza, namorados são trazidos como elementos de tensão 

nessas relações. 

 

                                                 
8
 Termo também empregado na modelagem de corpos por halterofilistas. 
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O autor reflete que a desconfiança exacerbada seja efeito do mundo violento no 

qual as travestis vivem. Ter aprendido desde cedo que está sozinha e que deve 

agarrar-se a toda e qualquer boa oportunidade, mesmo que isso implique trair 

pessoas que a ajudaram, pode ser um caminho de compreensão. O autor ainda 

complementa dizendo que pelo fato de serem tão excluídas, discriminadas e 

marginalizadas pelas pessoas, as próprias travestis podem ter internalizado esses 

sentimentos e repetindo contra si mesmas. 

 

As exclusões sociais da população travesti, por meio de práticas violentas, foi 

percebida por Sergio Carrara et al. (2007) na pesquisa sobre política, direitos e 

violência, realizada no ano de 2006 na 6º Parada da Diversidade da cidade do 

Recife. De acordo com os autores, a população trans9 é a mais atingida pela 

violência de chantagem e extorsão, isso por causa da má acolhida policial, como 

também, da disputa territorial em casos de trans profissionais do sexo. 

 

A mesma pesquisa informa ainda que a população trans é a mais afetada no 

impedimento da doação de sangue, salientando que é maior nos casos de travestis. 

Vemos que há uma tendência à exclusão de grupos trans, bem como a negação de 

direitos.  

 

Garcia (2008) defende a hipótese da existência de fragmentos da identidade do 

malandro na construção identitária das travestis pesquisadas, todas profissionais do 

sexo. Segundo ele, o malandro é uma figura que transita entre o mundo da ordem e 

o da desordem, colocando-se sempre de modo ambíguo. 

 

Historicamente, lembra Michel Misse (1999), os malandros até inicio do século XX 

eram considerados pessoas perigosas, bandidas, marginais, valentes e vagabundos. 

Somente após a década de 60 é que um ideário mais romântico sobre o malandro 

passou a ser mais evidente e disseminado. 

 

Garcia (2008) considera que ser malandro no mundo da prostituição é necessário. 

Isso em razão de que os cafetões, aqueles que zelavam e/ou exploravam as 

                                                 
9
 Na pesquisa, os autores optaram por agregar as pessoas que se autonomearam travestis e 

transexuais, na categoria Trans. 
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prostitutas e michês, são figuras cada vez mais decadentes. Então, sem esta 

proteção se faz preciso acionar recursos para se posicionarem de modo não-

submisso no meio da prostituição. Esses meios são os “truques”. Os truques são 

estratégias usadas, geralmente, mas não somente, contra clientes. O fato é que a 

travesti prostituta não pode, sob nenhuma hipótese, ser enganada. Então, já na 

contrapartida ela lança mão de subterfúgios quando acha que pode estar sendo 

iludida. 

 

O autor então categoriza duas modalidades que as travestis prostitutas utilizam: 1ª) 

o escândalo (este é colocado como alternativa de controle perante alguma possível 

violência dos clientes. Fazer uso de vitimização ou ameaças ao cliente é próprio do 

escândalo); e 2ª) a violência física. Esta só é utilizada quando a ameaça não surte 

efeito. 

 

Garcia (2007) realiza um paralelo importante entre a travesti prostituta e o 

malandro. Ele é símbolo de masculinidade e é acionado por travestis, que 

simbolizam o “viado”, sinal de falta de masculinidade. Ou seja, a travesti posiciona 

e aciona diferentes formas de vivenciar a travestilidade, passeando, nesse jogo, 

pela masculinidade e feminilidade. 

 

Este jogo entre o masculino-feminino e a sensualidade-malandragem é bem visível 

no filme Madame Satã, do diretor Karim Ainouz (2002). A personagem de João 

Francisco dos Santos, também conhecido como Madame Satã, nos mostra a 

construção de uma feminilidade e o mundo da boêmia e prostituição. A película 

inicia com a descrição policial de Madame Satã, a qual trazemos para o trabalho: 

 

O sindicado, que também diz chamar-se Benedito Emtabajá da Silva é 
conhecidíssimo na jurisdição deste Distrito Policial como desordeiro, sendo 
frequentador contumaz da Lapa e suas imediações. É pederasta passivo, 
usa as sobrancelhas raspadas e adota atitudes femininas, alterando até a 
própria voz. Não tem religião alguma. Fuma, joga e é dado ao vício da 
embriaguez. Sua instrução é rudimentar. Exprime-se com dificuldade e 
intercala em sua conversa palavras da gíria do seu ambiente. É de pouca 
inteligência. Não gosta do convívio da sociedade por ver que esta o repele, 
dados os seus vícios. É visto sempre entre pederastas, prostitutas, 
proxenetas e outras pessoas do mais baixo nível social. Ufana-se de possuir 
economias, mas como não alfere proventos de trabalho digno, só podem 
ser estas economias produtos de atos repulsivos ou criminosos. Pode-se 
adiantar que o sindicado já respondeu a vários processos e, sempre que é 



35 
 

ouvido em cartório, provoca incidentes e agride mesmo os funcionários da 
polícia. É um indivíduo de temperamento calculado, propenso ao crime e 
por todas as razões, inteiramente nocivo à sociedade. Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, doze dias do mês de maio do ano de 1932. 

 

Na descrição de Madame Satã vemos a existência dos aspectos masculinos e 

femininos, bem como da sensualidade e da malandragem. A junção das 

características serve para confirmar a sua criminalidade. A prática de travestir-se, 

a vivência da sexualidade homossexual, o contato com prostitutas, não trabalhar 

etc., são informações acessadas para diminuir a dignidade do sujeito. 

 

Dado que não há um reconhecimento das travestis como sujeito de direitos, visto 

que não cabem em definições reconhecidas e acolhidas socialmente, para Garcia 

(2008), só resta às travestis entrarem no jogo, estando ora na ordem, ora na 

desordem; ou estarem somente na desordem, que o autor denomina ser, a 

criminalidade. 

 

Garcia (2008) afirma serem escassos os trabalhos que se debrucem sobre a prática 

ilícita por parte das travestis. A maioria dos atos é qualificada como roubo ou 

furto. Na concepção do autor as condições de vida, pobreza, são as razões que 

desencadeiam os atos. Atrelado está o uso de substâncias psicoativas, 

principalmente a “pedra” de crack. Isso por que as travestis que usavam a 

substância aumentavam o número de vezes que praticavam os furtos e roubos para 

poderem comprar o produto.  

 

Ainda sobre o crack, o uso constante por vezes fazia com que algumas travestis 

assumissem o papel de vendedoras ou “avião”, aquela que repassa. Essa prática 

facilita o uso pessoal. A venda e/ou repasse constitui assim mais atos ilícitos 

praticados (GARCIA, 2007).  

 

Parte considerável das travestis pesquisadas por Garcia (2007), narram já terem 

sido detidas ou cumprido pena, geralmente por enquadre na acusação de atentado 

ao pudor. O autor reflete então que nas pesquisas sobre travestis, delegacias e 

presídios tendem a ser esquecidos como campo de pesquisa. 
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A detenção temporária (ou dormir na delegacia) é um acontecimento bastante 

recorrente, motivado principalmente por reclamações de moradores, em razão de 

atos considerados obscenos. Esta estadia na delegacia poderia render um programa 

a algum outro detido, mas também poderia render momentos de humilhação por 

parte dos policiais ou outros presos. 

 

Outro contexto é o da privação de liberdade em prisões. Apesar do grau de 

aceitação das travestis reclusas varie de prisão para prisão, as narrativas das más 

recordações são frequentes, atreladas à humilhação e discriminação por parte dos 

agentes penitenciários e outros presos. 

 

Travestis em privação de liberdade é o tema do recente artigo de Guilherme 

Ferreira, Beatriz Aguinsky e Marcelli Rodrigues (2013) que pesquisaram as 

experiências sociais de travestis privadas de liberdade em regime fechado em Porto 

Alegre. As autoras e o autor remontam as desigualdades vividas pelas travestis fora 

do cárcere e assinalam que: 

 

Os efeitos dessas desigualdades aparecem também na prisão, onde as 
expressões da violência se intensificam, seja pela vulnerabilidade penal 
que selecionam as travestis, seja pela vulnerabilidade de um gênero que, 
mesmo transformado, não é bem aceito como pertencente do feminino 
(FERREIRA; AGUINSKY; RODRIGUES, 2003, p. 10). 

 

Definem como basilar a necessidade de reafirmarmos a universalidade dos direitos 

humanos neste contexto para que a identidade travesti seja possível e digna. 

 

Garcia (2007) então faz uma nova relação quanto à identidade “colcha de retalhos” 

das travestis. Quando ligada às atividades ilícitas, a travestis assumem o papel de 

bandido. O bandido faz referência ao roubo, pois ultrapassa a questão da esperteza 

do malandro. Mas não só, o ser bandido diz respeito, também, ao convívio da 

travesti com outros bandidos, principalmente nos relacionamentos afetivos. 

Segundo o autor, o relacionamento entre travestis e bandidos, traficantes ou 

ladrões são comuns, visto que estes companheiros às auxiliavam nas atividades 

ilícitas. 

 



37 
 

Garcia (2007; 2008) sustenta que a noção de bandido, não apenas caracteriza, mas 

cria aquele que diz caracterizar. O bandido passa a ser diferenciado dos demais 

tipos sociais. O sujeito criminoso passa a ser subjetivado como bandido, assim a 

transgressão passa a ser inerente a seu caráter. Garcia então tem como hipótese 

que as travestis progressivamente incorporaram a noção de incriminação a qual 

foram historicamente submetidas. Embasa sua fala através da positivação 

percebida nas falas das travestis sobre os atos criminosos praticados, o orgulho se 

faz presente e a coragem era exaltada. 

 

Nesse ponto o autor realiza o seguinte paralelo: o bandido associa-se, ao que o 

autor denomina, a hiper-masculinidade, tipo de masculinidade comum nos 

segmentos populares, representado pela masculinidade associada à violência. Dito 

isso, quando a travesti é colocada como bandida posiciona-se na masculinidade, 

contradizendo-se na sua busca pela feminilidade. Percebemos, então, que a 

criminalidade se mostra como campo complexo onde os corpos travestis circulam 

entre atividades, possibilidades e ambiguidades.  
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2. UMA “BAGUNÇA” DE PESQUISA 
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Este capítulo tem como objetivo apresentar a abordagem teórica e os fundamentos 

metodológicos que guiaram a realização da pesquisa. A teoria, conforme Antônio 

Carlos Gil (2008) é importante por possibilitar ao pesquisador delinear 

corretamente os conceitos, auxiliando na construção das hipóteses e no desenho 

das estratégias metodológicas, ou seja, auxilia a organizar a pesquisa. No que 

concerne à metodologia científica, o mesmo autor aponta que esta é caracterizada 

“como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se 

atingir o conhecimento” (GIL, 2008, p. 8), ou seja, fala de um sequenciamento de 

ações que leva às respostas procuradas. Nestas concepções vemos que o 

conhecimento é atingido pela via da organização.  

 

Contudo, como anunciamos através do título, adotamos a positivação da bagunça, 

como expressão do fazer em ciência. Segundo o Dicionário Michaelis (2012) 

bagunça é um substantivo feminino que significa máquina para remover aterro, 

mas também é uma gíria nos sentidos de confusão, desordem e embaraço. O léxico 

Priberam da Língua Portuguesa (2009) tem as mesmas definições e realiza um 

acréscimo: bagunça, seria o resultado de uma ação destrutiva em relação a alguma 

coisa. 

 

Do modo como conceituam os dicionários, bagunça não parece, à primeira vista, 

possuir um aspecto positivo ou construtivo. Todavia, em nosso argumento, iremos 

utilizar estes conceitos para pensar gênero, travestilidade, metodologia e teoria ao 

longo da dissertação e tentar realizar uma subversão conceitual de bagunça, 

mostrando que algumas destruições, confusões e desordens podem ser importantes 

e construtivas. 

 

A bagunça da pesquisa refere-se a uma proposta outra de se pensar e fazer 

pesquisa. Pensamos e propomos um modo queer de pesquisa. Tamsim Spargo (2006) 

defende que a teoria queer não é um todo organizado e fechado, mas sim uma 

coleção de compromissos intelectuais para com o sexo, gênero e desejo sexual. 

Não ser um todo organizado remete a certo nível de bagunça e é assim que vemos a 

teoria queer. Afirmamos isso por considerar que ser bagunçado não é 

aprioristicamente algo negativo. Na verdade acreditamos que é na bagunça que nos 
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arrumamos, ou encontramos uma arrumação possível. Com isso em mente, 

partimos para a construção de um arranjo possível, teórico-metodológico, entre 

teoria queer, postura construcionista e estudo das práticas discursivas.  

 

2.1 TEORIA QUEER 

 

Carlos Hernández e María Soto (2009) informam que a palavra queer tem origem 

inglesa e pode assumir várias significações. Enquanto substantivo pode ser lido 

como “maricas”, “gay”, “homossexual”, não esquecendo que está associado a um 

uso pejorativo, remetendo a certa anomalia da sexualidade, mais especificamente 

as orientações gay e lésbicas. Enquanto verbo a palavra se liga a “desestabilizar”, 

“perturbar”, “importunar”, nessa acepção a prática queer se apoia na noção de 

desestabilizar normas, as quais estão, aparentemente, fixas. A palavra pode ainda 

ser encontrada enquanto adjetivo, significando “raro”, “estranho”. 

 

De acordo com os autores anteriormente citados, o queer não existiria sem seu 

contraponto, o straight, o “direito”, o “reto”, o “heterossexual”. Por conta disso, 

as práticas queer seriam subversivas e transgressoras, seria o caso das mulheres 

que se desprendem da feminilidade subordinada, a mulher masculina, do homem 

afeminado, que vai de encontro aos ideais de masculinidade, assim como as 

pessoas que vivenciam o gênero em discordância de seu sexo. As práticas queer 

refletem a transgressão da heterossexualidade institucionalizada (HÉRNANDEZ; 

SOTO, 2009). Judith Butler (2002a) assinala que queer é um constructo linguístico 

que degrada o sujeito ao qual se refere, constitui o sujeito que nomeia de modo 

degradante.  

 

Richard Miskolci (2012) ressalta o cunho político do uso da terminologia queer. 

Contemporaneamente, o termo surge associado à contracultura e às demandas dos, 

denominados na década de 1960, novos movimentos sociais. Os principais 

movimentos foram o de direitos civis da população negra no sul dos Estados Unidos, 

o movimento feminista e o movimento homossexual. O autor salienta que a 

denominação “novos”, que foi feita a posteriori, é em decorrência de surgirem 
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após o movimento operário ou trabalhador, e por trazerem pautas públicas que 

ultrapassavam questões de redistribuição econômica. 

 

A novidade dos movimentos de 1960 foi a maior participação das classes média e 

popular em lutas já existentes; e que afirmavam que o aspecto privado da vida era, 

também, político e que a desigualdade estava além do econômico. Segundo 

Miskolci (2012, p. 22):  

 

[...] em termos políticos, o queer começa a surgir nesse espírito 
iconoclasta de alguns membros dos movimentos sociais expresso na luta 
por desvincular a sexualidade da reprodução, ressaltando a importância do 
prazer e a ampliação das possibilidades relacionais. 

 

Essa luta acontece através da consideração de que o corpo, o desejo e a 

sexualidade, temas antes ignorados, eram campos de tensão que expressam 

relações de poder.  

 

Miskolci (2012) aponta ainda o impacto da epidemia de aids na década de 1980 

para a construção social e intelectual em torno da teoria queer. Para o autor, a 

aids caracterizou-se tanto como um fato biológico, como uma construção social. A 

doença sexualmente transmissível acabou sendo considerada como um castigo 

àqueles que não experimentavam a sexualidade tradicional. A resposta ao choque 

gerado pela aids foi um posicionamento conservador frente à Revolução Sexual. De 

modo global, a epidemia da aids repercutiu politicamente e na forma como as 

pessoas relacionam-se consigo e com outros, sobre a vivência dos afetos e da 

sexualidade. 

 

Mediante este cenário, os grupos sociais mais tradicionais voltaram-se contra os 

novos movimentos sociais. Em razão disso, o movimento gay e lésbico torna-se mais 

radical e passa a criticar os próprios fundamentos de sua luta política. Na visão de 

Miskolci (2012), a aids foi um catalisador biopolítico que reverberou em maneiras 

mais astutas e radicais de resistência. 

 

Se no início do movimento tradicional gay e lésbico a ideia era mostrar os 

homossexuais como pessoas normais e respeitáveis, a emergência do movimento 
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queer clareia que mesmo os tidos como normais, em certos momentos históricos 

(como a epidemia da aids) serão atacados e excluídos novamente. Com isso, 

percebe-se que a problemática queer não é exatamente a homossexualidade, mas 

sim a subversão às normas e a exclusão resultante. 

 

A este respeito, Guacira Louro (2008, p. 07-08, aspas da autora) produz uma 

excelente síntese: 

 

Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito [bagunçado!?]. Queer é, 
também, o sujeito da sexualidade desviante - homossexuais, bissexuais, 
transexuais, travestis, drags. É o excêntrico que não deseja ser ‘integrado’ 
e muito menos ‘tolerado’. Queer é um jeito de pensar e de ser que não 
aspira ao centro e nem o quer como referencia; um jeito de pensar que 
desafia as normas regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da 
ambiguidade, do ‘entre lugares’, do indecidível. Queer é um corpo 
estranho que incomoda, perturba, provoca e fascina. 

 

A partir desta leitura de Guacira Louro, o corpo travesti pode ser considerado 

queer, subversivo apenas pelo fato de existir. As travestis performam o feminino de 

modo que nos desafia a pensar, ver e rever o que definimos como mulher. Mas, 

mais que isso, as travestis, por mais que idealizem um tipo de feminino, se 

assumem na ambiguidade de serem mulheres com pênis; e é por isso que elas 

incomodam, perturbam, provocam e fascinam.  

 

Louro (2008) define, também, o queer como desviante e subversivo à norma. A 

norma a qual a autora se refere é a normatização da sexualidade. Como bem 

afirma Beatriz Preciado (2011), os discursos sobre o sexo e as tecnologias das 

identidades sexuais operam como forma de controle da vida. E nessa perspectiva, a 

normatividade passa a ser vista como dispositivo bio-político, objetivando a 

produção de corpos heterossexuais. 

 

Judith Butler (2010) chama esse movimento de “heterossexualização da vida”, de 

ordem compulsória do sexo/gênero/desejo, que rotula tanto a orientações sexuais, 

como identidades de gênero. No modo como fomos educados, somos levados a 

acreditar numa ordenação e coerência dessas três esferas. O macho, sempre 

masculino, sempre desejando a fêmea, que logicamente é sempre feminina e 

deseja o macho. Butler realiza sua reflexão e crítica exatamente a esta ordenação, 
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expondo que o masculino não necessariamente se faz no macho; e que no campo 

do desejo, existem muitos caminhos para além da heterossexualidade. 

 

Segundo Butler (2010) o binarismo de gênero, masculino-feminino, é pensado, 

produzido e reproduzido numa lógica heteronormativa. Assim, o gênero é, também, 

produção discursiva a qual desvela os dispositivos de poder e saber que são 

acionados na construção e manutenção da naturalização das relações.  

 

O seguir das normas possibilita aos corpos o status de sujeito, confere-lhes 

inteligibilidade e essas normas reiteram compulsoriamente a heterossexualidade 

(BUTLER, 2010). É através da reiteração que o gênero binário e a 

heterossexualidade se constroem. Berenice Bento (2011) afirma que a reiteração é 

marcada num terrorismo contínuo, um heteroterrorismo, segundo a autora. Esta 

reiteração terrorista incentiva e/ou inibe comportamentos a partir da mais tenra 

idade, construindo uma série de verdades sobre o mundo.  

 

Essas verdades são repetidas por diversos caminhos, por várias instituições. 
A invisibilidade é um desses mecanismos, e quando “o outro”, “o 
estranho”, “o abjeto”, aparece no discurso é para ser eliminado. É um 
processo de dar vida, através do discurso, para imediatamente matá-lo. 
Quando um/a pai/mãe firma “Isso é coisa de bicha”, essa sentença tem 
múltiplos efeitos. A criança não entende muito bem o que é aquele “bicho-
papão” que provoca a ira da/o mãe/pai. Sabe que não quer ser rejeitado. 
Sabe, portanto, que não poderá (ainda que não saiba como) agir como uma 
bicha. Essas interdições ficam mais claras ao longo da vida. A bicha, o 
sapatão e o afeminado são essenciais para realimentar a 
heterossexualidade, não por serem estranhos, externos a ela, mas porque 
a constituem [...] (BENTO, 2011, p. 552, aspas da autora). 

 

No exercício de produção dessas verdades, a marginalização é estratégia eficaz. 

Este processo de colocar à margem os sujeitos que não seguem as normas, alude ao 

que Butler (2001) denominou como “corpos que não importam”. A autora utiliza-se 

do conceito de “abjeção” para falar sobre os corpos que subvertem a ordem sexo-

gênero-desejo. Todavia, é preciso reconhecer que Butler não é autora original do 

conceito, ela faz uso do constructo teórico de Julia Kristeva. 

 

Kristeva (1982) aborda a abjeção em seu caráter individual, olhando-a como um 

processo que diz respeito à constituição subjetiva. Em sua obra encontramos, em 

alguns momentos, citações concernentes à abjeção como processo social, todavia, 
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esta não é sua preocupação. A autora realiza sua construção teórica dentro do 

campo da psicanálise lacaniana, a partir da compreensão de que sujeito é 

constituído pelas esferas do Real, Imaginário e Simbólico. 

 

Para Lacan (1953), estes três registros são essenciais à realidade psíquica humana, 

e cada um “guarda” inscrições diferentes da vida do sujeito. Ainda assim, cabe 

lembrar que, separá-los, como lembra Lacan, é feito apenas de forma didática, 

eles coexistem, estão juntos, encadeados, unidos, através de um laço, de um nó. 

Ao falar sobre o real, Lacan refere-se aquilo que não pode ser representado, não 

existe representação psíquica do real, algo que possa simbolizá-lo, o real está fora 

do simbólico, ainda não foi simbolizado, e o psíquico, por sua vez não pode 

assimila-lo - a morte, por exemplo. O simbólico tem para Lacan a mesma 

organização da linguagem, e se refere ao que podemos simbolizar. É no registro do 

simbólico que inscreve-se o que Lacan chama de “desejo”. E o imaginário diz 

respeito à “imagem do corpo” sem que haja a mediação da palavra (JORGE; 

FERREIRA, 2005). Neste registro as relações humanas são reduzidas à especulação. 

 

Para Kristeva (1982) é a abjeção, como processo de constituição subjetiva, que 

permite a inserção do sujeito na linguagem, ou no campo do Simbólico. De acordo 

com a autora, este processo de separação por exclusão é uma cisão imperativa 

para a constituição do Eu e daquilo que, de modo algum, pode ser reconhecido 

como tal. 

 

A autora esclarece, porém, que o abjeto não é um igual. Não se trata de uma 

persona de igual poder de enfrentamento ou barganha. Refere-se a algo diminuído, 

menor e, exatamente por isso, pode e deve ser aniquilado. A autora afirma, ainda, 

que nos encontramos com o abjeto de forma regular. São contatos que geram em 

nós desconfortos e reações de repúdio. “Eu experiencio uma sensação de náusea e, 

mais abaixo, espasmos no estômago e na barriga; e todos os órgãos se contraem, 

provocam lágrimas e bile, aumentam os batimentos cardíacos, fazem a testa e as 

mãos suarem” (KRISTEVA, 1982, p. 2-3, tradução nossa). Para a autora esses 

momentos de tensão na tranquilidade cotidiana levariam o sujeito a uma zona na 
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qual ele não consegue discernir o Eu e o Real, sentindo, então, a perda do 

discernimento entre o eu e os objetos, o eu e os outros.  

 

Imogen Tyler (2009) afirma que a abjeção, na teoria de Kristeva, encontra-se tanto 

no sujeito, como na cultura, visto que a abjeção pode ser vislumbrada tanto em 

rituais individuais, quanto grupais, assim formando uma fronteira entre o corpo 

social e o corpo grupal. Porém, o caráter da exclusão social não é aprofundado pela 

autora, sendo este aspecto que interessa para nosso trabalho. 

 

Butler (2011), no livro Bodies that matter, nos informa a distinção entre a 

compreensão de abjeto dela e de Kristeva. O termo abjeção vem do latim (ab-

jicere) e significa excluir, jogar fora ou longe, aludindo a um campo de 

diferenciação, algo faz parte, algo não. Kristeva associa o “jogar fora” ao 

constructo de forclusão (verwerfung) de Lacan. De acordo com Jacques Lacan 

(1981) a forclusão é um processo de proteção do sujeito à psicose, através da 

exclusão de determinados conteúdos da vida psíquica do sujeito. A construção de 

Butler (2011, p. 254, grifos e aspas da autora, tradução nossa) é que: 

 

[...] enquanto a noção psicanalítica de Verwerfung, traduzida como 
‘forclusão’, produz sociabilidade através do repúdio de um significante 
primário que produz um inconsciente ou, na teoria de Lacan, o registro do 
real, a noção de abjeção designa uma condição degradada ou excluída 
dentro dos termos da sociabilidade. De fato, o que é rejeitado ou 
repudiado dentro dos termos psicanalíticos é precisamente o que não pode 
regressar ao campo do social sem que represente uma ameaça de psicose, 
ou seja, da própria dissolução do sujeito. Quero propor que determinadas 
zonas abjetas dentro da sociabilidade também apresentam essa ameaça, 
constituindo zonas inabitáveis que o sujeito fantasia como ameaçadora à 
sua própria integridade, com a possibilidade de uma dissolução psicótica 
(eu preferiria morrer do que fazer ou ser isto!). 

 

O interesse de Butler está nestas “zonas abjetas”, considerando-as como processos 

sociais amplos, que mesmo dizendo respeito à constituição subjetiva, transpassam 

o domínio social oprimindo corpos que buscam inteligibilidade. No abjeto de Butler 

encontramos fortes marcadores políticos, apesar da autora não anular, ou 

esquecer, dos marcadores individuais subjetivos. Ressalta ainda que “[...] o abjeto 

para mim não se restringe de modo algum a sexo e heteronormatividade. 

Relaciona-se a todo tipo de corpos cujas vidas e cuja materialidade é entendida 

como ‘não importante’” (BUTLER, 2002b, p.161, aspas da autora).  
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Aprofundando na questão do entendimento de certas vidas como não importantes, 

Butler (2002b) fala da produção do abjeto. Para a autora, o abjeto é um processo 

discursivo, residindo na linguagem como conteúdo não questionável. Seriam 

discursos colocados em pauta e naturalizados, desprovidos de olhar crítico. 

Salienta, ainda, que não podemos perder de vista que o discurso habita os corpos, 

os constitui, tanto quanto o sangue. Não há construção discursiva descolada da 

experiência do corpo. 

 

Beatriz Preciado (2011) informa que os “abjetos”, ou seja, os desprovidos de valor, 

são tidos como minorias, as lésbicas masculinas, gays afetados, são as travestis, 

os/as transexuais, que juntas formam o que ela denominou de uma “multidão 

queer”. Além disso, acrescenta a autora, a principal estratégia dessa multidão 

seria afirmar-se como abjeto, ou seja, apropriarem-se das identificações negativas 

produzindo identificações de resistência à normatização.  

 

É imprescindível ter em mente que a “multidão queer” não compreende um 

terceiro sexo ou categoria identitária, mas sim algo novo, que surge para apropriar-

se e converter discursos que constroem e impõem o normal e o anormal. 

 

Os corpos subversivos são aqueles inconformados com o sistema da 

heterossexualidade compulsória e natural e contra a ordem binária de gênero. 

Traçam outros caminhos, inventam novas formas, mantêm-se à distância, ao passo 

que se tornam mais presentes. As escolhas por eles feitas delimitam a fronteira que 

não deve ser atravessada. Ao resistirem e subverterem expõem como as normas são 

feitas e mantidas. 

 

Porém, como salienta Guacira Louro (2008), aqueles que subvertem a norma, nem 

sempre o fazem por escolha. Podem ser empurrados, violentamente até, para além 

da fronteira da normalidade e então, atribuem sentidos a isto. São sujeitos que não 

seguem o “plano”, mas buscam formas outras de se relacionarem. 
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Por vezes “sua recusa nem sempre é crítica, contundente ou subversiva; por 

caminhos transversos, sua recusa pode acabar reforçando as mesmas regras que 

pretendem negar” (LOURO, 2008, p. 19). Percebemos isso quando muitas vezes, 

por exemplo, as travestis mantêm-se numa heterossexualidade normatizada, 

traçando uma linha entre passivo e ativo, coisa de homem e coisa de mulher, 

homem e mulher de verdade (PELÚCIO, 2004). 

 

Concordando, Peres (2012) afirma que muitas travestis e transexuais situam-se na 

lógica heteronormativa, reafirmando os modelos de identificação e 

relacionamentos determinados pelo sistema de sexo e gênero. No campo da 

subjetivação, de acordo com Wiliam Peres (2012), as travestis se subjetivam por 

meio de processos oscilantes de discursos normatizantes, os quais tentam 

discipliná-las às formas binárias e universalizantes. Importante salientar que 

afirmar que as travestis são subversivas, ao quebrarem a ordem corpo e 

performance, não significa que elas não estão dentro e atravessadas pelas 

normatizações culturais de gênero.  

 

No campo da psicologia social, Ricardo Méllo, Juliana Alexandre e Juliana Ribeiro 

(2009) situam a teoria queer como uma perspectiva pós-identitária de crítica e 

resistência a todas as formações e efeitos de identidades normativas, acreditando 

ainda que o corpo não possui essencialidade biológica. Preciado (2007) é mais 

radical e localiza a crítica à americanização branca, binária hetero-gay e colonial 

do mundo. Através de uma desontologização do sujeito da política sexual e uma 

desidentificação, a teoria queer chama o sujeito a realizar eleições e construções 

acerca de seu prazer, sexualidade e corpo. 

 

Suzana Penedo (2008) defende que a Teoria Queer está influenciada por uma série 

de conhecimentos históricos específicos constitutivos do pensamento ocidental. 

Segundo a autora, a Psicanálise, o Construcionismo Social, o Pós-Positivismo, o Pós-

Estruturalismo e o Feminismo são importantes marcos teóricos da teoria queer. 

 

A principal contribuição do construcionismo social (ou apenas construcionismo) 

seria o entendimento de que as categorias de heterossexualidade e 
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homossexualidade são criações sociais e históricas, bem como, de que a identidade 

é um complexo produto social (PENEDO, 2008). 

 

Alguns princípios e conceitos do Construcionismo serão abordados no próximo 

tópico, contudo, nesse momento é importante ter em mente que a Teoria Queer 

possui contribuições do construcionismo, bem como, de outras abordagens teóricas 

e metodológicas, mas sempre calcadas pela criticidade a modelos hegemônicos de 

conhecimento e verdade.  

 

2.2 ATRAVESSANDO O TEMA E O CAMPO: O PESQUISADOR, A POSTURA CONSTRUCIONISTA E O 

ESTUDO DE PRÁTICAS DISCURSIVAS. 

 

Consideramos importante começar este tópico do capítulo, o qual apresenta a 

travessia pelo campo de pesquisa, com reflexões sobre o que é campo e como ele 

se relaciona com o tema, que estão tão imbricados que não é possível falar de um 

sem o outro. 

 

Ao falar de estudos de campo, Antônio Gil (2002; 2008) o caracteriza como um 

estudo com maior profundidade e com maior alcance, quando comparado com 

estudos de levantamento teórico. O estudo de campo, em seu planejamento, é 

mais aberto e flexível, sendo possível inclusive a própria alteração dos objetivos. 

Tipicamente, informa o autor, os estudos de campo focalizam em uma comunidade 

específica e é desenvolvida: 

 

[...] por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 
entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações 
do que ocorre no grupo. Esses procedimentos são geralmente conjugados 
com muitos outros, tais como a análise de documentos, filmagem e 
fotografias (GIL, 2002, p. 53).  

 

O autor ainda acrescenta que o pesquisador é o realizador da maior parte do 

trabalho, uma vez que é de salutar importância que o pesquisador tenha a 

experiência direta com o campo. Ainda mais, é preciso que o pesquisador de campo 

passe o maior tempo possível na comunidade, visto que só assim ele poderá 

entender as nuances do grupo estudado (GIL, 2002). 
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Maria Cecília Minayo, autora bastante referenciada ao falarmos de metodologia no 

campo social, expõe o campo como “recorte espacial que diz respeito à 

abrangência, em termos empíricos, que no recorte teórico corresponde ao objeto 

da investigação” (MINAYO, 2011, p. 62). A abrangência colocada refere-se a todos 

os atores sociais em relação, sejam grupos, produtos ou documentos.  

 

Ao falar da realização do trabalho de campo, a autora informa que existem várias 

técnicas, contudo, a observação e a captura da fala dos interlocutores são as mais 

eficientes. Informa ainda que numa pesquisa qualitativa “a interação entre 

pesquisador e os sujeitos pesquisados é essencial” (MINAYO, 2011, p. 63, grifo da 

autora). 

 

Na interpretação dos dois autores (GIL, 2002; 2008; MINAYO, 2011) o campo é um 

algo exterior ao pesquisador e que num dado momento da pesquisa, geralmente 

após a revisão bibliográfica, será acessado para colher as reais informações, 

essenciais à pesquisa. O campo está lá e o pesquisador aqui; e a melhor forma de 

entrar em contato com o campo é observando-o primeiro, para então falar com os 

sujeitos do campo, objetos da pesquisa. 

 

Peter Spink (2003) se voltou para a relação entre pesquisado e pesquisador tendo 

como viés o construcionismo social e passa a falar na noção de campo-tema, “onde 

o campo não é mais um lugar específico, mas se refere à processualidade de temas 

situados” (p.18). Assim entendido, o campo não é algo em separado, distante, ou 

um lugar para fazemos observações. A pesquisa é fruto das curiosidades e 

experiências que se dão no processo de pesquisar, logo, não há o início do campo. 

A partir do momento que começamos a vivenciar a pesquisa, como quando se passa 

na seleção de mestrado, inaugura-se o campo-tema. 

 

Campo é o campo do tema, o campo-tema; não é o lugar onde o tema 
pode ser visto – como se fosse um animal no zoológico – mas são as redes 
de causalidade intersubjetiva que se interconectam em vozes, lugares e 
momentos diferentes, que não são necessariamente conhecidos uns dos 
outros. Não se trata de uma arena gentil onde cada um fala por vez; ao 
contrário, é um tumulto conflituoso de argumentos parciais, de artefatos e 
materialidades (SPINK, 2003, p. 36). 
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Estas ideias de Peter Spink estão conectadas com a compreensão de que a pesquisa 

é uma investigação em ação, então a aproximação física e territorial de um campo 

é a busca por partes e lugares onde as práticas discursivas se confrontem e se 

tornem mais evidentes. Tal compreensão se orienta a partir do viés construcionista 

social e este está interessado nos processos utilizados pelas pessoas para 

descreverem e darem sentido ao mundo e a elas mesmas (SPINK; FREZZA, 2004). 

 

Nosso campo-tema é a travestilidade e o lócus no qual nos deparamos com as 

práticas discursivas evidentes e em confronto foram as páginas policiais dos jornais. 

Pensamos em trabalhar apenas com os artigos nos quais as travestis tivessem 

realizado o crime, todavia, abandonamos esta ideia com vistas na polissemia da 

travestilidade. Ao iniciarmos a busca, identificamos que as travestis poderiam 

ocupar outros lugares que não de autora criminosa. Este aspecto passa, assim, a se 

configurar como importante para nossa análise. No próximo tópico, explicaremos o 

passo a passo que realizamos na identificação das noticias de jornais, assim como 

dos processos analíticos, que têm por base a perspectiva construcionista. 

 

Conceição Nogueira (2001a; 2001b; 2003) situa o Construcionismo, na Psicologia, 

como a escola que melhor se adequa ao pensamento pós-moderno. Segundo a 

autora esta perspectiva vem a cargo de questionar características da modernidade 

advindas do Iluminismo. 

 

Gustavo Castañon (2004) elenca as características modernas como sendo:  

 

1. Abordagem individualista;  

2. Realismo ontológico: o objeto existe independente do observador; 

3. Otimismo epistemológico: existe estabilidade, ao menos em alguns aspectos, 

no/do objeto estudado; 

4. Representacionismo: podemos representar adequada e estavelmente o 

mundo por meio da linguagem. 

 

Castañon (2004) acredita que o Construcionismo Social surge como crítica a estes 

princípios elencados, tornando-se uma perspectiva pós-moderna. Nogueira (2001b) 
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afirma que talvez a ideia mais importante desta perspectiva seja a negação da 

procura de uma verdade universal e absoluta.  

 

Consonante com a noção de negação, encontramos o oposto de todas as 

características modernas. Lidamos agora com uma abordagem psicossocial e não 

mais individualista: o anti-realismo – não há realidade fora da linguagem; a 

irregularidade do objeto – não existem aspectos na realidade que escapem dos 

efeitos sócio-históricos, portanto, não há regularidade nem aspectos universais a 

serem estudados; o pessimismo epistemológico – mesmo que exista uma realidade 

para além da linguagem, ela é impermeável a própria linguagem, logo não se pode 

conhece-la; e por fim, o anti-representacionismo – se o “mundo” existe, a 

linguagem não é capaz de representa-la de modo estável e adequado (CASTAÑON, 

2004). 

 

Nogueira (2001a; 2001b), no campo da pesquisa em psicologia, segue a perspectiva 

da filósofa feminista Sandra Harding, no que diz respeito à caracterização do olhar 

pós-moderno. Para as autoras, os modelos de conhecimento e verdade dependem 

das relações sociais estabelecidas num determinado contexto histórico e 

atravessado por interesses individuais. Coloca, ainda, as relações sociais e a 

linguagem como centrais na produção de conhecimento, considerando, 

exatamente, que o conhecimento é construído dentro de, por meio de e para 

certas relações sociais. 

 

Em concordância a isto, os significados e as verdades são frutos de concordâncias 

das relações sociais. Conceição Nogueira (2001b) é diretiva ao afirmar que nesta 

perspectiva há uma negação da rigidez da linguagem, bem como da natureza fixa 

da realidade. Ao passo que aceitamos a multiplicidade, a incoerência e o paradoxo, 

ou seja, tudo aquilo que os paradigmas positivistas excluíram, a linguagem torna-se 

ação. 

 

Nesta perspectiva, Jonathan Potter e Margaret Wetherell (1996) afirmam que a 

linguagem é orientada para ação, por conta disso, os estudos que tem como foco a 

linguagem necessitam olhar para a dimensão performática da mesma, trabalhando 
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com consequências não intencionais e mais amplas. É preciso que o pesquisador 

olhe para o contexto discursivo local, como explicações, justificativas, desculpas, 

acusações etc. A indicação dos autores é que o analista foque em três aspectos do 

discurso em ação, a saber, a função, a construção e a variabilidade do discurso. 

 

Potter et al. (1990) descreve o primeiro aspecto, a função, como um termo 

utilizado para enfatizar a orientação para a ação do discurso, indo de encontro a 

uma compreensão abstrata de linguagem. O discurso passa a ser entendido como 

retórica. Podemos ver isso quando técnicas de culpabilização podem ser 

confrontadas com técnicas de mitigação.  

 

O segundo aspecto é denominado de construção por três razões explícitas: 1) o 

discurso de fábrica a partir de recursos linguísticos pré-existentes e com 

características próprias; 2) dentre os muitos recursos disponíveis à construção, uns 

são uteis e outros não; 3) ressalta o caráter de ação do discurso, acentuando que 

versões da realidade são construídas (POTTER; WETHERELL, 1996). 

 

A variabilidade, terceiro aspecto, é central na análise do discurso por ser indicativo 

da função, bem como, das distintas maneiras de podermos construir/fabricar uma 

explicação. Potter e Wetherell (1996) esclarecem que o fato de existir 

variabilidade não significa que o discurso é desprovido de regularidade. 

 

Estes três aspectos são analisados por meio do estudo dos repertórios 

interpretativos (POTTER; WETHERELL, 1996), os quais são elementos essenciais da 

comunicação por construírem versões das ações do mundo. Qualquer repertório 

está circunscrito por uma série de termos gramaticais específicos.  

 

Passando a considerar estes aspectos da linguagem, o estudo das práticas 

discursivas e produção de sentidos se mostra interessante por colocar em foco a 

linguagem em seus diversos usos. Nesta abordagem, busca-se estudar a linguagem a 

partir da analise das práticas discursivas e dos repertórios utilizados na produção 

do/no cotidiano, como as narrativas, argumentações e conversas que configuram os 

repertórios interpretativos (SPINK; MEDRADO, 2004). 
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A análise dos repertórios interpretativos possui, assim, foco na polissemia das 

palavras, ou seja, nas várias possibilidades que uma mesma palavra tem de 

representar diferentes ideias, numa mesma época. A natureza polissêmica permite 

aos sujeitos transitarem por inúmeros contextos e vivenciarem situações de modo 

satisfatório (MEDRADO, 1997). 

 

Como conjunto de ferramentas, os repertórios interpretativos são 
utilizados para compor as várias versões de eventos e justificar ações que 
estão a nossa volta. Eles podem ser escolhidos de acordo com seu contexto 
(produzido dos atos que são constituídos por ele, portanto, também uma 
produção social) e os estilos gramaticais específicos ou gêneros de fala 
(MATTOS, 2010, p.47). 

 

Com isso em mente, é importante ressaltar que ninguém fala sozinho. A linguagem 

como prática social considera que a pessoa não existe isoladamente, logo os 

sentidos são construídos por duas ou mais vozes, mesmo que estas vozes estejam 

distantes espacial ou temporalmente (SPINK; MEDRADO, 2004).  

 

O conceito de vozes refere-se aos interlocutores presentes nos diálogos, salientado 

que a pessoa pode não estar presente fisicamente, mas ser presentificada. As 

palavras, sentenças ou expressões utilizadas pelos interlocutores faz alusão aos 

enunciados, que articulados com a noção de vozes ganha caráter dialógico. Os 

enunciados são elos na comunicação e não são indiferentes uns aos outros 

(WERTSCH, 1991). Ao jogo dinâmico entre vozes e enunciados, denominamos 

interanimação dialógica (SPINK; MEDRADO, 2004). 

 

Spink e Medrado (2004) afirmam que o número de práticas discursivas em que uma 

pessoa pode se engajar é grande e ao mesmo tempo contraditório, isso por que 

nosso posicionamento nas interações sociais é passível de mudança. Browin Davies 

e Ron Harré (1990) conceituam posicionamento como um fenômeno da 

conversação, ou seja, da interação humana, fruto da ação conjunta. De acordo com 

os autores, ao assumirmos um posicionamento, inevitavelmente o mundo passa a 

ser visto desse lugar, trazendo consigo tudo aquilo que é relevante para a prática 

discursiva específica na qual a pessoa se posicionou.  
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No estudo sobre mídia, como prática discursiva, Alexandre Mattos (2010) afirma 

que ao se tratar de notícias sobre crimes, as noções de posicionamento e repertório 

são importantes por permitirem identificar como os atores envolvidos são 

posicionados e como as expressões e termos utilizados na descrição dos fatos 

constroem uma versão da realidade. Vale ressaltar que, para o autor, a mídia ao 

narrar que uma pessoa é criminosa constrói um tipo de pessoa (a criminosa), bem 

como a posiciona perante o relato, revelando as conotações morais do corpo 

editorial. Vemos que o jogo de posicionamentos no campo midiático pode fomentar 

construções estereotipadas e estigmatizantes.  

 

Assim, nosso objetivo foi identificar nomeações e posicionamentos de travestis na 

produção discursiva dos jornais de Pernambuco. A escolha por jornais se deu pela 

consideração de que um jornal é um documento de domínio público e possui uma 

versão da realidade, no sentido de estar presente num determinado momento 

(SPINK, 2004). 

 

De acordo com Peter Spink (2004), os documentos de domínio público refletem 

duas práticas discursivas. Primeiro, enquanto um gênero de circulação ou artefato 

do sentido de tornar algo público. Segundo, referente ao conteúdo, aquilo contido 

em suas páginas.  O autor salienta que são registros possuidores de 

intersubjetividade, fruto da interação com um outro desconhecido, mas que é 

significativo e, via de regra, coletivo. 

 

Assim sendo, as notícias selecionadas são práticas discursivas possuidoras de 

histórias sobre os sentidos que o enlace entre travestis e criminalidade tem e 

tiveram, afinal, jornais diários são “ótimas vitrines para as idas e vindas dos 

sentidos” (SPINK, 2004, p. 138).  

 

Na próxima etapa da dissertação veremos como a relação entre travestis e 

criminalidade pode ser analisada por meio da mídia jornalística. Para tal, 

mapeamos as notícias sobre travestis publicadas em jornais de Pernambuco, 

identificando nomeações e posicionamentos de travestis na produção discursiva 
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dessas notícias e analisando os jogos de poder (normalização e dissidência) que 

qualificam vidas de travestis. 
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3. DANDO UM SENTIDO À BAGUNÇA DO COTÍDIANO DA 

PESQUISA 
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Tradicionalmente, procede-se a análise juntamente à interpretação dos dados. 

Juntos estes processos visam organizar e sumariar os dados para em seguida 

encontrar respostas (GIL, 2008). Mesmo assumindo que o processo de pesquisa é 

múltiplo e pode acontecer de diversas formas, Antônio Carlos Gil (2008) afirma que 

em pesquisas no campo social, geralmente, a análise é empregada utilizando os 

seguintes passos: 1. Estabelecimento de categorias; 2. Codificação; 3. Tabulação; 

4. Análise estatística dos dados; 5. Avaliação das generalizações dos dados; 6. 

Inferência de relações causais; e 7. Interpretação dos dados. Contudo, o autor 

assume que a depender da tipificação da pesquisa (quantitativa - qualitativa) 

algumas etapas são suprimidas, mas de modo geral seria este o “script” a se 

realizar em uma análise. 

 

Da mesma maneira de quando apresentamos a teoria e a metodologia, vemos que o 

sequenciamento, a organização, a ordenação em prol da objetividade é o modo 

usual de se pensar a pesquisa. Porém, Mary Jane Spink e Helena Lima (2004), ao 

defenderem e redefinirem rigor em pesquisa, afirmam que o processo analítico, 

numa perspectiva construcionista é um processo de construção de sentidos. Com 

isso em mente, a análise e interpretação acontecem desde o inicio da pesquisa, ou 

seja, o delineamento do campo-tema. Para as autoras, o desafio é colocar o foco 

na visibilidade do processo, saindo da objetividade, uma vez que a investigação 

construcionista tem como proposta olhar para os processos e diferentes artefatos 

(como a produção jornalística) pelos quais as pessoas significam a si e ao mundo 

(SPINK; MENEGON, 2004). 

 

Assim, em nossa pesquisa, colocando a visibilidade e o rigor em lugar da pretensa 

objetividade, alteramos o modo como percebemos os passos colocados por Gil 

(2008). Não há, a priori, problema com tabulações, categorias, inferências ou 

interpretações, desde que seu compromisso esteja voltado para a compreensão dos 

processos envolvidos no fenômeno e não para o detalhamento, diminuição, para a 

busca da coisa em si, de uma essência do fenômeno. Além disso, como afirmam 

Mary Jane Spink e Vera Menegon (2004) as categorias não possuem valor ou sentido 

intrínseco, suas construções são situadas e vinculadas ao contexto.  
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Do mesmo modo, para a teoria queer a categorização se configura como algo 

crítico. A teoria queer se recusa a classificar, enumerar, dissecar as identidades ou 

as sexualidades. Sua proposta é a de evidenciar processos (MISKOLCI; SIMÕES, 

2007).  

 

Deparamo-nos, então, com um impasse: partilhando da perspectiva queer, a 

categorização, seja de que ordem for, deve ser evitada. Contudo, como afirma 

Deleuze em entrevista a Michel Foucault (2012), teorias devem funcionar como 

caixas de ferramentas, elas devem servir e funcionar, não se totalizar, mas sim se 

multiplicar e multiplicar. Assim, em nossa análise, a categorização foi aplicada em 

notícias online sobre travestis em páginas policiais, mas não objetivamos 

categorizar as travestis, julgamos que seria um equivoco teórico, visto nosso olhar 

construcionista e queer. 

 

Nosso foco recai, portanto, menos nas repetições e mais na diversidade, 

movimentos, curvas e sombras. Com isso em mente, estabelecemos estratégias 

para encontrar o material discursivo. 

 

Primeiramente, estabelecemos a internet como local de captura das noticias. Esta 

decisão foi motivada pela facilidade em localizar o material jornalístico, auxiliando 

de modo rápido na seleção das notícias online.  

 

A segunda estratégia foi a opção por trabalhar com páginas policiais. Optamos por 

este recorte, uma vez que no primeiro contato com as notícias online percebemos 

um exacerbado quantitativo de resultados quando buscamos a palavra travesti. 

Considerando que o contexto de criminalidade se faz mister a nossa pesquisa, as 

páginas policiais foram escolhidas pelo seu poder em visibilizar fenômenos sociais 

(criminalidade) e produzir efeitos de verdade, sendo assim uma prática discursiva. 

Esse processo amplia nossos repertórios linguísticos, possibilitando-nos criar versões 

do mundo e dos fenômenos que nos cercam (MATTOS, 2010). 

 

Medrado (2004) diz que, por conta dessa influência no cotidiano das pessoas, a 

mídia torna visível uma gama de acontecimentos, o que gera uma reconfiguração 
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nos limites entre os espaços público e privado e permite que a comunicação 

aconteça para além das interações face a face. Com isso em mente, é possível 

afirmar que a criminalidade e as travestis estão dentro das casas, na intimidade de 

nossas vidas, portanto, todos acabamos por falar, comentar e criar verdades sobre. 

 

A terceira estratégia foi referente à escolha de quais jornais online seriam 

acessados. Optamos pelos três jornais de maior circulação na cidade do Recife, a 

saber: Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio.  

Rodrigues (2013) realizou uma retomada histórica sobre estes três jornais, bem 

como a que público se voltam. 

 

O Jornal do Commercio (JC) é o mais antigo da cidade, fundado em 1919, e o de 

maior circulação. Faz parte do Sistema Commercio de Comunicação, pertencente 

ao conglomerado JCPM, e tem nas classes A e B seu principal foco. Seu principal 

concorrente é o Diário de Pernambuco (DP) que também se volta para o mesmo 

público. Este é o periódico mais antigo em circulação da América Latina, fundado 

em 1895, fazendo parte do consórcio Diários Associados. A Folha de Pernambuco 

(FP), nosso terceiro jornal, foi fundada em 1998 e é pertencente ao grupo 

Empresarial EQM, volta-se para as classes C, D e E (RODRIGUES, 2013). 

 

Estabelecemos ainda o ano de 2012 como data limite da publicação das noticias. 

Visto que na produção da dissertação não conseguiríamos abarcar todo o ano de 

2013, lançamos mão de fixar em 2012 o último ano coberto pela análise. 

 

Em cada site foi utilizada a mesma estratégia para localização das notícias, através 

da palavra-chave travesti, em seguida selecionando apenas as que estavam nas 

páginas policiais ou correlatas, por considerarmos que nestas seções a relação 

entre travestis e a criminalidade seriam mais evidentes. Ao fim, 33 notícias foram 

selecionadas como material analítico, sendo: três do Jornal do Commercio, 14 do 

Diário de Pernambuco e 16 da Folha de Pernambuco. 
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3.1 MAPEANDO TRAVESTIS EM PÁGINAS POLICIAIS ONLINE 

 

Para dar visibilidade ao conteúdo das matérias e às posições dos sujeitos 

produzidos nas matérias construímos quadros que nos possibilitou visualizar uma 

série de informações que julgamos importantes. Os quadros são aqui nomeados de 

mapas, pois viabilizava nosso trânsito e orientação pelos lugares complexos e 

desconhecidos que são os documentos de domínio público (SPINK, 2006). Por meio 

dos mapas, sistematizamos os aspectos formais das construções linguísticas, bem 

como dos repertórios utilizados nesse processo de construção (SPINK; LIMA, 2004). 

 

De acordo com Mary Jane Spink e Helena Lima (2004) a construção dos mapas se 

inicia pela escolha de eixos gerais de análise, os quais refletem os objetivos da 

pesquisa, visando dar subsídios para a análise e visibilidade aos resultados. No caso 

de nossa pesquisa, trabalhamos inicialmente com o Mapa 1 (apresentado a seguir) 

com o qual objetivávamos ter uma aproximação inicial sobre como a travestilidade 

aparecia em cada Jornal, em todas as notícias localizadas.  

 

Mapa 1: Informações sobre posições de travestis em matérias veiculadas em jornais de 
Pernambuco, entre 1998 e 2012. 

Data Sessão Cidade Título Texto | Título | Chamada  Posição 
      

      

 

Logo após a finalização do primeiro mapa, identificamos a necessidade de ampliá-

lo para que pudéssemos ter a aproximação desejada da temática. Assim, incluímos 

informações sobre o crime noticiado e quais nomeações utilizadas para se referir à 

travesti.  

 
Mapa 2: Informações sobre crimes, posições e nomeações de travestis em matérias veiculadas 
em jornais de Pernambuco,entre 1998 e 2912. 

Jornal | 
Data 

Sessão Cidade Título Posição 
(autora, vítima, 

outro) 

Crime Nomeação 
da travesti 
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Neste mapa, agregamos as informações de todas as notícias captadas: nome do 

jornal e data da notícia; sessão do jornal na qual se encontra; cidade de 

publicação; título da notícia; o crime noticiado; posições nas quais a travesti 

apareceu; e as nomeações utilizadas para referir às travestis. 

 

Neste processo, percebemos que cinco casos foram noticiados mais de uma vez 

pela Folha de Pernambuco; dos cinco casos, um também foi noticiado pelo Jornal 

do Commercio e outro caso pelo Diário de Pernambuco. Nenhum dos casos foi 

noticiado em todos os jornais, o que indica, aparentemente, que tratavam-se de 

casos sem grande repercussão na mídia, argumento consoante com as colocações 

de Judith Butler (2001) ao se referir a corpos que importam socialmente. A autora 

informa que o sexo é uma das normas de inteligibilidade que tornam alguém viável 

e possível de existir. Aqueles corpos ocupantes de zonas ininteligíveis estão 

privados dessas possibilidades. O noticiamento escasso dos casos é visto por nós 

como um reflexo e uma reiteração da ininteligibilidade das travestis.  

 

Durante o período de nossa pesquisa, ocorreu no estado de Pernambuco o 

assassinato do promotor de justiça Thiago Farias Soares. Este caso teve grande 

repercussão midiática, aparecendo nos jornais impressos e televisionados. Numa 

busca rápida, nos três jornais que analisamos, pelo termo promotor assassinado, 

localizamos três resultados na Folha de Pernambuco, 24 no Jornal do Commercio e 

12.400 no Diário de Pernambuco. 

 

Não foi aplicada a esta busca o mesmo crivo que utilizamos no levantamento das 

notícias de nossa análise, no caso, o caderno policial. Caracterizou-se como uma 

busca geral, todavia, nosso objetivo foi mostrar como este caso de assassinato 

repercutiu em todos os jornais, gerando comoção social, além de mobilizar uma 

busca ativa da policia pelo assassino com oferecimento de recompensas por 

informações. Nosso ponto é: um corpo promotor vale mais que um corpo travesti.  

 

Referente ao recorte temporal coberto pelas notícias, temos: a mais antiga sendo 

do Diário de Pernambuco datada de 14 de setembro de 1998. Nela informa-se que 

uma travesti foi baleada em um tiroteio no qual um ambulante foi assassinado. 
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Como notícia mais recente, temos a da Folha de Pernambuco, do dia 30 de 

novembro de 2012, sobre tráficos de pessoas, incluindo travestis, na cidade do Rio 

de Janeiro. 

 

 

Gráfico 2: Quantitativo de notícias sobre travestis em jornais publicados em Pernambuco, entre 
1998-2012. 

 

Ainda sobre o período de publicação, temos como distribuição: na década de 

noventa, uma notícia; entre os anos de 2000 e 2011 encontramos 11 matérias; e no 

ano de 2012 temos o maior quantitativo, sendo 21. Poderíamos pensar que nos 

últimos anos é que passou a existir uma maior exposição da travestilidade na mídia. 

Contudo, no que se refere a este aspecto a pesquisa encontra um limite, 

considerando que estamos lidando somente com as notícias online. Sabemos que 

não é fácil encontrar notícias mais antigas digitalizadas, diferente das mais 

recentes após a ascensão da internet. 

 

Entramos em contato com os jornais buscando a informação a partir de que ano 

passaram a digitalizar suas notícias. Segundo o Departamento de Marketing do 

Diário de Pernambuco, as notícias passaram a ser digitalizadas a partir do ano de 

2005. O Departamento de Arquivo do Jornal do Commercio nos informou que foi a 

partir do ano de 2003. Entramos em contato com os departamentos de Marketing, 

Arquivo e Edição da Folha de Pernambuco, contudo, não souberam fornecer tal 

informação. 
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No que se refere às sessões nas quais as notícias se encontram, ainda que tenhamos 

delimitado nosso foco nas páginas policiais, a versão online dos jornais nos permite 

identificar outras páginas mais amplas. No Jornal do Commercio todas as notícias 

estão ligadas à página “Cidades (Polícia)”. Na Folha de Pernambuco temos notícias 

ligadas ao caderno “Brasil”; encontramos ainda os cadernos “Cotidiano”, “Grande 

Recife” e “Interior”. Apesar de encontrarmos essa diversidade de cadernos, doze 

das vinte e duas notícias encontram-se ligadas ao caderno “Polícia”. No Diário de 

Pernambuco, algumas das notícias não informam a sessão. Dentre as quatorze 

notícias, sete não informam a sessão, as demais estão divididas, sem haver 

concentração em uma sessão específica, nas sessões maiores “Brasil”, “Polícia”, 

“Tráfico”, “Vida Urbana”, “Vídeo” e “Violência”. 

 

Tabela 7: Distribuição das notícias sobre travestis em jornais de Pernambuco, entre 1998-2012, 
por sessão. 

Sessão Quantitativo 

Polícia 12 
Brasil 5 
Cidades (Polícia) 3 
Cotidiano 1 
Interior 1 
Tráfico 1 
Vida Urbana 1 
Vídeo 1 
Violência 1 
Não especificou 7 

Total 33 

 

As notícias no Caderno Brasil, presentes tanto na Folha como no Diário, são notícias 

veiculadas no Estado, mas que se referem a casos de outros lugares do país. Na 

notícia “Situação do tráfico de pessoas pode estar subestimada, diz especialista.” 

(FP01)10, da Folha de Pernambuco, temos o foco voltado para o impacto do tráfico 

de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. A travestilidade aparece na referência a 

uma pessoa presa, acusada de aliciar travestis. 

 

                                                 
10 Ao longo do texto iremos trazer trechos das notícias que mapeamos. Para facilitar a localização, 
nos anexos do trabalho, bem como, visando situar o jornal de que falamos, utilizaremos as iniciais 
de cada jornal após o trecho. Ou seja, Jornal do Commercio – JC; Diário de Pernambuco – DP; Folha 
de Pernambuco – FP. 
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Na notícia “Fogo em favela deixa um morto” (FP6), recebemos informações sobre 

incêndio ocorrido na favela do Moinho, na região central de São Paulo. A travesti 

aparece como a pessoa que iniciou o incêndio, enquanto brigava com companheiro. 

Segundo o jornal, a travesti e seu companheiro eram usuários de crack e ela teria 

ateado fogo nele enquanto discutiam. 

  

Casos de outros Estados, que não Pernambuco, fizeram-se presentes em nove 

notícias, sendo: uma referente ao Rio de Janeiro; três de Minas Gerais; e cinco 

sobre o Estado de São Paulo. As demais matérias se referem a Pernambuco, sendo: 

21 referentes à mesorregião metropolitana do Estado; e às mesorregiões do sertão, 

zona da mata e São Francisco, uma notícia cada, como pode ser visto no quadro a 

seguir. 

 

Tabela 8: Distribuição das notícias referentes ao Estado de Pernambuco sobre travestis, entre 
1998-2012, por mesorregião. 

Mesorregião Cidade Quantitativo 

São Francisco Petrolina 1 
Sertão Afogados da Ingazeira 1 
Zona da Mata Palmares 1 
Metropolitana Abreu e Lima 1 

Ilha de Itamaracá 1 
Paulista 1 
Olinda 4 
Recife 14 

Total  24 

 

 

3.2 O NOME E O LUGAR DAS TRAVESTIS EM PÁGINAS POLICIAIS ONLINE 

 

Objetivamos aqui observar como as notícias são construídas textualmente e que 

efeitos potenciais estas construções produzem. As palavras inscrevem, e muitas 

vezes prescrevem aquilo que parecem apenas descrever. Com isso em mente, 

passamos a observar quais prescrições são feitas nas páginas policiais sobre 

travestis. 

 

Optamos por focalizar nas nomeações, por estas apresentarem a vantagem 

analítica de, podermos acompanhar as alterações diacrônicas e nuances de um 

fenômeno em questão (podendo ser, inclusive, comparativamente). (SPINK, 2004). 
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A presença de um glossário diversificado, para denominar as travestis, visibiliza as 

variações dos usos destes nomes em momentos específicos. Assim como, as 

ausências de algumas nomeações podem ser uma forma de dar sentido à negação 

ou indiferença. 

 

Chama atenção as nomeações utilizadas para se referir às travestis. O masculino é 

a forma utilizada, repetidamente ao longo dos textos, em todas as notícias. Para se 

referir às travestis, temos exemplos como: 

 

Um travesti foi preso em flagrante... (JC2) 
 
[...] um travesti foi morto com 11 disparos de revólver... (JC4) 
 
Essa foi a terceira vez que o mesmo travesti roubou o hotel. (DP1) 
 
Os suspeitos... (FP8) 
 
Garoto de programa... (FP15) 

 

Seguido das designações masculinas, de modo geral, encontra-se o nome de 

registro das travestis, ou seja, masculino. Somente após sabermos seu nome 

masculino é que recebemos a informação de seu nome social. 

 
O travesti Luís Gustavo Correia de Matos, de 21 anos, foi assassinado nesse 
domingo, na Avenida Recife, no bairro do Ipsep. A vítima, conhecida 
profissionalmente como Keli... (DP5) 
 
[...] o travesti Arnaldo Carvalho... (DP11) 
 
[...] o travesti Janduir Silva Guimarães, 25, conhecido como ‘Alicia’... 
(DP13) 
 
O travesti Ronaldo Rodrigues dos Santos, 34 anos, conhecido como 
Shakira... (FP3) 
 
O travesti José Fernando Antônio Rego Cunha Baumgartiner, a Fernanda... 
(FP11) 

 

Das 33 notícias, apenas oito apontam o nome social da travesti. Nesse modo de 

construção das notícias percebemos uma desqualificação da luta travesti pelo uso 

do nome social. Eduardo Maranhão Filho (2012) expõe que o nome social é aquele 

pelo qual pessoas autodeclaradas trans preferem ser chamadas cotidianamente, em 

contraposição ao nome do registro civil. Podemos afirmar que o nome social 
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confere cidadania às pessoas trans e com isso confere-lhes inteligibilidade social. 

Para o autor, 

 

Não dar possibilidades à pessoa se denominar e ser denominada pelos 
outros conforme seu entendimento acerca de si é cercear direitos 
fundamentais, impossibilitar condições de exercício de sua cidadania e 
estimular o constrangimento, a intolerância, a discriminação e a violência 
em suas diversas formas (MARANHÃO FILHO, 2012, p. 112). 

 

A cargo disso, o autor cita o reconhecimento do nome social por órgãos públicos, 

como os Conselhos de Medicina, Psicologia, Educação. Porém, salienta o autor, o 

uso do nome social geralmente ocorre apenas em documentos internos (atas e 

listas de chamadas), mas não estendido a diplomas, por exemplo. Com base nisso, 

Eduardo Maranhão Filho (2012) nomeia essa realidade como meio paliativo, visto 

seu alcance limitado. 

 

Esta é uma preocupação central nas reivindicações do movimento organizado de 

travestis e transexuais, que por meio de nota circular (ANTRA, 2013) aponta que a 

imprensa, ao nomear as travestis no masculino, está reiterando estigmas e a 

violência contra esta parcela da sociedade. O documento requisita que jornalistas, 

editores, redatores(as) de mídia impressa e virtual ao redigirem as notícias façam 

uso do gênero feminino para designar as travestis e transexuais, bem como salienta 

que esta providência qualifica o conteúdo da informação e contribui para atenuar 

os índices de criminalidade e exclusão social contra a população trans. 

 

As posições das travestis podem ser vistas através dos títulos das notícias, como 

também no corpo do texto. Chama nossa atenção a construção dos títulos quando a 

travesti é vítima e quando é autora da ação criminosa. 

 

Travesti ateia fogo ao corpo e tenta suicídio (DP6) 
 
Preso travesti acusado de assaltar três vezes o mesmo hotel em São Paulo 
(DP1) 
 
Casal homossexual preso com 100 pedras de crack e 10 gramas de maconha 
(FP14) 
 
Travesti é preso em flagrante no bairro de São José (JC1) 
 
Travesti é assassinado na Avenida Recife (DP5) 
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Travesti é executado em Belo Horizonte e câmera de segurança registra 
(DP3) 
 
Travesti baleado na Imbiribeira (DP2) 
 
Travesti é morto a golpes de barra de ferro (FP16) 
 
Travesti é morto com vários tiros em Olinda (FP10) 
 
Cabeleireiro executado com 11 tiros (FP9) 
 
Travesti é assassinado na Avenida Brasil (FP3) 
 

 

Acima, nas quatro primeiras chamadas, temos títulos que ligam diretamente a 

travesti ao crime cometido. A travesti está diretamente ligada à autoria do crime, 

seja por meio da tentativa ou do flagrante. Quando a travesti é vítima do crime, 

vemos um ocultamento da autoria. A chamada não aponta quem assassinou, 

baleou, matou ou executou a travesti. 

 

Don Kulick (2008) é bastante crítico ao falar da relação entre mídia e 

travestilidade. Segundo o autor, algumas das ideias que a mídia jornalística 

continuamente enfatiza em seus textos são de que, no tocante às travestis, 

devemos ter medo ou pena delas. Nas palavras do autor, quando se refere a 

matérias sobre crimes cometidos por travestis: 

 

Essas reportagens pintam sempre uma mesma imagem das travestis como 
pessoas pervertidas, armadas, viciadas em drogas, marginais que 
transmitem Aids e atraem homens inocentes, colocando-os em situações 
perigosas para então assalta-los, enfim, como pessoas que perturbam a 
ordem pública, espalhando o caos (KULICK, 2008, p. 51).  

 

Quando o crime é praticado pela travesti, é chamada a evidencia sua agência, 

como em: “Travesti é preso em flagrante no bairro de São José” (JC2). Existe a 

ênfase que o crime foi cometido pela travesti. No inverso, quando a travesti é 

vítima de crimes, a agência do crime é ocultada, como vemos em “Travesti baleado 

na Imbiribeira” (DP2). Essa construção da chamada, em nosso ponto de vista, atua 

numa qualificação da vida das travestis. Mostra a travesti como um ser do perigo, a 

quem devemos temer, visto que seu envolvimento é sempre ativo nos crimes 

(assaltando, traficando, matando). Quando o posicionamento é de vítima, a autoria 

é de um corpo ausente, ou personificado num objeto. 



68 
 

 

Para além dos títulos, os posicionamentos da travestilidade também podem ser 

vistos no corpo das notícias. Foi no texto que localizamos mais elementos 

linguísticos que expressam uma desqualificação de vidas. 

 

Os criminosos atiraram contra o travesti Adriano Virgílio de Vasconcelos, 25 
anos, e o companheiro dele, Yguratan de Borges Pinho, 20, na Ilha do 
Joaneiro, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. De acordo 
com a polícia, crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. [...] A 
polícia informou que Adriano era usuário de entorpecentes, o que 
aumentam as suspeitas de crime motivado pelo tráfico. (JC2) 
 
Imagens mostram o momento em que o travesti chegou ao hotel. Ele disse 
que queria comprar bebida, mas o recepcionista se negou a vender. Em 
seguida, o travesti pula o balcão e o homem que está com ele anuncia o 
assalto. 
- Fica quietinho, eu tô armado. Quietinho, quietinho - ameaçou. 
O homem também passa para o outro lado do balcão e agride o 
recepcionista. 
- Eu quero todo o dinheiro. Abre. Cadê? - indagou o criminoso. 
Os dois ladrões levam o rapaz para a sala onde o dinheiro estava guardado. 
O travesti sai com o dinheiro na mão e o recepcionista é agredido 
novamente. 
O travesti pega a bolsa no balcão e a dupla foge. (DP1) 
 
A Delegacia de Palmares investiga a morte do travesti Ednaldo José da 
Silva, de 34 anos, e do adolescente Juliano César de Oliveira Soares, 16 
anos. [...] Ainda estão sendo investigados detalhes como substância do 
envenenamento, como o veneno foi ingerido e onde os dois estavam 
quando ingeriram a substância. A polícia trabalha com a hipótese de que o 
Fashion teria dado veneno ao adolescente por ciúmes. (DP4) 

 

Nos trechos acima temos travestis sendo vítimas e autoras de crimes, mas outros 

aspectos são interpostos. Jogos de posicionamentos são realizados caracterizando 

travestilidade através da violência, do uso de drogas, da dúvida, do ciúme. Estudos 

de autores como William Peres (2004), Don Kulick (2008) e Marcos Garcia (2008) 

apontam a existência desses aspectos na vida de travestis. Contudo, o modo como 

esse discurso é afirmado e reiterado constrói, firma e reafirma uma ligação direta 

entre travestilidade e estes temas. É uma construção que nos faz pensar que falar 

de travestis é, consequentemente, falar de violência, dubiedade, ciúmes, etc. 

 

Ainda falando sobre o conteúdo das notícias, chamou-nos atenção o conteúdo 

daquelas que noticiaram o assassinato de travestis. Ao total, 13 matérias das 33 

apresentam este tipo de notícia. Mary Jane Spink (2006), ao analisar a 

naturalização da desigualdade em notícias de jornal em São Paulo, afirma que os 
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termos utilizados para “descrever” as notícias possuem efeitos ideológicos, visto 

que situam os diversos atores da rede humana e não humana em relações de poder, 

que por sua vez estão perpassadas pelos pressupostos sobre os motivos e possíveis 

relações entre vítima e autor do crime. 

 

Segundo a autora, traça-se um perfil sócio-psicológico da vítima, principalmente 

através da ocupação da vítima (estudante, dona de casa, mãe). Este movimento 

favorece um compadecimento da vítima e uma aproximação entre aquele que lê e 

a vítima da violência. Sobre o autor da violência são enfatizadas características que 

confirmem sua marginalidade, são retratados aspectos como: desemprego, 

detenções anteriores, históricos criminosos. Podemos inferir que o objetivo seja 

causar um distanciamento entre o leitor e a pessoa criminosa (SPINK, 2006). 

 

Em nossa pesquisa o que encontramos é a construção de um duplo movimento de 

afastamento, tanto do autor como da vítima. O perfil traçado sobre as travestis não 

gera uma aproximação do leitor para com a elas, mesmo estando elas na posição de 

vítimas. Nas notícias por nós localizadas identificamos aspectos que geram pouca 

empatia social. Estas informações são sempre apontadas, mesmo que em 

suposição. O uso de drogas e a prostituição são as características mais ressaltadas 

no material, como vemos a seguir: 

 

Os criminosos atiraram contra o travesti Adriano Virgílio de Vasconcelos, 25 
anos, e o companheiro dele, Yguratan de Borges Pinho, 20, na Ilha do 
Joaneiro, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. De acordo 
com a polícia, crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. (JC2) 
 
Um travesti foi morto a tiros em suposto acerto de contas de tráfico de 
drogas... (DP9) 
 
Segundo populares, a vítima praticava furtos, tinha envolvimento com 
drogas e se prostituía. (FP3) 

 

Vemos que a travesti, apesar de vítima, é colocada quase como responsável pelo 

seu assassinato. Mesmo sem certeza alguma, a construção da notícia não se nega a 

supor os contextos criminosos da vítima. Supõe-se ligação o tráfico, acredita-se 

num acerto de contas, terceiros apontam ligação com furtos e uso de drogas. Não 

existe certeza, mas a travesti é culpada, condenada e arca com sua própria vida. 
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Judith Butler (2001) falando sobre abjeção, aponta que esta é habitada por seres, 

que não gozam do status de sujeito, e que servem como contraponto para 

afirmação do sujeito, ou seja, o sujeito é constituído pela exclusão. O uso de 

drogas, em nossa sociedade, pode ser considerado como uma zona de abjeção. 

Assim, aqueles que a habitam não são considerados sujeitos, por conseguinte sua 

vida passa a valer menos. 

 

Refletindo sobre estas construções e pensando na abjeção definida por Butler 

(2001) enquanto zona de habitação na inospitalidade, observamos nas notícias a 

reafirmação discursiva da retirada do status de sujeito à travestilidade. Estes 

sujeitos são atirados para além da fronteira do que reconhecemos como sujeito de 

direitos, ou mesmo de sujeito. 

  

Sobre o reconhecimento como sujeito daqueles que habitam zonas de abjeção, 

Jorge Leite Jr. (2012) afirma que o desprezo e variantes com que essas pessoas são 

tratadas remetem que elas não estão além ou fora de categorias, mas sim em outra 

categoria de inteligibilidade, a de “monstro”. O monstro é aquele que está e vive 

nos limites das categorias, por vezes as mixando, unindo e borrando. Através dessa 

categoria lastreiam-se modos de se lidar com quem é abarcado por ela. Não é um 

caso de desconhecimento. Não se lida com o desconhecido, mas sim, com a 

monstruosidade. 

 

Entendemos que a monstruosidade é construída discursivamente por meio das 

informações escolhidas na construção das notícias. 

 
O travesti Ronaldo Rodrigues dos Santos, 34 anos, conhecido como Shakira, 
foi assassinado com um tiro na face, por volta das 6h30 deste sábado (13), 
na Avenida Brasil, no Centro de Abreu e Lima, em Paulista. [...] Segundo 
populares, a vítima praticava furtos, tinha envolvimento com drogas e se 
prostituía. De acordo com os peritos do Instituto de Criminalística, 
supostamente vítima e assassino se conheciam e estavam bebendo juntos. 
(FP3) 

 

Na notícia acima, da Folha de Pernambuco, temos o assassinato de Shakira. 

Observemos que na construção do perfil da vítima estão informações referentes a 

furtos, o uso de drogas e prostituição. A notícia está montada de forma a 

compreendermos que estas informações foram dadas por terceiros, os “populares”, 
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fato que confere um peso social e moral à informação. Supostamente, não é o 

jornal que está afirmando, o jornal está informando o que a sociedade disse. 

Vemos um processo de reiteração da marginalidade travesti. Não existe uma 

construção discursiva que nos leve a olhar com pesar a morte de um ser humano, 

com um tiro na face. 

 

Refletindo a marginalidade como zona abjeta, densa e complexa, um efeito 

percebido por nós refere-se à construção do “merecimento” do assassinato. Este 

efeito está permeado pelos elementos que trabalhamos acima, como prostituição, 

uso de drogas e envolvimento em práticas ilícitas. Em nossa análise, todos os 

pontos convergem para a construção da culpabilização da vítima. 

 

Não há, em nenhuma notícia, claramente palavras que expressem o merecimento. 

Falamos da construção da notícia. A organização, a estrutura do texto trazendo 

elementos que remetem ao perigo e a vulnerabilidade é que passam esta ideia. 

 

Dois elementos realizaram na última terça-feira (26) um atentado que 
assassinou duas pessoas. Os criminosos atiraram contra o travesti Adriano 
Virgílio de Vasconcelos, 25 anos, e o companheiro dele, Yguratan de Borges 
Pinho, 20, na Ilha do Joaneiro, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do 
Recife. De acordo com a polícia, crime pode ter ligação com o tráfico de 
drogas. [...] A polícia informou que Adriano era usuário de entorpecentes, 
o que aumentam as suspeitas de crime motivado pelo tráfico. (JC2) 
 
Segundo populares, a vítima praticava furtos, tinha envolvimento com 
drogas e se prostituía. (FP3) 
 
Raquel queria fazer sexo contra a vontade dele. Houve luta corporal e o 
suspeito matou a vítima. A barra de ferro usada no crime estava próxima 
ao corpo. (FP15) 

 

Observemos que não há referência direta ao merecimento da morte, contudo, a 

ideia da “busca” pela morte está implícita. Na primeira notícia a ligação com o 

tráfico de drogas seria o desencadeador do crime. Na notícia inteira não há 

nenhuma informação que possamos julgar como positiva referente às duas pessoas 

assassinadas. A informação que possuímos é sobre o uso de drogas. Igualmente, no 

segundo trecho vemos a ligação, não apenas com uso de drogas, também com a 

prostituição e o acréscimo da prática de furtos e, na última, a travesti assassinada 

teria tentado coagir seu assassino a fazer sexo com ela. Vemos que as informações 

sobre as vítimas dos assassinatos não nos chama a sentimentos como pena, 
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compaixão ou empatia. Não nos colocamos nos lugar delas, pois não somos estas 

pessoas, estes corpos, não habitamos estas zonas. 

 

Estas construções clareiam e exemplificam bem quando Butler (2001) diz que a 

sexualidade é uma, dentre várias, normas que tornam os corpos viáveis. Lembrando 

que a abjeção se configura como zona, podemos considerar que as travestis de 

nossas noticias habitam diversas zonas e, não apenas, a da sexualidade travesti, 

como a imagem abaixo. 

 

 

Figura 1: Ilustração do encontro das zonas de abjeção. 

 

É como se estes corpos noticiados estivessem no encontro dessas zonas. Estão 

presos ao mesmo tempo em diversas zonas de abjeção, a sobreposição é tamanha 

que nós não conseguimos considera-lo como humano. Não à toa, quando estas 

zonas estão apagadas, a construção jornalística é, perceptivelmente, diferente. 

 

Nos voltemos agora para um dissenso e seus efeitos. O Jornal do Commercio e a 

Folha de Pernambuco noticiaram o assassinato de uma travesti descrita como muito 

querida na comunidade. Mas, mesmo assim, seu nome social não é citado nas 

notícias. 
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Mais um travesti foi vítima da violência no Grande Recife. Leandro Eduardo 
Campos Ferreira, o Léo, de 25 anos, foi morto com vários tiros, na noite 
desta quinta-feira (26). O local do crime foi a rua Leopoldino Canto de 
Melo, em Caixa D' água, Olinda. De acordo com informações da polícia, a 
vítima estava jogando dominó em um bar com alguns amigos quando dois 
homens chegaram em uma moto e efetuaram os disparos. Léo ainda tentou 
fugir mas tombou alguns metros adiante. Um amigo do travesti, ainda não 
identificado, foi ferido com tiros nas mãos. Ele foi levado para uma 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De acordo com informações de 
familiares, Léo era muito bem quisto na localidade e não tinha 
envolvimento com drogas. “Ele não tinha inimigos nem envolvimento com 
coisas erradas. Era cabeleireiro e trabalhava em um bar”, disse o pai da 
vítima, Moab Ferreira, de 48 anos. (FP10) 
 
“Até agora não temos a motivação do crime. A família também não sabe 
dizer qual o motivo da morte dele. Uma pessoa ficou ferida e nós vamos 
tentar escutá-la para ajudar a esclarecer o crime. Nenhuma linha de 
investigação será descartada”. (FP9) 
 
De acordo com as informações policiais, o cabeleireiro Leandro Eduardo 
Campos Ferreira, de 24 anos, que morava na região, estava em um bar na 
Avenida Leopoldina Canuto de Melo quando de repente foi surpreendido 
por dois homens, que chegaram no bar atirando. Em seguida, os 
criminosos, ainda não identificados, fugiram em destino ignorado. Leandro 
Eduardo morreu no próprio local do crime, não chegando a ser socorrido. O 
crime foi lamentado pelos moradores do bairro e familiares, que 
informaram que a vítima era bem quista e não havia rixa com ninguém, 
nem envolvimento com drogas. Com base no número de disparos efetuados 
pelos algozes, a polícia suspeita de crime decorrente de ódio ou vingança. 
As autoridades vão ouvir mais testemunhas para buscar possíveis 
responsáveis pela ação criminosa. (JC3) 

 

Observemos como o modo de referir à vítima é diferenciado. Somos convidados a 

sentir a perda dessa vida. O crime é considerado violento e lamentável. Os 

argumentos apresentados referem-se exatamente ao afastamento da travesti da 

prostituição e do uso de drogas e como isso a torna uma pessoa bem quista pela 

comunidade. O trabalho de cabelereiro é ressaltado inclusive nos títulos: 

“Cabeleireiro executado com 11 tiros” (FP9) e “Cabeleireiro é assassinado a tiros 

no bairro de Caixa D'água” (JC3). O trabalho que dignifica o homem parece, 

também, dignificar a travesti.  

 

Sem o espectro da prostituição – embora nada impedisse a travesti de ser 

cabelereira e prostituta – e do uso de drogas – embora nada impedisse tal uso – o 

assassinato toma outro sentido. Somos levados pelo jornal a pensar: O que leva 

uma travesti, que não se prostitui e não se droga, a ser morta tão violentamente? 
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A motivação do crime, como informado no texto, é desconhecida. Nenhuma linha 

será descartada, mas não há indicativos de crime por tráfico, ou promovido por 

cliente, como em outras notícias. Vemos pela primeira vez a possibilidade de um 

crime motivado pelo ódio. Homofobia? Talvez. A redação do texto nos permite uma 

aproximação com a travesti. A zona abjeta da travestilidade está lá, mas, sem a 

sobreposição de outras, parece não ter forças suficientes para nos afastar, para nos 

fazer virar a face e não olhar. 

 

Butler (2001, p. 156) afirma que a “identificação com a abjeção do sexo será 

persistentemente negada”. Contudo, apesar da negação constante, quando outras 

normas são cumpridas há um apaziguamento da densidade e complexidade da zona. 

A travesti não saiu da zona de abjeção, mas a força com que a zona age neste 

corpo parece ter intensidade diferente. 

 

Voltando-nos para nosso objetivo de identificar nomeações e posicionamentos de 

travestis na produção discursiva dos jornais de Pernambuco por meio da Psicologia 

Social do Discurso, organizaremos agora as funções, construções e variações dos 

repertórios no material analítico. 

 

3.3 CONSTRUINDO, VARIANDO E FAZENDO FUNCIONAR A BAGUNÇA TRAVESTI 

 

Benedito Medrado (1997) afirma que, para apreendermos repertórios, devemos 

identificar significados consensuais e contraditórios que circulam e reconhecer que 

os repertórios assumem novas significações no esforço de produção do sentido 

empreendido pelos leitores da notícia. 

 

Peter Spink (2006) afirma que o jornal aponta, denuncia e, também, naturaliza. Ao 

construir manchetes, os jornais transformam produtos sociais em fatos autônomos 

e geradores de efeitos que não podem ser controlados previamente. 

 

Neste ponto, nos remetemos a Potter e Wetherell (1996) quando nos falam do 

caráter performático da linguagem. De acordo com os autores, ao empreendermos 

um estudo e análise da linguagem necessitamos trabalhar com as consequências 
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não intencionais e mais amplas, focando no contexto discursivo. Para tal, a análise 

deve se debruçar sobre a construção, a variabilidade e a função do discurso. 

 

Como apontamos no segundo capítulo, para Potter e Wetherell (1996; 1990) a 

análise destes três aspectos do discurso, embora realizadas separadamente, estão 

interligados. A análise da construção é realizada para ressaltar o aspecto ativo da 

linguagem na produção de uma realidade. A funcionalidade do discurso é analisada 

para enfatizar a orientação para ação do discurso. Quanto à variabilidade, seu 

exame nos serve na evidenciação das distintas maneiras que se pode construir ou 

fabricar uma explicação. 

 

Nas notícias vimos travestilidades sendo construídas num contexto de 

criminalidade. Uma primeira dimensão da construção esteve ligada ao pouco 

noticiamento dos casos. Esta escassez foi vista como refletindo e reiterando a 

ininteligibilidade das travestis. Percebemos ainda esta construção e reiteração na 

maneira como as notícias foram redigidas, utilizando o gênero masculino para se 

referir às travestis em todas as matérias. Funcionando dessa forma numa violência 

às identidades de gênero das mesmas. Quando os meios de comunicação utilizam 

termos masculinos para se referirem às trasvestis, estão, em certa medida,  

atuando na construção da feminilidade ligada apenas aos aspectos biológicos, 

desconsiderando a construção social que permeia o tornar-se mulher. 

 

Nas notícias por nós analisadas, vemos que o discurso é orientado para reafirmar as 

travestilidades em zonas de abjeção. Esta ação é realizada por meio do destaque 

de informações, majoritariamente especulativas, que atrelam as travestis à 

prostituição, uso de drogas e contextos de dubiedade. Este destaque é realizado 

mesmo quando na notícia a travesti é vítima de violência. 

 

Retomamos aqui Mary Jane Spink (2006), quando a autora afirma que na produção 

midiática a vítima, geralmente, é caracterizada por meio de informações positivas, 

como por exemplo, mãe, estudante ou dona de casa. Quanto aos autores das 

violências, as informações eram voltadas para o reforço dos aspectos ilícitos, como 

reincidências criminais e desemprego.  
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Em nossa análise, percebemos que mesmo quando a travesti foi vítima, a 

construção e orientação dos discursos operam numa culpabilização da vítima. As 

informações agem de modo a afastar o leitor de sentimentos positivos pelas 

travestis assassinadas, qualificando seus modos de viver negativamente. 

 

Todavia, há a variação no discurso, ou seja, as distintas formas que podemos 

contar uma realidade. Deparamo-nos com um discurso variado quando a morte da 

travesti assassinada é considerada violenta e lamentável. Para tanto, argumentos 

são trazidos para justificar a lamentação, somos informados que a travesti 

trabalhava como cabelereira (e não como prostituta), que era querida na 

comunidade (ao invés de ser barraqueira) e que não fazia uso de drogas. As 

informações surgem aqui como certezas, ao invés de especulações. 

 

Retomando a fala do Peter Spink (2004, p. 138), de que jornais diários são “ótimas 

vitrines para as idas e vindas dos sentidos”, vemos expostas na vitrine de nossos 

jornais a travestilidade ainda marginal. Mas estas vitrines não apenas representam, 

mas também prescrevem o produto que mostram. Prescrevem uma travestilidade 

arraigada no soturno e na ilegalidade. 

 

Mary Jane Spink e Benedito Medrado (2004) propõem que a mídia é um poderoso 

meio de criação, de circulação e de transformação dos conteúdos simbólicos. As 

notícias por nós analisadas mostram uma repetição dos conteúdos sobre travestis, 

sempre ligadas à prostituição e criminalidade, bem como o desrespeito a sua 

identidade de gênero. 

 

Julgamos a necessidade que os profissionais de mídia se debrucem sobre as 

questões de gênero desde o inicio de sua formação. Com isso, potencializamos uma 

mídia comprometida com a transformação dos conteúdos simbólicos, como 

propõem Spink e Medrado (2004), podendo se tornar uma ferramenta útil para as 

transformações sociais. 
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FINALIZANDO COM MAIS BAGUNÇA 
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Assim como pontuamos na introdução, é difícil escrever a finalização do trabalho. A 

conclusão da dissertação, assim como do mestrado, é permeada por divagações, 

incertezas e medos. É um momento que posso julgar como íntimo, como também, 

é o momento de dar-me conta, mais enfaticamente, do lugar de pesquisador. 

Finalizar etapas é preciso, para que outras possam se iniciar. 

 

De acordo com o manual de métodos e técnicas em pesquisa (GIL, 2008), todo o 

empreendimento da pesquisa convergiu para este momento, a última etapa do 

processo. Para o autor, devemos finalizar a dissertação de modo impessoal, 

objetivo, claro, preciso, coerente e conclusivo. Como fizemos até agora, no que se 

refere aos conselhos dos manuais tradicionais, vamos subverter. Não é por termos 

organizado alguns sentidos no capítulo anterior, que abrimos mão da bagunça. 

 

Como preza o Construcionismo, rejeitamos a ideia de verdade última, 

questionamos a objetividade, e nos posicionamos como parciais e situados num 

tempo social e histórico (NOGUEIRA, 2003). Logo, as considerações sobre os limites 

e possibilidade que realizamos para finalizar a dissertação devem estar alinhadas a 

estes preceitos. 

 

Os resultados por nós produzidos mostram uma produção discursiva midiática alheia 

às questões de gênero. Afirmamos isto, pois, durante o percurso da pesquisa, ao 

mapearmos as notícias sobre travestis nos jornais que circulam no Recife, 

observamos que os repertórios sobre travestilidades atuam numa reiteração de 

estigmas sobre travestis. 

 

Como Peres (2008) afirma, a vida das travestis é marcada por discriminações e 

violências que indicam altos níveis de vulnerabilidade. Em nossa análise, esta 

assertiva se mostrou vigente por meio da intensa repetição das nomeações no 

masculino para se referir às travestis, que vivem e se reconhecem pertencentes ao 

gênero feminino. Das 33 notícias que compõem o material empírico, apenas em 

oito vemos a citação do nome social das travestis. Contudo, sempre de modo 

secundário. Primeiro somos informados do nome de registro, para então 

conhecermos o nome feminino. 
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Observamos, ainda, a escassez das notícias como uma reificação da discriminação e 

violação contra as travestis. Nenhum caso foi noticiado em todos os jornais, bem 

como, nenhum caso teve grande repercussão. A vida travesti é colocada num lugar 

de menos importante. 

 

Percebemos, também, um movimento de culpabilização da travesti quando no 

lugar de vítima da violência. O jornal traz informações, na maioria das vezes 

desprovidas de certeza, referentes à prostituição, ao uso de drogas e contextos de 

ilicitude. Como salientamos na análise, esta movimentação produz um afastamento 

entre leitores e vítimas. 

 

Tendemos a concordar com Jorge Leite Jr. (2012), quando o autor refere à 

travestilidade é lançada a uma categoria de inteligibilidade de “monstro”. A 

construção discursiva em torno da travestilidade faz como que lidemos com ela de 

modo próximo a como lidamos com monstros, ou seja, por meio do afastamento e 

felicidade quando  o monstro é eliminado. 

 

Estes contextos, presentes no discurso das notícias, fomenta uma travestilidade 

presa em zonas de abjeção. Como informou Kristeva (1982) o abjeto é o outro. Não 

há sentimento de irmandade e compadecimento entre os habitantes das zonas 

inteligíveis e os abjetos. Este movimento destitui as travestis do status de sujeito 

de direitos, ao passo que as constitui na e pela exclusão. Por isso, afirmamos que 

as noticias repetem e reiteram as violências vivenciadas pelas travestis no 

cotidiano. 

 

Todavia, precisamos assumir os limites de nossa pesquisa. Como pretendemos 

trabalhar diretamente com contextos de criminalidade, estrategicamente, 

voltamos nosso olhar para as páginas policiais online. Ao passo que iluminamos este 

campo, outros são lançados às sombras. 

 

Um aspecto que não abordamos em nosso trabalho, mas que se mostra um fértil 

campo de análise refere-se aos marcadores de gênero-raça-classe social. Apesar de 
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não ser nosso foco direto, ao lançarmos um olhar atento para as notícias, vemos 

que as profissões das travestis (cabeleireiras, manicures, atendentes de bar) e os 

bairros onde os crimes ocorrem, situam uma travestilidade pobre e negra. 

 

Reflexões sobre abjeção em torno da pobreza e negritude são fundamentais para 

salientar que a sexualidade não é única de zona de abjeção, bem como, que ser 

travesti, pobre e negra constitui um modo distinto de ser sujeito. 
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JC1 

Travesti é preso em flagrante no bairro de São José 

Alex Fernando de Moura, 20 anos, é suspeito de participar do tráfico de drogas na 

localidade. Com ele, os policiais apreenderam 25 pedras de crack e R$ 175 

 

Publicado em 23/08/2012, às 08h19 

Do JC Online 

 

Um travesti foi preso em flagrante na última quarta-feira (22) na Comunidade do 
Papelão, no bairro do São José, no centro do Recife. Alex Fernando de Moura, 20 
anos, é suspeito de participar do tráfico de drogas na localidade. Com ele, os 
policiais apreenderam 25 pedras de crack e R$ 175. 
 
De acordo com a polícia, após a prisão de Alex, a mãe dele, identificada como 
Jadira Helena de Moura, 44, foi até a Delegacia da Boa Vista afirmando que o filho 
era inocente. 
 
Após checar a ficha de Jadira, os policiais descobriram que havia um mandado de 
prisão expedido contra ela devido a um crime de lesão corporal grave contra a 
enteada ocorrido há 10 anos. 
 
O suspeito Alex Fernando foi encaminhado para o Centro de Triagem (Cotel), em 
Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife. A mãe dele, Jadira, foi levada para 
a Colônia Penal Feminina, em Iputinga, Zona Oeste do Recife. 
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JC2 

Homens promovem duplo homicídio em Campo Grande 

Dupla criminosa alvejou casal homossexual que andava pela Ilha do Joaneiro, no 

bairro. Polícia suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, uma vez que 

uma das vítimas era usuária 

 

Publicado em 27/06/2012, às 08h50 

Do JC Online 

 
Dois elementos realizaram na última terça-feira (26) um atentado que assassinou 
duas pessoas. Os criminosos atiraram contra o travesti Adriano Virgílio de 
Vasconcelos, 25 anos, e o companheiro dele, Yguratan de Borges Pinho, 20, na Ilha 
do Joaneiro, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. De acordo com a 
polícia, crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. 
 
Segundo informações das autoridades, os assassinos foram identificados como Cacá 
e Brasil. Eles são suspeitos de traficar drogas nas redondezas de Campo Grande. A 
dupla atirou contra o casal Adriano e Yguratan, que caminhava pela comunidade. 
Adriano morreu na cena do crime. Já Yguratan, chegou a ser socorrido no Hospital 
da Restauração (HR), mas não resistiu. 
 
A polícia informou que Adriano era usuário de entorpecentes, o que aumentam as 
suspeitas de crime motivado pelo tráfico. Os corpos das vítimas foram 
encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML). O caso está sendo investigado 
pela Força Tarefa Capital do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa 
(DHPP). 
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JC3 

Cabeleireiro é assassinado a tiros no bairro de Caixa D'água 
Vítima estava jogando dominó em um bar da localidade quando foi alvejado com 

11 disparos 

 

Publicado em 27/04/2012, às 08h12 

Do JC Online 

 

Um crime violento assustou os moradores do bairro de Caixa D'água, em Olinda, 
Região Metropolitana do Recife. Na noite da última quinta-feira (27) um travesti 
foi morto com 11 disparos de revólver por dois elementos desconhecidos enquanto 
jogava dominó com amigos em um bar da localidade. 
 
De acordo com as informações policiais, o cabeleireiro Leandro Eduardo Campos 
Ferreira, de 24 anos, que morava na região, estava em um bar na Avenida 
Leopoldina Canuto de Melo quando de repente foi surpreendido por dois homens, 
que chegaram no bar atirando. Em seguida, os criminosos, ainda não identificados, 
fugiram em destino ignorado. 
 
Leandro Eduardo morreu no próprio local do crime, não chegando a ser socorrido. 
O crime foi lamentado pelos moradores do bairro e familiares, que informaram 
que a vítima era bem quista e não havia rixa com ninguém, nem envolvimento com 
drogas. Com base no número de disparos efetuados pelos algozes, a polícia 
suspeita de crime decorrente de ódio ou vingança. As autoridades vão ouvir mais 
testemunhas para buscar possíveis responsáveis pela ação criminosa. 
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DP1 

Preso travesti acusado de assaltar três 
vezes o mesmo hotel em São Paulo 

Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR  
15/03/2012 | 15h38 | Polícia 
 

A polícia prendeu um travesti de 26 anos, na Zona Oeste da capital paulista, por 
suspeita de roubar três vezes o mesmo hotel. Câmeras de segurança mostram que 
ele era violento e não agia sozinho. A polícia procura agora o homem que aparece 
nas imagens junto com o travesti. Os investigadores acreditam que a dupla, além 
dos roubos no hotel, fez mais vítimas na região. 
 
Imagens mostram o momento em que o travesti chegou ao hotel. Ele disse que 
queria comprar bebida, mas o recepcionista se negou a vender. Em seguida, o 
travesti pula o balcão e o homem que está com ele anuncia o assalto. 
 
- Fica quietinho, eu tô armado. Quietinho, quietinho - ameaçou. 
 
O homem também passa para o outro lado do balcão e agride o recepcionista. 
 
- Eu quero todo o dinheiro. Abre. Cadê? - indagou o criminoso. 
 
Os dois ladrões levam o rapaz para a sala onde o dinheiro estava guardado. O 
travesti sai com o dinheiro na mão e o recepcionista é agredido novamente. 
 
O travesti pega a bolsa no balcão e a dupla foge. 
 
- Bateram em mim. Falaram para ficar esperto que ele estava armado. E que se 
reagisse e fizesse alguma coisa, ele me matava - disse a vítima. 
 
Essa foi a terceira vez que o mesmo travesti roubou o hotel. Por conta dos outros 
roubos, o dono tinha instalado câmeras de segurança. Os assaltos foram em julho e 
agosto. Fazia três meses que a polícia estava atrás dos suspeitos. 
 
O travesti vai responder a processo por roubo. A polícia acredita que ações da 
dupla deixaram mais de 15 vítimas. 
 
- Há seis meses aproximadamente eles vem praticando roubo ali naquela região. 
Eu acho que mais ou menos umas 15, 20 vítimas, certamente virão a delegacia 
para reconhecê-los - disse o delegado Guaracy Moreira Filho. 
  
Da Agência O Globo 
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DP2 

Travesti baleado na Imbiribeira 

Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR  
08/12/2011 | 23h06 | Violência 
 

Um travesti identificada apenas como Edvaldo Manoel foi baleado próximo à 

Unidade de Pronto Atendimento da Imbiribeira. Ela foi socorrida à UPA e, de lá, 

transferida para o Hospital Getúlio Vargas. De acordo com infomações da Força-

Tarefa da Capital da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, no local foi 

levantada a possibilidade dela ter sido atingida por uma bala perdida. 
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DP3 

Travesti é executado em Belo Horizonte e 
câmera de segurança registra 

Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR  
02/03/2011 | 19h45 | Vídeo 
 

Um dos suspeitos de assassinar um travesti, na madrugada desta quarta-feira, na 
Avenida Afonso Pena esquina com a Rua Cláudio Manoel, no Bairro Funcionários, na 
Região Centro-Sul de Belo Horizonte, já teria cometido outros sete homicídios 
desde 2005. Fernando Túlio Miranda Lages, de 24 anos, vulgo Pimpolho, é foragido 
da Justiça há um ano e têm dois mandados em aberto contra ele. 
De acordo com o Delegado Fausto Eustáquio Ferraz da Delegacia de Homicídios 
Centro, ele pode ser preso a qualquer momento. “Já temos o retrato dele. 
Estamos fazendo um rastreamento para tentar localizá-lo. Ele é um homem muito 
perigoso”, afirma o delegado. 
 
O outro suspeito de cometer o crime também foi identificado. Trata-se de um 
adolescente de 17 anos. De acordo com Ferraz, ele deu o tiro de misericórdia. 
 
O crime 
 
Câmeras de segurança de um prédio filmaram a ação dos bandidos. As imagens 
mostram um rapaz de camisa branca atirando em Gustavo Brandão Aguilar, de 22 
anos. A vítima cai e logo em seguida é atingida por mais disparos, dessa vez um 
homem de camisa preta atira. Eles fogem num carro preto, que segundo 
testemunhas, é um Fiat Stilo. 
 
Do Portal UAI 
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DP4 
24/06/2008 | 10h57  |  Palmares  

Travesti e namorado adolescente morrem envenenados 
 

A Delegacia de Palmares investiga a morte do travesti Ednaldo José da Silva, de 34 anos, e 
do adolescente Juliano César de Oliveira Soares, 16 anos. Segundo a polícia, os dois 
tinham um relacionamento há 8 meses e morreram por envenenamento, nesta segunda-
feira (23). O adolescente faleceu às 18h, no Hospital Regional de Palmares, na Mata Sul. O 
travesti, que é conhecido como Fashion, morreu quatro horas depois, à meia-noite, na 
mesma unidade de saúde. 
 
Segundo o comissário Hermes Bezerra, de Palmares, a polícia espera o laudo do Instituto 
de Medicina Legal (IML), de Caruaru, para aonde os corpos foram enviados na manhã desta 
terça-feira (24), para continuar a investigação. 
 
Ainda estão sendo investigados detalhes como substância do envenenamento, como o 
veneno foi ingerido e onde os dois estavam quando ingeriram a substância. A polícia 
trabalha com a hipótese de que o Fashion teria dado veneno ao adolescente por ciúmes. 
 
Da Redação do PERNAMBUCO.COM 
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DP5 
23/06/2008 | 08h47  |  Executado  

Travesti é assassinado na Avenida Recife 
 

O travesti Luís Gustavo Correia de Matos, de 21 anos, foi assassinado nesse domingo, na 
Avenida Recife, no bairro do Ipsep. A vítima, conhecida profissionalmente como Keli, 
estava trabalhando no local quando um veículo parou e o homem que estava no banco do 
passageiro começou a atirar. 
 
Luis Gustavo morreu na hora. A Polícia ainda não tem pistas sobre quem poderia ter sido o 
autor dos disparos. As testemunhas que estavam no local no momento não souberam 
informar nem mesmo qual a marca ou a cor do veículo onde estava o assassino. 
 
Da Redação do PERNAMBUCO.COM 
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DP6 

Travesti ateia fogo ao corpo e tenta suicídio 
 
AFOGADOS DA INGAZEIRA 
 
Uma cena chocou na manhã da última terça-feira as pessoas que se encontravam 
no centro de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú. Por volta das 9h30, o 
travesti Cláudio José da Silva, 20 anos, conhecido na cidade como Claudete, ateou 
fogo sobre o corpo, na tentativa de se matar. Ele saiu correndo em direção ao 
prédio da delegacia municipal, pedindo socorro, depois de entrar no banheiro de 
um posto de saúde existente no local. Sem saber como agir, os agentes de plantão 
utilizaram jaquetas para abafar as chamas e, em seguida, socorreram Claúdio, 
levando-o para o Hospital Regional Emília Câmara. 
 
De acordo com o delegado Cláudio Castro, o travesti teria pedido para usar o 
banheiro do Posto de Saúde Mandacaru, onde há alguns dias ele vinha utilizando 
um pequeno quarto como moradia. O posto fica situado em frente à delegacia. 
Segundo testemunhas, momentos depois, Claudete saiu correndo com o corpo em 
chamas. No local, foram encontrados um recipiente plástico com odor de 
querosene e palitos de fósforo queimados. 
 
Segundo o delegado, devido à gravidade das queimaduras, o travesti foi 
transferido para o Hospital da Retauração (HR), onde se encontra internado no 
setor de queimados. Até ontem à noite, o estado de Cláudio José da Silva era 
considerado grave. Ele teve queimaduras de segundo e terceiro graus na região do 
tórax e membros superiores e não tem previsão de alta. Os motivos que levaram o 
rapaz a cometer o ato ainda são desconhecidos. 
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DP7 

Adolescente de 14 anos admite ter feito 
pelo menos cinco programas 
Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR  
20/11/2008 | 14h51 | Polícia 
 
Uma “amizade” que começou no Orkut terminou na prostituição de uma 
adolescente de 14 anos, no Recife. Em depoimento ao delegado Alberes Félix, que 
investiga o caso, a jovem disse que um travesti conhecido como Rafaelle a teria 
convencido a sair do Rio Grande do Norte para “viver uma aventura em 
Pernambuco”.  Convencida, a jovem roubou a pensão alimentícia da mãe e veio 
morar com Rafaelle, em Boa Viagem. À polícia, a jovem admitiu ter feito pelo 
menos cinco programas ao preço de R$ 500,00. Parte do dinheiro arrecadado era 
repassado para o travesti. 
   
A polícia informa que ainda não sabe se a adolescente morava em uma pousada na 
praia de Pipa, com o padrasto, ou com a mãe, em Natal. Ambos estão sendo 
procurados. A polícia apura ainda se há uma rede de prostituição envolvida no 
caso.  Apreendida em um posto de gasolina do Varadouro, na tarde desta quarta-
feira (19), após ser reconhecida por um policial, a jovem está foi encaminhada 
para um abrigo determinado pelo Conselho Tutelar. 
  
A polícia apura o caso há pelo menos duas semanas, quando os colegas do Rio 
Grande do Norte avisaram que uma jovem teria desaparecido e sido vista em 
Olinda. A suspeita é de que a jovem tenha deixado a casa do travesti para morar 
com um adolescente, que teria conhecido em noitadas, no Varadouro, em Olinda. 
A polícia ainda não tem mais informações sobre do jovem. 
  
Da Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR 
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DP8 

Recife, Segunda-Feira, 14 de Setembro de 1998 

Tiroteio mata ambulante 
 
O vendedor ambulante Erivan José da Silva, conhecido como Tranha, 23 anos, foi 
assassinado com vários tiros por dois homens desconhecidos, enquanto saía de um 
bar no bairro da Mustardinha. No tiroteio, que aconteceu por volta das 4h de 
ontem, também saiu ferido o travesti Edmilson Gomes da Silva, conhecido como 
Mimi, 24. Ele levou um tiro no braço direito. Edmilson foi levado para o Hospital 
Getúlio Vargas, onde continua internado. A Polícia suspeita que o crime tenha sido 
praticado por desordeiros. 
 
No Posto Policial do hospital, Mimi contou que estava saindo de uma festa num 
barzinho, localizado próximo a Praça do ABC, na Mustardinha. Edmilson disse que 
estava acompanhado de outros dois amigos, conhecidos como Júnior e Duda. 
"Saímos andando pela rua, e de repente escutamos os tiros. Me deitei no chão, 
meus colegas conseguiram correr. Não escapei porque fui baleado", falou. O 
travesti informou que não conhecia o vendedor ambulante Erivan José. Ele 
também não sabia informar o que teria motivado o crime. 
 
Muito nervoso, Edmilson Gomes revelou que conhece os autores dos disparos. 
Segundo o travesti, um deles é baixo e gordo, e mora na rua do Real, no mesmo 
bairro. Os outros dois assassinos são conhecidos como Vick e Hilton. O travesti 
comentou que tem medo de represálias. "Não posso me expor. Se eu falar muito 
vou acabar morrendo também", justificou. A polícia ainda não tem pistas dos 
assassinos. O caso está sendo investigando pela equipe da delegacia do Cordeiro. 
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DP9 

Menina de 2 anos é baleada pelo tráfico 

Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR  
12/05/2011 | 11h41 | Tráfico 
 
Um travesti foi morto a tiros em suposto acerto de contas de tráfico de drogas, na 
madrugada desta quinta-feira, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. O que chama a atenção nesse caso, é que uma criança de dois anos e 
mulher de 43 também foram baleadas durante a ocorrência. 
 
De acordo com militares do 36º Batalhão da Polícia Militar, o travesti estava na 
casa da vizinha que foi baleada. Ao perceber a chegada de dois homens de moto e 
armados, Felipe Roberto de Freita Silva, de 18 anos, correu para os fundos da casa 
e pegou a criança como escudo para evitar que os suspeitos atirassem nele. 
 
Os criminosos não se intimidaram e disparam três tiros, dois atingiram Felipe e um 
acertou na cabeça da menina. O travesti morreu na hora e a criança foi socorrida 
em estado gravíssimo para o Hospital Pronto Socorro João XXIII em BH. 
 
A avô da menina, Ana Maria Ferreira, de 43 anos, também foi atingida por um tiro 
de raspão na perna e foi encaminhada para a Santa Casa da cidade. Os suspeitos 
fugiram e não foram localizados. 
 
Do Estado de Minas 
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DP10 

Irmãos são condenados por "Crime do Orkut" 
WEB // Eles teriam matado empresário como retaliação a postagem no site de relacionamento  
 

Um júri popular condenou a 30 anos de prisão dois irmãos por terem assassinado, em 
2005, um empresário em Ribeirão Preto, a 313 quilômetros da capital paulista. O crime 
teria sido motivado por uma mensagem postada pela vítima no Orkut. O texto do site de 
relacionamento fazia referência a uma suposta relação sexual entre um dos assassinos e 
um travesti. O caso ficou conhecido nacionalmente como o Crime do Orkut. Tantos a 
vítima quanto os assassinos eram frequentadores do mesmo círculo de amigos.  
 
Paulo Henrique Jorge e Luiz Jorge Júnior teriam matado João Carlos Duarte Paiva Arantes, 
de 34 anos, filho de um fazendeiro da região, em um posto combustível considerado ponto 
de encontro de jovens da cidade. Ele levou 15 tiros à queima-roupa na localidade 
conhecida como Alto do Sumaré. De acordo com o Ministério Público do estado, a vítima 
teria presenciado o acusado Paulo Henrique sair com um travesti de Ribeirão Preto. Mas a 
acusação nega a versão de que ele divulgou o encontro. Entrevistado pela imprensa local, 
oadvogado da família da vítima Said Issa Hallah garantiu que João Carlos sequer sabia usar 
a internet ou um computador. 
 
Para a polícia, os dois irmãos teriam contratado um rapaz identificado como Emerson 
Marcelo Adriani para cometer o crime. Durante as investigações, no entanto, o suposto 
executor do assassinato foi encontrado morto em uma área erma. Um dos réus 
condenados ontem, Jorge Júnior, chegou a passar pela prisão no dia do crime e ser 
denunciado por homicídio triplamente qualificado. Mas ele ganhou a liberdade após um 
habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O julgamento de ontem 
durou cerca de 16 horas. A decisão só veio à tona durante a madrugada. Os réus seguiram 
para o Centro de Detenção Provisória da cidade após tomar conhecimento da sentença. 
 
Google - A empresa Google Brasil foi condenada pelo 
Tribunal Regional do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) 
a tornar público os dados do criador de um perfil falso no 
Orkut. A pessoa que deve ter o sigilo revelado é acusada de 
enviar recados com conteúdos ofensivos e pornográficos 
para amigos e familiares de outra usuária. A estudante 
vítima de crime cibernético informou que, ao acessar o site 
da rede de relacionamentos, deparou-se com o falso perfil, 
que continha o seu nome, foto, e informações pessoais. A 
autora do processo pediu ao Google que o falso perfil fosse 
excluído, mas a solicitação só foi atendida dias depois. 
 
 

A estudante pediu, ainda, que a empresa fosse obrigada a fornecer os dados cadastrais do 
usuário falso, para poder entrar com uma ação indenizatória contra ele, porém, a 
empresa só revelou o número de registro (IP). Em posse do IP fornecido pelo Google, a 
estudante conseguiu, junto à empresa que presta os serviços de provedor, as demais 
informações do falsário. Além da indenização que será exigida ao criador do falso perfil, a 
estudante pediu ainda que o Google arcasse com as despesas advocatícias, orçadas em R$ 
2 mil. O pedido foi acatado pela juíza da 16ª Vara Cível de Brasília.  

 
A controvertida mensagem publicada 
na internet insinuava um encontro 
amoroso entre a vítima e um travesti 
Foto: Alexandre Gondim/DP/D.A Press 
- 8/5/06 
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DP11 

Quatro homens são presos por porte ilegal de arma 
 

A Delegacia de Rio Doce apresenta nesta manhã quatro pessoas que estão sendo 
investigadas por tentativa de homicídio contra um travesti e foram presas ontem 
por formação de quadrilha e porte ilegal de arma. Segundo a polícia, Wendell 
Baracho Gama da Silva, 36 anos, seria agiota e teria tentado matar o travesti 
Arnaldo Carvalho no último dia sete, na Avenida Governador Carlos de Lima 
Cavalcanti. O crime teria ocorrido porque a vítima estava devendo dinheiro a 
Wendell. 
 
Outros três homens teriam participado da tentativa de homicídio: José Márcio da 
Silva, 25 anos, Franck Jackson Tomás de Oliveira e Hélder Ricardo Costa Garcez, 
19 anos. Com o grupo, a polícia encontrou dois revólveres calibre 38. Os quatro 
foram autuados por porte ilegal de arma e formação de quadrilha. Depois da 
apresentação, o grupo será encaminhado ao Centro de Triagem (Cotel), em Abreu 
e Lima. 
 
Da Redação do PERNAMBUCO.COM 
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DP12 

GOE apresenta acusado de homícídio e de 
tentativa de homicídio  

Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR  
29/07/2010 | 11h03 | Preso 
 
Foi apresentado hoje no Grupo de Operações Especiais (GOE), no Recife, Joabe Pedro Barbosa, de 
46 anos. Imagens: Davi Moraes/DP/D.A Press 

 
 
 
 
 
 

 
Imagem: Davi Moraes/Esp. para o DP 

 
 
 
 
 
 

Foi apresentado hoje no Grupo de Operações Especiais (GOE), no Recife, Joabe 
Pedro Barbosa, de 46 anos. Ele é acusado de uma tentativa de homicídio cometida 
no ano de 99 e de um homicídio em 2000. De acordo com o delegado Cláudio 
Castro, foi expedido o mandato de prisão na semana passada e depois de algumas 
investigações a polícia chegou até o acusado no bairro Caixa D’água, em Olinda. 
  
"Além de matar uma mulher e tentar matar um homem, Joabe já havia sido 
denunciado por um travesti que foi espancado por ele. Investigamos e chegamos à 
prisão dele com dois mandados, agora ele vai ser levado à julgamento", disse o 
delegado. Segundo a polícia, Joabe ainda vai responder por agressão e uma 
suposta tentativa de homicídio, ambos cometidos na década de 80. 
  
Por Davi Moraes, especial para o DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR 
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DP13 

Trio é preso com 41,6 kg de maconha. Entre 
os detidos, o principal fornecedor do Jordão 

Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR  
03/05/2010 | 09h23 | PF41,6 kg de maconha. Entre os detidos, o principal fornecedor do Jordão. Imagens: Ed Wanderley/DP/D.A Press 

 
 
Imagem: Policia Federal/Divulgacao 

 

 

Atualizada às 10h30 

A Polícia Federal apresentou nesta segunda-feira (03), três pessoas acusadas de tráfico no 

bairro do Jordão, no Recife. A investida, realizada no último sábado, resultou na 

apreensão de 41,6 kg de maconha, R$ 4.490 em dinheiro e um veículo Siena preto, de 

placa KJZ 2561, de Timbaúba. 
 

O taxista Ari Gonzaga dos Santos, 49, e o travesti Janduir Silva Guimarães, 25, conhecido 

como ‘Alicia‘, foram identificados como transportadores de uma rede de distribuição de 

entorpecentes na Região Metropolitana do Recife. Eles forneciam a droga para um grande 

chefe do tráfico, ainda não identificado. 
 

A dupla foi presa quando apanhava a droga com valdir Gomes da Silva Farias, o ‘cabeça‘, 

28. O traficante é um grande líder de uma quadrilha que atuava no Jordão e considerado 

o principal fornecedor de drogas da área. Ele é foragido da Penitenciária São João, em 

Itamaracá, onde cumpria pena por assalto, sequestro e formação de quadrilha. Ao ser 

abordado, ele e outros três comparsas trocaram tiros com agentes da Polícia Federal. 
 

Ao ser detido, Valdir ‘cabeça‘ apontou o local onde a droga, que era trazida da cidade de 

Cabrobó, no sertão do Estado, era estocada. Os três criminosos que o deram cobertura 

conseguiram fugir e ainda não foram localizados, assim como a arma utilizada por Valdir, 

que foi atirada em um matagal. 
 

O trio foi conduzido à sede da Polícia Federal, no bairro do Recife, onde foi autuado por 

tráfico e associação para o tráfico. Eles já foram encaminhados ao Centro de Triagem de 

Abreu e Lima (Cotel), onde permanecem à disposição da Justiça. 
 

Investigação - De acordo com o chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovani Santoro, 

a investigação teve início há dois meses, após uma série de denúncias da população, 

cansada de sentir os efeitos de uma intensa disputa pelo tráfico no bairro do Jordão. "Com 

estes elementos presos, teremos possibilidade de identificar e prender outros agentes do 

tráfico que atuam na região. Dessa forma, poderemos dar mais tranquilidade aos 

moradores e coibir este crime em toda a região metropolitana", conclui. 

Da redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR 
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DP14 

Major flagrado com crack em motel de BH 
poderá voltar às atividades 

 
Estado de Minas 
Publicação: 08/06/2012 16:49 Atualização: 
 

A Polícia Militar informou por meio de nota, nesta sexta-feira, que se o major 
flagrado nessa quarta-feira usando crack em motel no Centro de Belo Horizonte 
abandonar o vício, poderá reassumir as funções na corporação. Anteontem, o 
major foi preso após ter sido flagrado por militares do 1º Batalhão consumindo 
drogas na companhia de um travesti, e levado para a Delegacia Adjunta do Juizado 
Especial Criminal (Deajec). O PM estava afastado para fazer tratamento 
psiquiátrico, já que esteve internado em três clínicas de desintoxicação. A família 
já providenciou internação para o oficial em uma clínica de recuperação, em Juiz 
de Fora. 
 
De acordo com a nota da Polícia, a situação do major será avaliada assim que for 
divulgado o laudo da Junta Central de Saúde. Caso o órgão entenda que o PM 
afastado não tem mais como exercer a atividade militar, ele será reformado por 
tempo de serviço. O major está por 25 na corporação. 
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FP1 

Situação do tráfico de pessoas pode estar 
subestimada, diz especialista 
Número de vítimas pode ser maior, mas muitos casos permanecem invisíveis 
30/11/2012 21:15 - AGÊNCIA ESTADO 

Reprodução 
 

CPI está visitando vários estados e 
elaborando um mapeamento da situação no 
país 
 

A coordenadora do Núcleo de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
do Estado do Rio de Janeiro (NETP-
RJ), Graziella Rocha, disse nesta 
sexta-feira (30) que a situação desse 
tipo de crime no estado pode estar 
subestimada. Desde 2011, o núcleo 

atendeu a 12 supostos casos de tráfico de pessoas, mas apenas dois foram comprovados. 
 
Segundo ela, o número de vítimas pode ser maior, mas os casos permanecem invisíveis 
porque a rede de tráfico no estado é pouco articulada. “Existem pesquisas que apontam o 
Rio como rota de recebimento de vítimas para difundir para o restante do país, e como o 
segundo estado mais relevante nesta situação depois de São Paulo, devido aos aeroportos 
internacionais”, explicou. 
As análises foram apresentadas perante audiência pública da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do Tráfico de Pessoas da Câmara dos Deputados, que foi ao Rio avaliar os 
trabalhos do Comitê Estadual de Enfretamento ao Tráfico de Pessoas, criado em 2011 por 
meio do Decreto Estadual 43.280. O evento foi realizado na Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj). 

A CPI está visitando vários estados e elaborando um mapeamento da situação no país. Em 
São Paulo, ouviu acusada de aliciar travestis. Além do presidente da CPI, deputado federal 
Arnaldo Jordy (PPS-PA), participaram da audiência no Rio parlamentares, integrantes de 
movimentos sociais e entidades que atuam na proteção e atendimento da pessoa 
traficada. 
Graziella disse ainda que existem casos de cidadãos fluminenses que migram para outros 
países em busca de emprego e acabam em situação de tráfico de pessoas. Segundo ela, o 
maior número é de migrantes que vêm para o Rio em busca de oportunidades de emprego 
e acabam na situação de trabalho escravo. 

“Estes são os casos mais palpáveis em números, porque envolvem a fiscalização do 
Ministério do Trabalho. No Rio, prevalece a mão de obra escrava para o trabalho na cana-
de-açúcar em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Já a exploração sexual é mais 
privada, mais complicada de obter a prova, e muito mais difícil da pessoa que sofreu a 
violência querer denunciar”. 

A coordenadora disse que os dados para a construção de políticas públicas de combate ao 
tráfico são escassos. “O Artigo 231 do Código Penal só engloba a situação de tráfico de 
pessoas para fins de exploração sexual, o que não abrange toda a realidade. Nós temos o 
trabalho escravo, adoção ilegal, transplante de órgãos, casamento forçado, enfim. Isso é 
um grande gap que temos no enfrentamento na questão”, avaliou. 
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FP2 

Adolescente é assassinado com 63 facadas 
13/10/2012 10:03 - Do FolhaPE, com informação de RODRIGO PASSOS, da Folha de Pernambuco 

  

Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto com mais de 63 facas na areia da 
praia de Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá, Região Metropolitana do Recife, na 
manhã deste sábado (13). Segundo informações do Instituto de Criminalística, pelo 
estado cadavérico, o jovem teria sido assassinado por volta das 20h desta sexta-
feira (12). 
 
Segundo o IC, provavelmente a vítima conhecia o assassino pelo local do crime. O 
adolescente teria sido visto bebendo nas proximidades. 
 
Um travesti que passou pelo local do crime, nesta manhã, e mostrou-se abalado 
por conhecer a vítima disse que o jovem morava no bairro de Vasco da Gama, Zona 
Norte do Recife, e ia com frequência à Ilha.  
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FP3 

Travesti é assassinado na Avenida Brasil 
13/10/2012 10:33 - Do FolhaPE, com informações de RODRIGO PASSOS, da Folha de Pernambuco 

  
O travesti Ronaldo Rodrigues dos Santos, 34 anos, conhecido como Shakira, foi 
assassinado com um tiro na face, por volta das 6h30 deste sábado (13), na Avenida 
Brasil, no Centro de Abreu e Lima, em Paulista. 
 
Segundo populares, a vítima praticava furtos, tinha envolvimento com drogas e se 
prostituía. De acordo com os peritos do Instituto de Criminalística, supostamente 
vítima e assassino se conheciam e estavam bebendo juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

FP4 

Policial civil é suspeito de atropelar e 
matar travesti em São Paulo 
Autoridades avaliam câmeras de segurança nas proximidades para apurar o 
caso 
09/10/2012 15:16 - AGÊNCIA ESTADO 

Reprodução 
 

Wanderson da Silva, de 24 anos, era 
conhecido nas ruas como Sheila 
 

Um policial civil é investigado pela 
Corregedoria Geral da corporação por 
suspeita de atropelar e matar o 
travesti Wanderson da Silva, de 24 
anos, na manhã do último domingo 
(07). O crime aconteceu nas 
proximidades da Avenida dos 
Bandeirantes, no Planalto Paulista, 

zona sul de São Paulo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) auxilia 
na apuração do caso. 
 
O delegado titular da corregedoria, Delio Marcos Montresor, informou nesta terça-feira 
(09) que ainda não foi possível estabelecer vínculo entre a morte de Silva e a situação em 
que o policial foi encontrado. A Polícia Civil disse também que, apesar de ser parte da 
investigação, o agente não está preso. 
 
O Boletim de Ocorrência, elaborado no 27º Distrito Policial (Campo Belo), registra que o 
policial estava no carro, junto da vítima, momentos antes do crime. Por ter sido 
encontrado, com ferimentos graves, na Avenida dos Bandeirantes, as investigações ainda 
não podem apontar o policial como autor do atropelamento, relatou a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) de São Paulo. 
 
Segundo testemunhas, Sheila, como Wanderson da Silva era conhecido, estava na Avenida 
Indianópolis quando teve abordagem por um cliente em um Hyundai Santa Fé prata para 
fazer um programa. Eles teriam entrado no estacionamento do Hotel Águia, na Avenida 
dos Bandeirantes, por volta das 6h45, mas não chegaram a ficar no local.  
 
Por motivos que a polícia ainda não esclareceu, o travesti desceu do carro e tentou abrir a 
porta do motorista. O suposto policial civil acelerou. Silva se jogou sobre o capô do carro, 
tentando evitar a fuga. O homem saiu do estacionamento pela Alameda dos Piratinins, 
arrastando Sheila até o cruzamento com a Alameda Moaci, duas quadras depois. A vítima 
caiu e foi atropelada pelo carro. 
 
Wanderson sofreu ferimentos na cabeça e morreu enquanto era socorrido. Funcionários do 
hotel dizem que tudo aconteceu em poucos segundos e que a dupla sequer chegou a se 
hospedar no local. Ao procurar imagens de câmeras de segurança, a polícia foi informada 
de que os equipamentos não estavam funcionando. As autoridades avaliam câmeras de 
residências vizinhas ao hotel. 
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FP5 

Cliente mata travesti atropelado 
Wanderson da Silva foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos 
08/10/2012 02:05 - 
 
Wladimir Aguiar/Folhapress 

 

VÍTIMA foi arrastada por dois quarteirões 
após suposta discussão em hotel 
 

SÃO PAULO (AE e Folhapress) - O 
travesti Wanderson da Silva, de 24 
anos, foi atropelado e morto ontem 
por um cliente, nas proximidades da 
avenida dos Bandeirantes, em Moema, 
na Zona Sul de São Paulo. O 
responsável pelo crime conseguiu fugir 
logo depois do atropelamento e não 

tinha sido encontrado pelos policiais até o fechamento desta edição. Segundo 
testemunhas, Sheila, como o travesti, natural de Belém (PA), era conhecido, estava na 
avenida Indianópolis quando foi abordado por um cliente em um Hyundai Santa Fé 
prateado para fazer um programa no início da manhã de ontem. 
 
Os dois entraram no estacionamento do Hotel Águia, na avenida dos Bandeirantes, por 
volta das 6h45, mas não chegaram a ficar no local. Por motivo que a polícia ainda não 
identificou o travesti desceu do carro e tentou abrir a porta do motorista. No mesmo 
instante, o cliente acelerou e o travesti se jogou sobre o capô do carro, tentando evitar a 
fuga. O homem saiu do estacionamento pela rua Alameda dos Piratinins, arrastando Sheila 
até o cruzamento com a rua Alameda Moaci, duas quadras depois. A vítima caiu e foi 
atropelada pelo carro do cliente. Wanderson sofreu ferimentos na cabeça e morreu 
enquanto era socorrido. Segundo funcionários do hotel, não foi possível perceber se houve 
discussão entre o cliente e Sheila assim que entraram no estacionamento com o carro. 
Eles disseram que o intervalo entre a chegada e a saída do estacionamento durou poucos 
segundos. 
 
A polícia procurou câmeras de segurança no hotel, mas foi informada que o sistema de 
monitoramento funcionou somente até o último dia 29. Os investigadores esperam que 
câmeras da vizinhança tenham captado alguma imagem. Os registros dos aparelhos serão 
analisados hoje e podem trazer a placa do carro do atropelador. 
 
“É um “travesticídio” o que está acontecendo”, disse o presidente da Associação 
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ALGBT), Toni Reis. De 
acordo com levantamento feito pela associação, é o 86º travesti assassinado no Brasil 
apenas neste ano. 
 
O encanador e azulejista Valter Rocha Novaes, 40, afirmou que chegava em casa no início 
da manhã quando viu o atropelamento. “Ele veio enganchado no capô do carro. Daí caiu 
no chão e o motorista passou por cima”, relatou. Segundo Novaes, o responsável pelo 
atropelamento “parecia um homem mais velho. Ele saiu em disparada e até arranhou o 
carro na valeta, de tão rápido que estava”, detalhou. 
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FP6 

Fogo em favela deixa um morto 
Chamas foram provocadas por briga entre travesti e companheiro 
18/09/2012 02:04 - 

Marcelo Camargo/ABr 
 

CHAMAS destruíram 80 barracos e atingiram 
viaduto 

 
SÃO PAULO (AE) - Um incêndio na 
manhã de ontem deixou um morto, 
destruiu 80 barracos na Favela do 
Moinho, na região central de São 
Paulo, e bloqueou o Viaduto 
Orlando Murgel durante todo o dia. 
É a 34ª ocorrência de fogo em 

favelas neste ano na capital e o segundo caso no mesmo local em menos de nove 
meses. De acordo a Polícia Civil, o fogo teria começado durante uma briga entre 
um travesti e seu companheiro. 
 
O viaduto passou por uma vistoria que detectou desprendimento de placas de 
concreto causado pelo calor das chamas. Segundo a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), só uma nova avaliação, que deverá ser feita 
hoje, vai determinar se o viaduto será liberado para o trânsito. A via é uma das 
principais ligações entre o centro e a Zona Norte da cidade. 
 
Também por causa dos danos na estrutura do viaduto, o itinerário de 17 linhas de 
ônibus foi alterado e duas linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) ficaram com trechos paralisados e só voltaram à operação, em velocidade 
reduzida, após às 17h. 
 
Os bombeiros foram chamados às 7h08 e controlaram o fogo mais de uma hora e 
meia depois. Segundo a polícia, Fidélis Melo de Jesus, de 37 anos, conhecido como 
Eliete, foi responsável por provocar o incêndio. O travesti teria brigado com seu 
companheiro, Damião de Melo, de 38 anos. Durante a discussão, ela pegou uma 
camiseta, acendeu com isqueiro, transformou a mangueira do botijão de gás em 
um maçarico e ateou fogo ao namorado. 
 
Vizinhos arrombaram a porta do barraco para tentar salvá-lo. Nesse momento, 
Eliete fugiu. Melo ficou dentro do barraco, que desabou em seguida. Exames 
devem confirmar que é dele o corpo carbonizado. O travesti procurou uma 
ambulância e foi levado até um hospital na Barra Funda, onde foi detido. Na 
delegacia, Eliete disse que o companheiro tentou matá-la, motivado por “ciúme 
doentio”. Ambos eram usuários de crack. 
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FP7 

Rapaz encontrado morto na PE-22 
Vítima não identificada apresentava duas lesões, ambas na região da cabeça 
14/09/2012 02:00 - EDWARD PENA 

  

Um homem de identidade não revelada foi encontrado morto, ontem, às margens 
da PE-22, no bairro de Engenho Maranguape, em Paulista. A vítima, um travesti de 
cabelos loiros que trajava um vestido com estampas na cor roxa, estava em uma 
área de mangue, próxima ao Loteamento Conceição, quando foi avistada pelos 
moradores. Por volta das 4h, o 17º BPM recebeu um comunicado informando que 
havia um homem assassinado na localidade. A equipe, então, se dirigiu ao local e 
isolou a área. 
 
Em seguida foi a vez dos peritos do Instituto de Criminalística terem acesso ao 
cadáver. Segundo o perito Jurandir Aureliano, o crime tem característica de 
execução. “A vítima apresentava dois ferimentos: um na mamária do lado 
esquerdo e outro abaixo da orelha esquerda, que foi um tiro encostado. São 
ferimentos típicos de execução, principalmente esse da orelha”, considerou.  
 
Ainda conforme o perito, o crime aconteceu no início da madrugada de ontem, 
mas o corpo só foi encontrado no início da manhã. “A vítima já estava em estado 
de rigidez, o que indica que deve ter sido morta entre meia-noite e 2h da manhã”, 
acrescentou Jurandir Aureliano. 
 
A Força Tarefa do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) deu 
início às investigações. De acordo com o delegado Alfredo Jorge, a identificação 
do rapaz ainda não foi realizada. “Ele foi encontrado sem identificação. Populares 
que moram no entorno disseram que não conhecem o rapaz. Apenas após a perícia 
ficou constatado que se tratava de um travesti”, comentou.  
 
O delegado analisou a cena do crime e levantou possibilidades. “A princípio, o 
crime aconteceu aqui (PE-22) mesmo, mas o corpo estava com areia de praia nos 
pés. Ele pode ter andado pela praia antes de vir para o local da morte. Vamos 
considerar as hipóteses”, avaliou Alfredo Jorge. 
 
Por enquanto, a investigação, ainda segundo o delegado, não tem um raciocínio 
construído. “As informações ainda são contraditórias. Não temos como detalhar 
nada e também não sabemos, ainda, qual linha de investigação seguir”, concluiu. 
O corpo do rapaz, que teria entre 25 e 30 anos, foi levado ao Instituto de Medicina 
Legal (IML) do Recife. 
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FP8 

Polícia Civil prende integrantes de grupo 
de travestis que praticavam furtos na 
cidade 
Terceiro integrante, já identificado pelas imagens do sistema interno, 
conseguiu fugir 
11/05/2012 07:45 - PETERSON MAYRINCK, com informações de assessoria 

  

A Polícia Civil divulgou no começo da noite desta quinta-feira (10) que prendeu em 
flagrante dois travestis que vinham praticando furtos no comércio de Petrolina. 
Alexandre Hermínio de França, 20, e um menor de idade de 17 anos foram detidos 
na noite desta quarta-feira (09) em um shopping na área central da cidade. 
 
Um policial civil fazia compras em um supermercado dentro do shopping quando 
flagrou o furto, contido pelos seguranças da loja. As imagens do circuito interno de 
vigilância mostraram que os dois agiam em grupo com pelo menos mais um 
integrante, que conseguiu fugir, mas já foi identificado. Os suspeitos chegaram a 
romper parcialmente os lacres de segurança de alguns produtos na tentativa que o 
alarme da loja não disparasse. Com eles, foram encontrados diversos tipos de 
cosméticos e até mesmo sandálias e roupas de outras lojas do shopping. 
 
As mercadorias foram apreendidas. Um boletim circunstanciado, entregue à 
família, foi realizado contra o menor de idade; já Alexandre Hermínio foi autuado 
em flagrante, mas pagou fiança para responder em liberdade. 
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FP9 

Polícia 

Cabeleireiro executado com 11 tiros 
Vítima estava jogando dominó em um bar quando foi surpreendida 
28/04/2012 02:05 - ADÚLCCIO LUCENA 

  

Um crime chamou a atenção dos moradores do bairro de Caixa D’Água, em Olinda. 
Centenas de pessoas se aglomeraram para ver o corpo do travesti Leandro Eduardo 
Campos Ferreira, o Léo, de 25 anos. Ele foi assassinado a tiros, na noite da última 
quinta-feira, na avenida Leopoldino Canuto de Melo. De acordo com informações 
de testemunhas repassadas à polícia, a vítima estava jogando dominó em um bar 
quando dois homens em uma moto aproximaram-se e efetuaram vários disparos. 
Leandro ainda tentou correr, mas foi alcançado e morto. Segundo parentes, a 
vítima, que era cabeleireiro, não tinha envolvimento com drogas e estava 
trabalhando em um bar.  
 
Um amigo que estava jogando dominó com a vítima ficou ferido e foi levado para a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não corre risco de morte. Por conta da 
aglomeração, o trânsito ficou complicado e a polícia teve trabalho para conter os 
curiosos. Parentes e amigos da vítima foram até o local e o clima era de muita 
comoção e tristeza. “Ele morava com a mãe e ninguém aqui sabe por que mataram 
ele. Meu filho não usava drogas e nem tinha rixa com ninguém. Ele tomava conta 
de um bar e era cabeleireiro”, desabafou Moab Ferreira, de 48 anos, pai da vítima. 
 
Já passava das 20h 30 quando os policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) 
receberam a chamada. “Nossa equipe estava fazendo patrulhamento quando 
populares informaram que havia acontecido um homicídio. Fomos até o local e 
constatamos o crime. A informação que tivemos foi que dois homens em uma moto 
XR 300 vermelha e sem placa cometeram o crime. A vítima estava jogando dominó 
quando os suspeitos chegaram atirando. Ele ainda tentou correr, mas acabou 
sendo morto”, detalhou o soldado Moisés Meneses, do 1º BPM. 
 
Peritos do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local do crime e atestaram 
que a vítima foi assassinada com 11 perfurações, sendo três na cabeça. Uma 
equipe da Força Tarefa Norte do Departamento de Homicídios e de Proteção à 
Pessoa (DHPP) iniciou às investigações. “Até agora não temos a motivação do 
crime. A família também não sabe dizer qual o motivo da morte dele. Uma pessoa 
ficou ferida e nós vamos tentar escutá-la para ajudar a esclarecer o crime. 
Nenhuma linha de investigação será descartada”, afirmou o delegado Flávio 
Pessoa, do DHPP. 
 
Logo após os trabalhos dos peritos do IC, o corpo de Leandro Eduardo Campos 
Ferreira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo 
Amaro, no Recife. Policiais da delegacia do bairro darão continuidade às 
investigações. 
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FP10 

Travesti é morto com vários tiros em 
Olinda 
Polícia ainda não sabe o que motivou o crime 
27/04/2012 04:16 - KLEBER MONTEIRO - do Portal FolhaPE 
 
Expedito Lima/Folha de Pernambuco 

 

Rua Leopoldino Canto de Melo foi o cenário 
do crime 

  

Mais um travesti foi vítima da 
violência no Grande Recife. 
Leandro Eduardo Campos Ferreira, 
o Léo, de 25 anos, foi morto com 
vários tiros, na noite desta quinta-
feira (26). O local do crime foi a 

rua Leopoldino Canto de Melo, em Caixa D' água, Olinda. De acordo com 
informações da polícia, a vítima estava jogando dominó em um bar com alguns 
amigos quando dois homens chegaram em uma moto e efetuaram os disparos. Léo 
ainda tentou fugir mas tombou alguns metros adiante. Um amigo do travesti, ainda 
não identificado, foi ferido com tiros nas mãos. Ele foi levado para uma Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA). 
 
De acordo com informações de familiares, Léo era muito bem quisto na localidade 
e não tinha envolvimento com drogas. “Ele não tinha inimigos nem envolvimento 
com coisas erradas. Era cabeleireiro e trabalhava em um bar”, disse o pai da 
vítima, Moab Ferreira, de 48 anos. 
 
Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) faziam patrulha quando foram 
informados do homicídio. “Estávamos na área quando alguns populares nos 
informaram do crime. O que nos disseram é que os disparos foram feitos por dois 
homens em uma moto sem placa”, contou o soldado Moisés Meneses, 1º BPM. 
Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local e atestaram que a vítima 
sofreu 11 perfurações de bala, entre entradas e saídas. Três tiros foram na cabeça 
e o restante espalhados pelo corpo. 
 
Uma equipe da Força Tarefa Norte do Departamento de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP) esteve no local para levantar informações sobre o crime. "A família 
disse que a vítima não tinha envolvimento com drogas nem rixas. Vamos tentar 
escutar a outra vítima para saber o que motivou o crime", afirmou o delegado 
Flávio Pessoa, DHPP.   
O corpo de Leandro Eduardo Campos Ferreira foi enviado ao Instituto de Medicina 
Legal, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Policiais da delegacia do bairro darão 
continuidade às investigações. 
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FP11 

Polícia 

Dupla presa com 39 pedras de crack 
Suspeitos foram flagrados com o entorpecente na rua do Riachuelo, Centro 
do Recife 
06/04/2012 02:05 - ADÚLCCIO LUCENA 

  

O Centro do Recife foi palco de mais uma apreensão de drogas, na noite de 
anteontem. Desta vez o flagrante aconteceu na rua do Riachuelo no cruzamento 
com a rua Gervásio Pires, na Boa Vista. O travesti José Fernando Antônio Rego 
Cunha Baumgartiner, a Fernanda, de 20 anos, e Micael Batista dos Santos, 19, 
foram presos suspeitos do crime. Com a dupla a polícia encontrou 39 pedras de 
crack e R$ 31 em dinheiro trocado, o que, para a polícia, caracteriza o tráfico de 
entorpecente. De acordo com os policiais, José Fernando já cumpriu pena pelo 
mesmo tipo de crime. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e autuados em 
flagrante. 
 
Ainda segundo a polícia, o local já é conhecido pelas vendas de drogas e 
prostituição. Policiais do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati), do 16º Batalhão 
de Polícia Militar (BPM) realizavam rondas de rotina quando desconfiaram da 
dupla. “A área já é conhecida como ponto de venda de drogas e prostituição. 
Nossa equipe estava fazendo rondas e abordou os suspeitos e encontramos a droga. 
Foi levantado e constatado que o José Fernando já teve passagem pelo pela polícia 
por tráfico de drogas. Ele está com medo de voltar para o presídio e por isso está 
negando”, detalhou o soldado Joane Celso, Gati, do 16º BPM. 
 
Os suspeitos foram encaminhados ao plantão da Delegacia Santo Amaro, na Boa 
Vista, no Centro do Recife. Lá, a dupla negou o crime. “Eu só faço programa, mas 
não vendo drogas. Estou sendo humilhada. Colocaram a droga na minha bolsa e eu 
não tenho nada com isso. Eu fui presa pela primeira vez, mas era usuária e acabei 
pagando por tráfico. Eu e ele (Micael), só nos conhecemos porque frequentamos o 
mesmo lugar”, defendeu-se José Fernando. 
 
Mesmo negando o crime, Micael Batista dos Santos e José Fernando Antônio Rego 
Cunha Baumgartiner, foram autuados por tráfico de drogas e encaminhados ao 
Centro de Triagem de Abreu e Lima onde ficarão à disposição da Justiça. 
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FP12 

Dupla é presa com crack na rua do 
Riachuelo 
O travesti Fernanda já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas 
05/04/2012 05:10 - ADÚLCCIO LUCENA - da Folha de Pernambuco 
 
Expedito Lima/Folha de Pernambuco 

Fernando Antônio Rego, a Fernanda, e Micael Batista foram presos com 39 pedras de crack e R$ 31 

 
O travesti José Fernando Antônio Rego Cunha Baumgartiner, conhecido como a 
Fernanda, de 20 anos, e Micael Batista dos Santos, de 19 anos, foram presos, na 
noite desta quarta-feira (4), com 39 pedras de crack e R$ 31, na rua do Riachuelo, 
no bairro da Boa Vista. De acordo com os policiais, José Fernando já cumpriu pena 
pelo mesmo tipo de crime. 
 
Ainda segundo a polícia, o local já é conhecido pela venda de drogas e prostituição. 
Policiais do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati), do 16º Batalhão de Polícia 
Militar (BPM) realizavam rondas de rotina quando abordaram os suspeitos. 
 
Após a apreensão, a dupla foi encaminhada à delegacia de Santo Amaro onde foram 
autuados por tráfico de drogas. Após prestarem esclarecimentos na delegacia, José 
Fernando e Micael Batista dos Santos foram encaminhados ao Centro de Observação 
Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, onde 
ficarão à disposição da justiça. 
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FP13 

Detidos com 100 pedras de crack 
Dois suspeitos foram pegos na comunidade Campo do Onze, em Santo Amaro 
21/03/2012 02:03 - ADÚLCCIO LUCENA 

  

Um caso inusitado aconteceu na madrugada de ontem, na rua Casagrande, na 
comunidade do Campo do Onze, em Santo Amaro, área central do Recife. A polícia 
prendeu um casal suspeito de tráfico de drogas. De acordo com a polícia, o 
travesti Janduir da Silva Guimarães Junior, de 26 anos, mais conhecido por Alícia, 
e o companheiro dele, Anderson Ferreira da Silva, 19, foram flagrados com 100 
pedras de crack e cerca de dez gramas de maconha. Os suspeitos negaram o 
crime, mas foram autuados em flagrante. Ainda segundo a polícia, Janduir já foi 
preso no bairro do Jordão, no Recife, pelo mesmo tipo de crime.  
 
Policiais do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati), do 16º Batalhão de Polícia 
Militar (BPM) realizavam rondas de rotina quando desconfiaram de Janduir. “Nossa 
equipe estava fazendo rondas no bairro quando deparou-se com a Alícia. Ela saiu 
correndo e fomos atrás. Com o travesti, encontramos 25 pedras de crack e fomos 
até a residência dele e encontramos o restante da droga ele (Anderson), só de 
cueca. Eles informaram que moram juntos há um ano. Demos voz de prisão a dupla 
e os trouxemos até a delegacia. Ele (travesti) disse que já foi preso no Jordão por 
tráfico de drogas”, detalhou o soldado Joane Celso, do16º BPM. 
 
O caso foi encaminhado ao plantão da Delegacia de Santo Amaro, bairro da Boa 
Vista, Centro do Recife. Lá, os suspeitos negaram o crime. “Sou casada com ele 
(Anderson) e do jeito que um homem pode amar uma mulher, pode amar um 
travesti também. Ninguém tem nada com isso. Os policiais disseram que eu corri, 
mas não corri. A droga foi jogada na minha casa, mas não posso dizer quem foi 
para não morrer. Quem deveria estar preso não está. Sou bem casada e trabalho 
em um salão de beleza. Se eu fosse traficante eu teria dinheiro para me soltar”, 
defendeu-se Janduir. “Sou companheiro “dela” há um ano e não uso drogas e nem 
vendo. Alícia não tem nada com isso”, afirmou Anderson.  
 
Mesmo negando o crime, Janduir da Silva Guimarães Junior, e o companheiro dele, 
Anderson Ferreira da Silva, prestaram depoimento na delegacia e foram autuados 
por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em seguida, o casal foi 
encaminhado ao Centro de Triagem (Cotel) de Abreu e Lima. 
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FP14 

Casal homossexual preso com 100 pedras 
de crack e 10 gramas de maconha 
Eles foram detidos no bairro de Santo Amaro, região central do Recife 
20/03/2012 05:26 - KLEBER MONTEIRO, com informações de ADÚLCCIO LUCENA - da Folha de Pernambuco 
 
Expedito Lima/Folha de Pernambuco 

 

Casal negou o crime, mas foi encaminhado 
ao Cotel 
 

Policiais do 16º Batalhão, 
prenderam, na noite desta 
segunda-feira (19), um casal 
homossexual com 100 pedras de 
crack e 10 gramas de maconha. 
 
O flagrante foi dado quando os 
policiais abordaram o travesti 

Janduir da Silva Guimarães, 26, na rua Casa Grande, Campo do 11, Santo Amaro. 
Com o acusado foram encontradas 25 pedras de crack. A polícia ainda encontrou 
mais 75 pedras de crack e 10 gramas de maconha na residência de Janduir. O 
companheiro do travesti, Anderson Ferreira da Silva Santos, estava na habitação e 
também foi preso. 
 
O casal negou o crime, mesmo assim, foram autuados por tráfico e encaminhados 
ao Centro de Observação Criminológica e Triagem de Abreu e Lima (Cotel), onde 
permanecerão à disposição da Justiça de Pernambuco. 
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FP15 

Homem é brutalmente assassinado 
Crime aconteceu embaixo do viaduto que dá acesso ao Aeroporto do Recife 
08/03/2012 02:02 - ADÚLCCIO LUCENA 

  

Um garoto de programa identificado apenas por Raquel, aparentando 35 anos, foi 
brutalmente assassinado na noite da última terça-feira. O crime aconteceu 
embaixo do viaduto Governador Miguel Arraes, na Imbiribeira, em frente ao 
Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, na Imbiribeira. A 
vítima era morador de rua e foi morta a golpes de barra de ferro. O suspeito do 
homicídio foi preso pouco tempo depois. Wilton Severino Soares, de 24 anos, 
assumiu o crime. De acordo com informações do suspeito repassadas à polícia, 
Raquel queria fazer sexo contra a vontade dele. Houve luta corporal e o suspeito 
matou a vítima. A barra de ferro usada no crime estava próxima ao corpo. 
  
Wilton foi detido por policiais do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM). “Nossa 
equipe foi acionada por populares que avisaram sobre a agressão. Foi fornecida a 
característica do suspeito e saímos em perseguição. Ao encontrá-lo, demos voz de 
prisão, voltamos ao local do homicídio e constatamos o crime. Ele disse que o 
travesti queria manter relação sexual com ele e chegou a agredi-lo. Inclusive, o 
suspeito está ferido nas costas por mordidas. Em seguida Wilton disse que saiu e já 
voltou com a barra de ferro e cometeu o crime”, detalhou o soldado Rogério 
Nascimento, do 19º BPM. 
 
Os peritos do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local e informaram que a 
vítima foi assassinada com três golpes na cabeça. “Quando chegamos ao local 
verificamos que um indivíduo estava morto com lesões na cabeça. Pelas 
características, uma barra de ferro foi usada no crime. O instrumento usado estava 
manchado de sangue e próximo ao corpo. As lesões foram direcionadas à cabeça. 
Ao todo foram três ferimentos. Pela posição, a vítima poderia se encontrar 
dormindo na hora que foi golpeada. O suspeito já veio determinado a matar”, 
esclareceu o perito Severino Arruda, do IC. 
 
O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à 
Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por homicídio. Em seguida, Wilton 
Severino Soares foi conduzido ao Centro de Triagem de Abreu e Lima, onde 
permanecerá à disposição da Justiça.  O corpo foi encaminhado ao Instituto de 
Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Recife. 
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FP16 

Travesti é morto a golpes de barra de 
ferro 
Vítima poderia estar dormindo na hora em que foi golpeada 
07/03/2012 05:20 - ADÚLCCIO LUCENA - da Folha de Pernambuco 

  

Um travesti conhecido por Raquel, aparentando 35 anos, foi assassinado, na noite 
da última terça-feira (6). O crime aconteceu embaixo do viaduto Governador 
Miguel Arraes, na Imbiribeira. A vítima era moradora de rua e foi morta a golpes 
de barra de ferro. 
 
Logo depois do crime, a polícia prendeu Wilton Severino Soares, de 24 anos, que 
assumiu o homicídio. De acordo com informações do suspeito repassadas à polícia, 
Raquel queria fazer sexo contra a vontade dele. Houve luta corporal e o suspeito 
matou a vítima utilizando uma barra de ferro. 
 
De acordo com peritos do Instituto de Criminalística (IC) a vítima foi assassinada 
com três golpes na cabeça e, pela posição do corpo, provavelmente estava 
dormindo na hora em que foi golpeada. O suspeito já veio determinado a matar”, 
esclareceu o perito Severino Arruda, IC. 
 
O suspeito foi encaminhado Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP), onde foi autuado em flagrante por homicídio. Em seguida Wilton Severino 
Soares, foi conduzido ao Centro de Triagem de Abreu e Lima (Cotel). O corpo do 
travesti identificado apenas por Raquel foi encaminhado ao Instituto de Medicina 
Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.  

 

 


