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RESUMO

Ao  longo  desta  dissertação  busquei  compreender  as  formas  de  apropriação  e

ressignificação de espaços públicos, via prostituição de rua de pessoas travestis nas

cidades de Goiânia/GO e Aparecida de Goiânia/GO. Questionando o modo com que

o  presente  nicho  do  mercado  sexual  permite  compreender  a  produção  de

territorialidades e fronteiras urbanas, lancei mão da etnografia, recorrendo às derivas

urbanas  enquanto  recurso  metodológico  para  produção de  dados em campo.  O

Diário de Campo, desenhos etnográficos e análise de conteúdo fizeram parte das

técnicas empregadas para a compilação e interpretação dos dados produzidos. Ao

mesmo tempo em que o presente estudo permitiu observar as dinâmicas internas de

funcionamento  dos  pontos  de  prostituição  etnografados,  também  possibilitou

vislumbrar a construção de políticas estigmatizantes e precarizantes, voltadas para a

mudança,  demarcação  e  territorialização  dos  pontos  de  prostituição  de  pessoas

travestis em regiões urbanas afastadas, com pouca infraestrutura e segurança.

Palavras-chave: Prostituição; Travestilidades; Territórios; Etnografia; Estigma.



ABSTRACT

Throughout  this  dissertation  I  tried  to  understand  the  forms of  appropriation  and

resignification of public spaces, via street prostitution of transvestite people in the

cities of Goiânia / GO and Aparecida de Goiânia / GO. Questioning the way in which

the  present  niche  of  the  sex  market  allows  us  to  understand  the  production  of

territorialities  and  urban  borders,  I  used  ethnography,  using  urban  drifts  as  a

methodological  resource  for  the  production  of  data  in  the  field.  The  Field  Diary,

ethnographic drawings and content analysis were part of the techniques used for the

compilation  and  interpretation  of  the  data  produced.  At  the  same  time  that  the

present study made it  possible to observe the internal dynamics of functioning of

ethnographed prostitution points, it also made it possible to envision the construction

of  stigmatizing  and  precarious  policies  aimed  at  changing,  demarcating  and

territorializing the points of prostitution of transvestite people in urban regions. away,

with little infrastructure and security.

Keywords: Prostitution; Transvestites; Territories; Ethnography; Stigma.
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PRIMEIRAS PALAVRAS

Prostituição  é  um  tema  que  acende  calorosos  debates,  seja  por  sua

complexidade, considerando suas diversificadas formas de atuação (PELONGHER,

1987; SILVA, 2006) e espacialidades nacionais e transnacionais nas quais se exerce

(PISCITELLI, 2013), seja por tocar em pontos morais sensíveis em nossa sociedade,

a exemplo do desejo e prazer sexual, mercantilização de serviços sexuais e fuga de

relações  sexuais  adscritas  à  conjugalidade  (RUBIN,  2012;  PRADA,  2018).  Esta

temática  tem proporcionado  frutíferas  reflexões  no  campo das  Ciências  Sociais,

sobretudo em pesquisas realizadas no âmbito da Sociologia e da Antropologia.

Considerando  a  amplitude  do  assunto,  centrei  esforços,  ao  longo  desta

dissertação,  na  discussão  sobre  prostituição  de  rua  de  pessoas  travestis,

questionando a maneira com que tal nicho do mercado sexual permite vislumbrar a

produção  de  territorialidades  e  fronteiras  urbanas.  Considerando  o  presente

problema,  busquei  compreender  as  formas  de  apropriação  e  ressignificação  de

espaços públicos, nos quais o trabalho sexual é exercido.

Parti da hipótese de que, se por um lado, o trottoir possibilita a estruturação

de novos usos de determinados espaços urbanos, via processos de territorialização

(PERLONGHER, 1998; RIBEIRO, 2002;  SILVA, 2002; ORNAT, 2008);  a atividade

também  é  alvo  de  políticas  públicas  estigmatizantes  (SILVA,  2007;  PAZ,  2013;

INDIANARA, 2013), que buscam, grosso modo, apartar as trabalhadoras sexuais de

espaços  abertos  e  centralizados,  restringindo-as  às  áreas  urbanas  limítrofes  e

marcadas pela precariedade.

Neste sentido, minha pesquisa esteve fortemente atravessada, por um lado,

pelos Estudos de Gênero e sexualidade e, por outro, por pesquisas que tomam a

cidade,  em suas múltiplas dimensões,  como objeto reflexivo.  Tendo em mente a

importância da noção de território enquanto categoria orientadora das reflexões aqui

realizadas,  instrumentalizei a noção de  deriva (DEBORD, 2003), enquanto recurso

metodológico para a apreensão de dados em campo, considerando a necessidade

de  realizar  observações  nos  pontos  de  prostituição  de  rua  nas  cidades  de

Goiânia/GO e Aparecida de Goiânia/GO. 

As derivas só ganharam sentido a partir de uma perspectiva etnográfica, aqui

compreendida  enquanto  uma  forma  de  observação  e  participação  em  múltiplos

espaços e contextos, possibilitando a construção de caminhos, fios e conjunções,

suscitando  ainda  surpresas  e  estranhamentos  em  campo  (MARCUS,  1995;

PEIRANO, 2014). No que refere às técnicas para sistematização e análise de dados
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produzidos em campo, recorri ao Diário de Campo, desenhos etnográficos e análise

de conteúdo buscando exercitar a imaginação sociológica (MILLS, 1982) a partir de

grafias não circunscritas à escrita.

De modo a produzir um trabalho coeso, pautado pela clareza na exposição

das ideias e organização lógica dos argumentos, optei por dividir a dissertação em

quatro capítulos. O Capítulo I estabeleceu as bases sobre as quais o conjunto de

questionamentos que orientaram esta dissertação se fizeram presentes. A noção de

problema foi o fio condutor das reflexões realizadas. 

Butler (2017) observa que a emergência de problemas é inevitável e é nosso

dever  aprender  a  lidar  com eles.  Neste  sentido,  o  conjunto  das  reflexões  neste

primeiro  recorte  da  dissertação  incidem sobre  a  constelação  de  problemas  que

orientaram a escrita do meu trabalho, tendo como plano de fundo questões teórico-

conceituais sobre gênero, travestilidades, prostituição e territorialidades. 

Pragmaticamente, o primeiro capítulo foi responsável por: i. discutir o estado

da arte  das produções voltadas à prostituição de pessoas travestis  no  Brasil;  ii.

circunscrever  o  conjunto  de  interlocutores/as  com  quem  travei  contato  neste

trabalho; iii. delimitar o campo da pesquisa e iii. elucidar os problemas, objetivos e

justificativas que orientaram a escrita da dissertação.

O  Capítulo  II,  por  sua  vez,  concentrou  esforços  na  discussão  sobre  os

métodos e técnicas empregadas para a produção de dados em campo. A construção

deste  capítulo  se  fez  necessária,  na  medida  em  que  deslocamentos  teórico-

etnográficos  ganharam  espaços  durante  a  realização  do  trabalho  de  campo,

considerando  mais  especificamente  a  forma  com  que  conduzimos  nossos

empreendimentos científicos junto a pessoas trans e gênero diversas. 

Desta forma, este capítulo se deteve em: i. esmiuçar noção de etnografia que

orientou  meu  trabalho  de  campo;  ii.  discutir  a  necessidade  de  se  pensar

posicionalidades na pesquisa, considerando as noções de cisgeneridade, escuta e

interseccionalidade e iii. realizar uma discussão metodológica a respeito de derivas

urbanas e uso de Diário de Campo ancorado em desenhos etnográficos. 

Partindo  das  discussões  realizadas nos  Capítulos  I  e  II,  o  Capítulo  III  se

estrutura  a  partir  da  unidade  entre  os  deslocamentos  teórico-metodológicos

construídos  e  o  conjunto  de  deslocamentos  espaciais  empreendidos  por  ruas,

esquinas,  becos  e  avenidas  nas  cidades  de  Goiânia  e  Aparecida  de  Goiânia.  

Optei por dividir este capítulo em duas partes: na primeira discuto três relatos

enográficos  do  meu Diário  de  Campo,  que  retratam o  conjunto  de  observações

realizadas  nos  pontos  de  prostituição  de  rua  no Setor  Leste  Universitário,  em
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Goiânia/GO,  e  na  região  conhecida  popularmente  como  “Setor  dos  Motéis”,

localizada no bairro Vila Brasília, no município de Aparecida de Goiânia/GO. 

Na segunda parte discuto mais detidamente o conjunto de interações junto a

Beth  Fernandes,  presidenta  da  Associação  de  Travestis,  Transexuais  e

Transgêneros de Goiás – ASTRAL/GO1 e recorro à análise de conteúdo para pensar

uma série de documentos disponibilizados pela ativista goiana. Conforme veremos,

tais documentos consistem em atas que retratam uma série de reuniões voltadas à

discussão dos pontos de prostituição de rua de pessoas travestis existentes no Setor

dos Funcionários e no Setor Central, em Goiânia, entre os anos de 2005 e 2011. As

discussões retratadas nesses documentos culminaram na remoção das profissionais

dos pontos de prostituição de rua dos bairros acima citados e sua posterior alocação

nos pontos que compõem a região conhecida por “Setor dos Motéis”, em Aparecida

de Goiânia. 

Por fim, o Capítulo IV reúne o conjunto de desenhos etnográficos utilizados

nesta dissertação. Cabe ressaltar que o uso desta estratégia não esteve presente na

produção do meu projeto,2 aflorando pouco a pouco na medida em que me situava

nas linhas deste trabalho e buscava me re-conectar em um período conturbado e

difícil.  Partindo  das  anotações  realizadas  em  meu  Diário  de  Campo  e  das

observações realizadas, realizei decalques das deambulações realizadas, situações

vivenciadas e sujeitos com quem travei contato. 

 Os  tons  quentes,  saturados  de  vermelho  e  roxo;  os  traços  delimitados,

pontiagudos e angulosos talvez representem o modo com que as derivas urbanas

afetaram  minhas  percepções  em  campo,  colocando  em  jogo,  de  forma

concomitante, o conjunto de prismas construídos sobre corpo, desejo e prostituição

neste trabalho, afinal, “la visualidad y el performance son los elementos constitutivos

de la ética de la prostitución feminina” (NIETO OLIVAR, 2007. p.7).

Finalmente, é importante ressaltar que encruzilhadas, percalços e conflitos

foram  noções  fortemente  presentes  ao  longo  da  minha  trajetória  no  Mestrado

acadêmico em Sociologia, e que me ajudaram a tecer o conjunto de reflexões que

se  entrelaçam,  entrecruzam-se  e  tentam  se  fazer  coerentes  textualmente  nesta

dissertação. 

1. Ao longo da dissertação trarei maiores informações sobre a Associação. 

2.  O projeto  foi  submetido e aprovado no Comitê  de Ética em Pesquisa (CEP)  da Universidade
Federal de Goiás (UFG). O parecer do CEP pode conferido no Anexo I, nesta dissertação.
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Os  caminhos  percorridos  em  minha  pesquisa,  neste  sentido,  foram

constantemente entrecortados pelas profícuas discussões realizadas nas disciplinas

cursadas  na  pós-graduação,  pelos  importantes  deslocamentos  produzidos  em

grupos  de  estudo  e  pesquisa,  e  pelos  diálogos  efervescentes  na  sede  da

ASTRAL/GO.

O  conjunto  das  reflexões  aqui  realizadas  também  foram  fortemente

influenciadas pelos contatos travados junto às travestis profissionais do sexo, nos

pontos  de  prostituição  em Goiânia;  pelas  conversas  mediadas  por  cafezinhos  e

cervejas junto a amigas/os e colegas, e ainda pelas sessões de orientação coletiva e

leituras atentas realizadas por colegas e por meu orientador. 

A escrita monográfica, neste sentido, apesar de solitariamente redigida, foi

produzida em  conjunto,  adquirindo quiçá, um forte caráter polifônico (CLIFFORD,

2002).  Procurei  aqui  construir  uma  série  de  diálogos  junto  a  um  conjunto

diversificado de teorias e interlocutoras/es e, em meio a tantas vozes, construir um

relato  coeso  e  logicamente  delineado,  a  partir  do  ponto  de  vista  de  um  jovem

pesquisador, atravessado por tantas curvas e tortuosidades quanto o trabalho ora

escrito.

Ilustração 1. Encruzilhadas. 

Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e 
caneta esferográfica preta. 
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Ilustração 2. Das orientações. 

Fonte: diário de campo do autor. 2020. 
Aquarela e caneta esferográfica preta. 
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Fonte: obra do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Ilustração 3. Juntando peças. 
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CAPÍTULO I. Considerações Iniciais Sobre Travestilidades, Prostituição De Rua

E Territorialidades Urbanas

[...]  a lei  dominante ameaçava com problemas,  ameaçava até nos

colocar  em apuros,  para  evitar  que tivéssemos problemas.  Assim,

concluí  que  problemas  são  inevitáveis  e  nossa  incumbência  é

descobrir a melhor maneira de criá-los, a melhor maneira de tê-los

(BUTLER, 2017. p. 7).

Acredito  que o  fio  condutor  do  primeiro  capítulo  desta  dissertação seja  a

noção de problema. Problema, em uma primeira acepção, enquanto um conjunto de

percalços,  sinuosidades,  encruzilhadas  e  até  mesmo  conflitos  que  estiveram

presentes ao longo da minha trajetória no mestrado acadêmico em Sociologia, mas

também  enquanto  um  caminho  incontornável  para  quem  navega  em  pesquisas

voltadas ao estudo das temáticas de gênero, sexualidade e prostituição.

Neste sentido, minhas reflexões neste primeiro recorte da dissertação incidem

sobre  a  constelação  de  problemas  que  orientaram  a  escrita  do  meu  trabalho,

partindo  de  questões  teórico-conceituais  iniciais  sobre  gênero,  travestilidades,

prostituição  e  territorialidades,  até  minha  inserção  em  campo,  considerando  o

conjunto de marcadores sociais  que constituem o autor  das linhas que seguem.

Adicionalmente,  discutirei  ao  longo  do  primeiro  capítulo,  a  hipótese,  objetivos  e

justificativas  que  orientaram  a  escrita  deste  trabalho.  O  método  e  as  técnicas

empregadas ganharão maior destaque no segundo capítulo,  considerando minha

entrada em campo mediante o exercício da etnografia.

Desta forma, e primando por uma exposição organizada das ideias, optei por

dividir este capítulo duas sessões. Na primeira seção denominada “I. Nas tramas da

pele,  da carne e da palava – sujeitos em perspectiva”,  realizo um levantamento

bibliográfico sobre as principais produções científicas sobre prostituição de pessoas

travestis,  no  âmbito  das  Ciências  Sociais  brasileiras,  evidenciando  os  principais

achados, mudanças conceituais ao longo da última década, construindo assim as

lentes pelas quais analiso os dados produzidos em campo.

Em um segundo momento, na seção denominada “II. Nas encruzilhadas do

prazer e do perigo – campo e questionamentos”, realizo uma discussão sintética

sobre  o  meu campo e  construo  o  conjunto  de  questionamentos  que  orientaram

minha escrita.  Introdutoriamente,  parto  do seguinte problema:  De que maneira a

prostituição  de  rua  de  pessoas  travestis,  aqui  compreendida  como  um  ramo
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densamente moralizado e estigmatizado do mercado sexual,  permite vislumbrar a

produção de territorialidades e fronteiras na cidade de Goiânia? 
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I. Nas Tramas Da Pele, Da Carne E Da Palavra – Sujeitos Em Perspectiva

Literatura do corpo

Picumã,

Cílios de garota,

prótese, eu quero prótese,

neca,

Pirelli,

edi,

e unha de boneca.

Corpo de pajubá,

travestilidade comunica

travestilidade comunista.

(ELOAH, 2017. p. 49).

O poema acima faz parte de uma antologia que reúne poemas e produções

artísticas  produzidas  por  pessoas  transgêneras,  travestis  e  não-binárias

participantes do Cursinho Popular Transformação,3 na cidade de São Paulo. Travei

contato  com a  obra  no início  de  minhas  pesquisas no Mestrado  acadêmico  em

Sociologia,  pela  Universidade  Federal  de  Goiás  e  tão  logo  passei  a  atuar  mais

organicamente como educante voluntário no Coletivo de Educação Popular Prepara

Trans,4 na cidade de Goiânia – Goiás. 

3. O Cursinho Popular Transformação, localizado na cidade de São Paulo, é uma iniciativa voluntária
e gratuita que desde 2015,  trabalha junto a dissidências sexuais e de gênero na aprovação em
processos seletivos para ingresso no Ensino Superior.  Adicionalmente,  o Cursinho também é um
importante  espaço  de  acolhimento,  partilha,  troca  de  saberes  e  luta  pelo  direito  à  diversidade,
sociabilidade  segura  e  a  uma  educação  gratuita  e  de  qualidade  às  pessoas  trans.  Maiores
informações  sobre  o  Cursinho  podem  ser  obtidas  em  sua  página  no  Facebook:
https://www.facebook.com/pg/CursinhoPopularTransformacao/about/ref=page_internal.  Acesso  em:
10 fev. 2020.

4.  O Coletivo de Educação Popular Prepara Trans é um projeto de Extensão e Cultura,  sediado na
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, que realiza ações de educação popular
voltada às pessoas travestis, transexuais  e transgêneras,  estando aberto a  outras identidades de
gênero e orientações sexuais e pessoas de baixa renda. Além da preparação para o Exame Nacional
do  Ensino  Médio  (ENEM),  vestibulares  e  Exame Nacional  para  Certificação  de  Competência  de
Jovens e Adultos (ENCCEJA),  o Coletivo também  realiza ações de conscientização,  organização
política e formação sobre opressões, violências, preconceitos e direitos humanos por meio de rodas
de conversa, palestras, cursos, preparação de material didático, entre outros. Para mais informações
sobre o Coletivo, recomendo a leitura dos trabalhos de CAMPOS e PEREIRA, 2018 e CHAMELET et.
al, 2016.
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O livro guardado na estante do Prepara, que reunia outras obras literárias,

publicações acadêmicas, além de materiais didático-pedagógicos, continha em suas

folhas  de  rosto  duas  dedicatórias  assinadas,  respectivamente,  pela  escritora  e

doutora em Literatura, Amara Moira e pela cantora e performer paulistana Linn da

Quebrada.

Compreendi aquelas duas dedicatórias iniciais como um convite. Um convite

“Da Quebrada à luta, ao amor e à resistência”, como também um convite à reflexão,

à entrega e à “perda de si” nas encruzilhadas da “língua afiada” do pajubá, a partir

de Amara Moira.

Durante  algumas  semanas  estive  navegando  por  entre  traços,  versos  e

prosas da obra, que retratavam um pouco daquilo vivenciado pelas pessoas trans

participantes  do  cursinho  paulistano.  Ensaiavam-se  discussões  sobre  roteiros  e

trajetórias de vida, (des)encontros perante a família e relacionamentos afetivos, além

das  dificuldades  em  acessar  sistemas  educativos  formais,  aparelhos  jurídicos,

instituições médicas e postos de trabalho em condições dignas. 

O poema de Ika Eloah,  neste sentido, nos convida a dar mais um passo,

negritando outras formas de se vivenciar o corpo e a identidade, para além das

trajetórias  binárias  que  traçam  as  rotas  da  cisnormatividade5 na  história  das

sociedades modernas ocidentais.

Considerando os objetivos desta dissertação, creio que a Literatura do Corpo

de  Eloah  permite  a  realização  de  viagens  e  conexões  junto  a  um  conjunto  de

reflexões  produzidas  no  campo  da  teoria  social,  especialmente  nos  estudos

socioantropológicos  sobre  gênero,  expandindo  assim algumas concepções sobre

travestilidades,  prostituição  e  territórios  e  compreendendo,  por  fim,  com  quem

estabeleço dialogo neste trabalho. 

1.1. Enfoques Sobre Prostituição De Pessoas Travestis No Brasil

As Ciências Sociais brasileiras e, em especial, a Antropologia e a Sociologia,

têm produzido importantes trabalhos desde pelo menos a década de 60, abordando

as  temáticas  de  gênero,  sexualidade  e  suas  múltiplas  intersecções.  Marcos

5. Podemos  compreender  a  cisnormatividade  como  um conjunto  de  expectativas  binárias  sobre
corpos  e  identidades,  via  atribuição  arbitrária  de um gênero  através de um sexo  arbitrariamente
descrito (BONASSI, 2017). Trarei maiores detalhes sobre o presente conceito no segundo capítulo
desta dissertação.
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Benedetti  (2005)  pontua  que  a  adoção  do  conceito  de  gênero6 por  parte  do

movimento feminista e pelos centros universitários brasileiros, foi fundamental para a

expansão  de  pesquisas  e  perspectivas  teóricas  voltadas  ao  estudo  de

homossexualidades,  lesbianidades  e  experiências  corporais  identitárias  não

circunscritas  à  cisgeneridade.  Benedetti  observa  adicionalmente  que  apenas  na

década de 1990 foram publicados os primeiros trabalhos no âmbito das Ciências

Sociais voltados especificamente ao estudo de pessoas travestis no Brasil.

De Hélio Silva (1993), passando por Neusa de Oliveira (1994), à etnografia

produzida  por  Don  Kulick  (1998),  junto  às  profissionais  do  sexo  na  cidade  de

Salvador, múltiplos enfoques têm sido construídos sobre o “universo trans” no país

(BENEDETTI, 2005).

Mais  recentemente,  é  possível  destacar  importantes  trabalhos  produzidos,

sobretudo na Antropologia, sobre travestilidades e transexualidades, a exemplo da

dissertação escrita por Marcos Benedetti (2005), que se debruçou sobre as práticas

sociais  de  construção  do  gênero  e  transformação  corporais  realizadas  pelas

travestis profissionais do sexo em Porto Alegre. O autor argumenta que a construção

do corpo e do gênero das travestis estão determinados, em grande medida, pelas

lógicas de gênero próprias ao grupo do qual fazem parte. 

Benedetti  (2005) pontua que o espaço da prostituição é um dos principais

lugares para a construção e aprendizado do feminino entre as travestis com quem

realizou seu trabalho. É na pista (termo êmico que designa o espaço no qual atuam

as  profissionais)  que  as  monas (outro  termo  êmico  utilizado  entre  as  travestis)

apreendem  um  conjunto  de  gramáticas,  via  aprendizado  de  métodos  para

transformação  corporal  (uso  de  silicone  e  hormônios),  segredos  da  montagem

(termo utilizado para configurar o processo de construção de uma figura com traços

femininos), formas legítimas e ilegítimas de sedução de um cliente e interiorização

de uma comunicação específica, o pajubá,7 oriunda da linguagem iorubá.

Na esteira dos estudos sobre prostituição e travestilidade, a antropóloga e

cientista  social  Larissa  Pelúcio  (2007)  realizou  um  estudo  etnográfico  junto  às

profissionais do sexo nas cidades de São Paulo e Campinas, investigando o modo

com que o discurso oficial do modelo preventivo para IST/Aids circula entre pessoas

trans que atuam na prostituição. A autora questionou os significados de adoecimento

6. Para uma análise da história do conceito de gênero, recomendo a leitura de PISCITELLI, 2009.

7. Para mais detalhes sobre o pajubá, recomendo da leitura da dissertação de Gabriela Costa Araújo:
“(Re)encontrando o diálogo de bonecas: o bajubá em uma perspectiva antropológica” (2018).
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e sofrimento  junto  ao grupo pesquisado,  bem como o conjunto  de cuidados em

relação ao corpo, cultivados pelas travestis. 

Conforme elucida a pesquisadora, entre a “pista” e o posto de saúde na qual

as profissionais realizam testagens e aderem às políticas de prevenção, as travestis

realizam  travessias  que  não  cumprem  as  expectativas  construídas  pelos

profissionais de saúde e agentes do projeto paulistano Tudo de Bom!8. Encontra-se

em jogo, ao contrário, o exercício do cuidado e formas de tratamento construídas

pelo grupo, considerando o conjunto de códigos por elas compartilhados (PELÚCIO,

2007).

Larissa  Pelúcio  observa  que  a  travestilidade  não  é  problema  de  saúde

pública, contudo, frente a epidemia da aids, passa a ser tratadas enquanto tal. Ao se

tornarem SUSjeitas do e ao Sistema Único de Saúde, as travestis passam a sofrer

um processo de SIDAdanização, em outras palavras,

No que se refere às demandas das travestis em relação à saúde, o

que pude observar é que são distintas daquilo que o sistema público

de saúde lhes oferece.  Ao não reconhecer  o desejo  das travestis

como  algo  ponderável,  o  projeto  de  cidadanização  do  modelo

preventivo  se  esvai:  sai  o  “c”  e  entra  o  ‘s”.  “SIDAdanizadas”,  as

travestis precisam abdicar de uma  cultura própria,  sem terem uma

contrapartida que faça suas vidas mais habitáveis (PELÚCIO, 2007.

p.151). 

Está  em  jogo,  por  extensão,  uma  política  construída  sob  bases

universalizantes que, por mais desejosa que seja em lidar com dinâmicas globais,

recombinando-as com particularidades locais,  acaba por interpretar  a diversidade

como  um  marcador  puramente  descritivo,  esvaziando  sua  base  teórica-

epistemológica e produzindo políticas calcadas na diferença (PELÚCIO, 2007). 

Neste  sentido,  uma  “cidadanização  perversa”  passa  a  ser  produzida,  na

medida em que as políticas de prevenção ao HIV não vislumbram que os problemas

que afetam as travestis que exercem o trabalho sexual, não são atravessados pelo

estigma e não a aids de modo central: 

8. O “Projeto Tudo de Bom!” faz parte da agência pública de DST/Aids da cidade de São Paul (atual
IST/Aids),  vinculada a Secretaria  Municipal  de Saúde. Possui  como público-alvo trabalhadoras/es
sexuais  que  atuam  na  capital  paulista,  valendo-se  da  “educação  entre  pares”  como  recurso
metodológico de prevenção. Para além do atrelamento das profissionais  aos postos de saúde, o
projeto  possui  como princípios:  i.  Informar;  ii.  orientar  e  iii.  levar  o  discurso preventivo oficial  da
agência pública de DST/Aids às profissionais do sexo. Para mais detalhes, Cf. PELÚCIO, 2007.
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[…] o que as coloca em permanente “risco” não é uma doença que

pode levar até dez anos para se manifestar, mas a dor do estigma

que  as  expulsa  de  casa,  fecha  a  porta  da  escola  e,

consequentemente,  restringe  as  possibilidades  no  mercado  de

trabalho (PELÚCIO, 2007. p. 150). 

Pensando  a  noção  de  estigma,  é  importante  ressaltar  a  dissertação  de

Rogério Silva (2006), primeiro trabalho a abordar o tema da prostituição no Estado

de  Goiás.  O  sociólogo  realizou  um mapeamento  dos  pontos  de  prostituição  de

mulheres cisgêneras, travestis e michês na capital do estado e observou que, ao

contrário  de  outras  ocupações  que  ao  demarcarem  um  papel  para  o  indivíduo

deixam  margem  para  outras  construções  identitárias,  a  prostituição  adquire  um

caráter totalizante, exercendo grande peso em praticamente todas as áreas da vida

do sujeito:

Ao refletir sobre o modo como a identidade da mulher profissional do

sexo está relacionada a outras esferas da vida social, como a família,

constata-se  que  essa  mulher  se  empenha  constantemente  em

manipular  ou  acobertar  a  sua  identidade  de  profissional  do  sexo,

vista por ela como uma identidade deteriorada, para não contaminar

ou prejudicar o desempenho de outros papéis sociais como os de

mãe, filha ou esposa (SILVA, 2006. p. 124 – 125).

Para  além da  presente  questão,  o  pesquisador  realizou  observações  nos

pontos de prostituição feminina em uma região da cidade de Goiânia denominada

Dergo,  questionando  as  percepções  das  trabalhadoras  sobre  o  corpo  e  a  sua

profissão. Partindo do pressuposto de que tais entendimentos não são homogêneos,

Rogério pondera que em seus aspectos instrumentais (“a que o corpo se presta?”) e

expressivos (“o que o corpo expressa?”), tal superfície é atravessada por vetores

religiosos,  familiares,  ocupacionais,  de  classe  e  por  diversos  outros  marcadores

sociais da diferença (SILVA, 2006).

 Considerando  as  concepções  nutridas  pelas  profissionais  que  atuam  no

Dergo, o autor aponta que para além da sexualização e erotização das formas e

gestos, algo presente nas representações sociais acerca do mercado sexual, suas

interlocutoras  apontaram  outras  dimensões  em  relação  ao  uso  das  técnicas

corporais. 

O que pude detectar nas entrevistas é que há intencionalidade em

dissociar o corpo do prazer. Essa dissociação se dá no processo de
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aprendizagem do ofício. As profissionais dizem que, na maioria das

vezes,  quando  estão  com  o  cliente,  seu  único  objetivo  é

proporcionar-lhes  prazer  mecanicamente.  […].  Há,  por  parte  das

mulheres, uma ideia de separação entre corpo, sentimento e prazer,

elementos que,  na concepção do amor romântico,  não podem ser

dissociados (SILVA, 2006. p. 107).

Torna-se possível pensar,  a partir  do relato de Rogério Silva (2006) que o

corpo, os desejos e o conjunto de técnicas atreladas às presentes dimensões, são

constantemente  ressignificados  na  pista.  As  próprias  identificações  mobilizadas

pelas profissionais do sexo não podem ser pensadas de forma unânime, devendo

ser  compreendidas  de  forma  relacional.  As  diferenciações  entre  “prostitutas”  e

“garotas  de  programa”,  por  exemplo,  indicam  a  existência  de  sistemas

classificatórios  que  hierarquizam  identificações  e  estabelecem  o  domínio  da

diferença: 

[…] Entretanto quando lhe perguntei se há diferença entre garota de

programa e prostituta e com qual termos ela se identificava, ela diz

“garota  de  programa”,  atribuindo  ao  termo  “prostituta”  um  valor

negativo,  que  envolve uma conduta  e  uma postura  reprovável  da

mulher (SILVA, 2006. p. 120).

Ao longo dos anos 2010, outras importantes contribuições se somaram ao

estudo de travestilidades e prostituição no Brasil. Rafael dos Santos (2015) produziu

um  trabalho  denso  junto  às  travestis  profissionais  do  sexo  em  Campos  dos

Goytacazes, município localizado no interior do Estado do Rio de Janeiro, refletindo

sobre o conjunto de identificações mobilizadas pelas trabalhadoras sexuais.

O  autor  é  cauteloso  em  estabelecer  uma  definição  fechada  para  pensar

travestilidade, optando por acompanhar as formas pelas quais suas interlocutoras

constroem seu gênero, vislumbrando a prostituição como uma dimensão importante

neste  processo.  “[…]  a  travestilidade  desponta  enquanto  um  fenômeno  plural  e

amplamente  diverso,  não  muito  diferente  das  formas  de  masculinidade  e

feminilidades presentes na sociedade.” (SANTOS, 2015. p. 24).

Em sua tese de doutorado, Tiago Duque (2017) possui reflexões próximas as

de  Rafael  Santos.  O  pesquisador  buscou  questionar  o  modo  com  que  as

experiências de “passar por homem e/ou mulher” podem ser reconhecidas como

parte de performances contemporâneas que circunscrevem normas e convenções

daquilo reconhecido binariamente por “homem” e “mulher”. 
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Talvez o questionamento feito por Rafael dos Santos no título de seu trabalho

– “As aparências enganam?” - nos leve a refletir mais profundamente junto a Tiago

Duque  sobre  o  modo  com  que  as  identificações  de  gênero  mobilizadas  pelas

pessoas trans na cidade de Campinas (SP), com quem realizou seu estudo, são

marcadas pela  fluidez,  colocando em suspensão a  própria  noção de identidade,

enquanto um campo fixo e ontologicamente regulado.

É possível notar, a partir desse rápida excursão bibliográfica sobre o tema,

que  a  produção  brasileira  no  âmbito  das  Ciências  Sociais  sobre  travestilidades,

transexualidades e prostituição têm sido prolífica desde pelo menos a década de 60.

Contudo,  é  possível  apontar  diferenças  entre  os  trabalhos  clássicos  publicados

sobre o tema e as pesquisas realizadas nos últimos 10 anos no Brasil?

1.1.1. Trilhando referências: uma rápida discussão sobre o estado da arte

Amaral et al. (2014) observaram que o interesse acadêmico em pesquisas

relacionadas  às  dissidências  sexuais  e  de  gênero  têm  se  renovado  no  Brasil,

especialmente  nos  anos  2000,  considerando  trabalhos  voltados  às  modificações

corporais, trabalho, educação, relações amorosas e militância de pessoas travestis,

transexuais e transgêneras. No levantamento realizado, pontua-se que para além do

volume crescente de publicações científicas, torna-se notável uma mudança gradual

na terminologia utilizada para se referir às pessoas trans.

Se até 2004, grande parte das publicações referiam-se às pessoas trans a

partir dos marcadores “travestismo”, “transvestismo” e “transgêneros”, entre os anos

2005 e 2007, os marcadores “travestilidades” e “transexualidades” ganharam maior

notoriedade,  considerando  de  forma  paralela,  a  visibilidade  alcançada  pelo

movimento trans brasileiro ao longo das últimas décadas (AMARAL et al, 2014).9    

Seguindo os passos de Amaral et al (2014), centrei esforços na realização de

um levantamento bibliográfico no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação

de  Aperfeiçoamento  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES),  tendo  como  foco  a

9.  Em um artigo recentemente publicado,  Monteiro  et  al  (2019) apontam a recorrência  com que
revistas  científicas,  especialmente  no  campo  das  Ciências  da  Saúde,  adotam  Descritores  em
Ciências da Saúde (DeCS) patologizadores,  à revelia das demandas e pautas encampadas pelo
movimento  trans  contemporâneo,  utilizando  enquanto  palavras-chaves  em artigos  científicos,  os
termos “transexualismo” e  “travestismo”.  Nesta publicação,  é feita  a demanda de que os termos
“travestilidades”, “transexualidades”, “homens trans”, “mulheres trans”, “travestis” e “pessoas trans”
sejam utilizados como descritores exatos, frente a supressão daqueles de colorações patologizadoras
nos DeCS.
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produção brasileira sobre prostituição de pessoas travestis, ao longo dos últimos dez

anos (2008 – 2018). 

Adotando  o  descritor  “prostituição  travesti”,  realizei  um  levantamento

quantitativo  de  dissertações  e  teses  defendidas  em  três  grandes  áreas  de

concentração: “Ciências Humanas”, “Ciências Sociais Aplicadas” e “Multidisciplinar”,

considerando a quantidade de trabalhos defendidos, sua distribuição por Mestrados

e Doutorados acadêmicos, bem como as Regiões Brasileiras nas quais as defesas

se concentraram. 

É importante ressaltar  que neste levantamento não levei  em consideração

trabalhos voltados ao estudo de prostituição de pessoas travestis nas grandes áreas

de  “Ciências  da  Saúde”  e  “Letras”,  considerando  o  problema  que  orienta  esta

dissertação e seus objetivos. Foram descartados trabalhos cujo tema da prostituição

travesti é secundário e/ou acessório. A relação dos trabalhos levantados encontram-

se no  Apêndice I desta dissertação, estando agrupados por tipo  (Dissertações e

Teses) e por ano de defesa (2008 – 2018).

O levantamento foi realizado ao longo do segundo semestre do ano de 2019,

neste sentido, novos resultados podem ser encontrados em pesquisas realizadas

sob os presentes parâmetros. Adicionalmente, lancei mão da leitura de Resumos,

Palavras-chave, Introdução e Referências Bibliográficas, além da leitura integral de

trabalhos adequados aos objetivos desta dissertação. Descrevo abaixo o resultado

do levantamento por meio do Gráfico 1 e das Tabelas 1, 2 e 3: 
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Gráfico 1 – Levantamento quantitativo de dissertações e teses defendidas nas áreas de

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinar (2008 a 2018).

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Conforme notabilizamos no Gráfico 1, ao todo foram contabilizados vinte e

nove (29)  resultados,  sendo vinte  e  sete  (27)  dissertações  e  duas (2)  teses  de

doutorado. O  Gráfico 1 retrata um salto nas defesas de dissertações a partir  de

2014, mediante um período estável de defesas entre os anos de 2008 e 2010 e

queda entre os anos de 2011 e 2013. Entre os anos de 2008 e 2018, cerca de 3

dissertações foram defendidas em média  nos Programas de Pós-Graduação.  As

defesas de teses, por sua vez, mantiveram-se relativamente estáveis, tendo em vista

a defesa de dois trabalhos no período, respectivamente nos anos de 2011 e 2014. 

Torna-se  possível  supor  que  o  crescimento  no  número  de  trabalhos

defendidos em Programas de Pós-Graduação no Brasil  sobre  a  temática,  esteja

vinculado, em grande medida, à expansão e relevância do movimento de pessoas

trans10 (JESUS e ALVES, 2012; CARVALHO, 2015; PODESTÀ, 2018)

As  Tabelas  1 e  2 quantificam,  respectivamente,  as  dissertações  e  teses

defendidas em Mestrados e Doutorados Acadêmicos ao longo da última década; a

Tabela 3 quantifica as defesas de teses e dissertações nas cinco grandes Regiões

brasileiras entre os anos de 2008 e 2018: 

10. O presente tema será explorado nas próximas seções. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1

2

3

4

5

6

dissertações

teses

Período

Q
u

a
n

tid
a

d
e



32

Tabela 1 – Levantamento quantitativo de dissertações defendidas nas áreas de
Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinar por Mestrado

Acadêmico (2008 – 2018). 
Mestrado Quantidade

Mestrado em Geografia 5
Mestrado em Antropologia Social 4

Mestrado em Serviço Social 3

Mestrado em História 2
Mestrado em Estudos de Cultura e Território 1

Mestrado em Psicologia 1
Mestrado em Educação 1

Mestrado em Relações Internacionais 1
Mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia 1

Mestrado em Comunicação, Linguagens e Cultura 1
Mestrado em Ciências Sociais 1

Mestrado em Desenvolvimento Comunitário 1
Mestrado em Educação em Ciências: Química Saúde e Vida 1

Mestrado em Sociologia Política 1
Mestrado em Sociologia e Direito 1

Mestrado em Artes 1
Mestrado Interdisciplinar em Linguística Aplicada 1

TOTAL 27
Fonte: elaborada pelo autor. 2020.

Tabela 2 – Levantamento quantitativo de teses defendidas nas áreas de Ciências
Sociais, Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinar por Doutorado Acadêmico

 (2008 – 2018)
Doutorado Quantidade

Doutorado em Sociologia 1
Doutorado em Geografia 1

TOTAL 2
Fonte: elaborada pelo autor. 2020.

Tabela 3 – Levantamento quantitativo de dissertações e teses defendidas nas
áreas de Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinar por

Região Brasileira (2008 – 2018)
Região Quantidade
Sudeste 12

Sul 6
Nordeste 4

Norte 4
Centro-Oeste 3

TOTAL 29
Fonte: elaborada pelo autor. 2020.

Em termos percentuais, é possível notar a partir da Tabela 3 que a Região

Sudeste concentra a maioria das produções sobre o tema (41,4%), seguida pela

Região  Sul  (20,7%),  Nordeste  (13,8%),  Norte  (13,8%)  e  Centro-Oeste  (10,3%).
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Apesar da pulverização de trabalhos em Programas de Pós-Graduação do Centro-

oeste,  Norte  e  Nordeste  do  Brasil,  os  Programas  das  regiões  Sul  e  Sudeste

continuam a produzir grande parte das interpretações sobre a presente temática.

No que se refere às dissertações e teses defendidas, é interessante notar o

interesse da Geografia nos debates voltados à prostituição travesti. De discussões

conduzidas em diálogo com o campo dos estudos históricos  (BARNAT, 2018) à

instrumentalização do conceito de território (OLIVEIRA, 2010; NASCIMENTO, 2015;

PALMEIRA,  2016;  ORNAT,  2008  e  ORNAT,  2011),  as  pesquisas  no  âmbito  na

Geografia têm sido prolíficas ao longo dos últimos anos. 

Para além da difusão das categorias “travesti”  e “transexual”  em todos os

trabalhos levantados, é importante ressaltar a emergência de “produções de dentro”,

em  outras  palavras,  trabalhos  produzidos  por  travestis  e  pessoas  transexuais,

atuantes ou não na prostituição (ZANELA, 2018; BARROS, 2018). Adicionalmente,

trabalhos  acadêmicos  de  pessoas  trans  e/ou  profissionais  do  sexo  também têm

ganhado  espaço  nas  referências  bibliográficas  consultadas,  impactando  teórico-

metodologicamente os trabalhos defendidos a respeito da temática (MEIRA, 2015;

DUARTE,  2017;  FERREIRA,  2017;  ZANELA,  2018;  BARROS,  2018;  NOLASCO,

2018 e SOBRINHO, 2018). 

Para além do rito básico para a condução de uma pesquisa, o levantamento

bibliográfico  aqui  realizado,  possibilitou  uma  revisão  crítica  das  produções

acadêmicas  sobre  prostituição  travesti  no  Brasil.  Para  além  das  contribuições

teórico-conceituais para a escrita desta dissertação, tal levantamento notabilizou a

necessidade  de  realização  de  novas  pesquisas  sobre  a  temática,  sob  uma

perspectiva sociológica, no Centro-Oeste. 

Feita esta contextualização, é possível avançar, melhor delineando os sujeitos

com quem estabeleço diálogo neste trabalho e delimitando o campo no qual realizei

minhas observações. 

1.2.  Sujeitos  Em  Perspectiva  –  Refletindo  Sobre  Corpo,  Gênero  E  Trânsitos
Identitários

Para iniciar esta seção trago um fragmento do meu Diário de Campo, que

retrata  meu  primeiro  contato  junto  às  pessoas  trans  profissionais  do  sexo  em

Goiânia. Este contato foi  realizado junto às/aos acadêmicas/os de um Núcleo de

estudos  e  pesquisa,  da  Faculdade  de  Enfermagem da  Universidade  Federal  de
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Goiás, sob a tutela de ativista LGBT Danilo Santos11 que abriu caminho para que a

visita do Núcleo fosse realizada. 

Nesta  visita,  acessamos  uma  casa  localizada  no  bairro  São  Francisco,

localizado na região Oeste da capital do Estado, na qual hospedavam-se pessoas

trans profissionais do sexo, vindas de cidades do interior do Estado de Goiás e de

outras unidades federativas. 

A equipe do Núcleo só pode acessar o espaço e realizar o trabalho de coleta

de amostras  de sangue,  condução de entrevistas,  prevenção e  diálogo junto  às

profissionais por intermédio do ativista. Acompanhei ao longo da manhã o trabalho

do  grupo,  buscando  melhor  construir  as  questões  orientadoras  da  minha

dissertação. 

“Diário  de  Campo –  06/11/2018  –  09h00  –  12h00min  –  Campo junto  ao  Núcleo  de

Estudos e Pesquisa da UFG – Bairro São Francisco – Goiânia/GO.

Pude observar a retirada de amostras de sangue e realização de entrevistas junto ao

pesquisador Michel. Michel era natural de Minas Gerais e se reconhecia como um homem

gay, cisgênero e branco, residindo em Goiânia a fim de conduzir sua pesquisa junto a Homens

Que  Fazem  Sexo  com  Homens  (HSH),  via  aplicativos  de  encontros.  Era  extremamente

simpático e comunicativo, sempre solícito em responder minhas dúvidas sobre o projeto e

ações  realizadas  pelo  grupo.  Enquanto  membro de um projeto  guarda-chuva que  versava

sobre IST’s, ‘comportamento de risco’ e vulnerabilidades de mulheres transgêneras em Goiás,

conduziu alguns questionários junto às profissionais do sexo, após a coleta de material para

testagem de IST’s, realizada pelas colegas integrantes do Núcleo.

Acompanhei o pesquisador durante a aplicação do questionário junto às profissionais

do  sexo  e  algumas  questões  interessantes  surgiram dessa  observação.  Michel  conduziu  a

entrevista através de um questionário de múltipla escolha, que abarcava desde informações

sociodemográficas  a  exemplo  de  nome  social,  idade,  raça,  sexualidade,  gênero,  renda  e

origem, até o número de parceiros das profissionais do sexo, práticas de prevenção, acesso ao

Sistema Único de Saúde (SUS) e periodicidade das testagens. Uma questão em especial me

chamou a atenção durante a entrevista: “Identidade de gênero”.

Duas  entrevistadas  se  identificaram  como  travestis  quando  questionadas  pelo

pesquisador.  A pergunta  dispunha  de  cinco  alternativas:  ‘Mulher  transexual’,  ‘Travesti’,

‘Pessoa Não-binária’, ‘DragQueen’ e ‘Crossdresser’. Me causou um certo estranhamento ao

11. Devido a protocolos de ética na pesquisa, optei por não citar nominalmente o nome do Núcleo e
tampouco do ativista que proporcionou a entrada à casa na qual as profissionais encontravam-se,
optando por utilizar um nome fictício para nomear este último.
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ver  as  duas  últimas  opções  como  ‘Identidade  de  Gênero’,  o  que  também  proporcionou

dúvidas em algumas entrevistadas que não sabiam o que era uma pessoa ‘Crossdresser’.

- Eu não posso falar pra vocês o que é uma pessoa Crossdresser. Você deve escolher a

opção…

Após marcar a opção escolhida pelas entrevistadas, Michel procurou ‘esclarecer’ as

principais  diferenças  entre  as  identidades  constantes  no  questionário.  De  forma  sucinta,

elucidou que uma ‘Mulher Transexual’ deseja realizar uma transição de gênero porque não se

reconhece como homem e sim como mulher. A ‘Travesti’, por sua vez, seria aquela ‘da noite’,

que se veste  como mulher,  mas que não vive dessa forma durante o dia.  A ‘Pessoa não-

binária’ não se reconheceria nem como homem e tampouco como mulher, ao passo que a

‘DragQueen’ e a ‘Crossdresser’ seriam aquelas que utilizam roupas femininas, maquiagens e

atuam em shows e festas.

Após a rápida explicação,  Michel dirigiu-se a  primeira entrevistada,  Ametista uma

jovem negra,  cabelos  pretos  longos  e  natural  do  Estado  do Mato  Grosso  e  disse  que  na

verdade  ela  era  uma  “mulher  transexual”.  Ela  pareceu  não  ver  nenhum  problema  nessa

designação  de  cores  diagnósticas,  encerrando  a  entrevista  pouco  depois.  A  segunda

entrevistada,  Garnet,  negra,  cabelos  cacheados  e  natural  do  Estado  do  Pará,  não  esteve

convencida quanto a designação igualmente conferida a ela por Michel. Não me contive e

entrei na conversa:

 - Amigo, um instante… Deixa eu fazer uma pergunta pra ela. Dirigindo-me à Garnet,

perguntei – Miga, você se reconhece como mulher?

- Humm, Não, não me vejo como mulher.

- Acho que neste caso, a alternativa ‘Travesti’ é a correta, Michel.

- Acho que não, Joab. Travesti não é uma identidade de gênero, elas só atuam durante

a noite, se vestem, usam maquiagem...

Quando tentei responder sua afirmação, Garnet nos interrompeu e disse que aquilo que

não importava, demonstrando uma certa contrariedade com o modo com que a questão estava

sendo conduzida. Nos desculpamos e resolvemos encerrar a discussão, dando continuidade ao

questionário”12

O relato extenso reproduzido acima nos instiga a pensar em um conjunto de

questões. Inicialmente, torna-se evidente a emergência de uma questão de ordem

conceitual,  considerando  as  diferenças  entre  as  identidades  constantes  no

questionário  utilizado  por  Michel.  “O que  é  uma pessoa  travesti?  Quais  são  as

diferenças em relação a uma pessoa transexual?” Para além destas questões de

12. Os nomes transcritos são fictícios. 
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cores cartesianas, um problema ainda mais delicado desponta: as relações entre

sujeitos e pesquisadores nas pesquisas por nós conduzidas.

Quando tentei intervir no diálogo entre Michel e Garnet, tornou-se claro que,

por  mais  que  meu  objetivo  fosse  o  de  legitimar  a  escolha  da  entrevistada,  a

discussão sobre a definição de sua identidade ainda estava sendo debatida por dois

pesquisadores cisgêneros, o que claramente provocou o mal estar na entrevistada. 

Pretendo  tecer  maiores  comentários  sobre  o  modo  com  que  conduzimos

nossas pesquisas no Capítulo  II,  no  qual  entrarei  nas minúcias  sobre  os  trajeto

etnográficos que orientaram este trabalho, bem como na necessidade de se refletir,

de modo radical, sobre o espaço por nós ocupado na condução de investigações

científicas.  Por  hora,  me  deterei  na  discussão  sobre  travestilidades,  melhor

delineando os sujeitos com quem travei contato nesta pesquisa.

1.2.1. Construindo perspectivas

Em sua dissertação, Rafael dos Santos (2015) nota que as diferenciações

entre  transexualidade  e  travestilidade  são  fortemente  atravessadas  por  vetores

Fonte: diário de campo do autor. 2020. 

Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Figura 4. Vocês estão me escutando?
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biomedicalizantes,  não  existindo  consenso  tácito  sobre  a  presente  questão.

Analisando  a  Classificação  Internacional  de  Doenças  (CID),  o  autor  levanta  a

hipótese de que tal diferenciação esteja ligada, em grande medida, ao modo com

que as pessoas trans se apropriam do discurso médico,13 uma vez que parte das

pessoas transexuais reivindicam o acesso ao sistema de saúde a fim de iniciar a

hormonização,  realizar  procedimentos  estéticos  ou  mesmo  realizar  cirurgias  de

redesignação genital. Procedimentos estes nem sempre são desejados por pessoas

que se identificam como travestis:

Em certa medida, pode-se pensar que as travestis são sancionadas

por  buscarem  a  não  classificação;  essa  vivência  no  trânsito

identitário  embaralha  a  lógica  social  dicotômica;  muito  embora  se

deva ter cuidado para não simplificar a travestilidade como um ato

social  revolucionário  de  rompimentos  com  todas  as  normas

estabelecidas (SANTOS, 2015. p. 50). 

 Jorge Leite Jr. (2008), em sua tese de doutorado, observa que é lugar-comum

pensar a travestilidade a partir  das ideias de perversão, parafilia,  criminalidade e

prostituição,  diferenciando-a,  por  conseguinte,  da  transexualidade,  reconhecida

como um trânsito “legítimo”, “verdadeiro” e crível a partir de um cânone científico

moderno e marcado pela binariedade de gênero. 

Marcos Benedetti (2005), por sua vez, pondera que embora o movimento de

pessoas transexuais seja cada vez mais expressivo no Brasil,  a transexualidade,

enquanto  categoria  produzida  no  bojo  das  ciências  médicas  e  psicológicas,  é

exógena à grande parte das pessoas travestis brasileiras, adequando-se em grande

medida  às  realidades  estadunidense  e  europeia.  Consoante  às  observações

realizadas por Rafael dos Santos (2015), o autor observa que uma distinção possível

entre pessoas travestis e transexuais esteja vinculada ao domínio de uma linguagem

biomédica e acesso desigual aos sistemas de saúde, o que introduz uma dimensão

de classe na presente diferenciação.

Larissa  Pelúcio  (2007),  por  sua vez,  procura  demonstrar  o  quão borradas

sãos tais categorias. A autora pontua que cada travesti profissional do sexo vivencia

a  produção  corporal  de  modo  singular.  Conforme  elucida,  se  em  um  espectro,

existem travestis que não desejam realizar intervenções cirúrgicas ou lançar mão da

13. Para mais detalhes sobre a produção da diferença entre as categorias travesti e transexual no
discurso científico, recomendo a leitura da obra de Jorge Leite Jr. (2008). 
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hormonização para a construção de seus corpos, sob outro ângulo, existem travestis

que se reconhecem enquanto tal, desejam acessar sistemas de saúde e realizar a

cirurgia de redesignação genital.

Nogueira e León (2012) fazem coro à presente produção, considerando o fato

de que a construção corporal das pessoas travestis na cidade de Fortaleza, pode

adquirir inúmeros contornos, contudo, os autores ponderam sobre o peso da busca

de um “corpo canônico” enquanto padrão moral para o grupo. A ideia de um corpo

canônico, que aqui pode ser compreendido como referencial e/ou referenciável entre

as  travestis,  sustenta-se  por  um projeto  de  beleza  no  qual  o  prolongamento  da

juventude,  espetacularização  das  formas  femininas  exploradas  midiaticamente  e

busca por  determinados padrões de feminilidade,  passam a constituir  elementos

identitários para o grupo. 

Talvez seja factível  pensar  que a circunscrição de uma identidade travesti

estável e  unívoca  corre  o  risco  de  solapar  o  rico  universo  de  significações

mobilizadas pelo grupo, excluindo um conjunto de corporalidades e trajetórias que

constituem  aquilo  que  entende-se  por  travestilidades.  É  justo  afirmar,  por

conseguinte,  que  a  própria  produção  daquilo  que  conhecemos  por  identidade

impossibilite definições fechadas, colocando em questão o caráter  instável de tal

categoria. 

Nesta  perspectiva,  Tomaz  Tadeu  da  Silva  (2014)  observa  que  o  signo

identitário “oscila”, nunca se fixa completamente nos corpos dos sujeitos, apesar de

sempre  buscar  a  estabilidade.  Conforme  pontuado  pelo  autor,  a  identidade  é

frequentemente  marcada pela  positividade,  em outras palavras,  se  refere a  tudo

aquilo  que  compõe  o  “ser”,  a  exemplo  de  afirmações  que  evocam

nacionalidade/lugar  (“sou brasileiro/a”),  identidade de gênero (“sou homem”,  “sou

mulher”)  e  tantas  outras.  De  forma  paralela  e  atrelada  ao  estado  positivo  da

identidade, um conjunto de construções identitárias tendem a ser negativadas (“sou

brasileiro na medida em que não sou argentino, ou colombiano, ou sul africano...”). 

Segundo Tadeu, a identidade não apenas se atrela à diferença, como também

passa a ser estruturante na própria formulação daquela. A identidade é um fruto da

diferença, na medida em que se constitui a partir do contato com o “outro” (SILVA,

2014). Mais profundamente, o autor observa que a produção do par identidade –

diferença  se  dá  linguisticamente,  ou  seja,  através  de  práticas  discursivas

consolidadas via diferenciação e nomeação (“nós – eles”). 

Adicionalmente, Jaqueline Gomes de Jesus e Hailey Alves (2012) observam

que  as  mobilizações  contemporâneas  encampadas  por  pessoas  trans  têm
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possibilitado a reconfiguração de noções correntes de gênero, sexo e sexualidade,

considerando a produção de um regime de visibilidade via uso de redes sociais,

canais midiáticos e espaços políticos institucionalizados. As autoras pontuam que o

movimento trans tem diversificado suas pautas, articulando-se em torno do direito ao

uso do nome social, autonomia sobre o corpo e identidade, despatologização das

identidades  não  circunscritas  à  cisnormatividade,  acesso  ao  sistema  de  saúde,

educação  e  trabalho,  para  além da  luta  contra  a  violência  policial  e  combate  à

epidemia de HIV/Aids.14

Em  seu  “Manifesto  Transfeminista”  (2001),  a  ativista  queer,  intersexual  e

trabalhadora sexual, Emi Koyama, pondera que as pautas e sujeitos no movimento

feminista norte-americano têm se diversificado, especialmente na segunda metade

do  século  XX,  mediante  a  visibilidade  alcançada  pela  mobilização  política

encampada  por  pessoas  trans.  Tal  diversidade  tem  ampliado  e  impulsionado  o

feminismo, possibilitando até mesmo a produção de novas vertentes, a exemplo do

transfeminismo. 

Koyama conceitua transfeminismo como “um movimento de e para mulheres

trans que veem a sua libertação como intrinsecamente ligada à libertação de todas

as mulheres (e além)”  (2010,  p.  2),  estando aberto  também às pessoas  queers,

homens  trans,  pessoas  cisgêneras  e  outros  sujeitos  que  concebam  a  luta  das

mulheres  como  fundamentais  para  sua  própria  libertação.  De  modo  sucinto,  o

transfeminismo possui um conjunto de premissas-base, construindo uma plataforma

política voltada a i. direito à autodeterminação da identidade de gênero das pessoas

trans, estando livres de descriminações e violações diversas e ii. como derivação da

primeira premissa, direito absoluto de tomar decisões sobre o corpo, sem a tutela

política, religiosa, jurídica, médica ou outra.

É  possível  afirmar,  neste  sentido,  que  o  transfeminismo  acredita  na

multiplicidade de se vivenciar o corpo e o gênero, e que todos os sujeitos devem

estar  livres para  vivenciar  tais  dimensões de suas vidas sem culpa e violações.

Conforme observado por Jesus e Hailey (2012), o transfeminismo surge como uma

crítica ao cissexismo e a falha do movimento feminista em reconhecer o gênero para

além do sexo, expandindo nossas noções sobre corpo e acatando corporalidades

racial e etnicamente marcadas, vislumbrando ainda o modo diverso com que corpo é

vivenciado por pessoas com deficiência. 

14.  Para  mais  detalhes  sobre  plataformas  políticas,  pautas  e  desdobramentos  históricos  do
movimento  trans  no  Brasil,  Cf.  BENTO,  2008,  2017;  JESÚS,  2013,  2018;  CARVALHO,  2015;
PODESTÁ, 2018.
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Em “Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade” (2017), a

teórica  queer  estadunidense,  Judith  Butler,  realiza  apontamentos  similares,

vislumbrando um peculiar  paradoxo na plataforma política feminista.  Elucida  que

determinadas vertentes do movimento feminista buscam visibilizar e dar legitimidade

às mulheres enquanto sujeitos em processos políticos representacionais, contudo,

pondera que tal representação possui um caráter normativo pouco problematizado,

isto é, ao realizar a defesa de um  sujeito estável e ontológico,  reconhecido como

“mulher”, tal plataforma acabar por circunscrever, de forma subjacente, um conjunto

de sujeitos reconhecidos como tais e representáveis em processos políticos.

A autora escreve que o sujeito da plataforma política feminista, não apenas

possui um conjunto de características determinadas, em conformidade com um eixo

diferencial de dominação, como também estabiliza a própria noção de identidade.

Butler avança e questiona se e de forma fundamental, a categoria mulher, levada a

cabo  em  políticas  representacionais,  só  adquire  coerência  quando  pensada

enquanto efeito “de instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem são

múltiplos e difusos”  (BUTLER, 2017. p. 10), em outras palavras, em termos de uma

matriz heterossexual.15

Acredito que os deslocamentos propostos pelo transfeminismo e pela teoria

queer são fundamentais para refletir criticamente sobre gênero e corporalidades não

circunscritas  à  cisgeneridade.  Dialogando  com  a  teórica  transfeminista  Beatriz

Bagagli (2016), talvez seja necessária uma lógica que liberte as subjetividades trans

dos imperativos da classificação, precisão, forma e identidade, teorizando o gênero

como um artifício contingente, fluido e que se projeta ao futuro. 

Por fim, e longe de finalizar a presente discussão, creio ser justo afirmar que

travestir-se é um processo que nunca se encerra. As transformações corporais e

subjetivas vivenciadas por pessoas que vivenciam processos de trânsito identitário

se desenrolam ao longo de suas vidas, entrelaçando-se ao conjunto dos marcadores

sociais  da  diferença  e  atrelando-se  aos  valores  morais  construídos  pela  e  na

comunidade da qual fazem parte.  Com estas lentes procurei desenvolver minhas

observações nas áreas de prostituição de pessoas travestis em Goiânia e Aparecida

de Goiânia.

15. Ao lançar mão do presente conceito, Butler recorre às produções do feminismo lésbico francês e
estadunidense, com Monique Wittig e Adrienne Rich, respectivamente, compreendendo-o enquanto
modelo discursivo/epistemológico hegemônico de inteligibilidade do gênero,  no qual,  para que os
corpos  adquiram inteligibilidade,  torna-se  necessário  produzir  um sexo  estável,  expresso  em um
gênero  estável  e  definido  oposicional  e  hierarquicamente  em  termos  da  heterossexualidade
compulsória (BUTLER, 2017). 
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Na próxima seção farei algumas considerações sobre o campo, considerando

a noção de território, bem como o conjunto de problemas que orientaram a escrita

desta dissertação. 

Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela, 
guache e caneta esferográfica preta. 

Figura 5. O corpo é uma festa!
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II. Nas Encruzilhadas Do Perigo E Do Prazer – Campo E Questionamentos 

As peles suam soltas

Preparei mais uma febre

Os pelos do cobertor.

O hálito nas mãos.

Peles muitas.

Café frio na térmica.

O que contém calor.

Fervura?

Os ossos jurados.

Prometidos.

Na esquina. 

(CARMIM, 2017. p. 34)

Ao comentar com amigas/os e conhecidas/os sobre meu tema de pesquisa no

mestrado,  não  pude  deixar  de  notar  a  recorrência  de  algumas  advertências:

“Cuidado!”, “Olha, as travestis não são de brincadeira!”, “É mesmo necessária sua

ida a campo?”. Em determinados momentos de minhas “perambulações” pelas ruas

de  Goiânia,  problematizei  minha  “segurança”  frente  o  contato  com  pessoas

desconhecidas, bem como a minha entrada em um território fortemente regulado por

códigos grupais (PERLONGHER, 1987; ORNAT, 2009).

Contudo, me vi em uma situação semelhante aquela vivenciada por Rafael

dos Santos (2015), na pesquisa realizada junto às profissionais do sexo em Campos

dos  Goytacazes.  O  autor  pontua  que  o  trabalho  de  campo  exerceu  um  efeito

avassalador,  na  medida  em  que  as  interações  em campo  põem  em  relevo  um

conjunto  de questões subjetivas,  colocando o  pesquisador  “contra  a parede”  em

diversas situações. 

Deparei-me  com  uma  realidade:  o  contato  com  seres  tão

transparentes teria um efeito ‘devastador’ sobre minha pessoa,  na

medida em que seria obrigado a ser menos introspectivo. Desde o

primeiro contato mais direto com elas, no dia 27 de agosto de 2009,

constatei que esse temor era coerente, e muito instigante (SANTOS,

2015. p.23).
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São  inegáveis  os  impactos  subjetivos  de  uma  pesquisa  que  mexe  com

dimensões  tão  íntimas,  e  que  encontram-se  moralmente  circunscritas  à  casa,  à

alcova e às relações conjugais (FOUCAULT, 2003).  A prostituição, especialmente

aquela  exercida  nas  ruas,  tende  a  ser  vista  sob  a  ótica  do  “perigo”,  “do  risco”,

colocando virtualmente em xeque,  por um lado,  nossa integridade  física frente a

emergência de violações e por outro, rasurando um conjunto de códigos sexuais

densamente moralizados, mediante o exercício de práticas desejantes que fogem a

um modelo esterilizado, monogâmico, reprodutivo e não comercial (RUBIN, 2012).

Maria Filomena Gregori (2015), em seu estudo sobre as articulações entre

prazer  e  perigo  em  manifestações  eróticas  contemporâneas,  especialmente

naquelas  reconhecidas  como  práticas  sadomasoquista  (S/M)  pondera  sobre  a

necessidade pensar tais articulações fora de uma lógica binária e/ou dicotômica. A

autora pontua que o  prazer  e  o perigo estão entrelaçados em práticas  eróticas,

expressando-se diferencialmente conforme os marcadores sociais da diferença e de

estratificação, a exemplo de gênero, geração, raça, nacionalidade e classe social.

Fonte: diário de campo do autor. 
Aquarela e caneta esferográfica preta. 
. 

Figura 6. Cuidado! As travestis não são de 
brincadeira.
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Ao realizar meus itinerários semanais por ruas, vielas nas quais a prostituição

é  exercida  em  Goiânia,  realizando  observações  e  construindo  meu  relato

etnográfico, tive a oportunidade de, por um lado, refletir sobre o conjunto de teorias

que me serviram de lente para análise dos dados em campo e, por outro, explorar

determinadas noções de sexo, corpo e desejo. Talvez e levando em consideração as

recomendações  de  Gregori  (2015),  as  linhas  ora  escritas  sejam  o  produto  do

entrecruzamento entre “prazeres” e “perigos” em campo, colocando em questão a

forma  com  que  encaro  a  prostituição  e  maneira  com  que  me  situei  durante  a

pesquisa. 

2.1. O Campo

Minha pesquisa inscreve-se, em grande medida, nos entrecruzamentos entre

Estudos de Gênero e pesquisas que tomam a cidade, em suas múltiplas dimensões,

como objeto reflexivo. Neste sentido, cabe pontuar aqui algumas contribuições da

Sociologia Urbana e estudos sobre a cidade, buscando construir um conjunto de

ferramentas analíticas para pensar as territorialidades voltadas à prostituição de rua

de pessoas travestis em Goiânia. 

O sociólogo estadunidense Robert Park (1967) é lembrado por produzir um

importante conceito no estudo de fenômenos urbanos modernos: “regiões morais”.

Para além dos aspectos macro – estruturais, que receberam frutíferas análises de

autores  clássicos  (SIMMEL,  1967;  WEBER,  1967)  e  contemporâneos  (HARVEY,

2012;  SANTOS,  2010;  MARICATO,  2015;  SASSEM,  2010),  o  autor  ressalta  a

necessidade  de  observar  as  relações  de  vizinhança  e  grupos  marginalizados,  a

exemplo de imigrantes e guetos norte-americanos, considerando a construção de

regiões pautadas por um conjunto de códigos morais.

O  conceito  de  regiões  morais,  desenvolvido  pelo  autor,  ganha  relevância

nesta dissertação na medida em que constitui um instrumento teórico-metodológico

importante  para compreender as zonas de prostituição na cidade de Goiânia.  O

autor pontua que as regiões morais são espaços na cidade nos quais grupos com

interesses  similares  e  afinidades  afins  tendem  a  se  concentrar,  resultando  em

distribuições  diversas  aquelas  preconizadas  por  interesses  hegemônicos  e

moralmente positivados  (PARK, 1967). 



45

Os fatores que estruturam aquilo que o autor denomina por “regiões morais”

podem ser pensados, em parte, devido às restrições que a vida urbana impõe e, por

outro, devido à permissibilidade que essas mesmas condições oferecem:

Temos dado muita atenção, até bem recentemente, às tentações da

vida citadina, mas não temos dedicado a mesma consideração aos

efeitos das inibições e repressões de impulsos e instintos naturais

sob as condições transformadas da vida metropolitana (PARK, 1967.

p. 64).

Torna-se possível dizer, no limite e de forma hipotética, que a existência de

regiões  morais  em  contextos  marcados  pela  interdição,  possibilita  a  própria

produção  de  territórios  e  espacialidades  lidos  como  habitáveis  e  moralmente

aceitáveis. 

Dialogando com a obra  de Robert  Park,  o  antropólogo Néstor  Perlongher

(1987) realizou observações na cidade de São Paulo, debruçando-se sobre as áreas

de prostituição voltadas ao exercício do michê. O autor elucida que o termo michê é

utilizado  para  designar  determinada  categoria  de  profissionais  do  sexo,  sendo

geralmente homens cis gêneros jovens que se prostituem sem abdicar de gestos e

expressões atrelados aos signos da masculinidade (PERLONGHER, 1987). 

Perlongher  pontua  que  os  pontos  de  prostituição  de  michês,  mulheres  e

travestis  profissionais  do  sexo,  por  mais  que  sutilmente  demarcados,  tendem a

constituir  uma  “hiperterritorialização”,  em  permanente  movimento,  onde  várias

populações se  distribuem e negociam seus trajetos,  ressignificando e  conferindo

novos contornos aos territórios voltados à prostituição. Em suas pesquisas, o autor

ressaltou o caráter plástico das regiões morais de Park, notabilizando os trajetos dos

michês e clientes e o modo com que se relacionam a bares, boates, saunas e outras

opções  de  lazer  voltadas  ao  público  homossexual  paulistano  (PERLONGHER,

1987).

Vale  mencionar  ainda  o  interessante  estudo  de  Marcio  Ornat  (2009),  que

investigou as territorialidades e redes geográficas de prostituição travesti no Brasil

Meridional.16 O autor observa, inicialmente, que a noção de território se tornou um

objeto de singular interesse na Geografia a partir da segunda metade do século XX.

Pontua que tal categoria não deve ser reduzida às questões que envolvem o Estado-

16. Por Brasil Meridional compreende-se os Estados que compõem a Região Sul. Em seu estudo,
Marcio Ornat englobou também os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul a fim de melhor
vislumbrar os processos migratórios vivenciados pelas profissionais do sexo.
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nação, na medida em que este pode ser construído e desconstruído territorialmente

nas mais diversas dimensões.17

Ornat  aprofunda tal  compreensão notabilizando o  conjunto  de  campos  de

força, teias e redes de relações sociais constituintes do território, definindo limites

possíveis  e  fixando  alteridades,  considerando  as  relações  desenroladas  entre  o

“nós”, composta por uma “comunidade imaginada” e os outros ou outsiders (ORNAT,

2009). 

As  zonas  de  prostituição  travesti,  por  conseguinte,  ganham  um  espaço

peculiar em tal jogo de relações. Cada espacialidade vivenciada pelas travestis na

cidade constitui  uma rede de relações socioespaciais, inserindo-se em dinâmicas

específicas de poder que envolvem clientes, outras travestis, mulheres cisgêneras e

michês profissionais do sexo, cafetinas, agentes de segurança e saúde e até mesmo

a  própria  vizinhança.  Considerando  a  relação  entre  clientes  e  travestis,  Ornat

observa que as dinâmicas de poder adquirem caráter pluridirecional. 

O autor constrói representações cartográficas demonstrando que nas zonas

de prostituição,  a figura da travesti  adquire centralidade no jogo de negociações

perante o cliente, considerando o valor do programa, a recusa em realizá-lo e as

táticas de autodefesa preconizadas por ela junto ao grupo. Por outro ângulo, quando

os corpos se deslocam para outros territórios, a exemplo de motéis, a dinâmica de

poder pode se inverter, considerando a centralidade do cliente perante a profissional

do  sexo  e  a  consequente  vulnerabilidade  desta  perante  conjunto  de  violações

(ORNAT, 2009). 

Considerando  o  contexto  goiano,  Prado  Júnior,  Amaral  e  Barbosa  (2018)

realizaram um trabalho de fôlego, cartografando territórios de prostituição masculina

na cidade de Goiânia. Os autores pontuam que o território pode ser compreendido

como  um produto  da  apropriação/valorização  do  espaço  vivido  por  determinado

grupo.  Neste  sentido,  a  presente  noção  não  abarca  apenas  uma  concepção

geofísica espaço, sendo estabelecido também por um conjunto de relações de poder

mediadas por aspectos simbólicos, econômicos, políticos e culturais.

Os autores conduziram a pesquisa no quadrilátero composto pelas ruas 2, 3,

7,  e 8, no Setor Central  da cidade de Goiânia, observando o modo com que os

garotos  de  programa relacionavam-se  com os clientes,  agentes  de  segurança  e

comunidade moradora, bem como os possíveis impactos das presentes interações

na reconfiguração de territorialidades no centro da cidade. 

17. Para mais informações sobre o modo com que o Estado-nação e suas múltiplas espacialidades
têm ganhado novos contorno na atualidade, confira: SASSEM (2010) e APPADURAI (2010).

 



47

Os  pesquisadores  notam  que  os  espaços  de  prostituição  masculinas  em

Goiânia  sofrem  constantes  processos  de  territorialização tendo  em  vista  a

apropriação  da  área  durante  o  período  noturno  pelos  garotos  de  programa  e

considerando o constante fluxo por pontos, ruas e ambientes on-line via aplicativos

de encontros (PRADO JÚNIOR, AMARAL, BARBOSA, 2018). 

Torna-se evidente que o conjunto de interações entre profissionais do sexo,

clientes, agentes públicos e outros atores são fundamentais para refletir sobre as

territorialidades  produzidas  na  cidade.  Ao  longo  dos  próximos  capítulos,  desejo

melhor  explorar  as  noções  de  moralidade  e  território  para  pensar  o  espaço  da

prostituição de rua de pessoas travestis em Goiânia. Contudo, qual questionamento

orientou a escrita desse trabalho? 

2.2. Problemas

Ao realizar o levantamento bibliográfico para a construção do meu projeto,

notei a necessidade de produção de novos trabalhos, no âmbito da Sociologia que

se debruçassem sobre o tema da prostituição de rua de pessoas travestis em Goiás,

considerando o fato do trabalho de Rogério Silva (2006) ter sido o último trabalho

defendido sobre a temática no Estado. Adicionalmente, subsiste a inexistência de

trabalhos  defendidos  em  nível  de  pós-graduação,18 sobre  as  territorialidades

voltadas à prostituição de rua no bairro Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, às

margens da rodovia transbrasiliana (BR-153). 

Considerando o fato do meu desenho investigativo possuir  uma dimensão

etnográfica, questiono  a  forma  com que  o  conjunto  de  interações  em áreas  de

prostituição de pessoas travestis permitem vislumbrar a produção de territorialidades

e de fronteiras nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

Tendo em vista o presente questionamento, parto da hipótese de que, se por

um lado, a prostituição de pessoas travestis possibilita a estruturação de novos usos

de determinados espaços urbanos,  via processos de territorialização;  a atividade

também é alvo de políticas públicas estigmatizantes,  que buscam, grosso modo,

apartar as trabalhadoras sexuais de espaços abertos e centralizados, restringindo-as

às áreas urbanas limítrofes, marcadas pela precariedade.

Em meu objetivo geral,  busquei  compreender as formas de apropriação e

ressignificação de espaços públicos via prostituição de rua de pessoas travestis. Os

18. É importante ressaltar a defesa do trabalho monográfico da cientista social goiana Vanessa Silva
(2019), que se debruçou sobre a temática das políticas públicas e a regulamentação da prostituição.



48

objetivos específicos, por sua vez, se concentraram em: i. observar o conjunto de

interações  nos  pontos  de  prostituição  de  rua  no  Setor  Leste  Universitário,  em

Goiânia e no bairro Vila Brasília (“Setor dos Motéis”), em Aparecida de Goiânia; ii.

levantar  e  analisar  a  bibliografia  pertinente  à  pesquisa;  iii.  analisar  documentos

disponibilizados em campo e iv. construir um Diário de Campo visual.

No capítulo que segue, busquei detalhar os caminhos teórico-metodológicos

que possibilitaram a produção deste trabalho.
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Figura 7. Derivas. 

Fonte: obra do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 
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CAPÍTULO II – Notas Metodológicas

[…] Escondido, o sexo? Escamoteado por novos pudores, mantido

sob  o  alqueire  pelas  mornas  exigências  da  sociedade  burguesa?

Incandescente, ao contrário. Foi colocado, já há várias centenas de

anos, no centro de uma formidável petição de saber. Dupla petição,

pois somos forçados a saber a quantas anda o sexo, enquanto que

ele é suspeito de saber a quantas andamos nós (FOUCAULT, 2003.

p. 76).

Ao conduzir minha pesquisa para a produção desta dissertação, me defrontei

com uma série de deslocamentos teórico-metodológicos em campo. Para além de

uma dimensão puramente instrumental em matéria de produção e análise de dados,

notei a necessidade de refletir, de modo mais aprofundado, sobre o espaço ocupado

por pesquisadores/as cisgêneros na condução de investigações científicas junto às

pessoas travestis, transexuais e gênero dissidentes. 

Parti  dos  seguintes  questionamentos:  de  que  forma  podemos  conduzir

empreendimentos  científicos  rigorosos  respeitando  a  humanidade  de  nossas

interlocutoras? Distanciando-se de um referencial científico pautado na neutralidade,

como os marcadores sociais  da diferença podem se fazer  presentes em nossas

investigações?  É  possível  se  situar  crítica  e  reflexivamente  em nossos  estudos,

analisando desigualdades e construindo pontes efetivas de diálogo? 

As  respostas  a  tais  questionamentos  permeiam,  de  forma  precária  e

ensaística, o trabalho que segue. Neste capítulo, busquei dar respostas provisórias

aos problemas acima elencados, através da instrumentalização a noção de  deriva

(DEBORD,  2003),  recurso  metodológico  empregado  para  a  apreensão  e

sistematização de dados em campo, considerando a necessidade de caminhar por

ruas, vielas, avenidas e becos no Setor Leste Universitário, em Goiânia e no “Setor

dos Motéis”, em Aparecida de Goiânia. 

As derivas só ganharam sentido a partir de uma perspectiva etnográfica, aqui

compreendida  enquanto  uma  forma  de  observação  e  participação  em  múltiplos

espaços e contextos, possibilitando a construção de caminhos, fios e conjunções,

suscitando  surpresas  e  estranhamentos  em campo (MARCUS,  1995;  PEIRANO,

2014).  No  que  refere  às  técnicas  para  sistematização  e  análise  de  dados

produzidos, recorri ao Diário de Campo e desenhos etnográficos, buscando exercitar
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a  imaginação  sociológica  (MILLS,  1982)  a  partir  de  grafias  não  circunscritas  à

escrita. 

Adicionalmente,  este  trabalho  também recorreu  à  análise  de  conteúdo  de

documentos  disponibilizados  pela  Associação  de  Travestis,  Transexuais  e

Transgêneros  de  Goiás  –  ASTRAL/GO,  considerando  sua  pertinência  para  a

discussão  das  territorialidades  voltadas  à  prostituição  nas  cidades  de  Goiânia  e

Aparecida de Goiânia.

De modo a expor as ideias aqui presentes de forma clara, optei por organizar

este  capítulo  em seções,  discutindo,  inicialmente,  o  que entendo  por  etnografia.

Partindo do saldo desta discussão, recorri  às teorias transfeministas para pensar

posicionalidades  na  pesquisa,  considerando  as  noções  de  cisgeneridade,

interseccionalidade e reflexividade. Por fim, realizei  uma discussão a respeito de

derivas urbanas e uso de desenhos etnográficos. 
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I. “Nós Somos Os Ratinhos De Laboratório Da UFG!” – Tensões E Deslocamentos

Etnográficos

Uma exclamação

As fotos me contam histórias sobre o passado.

A cegueira me impede de ver o presente. 

O tempo dilacera, machuca, apodrece.

Quem deve dizer o que se merece?

Os olhares me assanham, às vezes zombam.

No meio do caos, encontro a pintura.

As cores dançam e a pele treme.

O mundo para em um momento de ternura.

O que resta dizer de mim?

Que se perde, confunde, machuca?

Que palavras conseguem cantar o que sai do coração?

Desse vazio surge apenas uma exclamação:

Meu Deus! Eu sou humana! 

(CALLA, 2017. p. 32)

Ao reler meu caderno de campo e revisar o conjunto de textos que orientaram

a escrita deste capítulo, me recordei do poema de Calla, presente na obra “Antologia

Trans:  30  poetas  trans,  travestis  e  não-binários”.  A “Exclamação”  expressa  pela

poeta,  mais  do  que  simplesmente  evidenciar  medos,  dores  e  questionamentos

vivenciados por pessoas que experimentam experiências de trânsito identitário, põe

em relevo algo que em um primeiro momento poderia ser interpretado como trivial:

sua humanidade.

Talvez tal declaração não seja tão banal quando refletimos sobre a forma com

que determinadas  existências  estão  expostas  de forma desigual  à  violência  e  à

precariedade. Judith Butler, conhecida filósofa estadunidense e uma das principais

teóricas no campo de estudos conhecido por Teoria Queer, tem ressaltado o modo

com que existências trans têm sido constantemente desumanizadas. Discutindo  a
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forma com que a matriz heterossexual19 materializa, de forma arbitrária, a noção de

“sexo”, Butler observa que um conjunto de sujeitos sofrem violências e exclusões

sumárias  por  simplesmente  vivenciarem  suas  corporalidades,  identidades  e

sexualidades sob outras perspectivas (BUTLER, 2017). A autora mobiliza a ideia de

abjeção,  vislumbrando o modo com que a diferença é produzida a partir de uma

noção ontológica e estável de sujeito.

 Na entrevista realizada junto às pesquisadoras holandesas, Prins e Meijer

(2002),  Butler  é  cautelosa  em apontar  determinados  sujeitos  e/ou  configurações

sociais  como  abjetos.  Ao  ser  questionada  sobre  o  caráter  abstrato  de  suas

categorias e definições, a autora elucida que “o abjeto [...] não se restringe de modo

algum a sexo e heteronormatividade. Relaciona-se a todo tipo de corpos cujas vidas

não  são  consideradas  ‘vidas’  e  cuja  materialidade  é  entendida  como  ‘’não

importante’ ” (PRINS e MEIJER, 2002. p. 161).20 

Em  “Cuerpos  que  importan…”  (2002),  Butler  conceitua  abjeção  como

“literalmente la acción de arrojar fuera, desechar, excluir y, por lo tanto, supone y

produce un terreno de acción desde el cual se establece la diferencia” (p. 20). Torna-

se factível  dizer que a noção de abjeção trabalhada pela autora é um  processo

(acción), que atua ativa e reiterativamente na produção de um domínio paradoxal,

em outras palavras, um território no qual a diferença é condição necessária para a

estruturação daquilo que conhecemos por sujeito ou por identidade.

Está em jogo, por conseguinte, a estruturação de uma distribuição desigual

dos efeitos  da ontologia,  distribuição esta  calcada em relações de poder,  e  que

passa a ser instrumentalizada para fins de hierarquia e subordinação, conduzindo a

situações  marcadas  pela  precariedade,  exclusão  e  violência  (PRINS e  MEIJER,

2002). 

Em seu “Manifesto Traveco-Terrorista” (2016), a artista, performer e escritora

piauiense,  Tertuliana  Lustosa,  observa  que  para  além  do  conjunto  de  violações

físicas  vivenciadas  cotidianamente  por  pessoas  trans,  as  violações  de  ordem

19. Sobre o conceito de matriz heterossexual,  confira a nota de rodapé n.15 no primeiro capítulo
desta dissertação. 

20. Na entrevista junto a Prins e Meijer (2002), a autora oferece alguns exemplos do que entende por
abjeção,  ressaltando a necessidade de se vislumbrar  o caráter  aberto  e processual  da presente
categoria. As vidas não ocidentais ou mesmo a pobreza poderiam ser compreendidas como abjetas,
conforme pontua.  Ao debater  a noção moderna e ocidental  de sujeito  no trabalho “Fundamentos
Contingentes…” (1998), a autora põe em relevo o modo com que a Guerra do Iraque, veiculada em
tempo real pela mídia dos EUA, operacionaliza a noção de abjeção ao tratar vidas não-ocidentais
como descartáveis. A destruição de infraestruturas sociais básicas e exercício de um domínio imperial
em nome de supostos valores democráticos demonstra o modo com que determinadas populações,
não materializadas segundo os códigos ocidentais, não são dignas de luto. Para mais informações
sobre a forma com que tal conceito ganha relevância em sua obra Cf. BUTLER, 2016; 2018.



54

simbólica também são uma constante. A autora pontua que as histórias contadas

sobre pessoas trans tendem a se transformar em “dados frios”, reforçando estigmas

e provocando silenciamentos:

No meio  de  uma  das  reuniões  para  pensar  a  agenda  de  festas,

oficinas e debates que aconteceriam na casa,  dois  jornalistas nos

interrompem para fazer uma proposta. A ideia que nos traziam era de

um documentário que visava,  com “todas as melhores  intenções”,

entrevistar  nossas  mães  (sobretudo,  aquelas  que  não  nos

aceitavam). Lembrei-me de como as histórias de violência cotidianas

das pessoas trans transformam-se, tantas vezes, em dados frios, em

imagens  espetaculares  e  em  projetos  que  não  nos  beneficiam

efetivamente.  Nas  palavras  dessas  duas  pessoas  havia  erros  de

pronome,  negligências  ao  histórico  de  abandono  e  instabilidade

emocional  entre pessoas trans e seus parentes biológicos.  A meu

ver,  não  éramos,  para  eles,  um  coletivo  de  afetividades  e

cooperativismo, mas sim ratos de laboratório (LUSTOSA, 2016.  p.

385).

O relato de Tertuliana me levou a rememorar de uma das primeiras reuniões

junto  a Beth Fernandes,  ativista  transexual  goiana,  presidenta da Associação de

Travestis,  Transexuais  e  Transgêneros  de  Goiás  –  ASTRAL/GO21 e  importante

interlocutora na minha pesquisa. 

Ao dialogar sobre o modo com que as universidades conduzem pesquisas

junto  a  pessoas  trans,  Beth  se  levantou  frustrada  e  exclamou:  “Ratinhos  de

laboratório! Nós somos os ratinhos de laboratório da UFG!”. Naquele momento só

pude acatar a afirmação de Beth e ressaltar meu compromisso ético em produzir um

estudo que respeitasse a humanidade das minhas interlocutoras e contribuísse de

alguma forma na redução de desigualdades e vulnerabilidades.

21. No Capítulo III trarei maiores informações sobre a Associação. 
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Com o distanciamento necessário para analisar o presente acontecimento,

acredito que as declarações de Beth Fernandes e Tertuliana Lustosa  negritem a

necessidade  de  se  repensar  os  paradigmas  sobre  os  quais  produzimos

conhecimento no âmbito da Sociologia e das Ciências Sociais e permitem, de forma

paralela, nos situar, enquanto pesquisadores/as, na construção deste conhecimento.

Conforme expresso por Tertuliana Lustosa,  “existem hierarquias e apagamentos até

mesmo nas instâncias de crítica à normatividade” (LUSTOSA, 2016. p. 386), afinal,

sob um prisma foucaultiano, mesmo os tensionamentos são realizados em meio a

relações de força produzidas nas tramas do poder (FOUCAULT, 2003). 

Buscando formas de lidar  com esta  instigante  questão,  creio  ser  possível

estabelecer pontes de diálogo e crítica, a partir da etnografia, que possibilitem refletir

mais  rigorosamente  sobre  a  maneira  com  que  produzimos  conhecimento  e

construímos  relações  em  campo.  De  antemão,  pontuo  que  não  compreendo  a

etnografia enquanto método (GEERTZ, 1973; PEIRANO, 2014; INGOLD, 2015), sob

o risco de solapar uma rica dimensão produtora de significados, estranhamentos e

(re)elaboração teórica,  a  um conjunto  de procedimentos  restritos  a  produção de

dados. 

Neste sentido, na subseção que segue, navegarei de forma mais detalhada

sobre os caminhos etnográficos que orientaram minha dissertação, os quais, além

de permitir  vislumbrar  o  espaço ocupado por  mim durante  o  processo  reflexivo,

permitiu a produção de recursos imaginativos (MILLS, 1982) calcados na escrita e

na imagem. 

Ilustração 8. Ratinhos de laboratório. 

Fonte: diário de campo do autor. 
2020. Aquarela, guache e caneta 
esferográfica preta. 
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1.1.  Construindo  Prismas  –  Etnografia,  Posicionalidades  E  Sujeitos  Em/na
Pesquisa 

Mariza  Peirano  produziu  uma  observação  interessante  sobre  as

complexidades de uma pesquisa etnográfica. A antropóloga relata que ao rememorar

o  recadastramento  eleitoral  biométrico,  no  Tribunal  Regional  Eleitoral  (TRE),  na

cidade de Brasília, foi possível notar que os processos de identificação aos quais se

submeteu a transportaram a um conjunto de situações vivenciadas por populações

residentes nos EUA e na Índia, as quais vivenciavam, em 2013, novas políticas de

reconhecimento  e  identificação.  Tais  políticas,  conforme  observa,  poderiam  ter

efeitos  potencialmente  negativos  sobre  os  direitos  humanos  e  privacidade  de

populações vulneráveis (PEIRANO, 2014). 

O  processo  de  recadastramento  eleitoral  também  permitiu  que  a  autora

realizasse  excursões  teóricas  sobre  as  noções  de  identidade,  reconhecimento,

pessoa e classificação, partindo de contribuições históricas e antropológicas, o que a

levou a questionar o caráter arbitrário do trabalho de campo, em outras palavras, por

mais  que  tenhamos  projetos  de  pesquisas  estruturados  e  cronologicamente

demarcados, “a pesquisa de campo não tem momento certo para começar e acabar”

(PEIRANO, 2014. p. 379). 

Neste artigo, Peirano ressalta a necessidade de se cultivar uma sensibilidade

em matéria  de  pesquisa  que nos conduza ao estranhamento,  suscite  surpresas,

frente ao caráter inabitual de determinadas experiências e nos direcione à análise e

reflexão daquilo que vivenciamos (PEIRANO, 2014). Roberto Cardoso de Oliveira

(1996)  realiza  ponderações similares  ao discutir  as “faculdades de entendimento

sociocultural” que fazem parte do campo semântico das Ciências Sociais. 

Partindo da Antropologia, Roberto pontua que tais faculdades são inerentes

ao  processo  de  produção  daquilo  conhecido  por  “teoria  social”,  considerando  a

necessidade de “Ver” e “Ouvir” e “Escrever”, três processos que entrelaçam-se na

apreensão dos fenômenos sociais (OLIVEIRA, 1996). 

De forma esquemática, o autor pontua que o/a pesquisador/a não possui um

olhar  ingênuo  sobre  determinados  signos  culturais,  situações  vivenciadas  e/ou

diálogos  travados  em  campo,  pelo  contrário,  o  presente  trabalho  é  informado

teoricamente pela disciplina, produzindo “prismas” a partir da realidade observada,

em outras palavras, novos sentidos passam a ser construídos quando nosso olhar e

escuta  são  informados  teoricamente.  O  ato  de  Escrever  seria  a  faculdade  de

entendimento  na  qual,  para  além da  síntese  daquilo  que  captamos através  das
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dimensões acima mencionadas, também traduz um conjunto de relações de poder

entre pesquisador/a e sujeitos em pesquisa (OLIVEIRA, 1996).

Neste sentido, os relatos etnográficos ganhariam novas cores, na medida em

que, ao textualizar vidas (por meios escritos, audiovisuais ou pela conjugação de

ambos)  estaríamos  lidando  com  questões  morais,  políticas  e  epistemológicas

delicadas (OLIVEIRA, 1996). Sob uma perspectiva reconhecida como pós-moderna

na Antropologia, pesquisadores têm realizado críticas contundentes em relação aos

modelos monográficos clássicos e a forma com que os sujeitos em pesquisa tem

sido  tematizados  em pesquisas  etnográficas  (CRAMPAZANO;  1977;  MARCUS e

CUSHMAN, 1982; THOMAS, 1991; CLIFFORD e MARCUS, 2016)

James Clifford é um teórico reconhecido nessa vertente. Em seu artigo “Sobre

a autoridade etnográfica” (2002), o antropólogo estadunidense discute os modelos

de autoridade que adquiriram relevância  nos trabalhos etnográficos  ao longo do

século  XX:  experiencial,  interpretativo,  dialógico  e  polifônico.  Criticando  relatos

etnográficos reconhecidos como modernos22, e dialogando com a crítica literária e

relatos  etnográficos  pautados  por  recursos  interpretativos  e  dialógicos,  o  autor

ressalta a necessidade de se repensar a forma com que a etnografia é produzida,

partindo do pressuposto de que a “experiência” etnográfica deve ser encarada como

um processo de interlocução e construção conjunta de significados. Clifford pontua

que  “o  silêncio  da  oficina  etnográfica  foi  quebrado  –  por  insistentes  vozes

heteroglotas e pelo ruído da escrita de outras penas” (CLIFFORD, 2002. p. 22). 

Apesar  do  conjunto  de  críticas  feitas  a  esta  vertente  (TRAJANO,  1988;

CALDEIRA, 1988; PEIRANO, 1995; OLIVEIRA, 1996; STRATHERN, 2014), acredito

que as reflexões a respeito da autoridade etnográfica sejam válidas na medida em

que  permitam  tematizar  o  conjunto  de  interlocuções  travadas  em  campo,

textualizando as posicionalidades narrativas e refletindo sobre as relações de poder

que atravessam nossa escrita e nossos projetos científicos. 

Toma-se necessário conceber a etnografia não como a experiência e

a interpretação de uma “outra” realidade circunscrita, mas sim como

uma negociação construtiva envolvendo pelo menos dois, e muitas

vezes  mais,  sujeitos  conscientes  e  politicamente  significativos

(CLIFFORD, 2002. p. 43).

22. Sobre a noção de relatos etnográficos “modernos”, produzidos via trabalho de campo e diferentes
em relação aqueles conhecidos como “Antropologia de Gabinete” Cf. STRATHERN, 2014. 
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James Clifford continua e defende um modelo  discursivo para se pensar a

prática  etnográfica,  vislumbrando  um processo essencialmente  intersubjetivo,  em

outras palavras, o pronome pessoal “eu” pressupõe um “você” que ouve, interpela,

constrói  e  compartilha  significados  em  campo  (CLIFFORD,  2002).  A discussão

delineada  por  Clifford,  sobre  o  caráter  intersubjetivo  da  etnografia,  permite  a

realização  de  aproximações  junto  a  um  conjunto  de  teorias  que  têm  ganhado

relevância na academia ao longo dos últimos 20 anos no Brasil,  considerando a

mobilização das noções de  escuta e  cisgeneridade,  colocando em discussão, de

forma paralela, o caráter “universal”, “transparente” e moderno daqueles/as sujeitos

que produzem conhecimento junto a pessoas trans. 

Ao longo da próxima seção, trarei algumas contribuições articuladas sob o

campo conhecido atualmente por Teoria Transfeminista para pensar produção de

conhecimento,  escrita  etnográfica  e  o  espaço  ocupado  por  pesquisadores/as

cisgêneros  na  construção  de  interlocuções  junto  a  pessoas  travestis  e  gênero

diversas. 

1.2. Deslocamentos Transfeministas – Por Uma Etnografia Reflexiva

Sob  os  nortes  daquilo  que  denomina  por  epistemologia  transgênera23,  a

filósofa  brasileira  e  ativista  transfeminista  Leila  Dumaresq  realiza  ponderações

importantes sobre o ato da escuta e a necessidade de instrumentalizar a categoria

cisgênero na construção de posicionalidades discursivas. Em seu “Ensaio (travesti)

sobre a escuta (cisgênera)” (2016), a autora questiona as possibilidades de diálogo

e escuta junto a saberes clínico-diagnósticos, considerando o conjunto de violências

vivenciadas por pessoas que experimentam processos de transição de gênero:

Assim  sendo,  não  é  possível  que  uma  travesti  entre  em  um

consultório nas mesmas condições que uma pessoa cisgênera. Pois,

para  além  dos  sofrimentos  psíquicos  que  a  paciente  trouxer  e

independente  da  postura  individual  do  profissional  que  atende,  a

relação  já  está  marcada  pela  violência  institucional,  social  e

epistêmica (DUMARESQ, 2016. p. 123). 

23. Em linhas gerais, tal epistemologia pode ser compreendida como um conhecimento situado no
conjunto  de experiências vivenciadas por  pessoas transgêneras (termo aqui  compreendido como
guarda-chuva  para  identidades  não  circunscritas  à  cisgeneridade)  e  que  permitem  colocar  em
perspectiva o cissexismo enquanto dispositivo (re)produtor de desigualdades e violências diversas.
Para mais detalhes, Cf. DUMARESQ, 2014.
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Observação similar é realizada viviane v., mestra em Cultura e Sociedade e

ativista transfeminista, em seu relato autoetnográfico sobre os cis-temas24 de saúde

(2015). Partindo de uma perspectiva transfeminista interseccional, considerando as

articulações  entre  estruturas  cis-sexistas  e  outros  eixos  de  diferenciação

socioculturais, viviane constrói relatos autoetnográficos25 refletindo sobre o conjunto

de experiências vivenciadas em eventos acadêmicos voltados à discussão sobre

transexualidades no âmbito das Ciências Médicas e em ambulatórios no “Cistema

Único de Saúde”. 

Para além do desrespeito ao nome social e às resistências de profissionais de

saúde em prestar atendimento humanizado, conforme orienta a Política Nacional de

Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2010) e a

Carta  dos  direitos  dos  usuários  da  saúde  (BRASIL,  2011),  viviane  observa  a

proliferação de narrativas pautadas pela  necessidade clínica de diagnósticos  em

torno  da  transexualidade26 e  adequação  a  padrões  de  gênero  marcados  pela

binariedade  e  normalidade,  a  exemplo  da  exigência  de  tratamentos  junto  a

psiquiatras, endocrinologistas e, em última instância, processos cirúrgicos que visam

adequar o corpo à identidade de gênero (V., 2015). 

Ao  questionar  um médico  psiquiatra,  em um evento  acadêmico  voltado  a

discussões de diagnóstico e tratamento de pessoas trans, a autora escreve:

[…] comentei que, em minha opinião, me parecia temerário que os

debates sobre despatologização estivessem concentrados nas mãos

de  profissionais  que  construíram  suas  carreiras  em  cima  do

paradigma patologizante.  Neste  sentido,  como esperar  uma visão

crítica sobre ele proveniente das pessoas que mais teriam a perder –

seja em termos de prestígio acadêmico, seja em termos de garantia

de ‘clientela’ – com o fim dos diagnósticos de ‘transexualismo’, uma

vez que tiveram investimentos significativos em sua construção? (V.,

2015. p. 11).

24.  A corruptela  feita  por  viviane  na  palavra  “sistema”  não  pode  ser  compreendida  como  mero
capricho estilístico. Ao mobilizar a ideia de cisnormatividade para pensar os sistemas de saúde, a
autora busca evidenciar o modo com que instituições e saberes referenciais são produzidos a partir
de códigos binários, profundamente generificados e desumanizantes.

25. Sobre autoetnografia, recomendo a leitura da coletânea de artigos organizada por CALVA, 2019.

26. A respeito da discussão voltada à despatologização de identidades de pessoas trans e gênero-
diversas, Cf. BENTO; PELÚCIO, 2012; V., 2012; JESÚS, 2013; BENTO, 2017. 
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Poderíamos  apontar  inicialmente,  sob  uma perspectiva  teórico-etnográfica,

que os relatos de viviane traduzem aquilo nomeado por Roberto Cardoso (1996)

como  “Idiomas  Culturais”,  em  outras  palavras,  confrontos  semânticos  entre

perspectivas,  mundos  e  sujeitos  em  processos  mediados  pela  comunicação  e

atravessados  por  relações  de  poder.  Contudo,  torna-se  evidente  a  partir  das

considerações de viviane e Leila que tais processos são fortemente marcados por

assimetrias interseccionadas, onde o ato de Ouvir não poder ser interpretado como

sinônimo de Escutar, na medida que este último pressupõe uma atitude atenta, ativa

e  construída  com  alguém  capaz  de  referenciar  o  mundo  e  se  situar  nele

(DUMARESQ, 2016).

Leila pontua que tal comunicação só pode alcançar algum nível de simetria na

medida  em  que  os  interlocutores  pratiquem  uma  predicação  simultaneamente

atribuída (DUMARESQ,  2016).  Compreendendo  o  termo  “predicado”  enquanto  a

possibilidade de atribuir valores, propriedades e categorias a algo, a filósofa aponta

a  necessidade  de  que  as  pessoas  cisgêneras  também  estejam  marcadas

discursivamente, delineando espaços ocupados, apontando privilégios usufruídos e

visibilizando  a  cisgeneridade  enquanto  um  regime  de  poder  desumanizante

(DUMARESQ, 2016). 

Encontra-se  em  jogo  a  produção  de  interlocuções  na  qual  “a  pessoa

cisgênera é […] puxada para baixo” e agora não pode mais escutar apenas como

parte da solução” (DUMARESQ, 2016. p. 130), mas que também deve ser predicada

como parte do problema. Torna-se evidente, nesta perspectiva, a centralidade das

noções de cisnormatividade e cisgeneridade para pensar a produção de um conjunto

de  espaços  desiguais  ocupados  por  pessoas  que  não  vivenciam  processos  de

transição de gênero. 

1.2.1. Aprofundando conceitos

Em sua dissertação (2017), Brune Bonassi realiza um instigante levantamento

bibliográfico sobre as noções de cisnorma e cisgeneridade no pensamento social

brasileiro  contemporâneo,  considerando  os  efeitos  dos  presentes  conceitos  em

instituições  jurídicas,  médicas  e  religiosas.  Observa  que  os  presentes  conceitos

ganharam ressonância em meio às discussões transfeministas norte-americanas em

blogs  e  sites  web  ao  longo  dos  anos  90  (KOYAMA,  2001;  JESUS,  2012),  e

notabilizam o caráter  compulsório  de  normas  elaboradas  em meio  a  instituições
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referenciais  e  pautadas  na  ideia  de  um  sexo  reconhecido  como  verdadeiro  e

dicotômico (BONASSI, 2017). 

Neste sentido, noções binárias e imutáveis de corpo27, gênero e identidade

passam a ser produzidas, circunscrevendo pessoas trans a espaços marcados pela

ilegitimidade,  abjeção  e  precariedade.  Por  extensão,  cisgeneridade  pode  ser

compreendida como um marcador social  da diferença que aponta uma condição

sociopolítica nos quais determinados sujeitos encontram-se ajustados, em grande

medida28,  às expectativas produzidas e reiteradas ao longo de sua socialização,

permitindo  paralelamente  rasurar um  Sujeito  reconhecido  como  “normal”  e

“saudável” (BONASSI, 2017). 

Em seus trabalhos, Judith Butler tem ressaltado a importância de conduzir

críticas a uma noção de Sujeito reconhecida como universal, moderna e calcada na

ideia de estabilidade (BUTLER, 2002; 2016a). Em “Fundamentos Contingentes…”

(1998),  a  autora  observa que tal  crítica não é uma negação ou um repúdio em

absoluto, mas sim, uma forma de interpelar sua premissa universal e diferenciadora.

“[…] Nesse sentido, não estou me desfazendo da categoria, mas tentando aliviá-la

de  seu  peso  fundamentalista,  a  fim  de  apresentá-la  como  um lugar  de  disputa

política permanente” (BUTLER, 1988. p. 17).

Se  a  crítica  encampada  à  presente  noção  permite  colocá-la  sob  rasura,

notabilizando o campo de forças que a constituem e o conjunto de relações de poder

que  a  atravessam,  talvez  seja  possível  pensar  em uma  prática  etnográfica  que

coloque  em jogo  não  apenas  o  caráter  intersubjetivo  das  relações  travadas  em

campo (CLIFFORD, 2002),  mas também e de modo fundamental,  o  conjunto de

marcadores que interseccionam sujeitos, atravessam relações e compõem as linhas

de nossos trabalhos. 

Acredito que tal procedimento etnográfico seja profundamente marcado pela

precariedade, considerando os desafios de uma prática científica que tematize de

27.  Reflexões interessantes sobre os efeitos  de  uma estrutura generificada e binária  podem ser
encontradas em produções dedicadas à discussão sobre intersexualidade. Cf. FAUSTO-STERLING,
2002; MACHADO, 2006. 

28. É importante notar, que de forma paralela à noção de travestilidade, que permite vislumbrar as
inúmeras formas que pessoas travestis e gênero-diversas experienciam o corpo e o gênero, a noção
de cisgeneridade, conforme assinalada por Brune, também evidencia que as pessoas cisgêneras não
vivenciam o corpo e identidade de gênero de uma única forma: “[...] Portanto a normalidade é variável
no curso da história, seus critérios não são localizáveis como um conjunto fechado, mas sempre
aberto e inconstante, sem centro” (BONASSI, 2017. p. 25).



62

forma  radical  e  reflexiva  posicionalidades  interseccionalmente29 estruturadas  e

construídas sob tramas coloniais:

[…] tomar consciência da vigência de um cistema colonial de gênero

consistiria,  assim,  em  enxergar  criticamente  a  hierarquização

cistêmica  e  interseccional  das  perspectivas  cisgêneras  acima das

diversidades corporais e de identidades de gênero, e em encontrar

formas de resistência existenciais,  socioculturais  e políticas contra

este regime de violências (V., 2016. p. 43).

Nesta  perspectiva,  advogo  por  uma  prática  etnográfica  reflexiva30,

acentuando  predicações,  rasurando  sujeitos  e  mobilizando  as  noções  de

cisnormatividade e cisgeneridade para pensar desigualdades e assimetrias dentro e

fora  da  academia.  Arrisco  dizer,  a  partir  dos  diálogos  travados  acima,  que  só

poderemos  nos  tornar  “agentes  da  etnografia”,  conforme  ensina  Mariza  Peirano

(2014), observando e investigando profundamente determinados fenômenos sociais,

na medida em que predicações simultaneamente atribuídas (DUMARESQ, 2016) e

interseccionadas (V., 2016) sejam produzidas reflexivamente em campo e na escrita.

Feitas as presentes considerações, podemos avançar e pensar de modo mais

específico  o  trabalho de  campo realizado  nas  áreas de prostituição  de pessoas

travestis na cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Contudo, antes de discutir as

observações  etnográficas  realizadas,  julgo  importante  negritar  o  conjunto  de

procedimentos empregados para a produção da presente pesquisa. 

1.3. Esboços Etnográficos

Em  sua  conhecida  obra,  “A imaginação  sociológica”  (1982),  o  sociólogo

estadunidense  Charles  Wright  Mills  realiza  algumas  observações  sobre  o

29. “A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências
estruturais  e  dinâmicas  da  interação  entre  dois  ou  mais  eixos  da  subordinação.  Ela  trata
especificamente  da  forma pela  qual  o  racismo,  o  patriarcalismo,  a  opressão  de classe  e  outros
sistemas  discriminatórios  criam  desigualdades  básicas  que  estruturam  as  posições  relativas  de
mulheres, raças, etnias, classes e outras” (CRENSHAW, 2002. p. 177).

30.  O  adjetivo  aqui  empregado  parte  das  considerações  realizadas  por  Pierre  Bourdieu  em um
seminário realizado na Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, no ano de 1987, e reproduzido
na obra O Poder Simbólico (1998). Conforme ensina o sociólogo francês, é imprescindível que o
conhecimento sociológico coloque radicalmente em questão suas operações e seus instrumentos de
pensamento, sob o risco de esquecer o próprio sentido daquilo que realiza: “A sociologia corrente […]
é inteiramente atravessada pelo objecto que ela quer conhecer e que não pode realmente conhecer,
pelo facto de não se conhecer a si mesma” (BOURDIEU, 1988. p. 35).
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conhecimento  sociológico  e  seu  caráter  criativo.  O  autor  pontua  que  tal

conhecimento oferece ferramentas para a produção de conexões entre biografia e

história,  conferindo  aos  sujeitos  a  capacidade  de  conectar  situações,  vislumbrar

interesses em disputa e desnaturalizar as relações em sociedade. Neste sentido, “a

‘imaginação  sociológica’  é  um  ato  que  permite  ir  além  das  experiências  e

observações  pessoais  para  compreender  temas  públicos  de  maior  amplitude”

(MOCELIN, 2010). 

Nesta mesma obra, Mills trabalha com o conceito de “artesanato intelectual”,

notabilizando o processo meticuloso, atento e sensível do conhecimento produzido

no âmbito das Ciências Sociais e da Sociologia, especificamente. O autor ressalta

que  o  processo  artesanal  de  produção  de  conhecimento  está  intimamente

relacionado ao conjunto de experiências vivenciadas pelo/a pesquisador/a,  o que

permite uma prática reflexiva e interpretativa contínua a partir das conexões entre

trabalho intelectual e aspectos biográficos (MILLS, 1982). 

Sob  nortes  artesanais  busquei  construir  este  trabalho,  procurando  estar

atento  a  dados  reconhecidos  como  efêmeros  e/ou  imponderáveis  durante  a

pesquisa, a exemplo de diálogos travados em campo, gestos e eventos corriqueiros

(MILLS,  1982),  com a  finalidade  de  afinar  meus  questionamentos,  revisar  meus

objetivos e metodologias e me situar reflexivamente em campo. 

Por outro lado, conforme ensina Mills, adotei o hábito de construir arquivos a

partir do conjunto de documentos e informações disponibilizados pelas pessoas com

quem  travei  relação  durante  a  pesquisa,  realizando  conexões  com  a  literatura

levantada  e  mantendo  um  Diário  de  Campo,  buscando  promover  suturas  entre

aquilo  que faço como intelectual  e  aquilo  que vivencio  enquanto  sujeito  (MILLS,

1982). 

De modo a construir um relato sistemático e comparativo, optei  por lançar

mão  de  um  processo  etnográfico  desenhado,  realizando  observações  em  dois

espaços voltados à prática da prostituição, estando localizados nos municípios de

Goiânia e Aparecida de Goiânia. Em Goiânia pude realizar observações em pontos

de  prostituição  de  pessoas  travestis  localizados  no  Setor  Leste  Universitário,

compreendendo a Primeira Avenida e a Praça Botafogo. No município de Aparecida

de Goiânia, parte da Região Metropolitana de Goiânia (RMG), realizei observações

no bairro Vila Brasília,  em uma região conhecida popularmente como “Setor dos

Motéis”, compreendendo as ruas 44 e 21. 
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Neste sentido, acabei por traçar caminhos por ruas, avenidas e rodovias nas

cidades  de  Goiânia  e  Aparecida  de  Goiânia,  construindo  relações  junto  a  um

conjunto  de  interlocutores/as,  observando  processos  de  sociabilidade  e

ressignificação de lugares, espaços e territórios. Dessa forma, a noção de  deriva

ganha um caráter relevante neste trabalho, na medida que só pude realizar esta

pesquisa  ao  me  deslocar espacialmente  pela  cidade,  colocando  em  questão  o

conjunto de prismas que nortearam meu projeto e me situando ativa e afetivamente

no processo reflexivo. 

1.3.1. Derivas

Deriva é um conceito popularizado pelo pensador, cineasta e ativista francês,

Guy-Ernest Debord e pode ser compreendido como um procedimento  situacionista

que  nos  leva  a  transitar  rapidamente  por  lugares,  regiões  e  territórios  urbanos

(DEBORD, 2003). 

O Situacionismo consistiu em um movimento internacional, nascido em fins

dos anos 1950 na França, reunindo artistas, pensadores e ativistas organizados na

Internacional  Situacionista  (IS).  Tal  movimento  contrapunha-se  a  processos  de

espetacularização, em outras palavras, opunham-se a não-participação, alienação e

inércia  da  sociedade  em  processos  decisórios.  O  principal  antídoto  contra  uma

“sociedade  do  espetáculo”31 consistiria  na  participação  engajada  da  população,

deixando  a  condição  de plateia,  e  produzindo agenciamentos,  especialmente  no

campo da cultura (JACQUES, 2003).

A deriva, nesta perspectiva,  surgiu como processo político, metodológico e

lúdico-criativo de experimentação e investigação do meio urbano,  ressignificando

territorialidades e produzindo agenciamentos coletivos (DEBORD, 2003). Enquanto

crítica a um modelo urbano antidemocrático, concentrado nas mãos de poucos e

avesso à experimentação criativa, a noção de deriva coloca em jogo as ideias de

acesso e uso da cidade em suas múltiplas dimensões, subvertendo rotas calcadas

nas  lógicas  do  trabalho  e  consumo  (PEDRO,  2013),   possibilitando  assim  a

31. Para mais informações sobre o conceito sociedade do espetáculo, Cf. DEBORD, 1997.
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construção de situações32 nas quais os sujeitos estejam suscetíveis a encontros,

investigações e experimentações. 

Apesar de não trabalhar com a noção de psicogeografia33, enquanto processo

analítico-cartográfico  do  conjunto  de  experiências  proporcionadas  pelas

deambulações, acredito que o conceito de deriva, enquanto trânsito, experimentação

e investigação do meio urbano, possua afinidades com uma perspectiva etnográfica.

Considerando a necessidade de, por um lado, exercitar faculdades de entendimento

calcadas em “Ver”, “Ouvir” e “Escrever” (OLIVEIRA, 1996) e por outro, cultivar uma

sensibilidade na pesquisa que nos leve a estranhamentos, surpresas e acasos em

campo (PEIRANO, 2014), é justo afirmar que a deriva foi  um importante recurso

metodológico para a produção de dados. 

Por fim, cabe ressaltar que os desenhos produzidos ao longo da dissertação

não cumprem uma simples função descritiva, calcada na ideia do “eu estive lá”, ao

sabor  de uma narrativa malinowskiniana.  Na subseção que segue,  farei  maiores

apontamentos sobre o uso do presente recurso para produção de dados via Diário

de Campo. 

1.3.2. Grafias outras

José  de  Souza  Martins  (2002)  observa  que mesmo  em  trabalhos

documentais, cujo o recurso  visual é costumeiramente interpretado como registro

“fidedigno”  das  relações  observadas  em  campo,  existe  uma  perspectiva  autoral

subjacente, configurando o modo com que determinadas situações são captadas. Ao

retratar  determinada  situação,  o  fotógrafo  atrela  um  conjunto  de  significados  à

imagem e  constrói  relações  junto  às  pessoas  fotografadas:  “o verossímil  não  é

necessariamente o verdadeiro e, certamente, não é o concreto, embora seja o real”

(MARTINS, 2002. p. 223).

 Dialogando com o conceito de imaginação sociológica de Wright Mills (1982),

Martins  pontua  que  ao  fotografar,  o  sociólogo  ou  o  antropólogo  estão

32. O conceito de situação é a ideia-chave para o movimento situacionista. Situação é definida “como
um momento da vida, concreta e deliberadamente construída pela organização coletiva” (JACQUES,
2003. p. 21). A construção de situações, neste sentido, consiste em processos de ressignificação dos
espaços  urbanos,  mediante  a  prática  da  deriva,  nos  conduzindo  a  situações  marcadas  pela
experimentação, análise e agenciamento coletivo. 

33.  Jacques  (2003)  define  a  psicogeografia como  “uma  geografia  afetiva,  subjetiva,  que  busca
cartografar  as  diferentes  ambiências  psíquicas  provocadas  basicamente  pelas  deambulações
urbanas (p. 23). A psicogeografia, por conseguinte, é um recurso teórico-metodológico, que parte da
deriva,  para análise e experimentação dos efeitos da estrutura urbana sobre nossas percepções,
emoções e sobre o conjunto de nossas interações em/na cidade.
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essencialmente  “imaginando”.  Em  outras  palavras,  é  na  redução  de  uma

temporalidade  social  ao  espaço  da  fotografia,  “congelando”  determinados

momentos, sujeitos, lugares ou mesmo objetos, que o cientista social pode realizar

conexões, expandir horizontes e desnaturalizar relações, remetendo tais imagens a

uma dimensão social, cultural e histórica, “descongelando” o conjunto de relações

captados pelo recurso fotográfico (MARTINS, 2002).

Apesar  de  utilizar  neste  trabalho alguns registros  fotográficos,  de  modo a

retratar determinadas situações vivenciadas em campo, o desenho surgiu como uma

necessidade e recurso privilegiado para a escrita dessa dissertação, provocando

novos  deslocamentos  pelas  esquinas,  encruzilhadas  e  becos  da  memória,

provocando suturas entre autor e obra. De modo semelhante a Inês Belo Gomes

(2016), precisei “desenterrar o desenho”, ressignificar a “Escrita” e compreender tal

dimensão etnográfica como diálogo, imersão e rememoração. É importante pontuar

que este processo não foi realizado “sem erros e enganos pelo caminho, nem com a

desonestidade do não reconhecimento dos mesmos” (GOMES, 2016, p. 81)

Dessa forma, me encontrei em situação semelhante à descrita por José Nieto

Olivar (2007):

[…]  comencé  a  dibujar,  y  poco  a  poco  fui  descubriendo  y

comprendiendo (¿inventando?)  el  maravilloso y nada despreciable

proceso  de  representación  etnográfica  que  se  activaba  y  que

(porque)  agenciaba  un  dispositivo  de  reflexión  íntima,  emocional

(auto-socioanálisis, diríamos siguiendo al Bourdieu de Comprender;

tecnología del yo, en palabras de Foucault) para las taras y las taras

(en portugués) del aprendiz de investigador (p. 10).
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Cabe ressaltar que o uso desta estratégia não esteve presente na produção

do meu projeto, aflorando pouco a pouco na medida em que me situava nas linhas

deste  trabalho  e  buscava  me  re-conectar  em  um  período  conturbado  e  difícil.

Partindo das anotações realizadas em meu Diário de Campo e das observações

realizadas, realizei decalques das deambulações realizadas, situações vivenciadas e

sujeitos com quem travei contato. 

 Os  tons  quentes,  saturados  de  vermelho  e  roxo;  os  traços  delimitados,

pontiagudos e angulosos talvez representem o modo com que as derivas urbanas

afetaram  minhas  percepções  em  campo,  colocando  em  jogo,  de  forma

concomitante, o conjunto de prismas construídos sobre corpo, desejo e prostituição

neste trabalho, afinal, “la visualidad y el performance son los elementos constitutivos

de la ética de la prostitución feminina” (NIETO OLIVAR, 2007. p.7).

Adicionalmente,  acredito  que de forma paralela  ao  revival do  desenho na

Antropologia Visual (AZEVEDO, 2016; KURCHNIR, 2016, NOVAIS, 2018), o uso de

desenhos,  colagens  e  outras  formas  de  expressão  gráficas  também  podem

Fonte: Diário de campo do autor. 2020. 
Aquarela, guache, caneta esferográfica 
preta.

Ilustração 9. Sob a luz vermelha
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contribuir para a expansão de uma imaginação sociológica no campo da Sociologia

da Visual. Conforme ressalta José de Souza Martins:

A sociologia  visual  poderia  ser  também e,  talvez,  sobretudo  uma

sociologia  do  conhecimento  visual,  sociologia  de  um  modo  de

conhecer  visualmente  a  sociedade  e  suas  relações  sociais  e  um

modo de conhecer a consciência social e os meios e modos cada

vez mais diversificados de sua expressão. (MARTINS, 2002 p. 225-

226).

A seguir, apresento o Capítulo III, no qual procurei realizar decalques daquilo

que vivenciei em campo, ao longo do ano de 2019, por meio de relatos e desenhos

etnográficos.
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Fonte: Obra do autor. 2020. Colagem, aquarela e canetas esferográficas azul e vermelha. 

Ilustração 10 – Cartografias
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Capítulo III. Derivas Pelo Universo Da Prostituição Travesti Em Goiânia E

Aparecida De Goiânia

Comecei por safadeza mesmo, assumo, carência brutal, vontade que

me desejassem, pegassem, pagassem por mim, mas rapidinho eu vi

que não era assim bom como eu sonhava e aí escrever sobre, poder

escrever sobre, começou a ser a razão para eu continuar.  Hoje já

nem  sei  se  me  prostituo  para  escrever  ou  se  escrevo  pra  me

prostituir, essa é a verdade (MOIRA, 2018. p. 107). 

Quando compartilhei meu interesse em pesquisar o tema de prostituição de

pessoas  travestis  junto  a  uma  amiga  que  cursava  o  Mestrado  em  Antropologia

Social,  pela  Universidade  Federal  de  Goiás,  me  foi  realizado  o  seguinte

questionamento: “Joab, você já leu o que as pessoas trans estão produzindo? Não?!

Ahhh então vou compartilhar com você uma pasta do Google Drive34 cheia de textos

escritos por pessoas travestis e transexuais. Algumas atuam como profissionais do

sexo,  inclusive.”35 Aceitei  a  sugestão de imediato  e  me debrucei  no  trabalho de

seleção, leitura e fichamento de artigos acadêmicos,  dissertações, teses e obras

literárias. 

Em algum momento  dessa  perambulação intelectual  travei  contato  com a

escrita insubmissa e afiada no pajubá de Amara Moira, travesti, doutora em Letras e

puta.  “Puta-feminista”,  “puta-escritora”,  “puta-ativista,”  “puta”.  Talvez  só  agora,

redigindo  o  terceiro  capítulo  da  dissertação,  tenha  notado  o  conjunto  de

deslocamentos provocados pelos adjetivos mobilizados pela  autora em sua obra

autobiográfica. 

Deslocamentos teórico-metodológicos, por um lado, frente a necessidade de

promover  diálogos  criticos  entre  uma  produção  socioantropológica  reconhecida

como  “Clássica”  sobre  o  tema  (SILVA,  1993;  OLIVEIRA,  1994;  KULICK,  1998;

BENEDETTI,  2005;  SILVA,  2006;  PELÚCIO,  2007),  e  um conjunto  de  trabalhos

científico-literários produzidos por pessoas trans e/ou profissionais do sexo que têm

angariado crescente notoriedade e legitimidade acadêmica, sobretudo, a partir da

década de 2010 no Brasil (ZANELA, 2018; BARROS, 2018; MOIRA, 2018; PRADA,

2018). 

34.  Google  Drive  é  um serviço  de  armazenamento  e  compartilhamento  de  arquivos  criado  pela
Google, empresa multinacional de serviços online e software. 

35. Agradeço a amiga Ieda Figueiró por compartilhar a pasta comigo. 
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E por  outro,  deslocamentos espaciais,  frente a necessidade de deambular

por  ruas,  esquinas,  becos  e  avenidas  nas  cidades  de  Goiânia  e  Aparecida  de

Goiânia.  Tais  deambulações  e  deslocamentos  buscam  coerência  textual  neste

capítulo, considerando a realização de observações etnográficas e descrições dos

espaços  por  quais  passei,  interagi  e  construí  relações.  Neste  sentido,  optei  por

dividi-lo em duas partes.

Na  primeira  parte  lancei  mão  de  três  relatos  do  meu  Diário  de  Campo,

discutindo  o  conjunto  de  observações  etnográficas  realizadas  nos  pontos  de

prostituição travesti em Goiânia e Aparecida de Goiânia. O dois primeiros retratam

minhas observações nos pontos de prostituição de rua da  Praça Botafogo e suas

imediações, no Setor Leste Universitário, o terceiro e último relato retrata minhas

derivas na região conhecida popularmente como “Setor dos Motéis”, localizado no

bairro Vila Brasília, no município de Aparecida de Goiânia, compreendendo as ruas

21, 44 e suas imediações. 

Na segunda parte discuto mais detidamente o conjunto de interações junto a

Beth Fernandes, presidenta da ASTRAL/GO e recorro à análise de conteúdo para

pensar os documentos disponibilizados pela ativista goiana. Conforme veremos, tais

documentos  consistem em  atas que  retratam uma série  de  reuniões  voltadas  à

discussão dos pontos de prostituição de rua de pessoas travestis existentes no Setor

dos Funcionários e no Setor Central, em Goiânia. As discussões retratadas nesses

documentos culminaram na remoção das profissionais dos pontos de prostituição de

rua dos bairros acima citados e sua posterior alocação nos pontos que compõem a

região conhecida por “Setor dos Motéis”, em Aparecida de Goiânia. 
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I. Deambulações Etnográficas: Observações Pelos Pontos De Prostituição De

Pessoas Travestis Em Goiânia E Aparecida De Goiânia

Serei A

Sereia do asfalto

Rainha do luar

Entrega o seu corpo

Somente a quem possa carregar

E, onde há mar, transbordar

Em água salgada lavar

E me levar

Livre, me love, me luta

Mas não se esqueça

Levante a cabeça

Aconteça o que aconteça

Continue a navegar 

Continue a travecar

Continue a navegar

Continue a atravessar

Continue a travecar

Continue a atravessar 

(QUEBRADA, 2017). 

“Diário de Campo – 18/03/2019 – 17h – 18h30min – Primeira reunião junto a Beth

Fernandes  –  sede  da  Associação  de  Travestis,  Transexuais  e  Transgêneros  de  Goiás

(ASTRAL/GO) – Goiânia – GO.

Encontrava-me às portas do Edifício Anhanguera. Um prédio construído no estilo art

déco, cercado por estabelecimentos comerciais, localizado às margens de uma movimentada

avenida  homônima  na  região  central  da  cidade  de  Goiânia.  Pedestres  apressados,

vendedores/as ambulantes, carros e motocicletas fugiam das gotas de chuva que teimavam em

cair. O clima quente e úmido, característico do verão chuvoso no Centro-oeste, fazia com que

as  fibras  das  vestes  colassem  ao  corpo.  O  farfalhar  estridente  das  portas  de  metal  que
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baixavam,  anunciando  o  fim  do  expediente  lojista,  me  proporcionavam  um  misto  de

ansiedade e excitação frente ao campo que se abria para a pesquisa que realizava no Mestrado

em Sociologia. 

Após  momentos  de  hesitação,  entrei.  Solicitei  ao  ascensorista  do  elevador  que

pressionasse o botão do sexto andar, ao que foi atendido de pronto. Alguns segundos depois

estava em frente a sala na qual se localizava a sede da Associação de Travestis, Transexuais e

Transgêneros de Goiás – ASTRAL/GO, onde sua presidenta, Beth Fernandes, me aguardava

para dialogar sobre meu projeto. Um tanto quanto relutante em entrar, animado com os rumos

da pesquisa e inseguro quanto aos próximos passos, bati à porta entreaberta e entrei. Quem

estivesse assistindo a cena, poderia me ver corar ao cruzar o apartamento dividido em dois

cômodos e me dirigir a mesa da Beth.”

O presente relato faz parte do meu Diário de Campo e remonta uma das

primeiras reuniões junto a Beth Fernandes, na sede da ASTRAL. Os diálogos junto a

ativista transexual serão explorados de forma mais minuciosa ao longo das seções

que seguem, contudo, a situação acima descrita permite notabilizar o lugar ocupado

pelas emoções em meu trabalho. Mais que uma dimensão apresentada de modo

pontual, estando relegada a um conjunto de anotações jamais publicadas (COELHO,

2019);  o medo,  a angústia,  a alegria,  o gozo, o cansaço e a euforia foram uma

constante, me auxiliando na árdua tarefa de tecer as linhas desta dissertação.

Fonte: Diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta 
esferográfica preta

Ilustração 11. Às portas do Edifício Anhanguera.
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Sob esta perspectiva, a filósofa estadunidense Alison Jaggar (1997) observa

que o conhecimento científico ocidental tem sido marcado por um dualismo que situa

diametralmente a razão e a emoção. Ressalta que à razão tem sido conferido um

status universal, público, cultural, masculino e branco, ao passo que a emoção tem

sido  relegada  a  um  espaço  particular,  privado,  físico,  feminino  e  racialmente

marcado (JAGGAR, 1997). 

Contrapondo-se  a  tradições  teóricas  calcadas  no  “mito  da  investigação

imparcial”, a autora parte da teoria feminista para pensar a emoção, notabilizando

seu potencial na produção de atitudes reflexivas e situadas perante o mundo: 

Portanto, o tempo gasto em analisar as emoções e descobrir suas

fontes não deveria  ser  visto  como irrelevante  para  a investigação

teórica, nem como requisito prévio para a mesma; […]. Em vez disso,

temos  de  reconhecer  que  nossos  esforços  para  reinterpretar  e

aprimorar  nossas  emoções  são  necessários  para  a  nossa

investigação teórica,  da mesma forma como nossos esforços para

reeducar  nossas  emoções  são  necessários  para  nossa  atividade

política (JAGGAR, 1997. p. 179). 

Reflexão similar é realizada pela antropóloga Maria Cláudia Coelho (2019), ao

pensar no lugar das emoções na produção de conhecimento nas Ciências Sociais. A

autora  observa  que  as  emoções  sempre  se  fizeram  presentes  nos  trabalhos

antropológicos  etnográficos,  sendo  comumente  compreendidas  como  “intrusas

indesejáveis”, “incômodos inevitáveis” ou ainda como “caminho para a compreensão

do outro” (p. 276). 

Ao  advogar  por  uma  prática  etnográfica  reflexiva,  talvez  esteja  pensando

justamente  no  lugar  das  emoções  e  do  conjunto  das  afetações  vivenciadas  em

campo  junto  aos  sujeitos  com  quem  travei  contato.  Se  a  etnografia  pode  ser

compreendida como uma dimensão que nos leva ao estranhamento, examinando o

motivo  de  determinados  “eventos,  vividos  ou  observados”  nos  surpreenderem

(PEIRANO, 2014. p. 379), os relatos que seguem podem ser interpretados como

derivas que buscam coesão via investimentos afetivos e intelectuais. 

Ao  longo  desta  seção  apresentarei  três  relatos  ancorados  em  Mapas  e

desenhos  etnográficos  por  mim  produzidos.  O  dois  primeiros  retratam  minhas

observações na  Praça Botafogo e suas imediações, no Setor Leste Universitário,

território voltado ao execício da prostituição por pessoas travestis; o terceiro e último
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relato retrata minhas derivas na região conhecida popularmente como “Setor dos

Motéis”, localizado no bairro Vila Brasília, no município de Aparecida de Goiânia.

Nesta  região  a  prostituição  é  exercida  nas ruas  44 e  21,  de  forma rotativa  por

trabalhadas cis e trans.  

Considerando o questionamento base que orientou a escrita deste trabalho,

ou seja, a maneira com que um conjunto de interações, nas áreas de prostituição de

rua  de  pessoas  travestis,  permitem  vislumbrar  a  produção  de  territorialidades

urbanas, objetivo por meio dos presentes relatos etnográficos, pensar nos processos

de territorialização de espaços na cidade. Parto da premissa de que tais processos

são  atravessados  por  códigos  morais,  conforme  teorizado  pelo  sociólogo  norte-

americano Robert Park (1967), produzindo, por um lado, territorialidades marcadas

por  processos  de  estigmatização  e  abjeção  e,  por  outro,  espaços  urbanos

reconhecidos como moralmente habitáveis. 

A seguir, compartilho algumas observações sobre os pontos de prostituição

do Setor Leste Universitário. O presente relato permite não só situar o lugar das

emoções  em  meu  trabalho  intelectual  e  seus  possíveis  impactos  sobre  as

deambulações realizadas, mas também elucidar, em linhas gerais, o funcionamento

dos pontos de prostituição na região. 

1.1 Observações Pelos Pontos De Prostituição De Pessoas Travestis No Setor 

Leste Universitário, Goiânia/GO

Realizei três observações nos pontos de prostituição de pessoas travestis do

Setor Leste Universitário, nos dias 26/10/2019, 29/10/2019 e 03/11/2019. Apesar de

residir nas proximidades da Praça Botafogo, principal ponto de prostituição do setor,

e transitar sempre por esta região, nestas três datas pude conduzir  observações

sistemáticas, realizar anotações em meu Diário de Campo e buscar paralelos entre

os  pontos  de  prostituição  ali  existentes  e  aqueles  exercidos  em  outras

territorialidades, a exemplo do “Setor dos Motéis” em Aparecida de Goiânia. O Mapa

1 retrata a localização dos pontos de prostituição em vermelho, compreendendo o

início da Primeira Avenida e o entorno da Praça Botafogo:
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Em  roxo,  assinalei  as  deambulações  realizadas  pela  região,  buscando

conhecer não apenas os pontos de prostituição em específico, mas também as ruas

adjacentes,  comércios,  praças  e  outros  equipamentos  sociais.  Em  azul-claro

encontram-se representadas as ruas nas quais não realizei observações, dados os

objetivos  do  meu  trabalho;  em  azul-escuro  encontram-se  representados

estabelecimentos comerciais, residências e afins. Em verde encontram-se descritas

praças e pequenas áreas arborizadas. 

A minha primeira visita ao espaço ocorreu durante a tarde, às 16 horas; as

demais ocorreram durante a noite, por volta das 20 horas. Reproduzo abaixo um

trecho do meu Diário de Campo que retrata minha primeira observação nos pontos

de prostituição no período noturno:

“Diário de Campo – 29/10/2019 – 20h – 21h30. Observação nos pontos de prostituição

travesti no Setor Leste Universitário – Goiânia – GO.

Apreensivo. No momento em que calcei meu tênis e dobrei alguns papéis em branco

no bolso da minha bermuda, não pude deixar de sentir a ansiedade que fazia meu coração

disparar  e  minhas  mãos  suarem  frias.  Impossível  separar  razão  e  emoção…  As  duas

dimensões encontram-se imbrincadas no trabalho de campo, conferindo novas formas, cores e

delineados ao nosso relato. Refletindo sobre meus temores, percebo que estão mais atrelados à

recepção das profissionais à minha presença, e sua abertura a um eventual diálogo, do que às

Mapa 1 – Representação cartográfica dos pontos de prostituição de rua de pessoas 
travestis no Setor Leste Universitário - Goiânia/GO

Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta.
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inúmeras advertências feitas por colegas e conhecidos sobre a periculosidade inerente às áreas

de prostituição, sobretudo aquelas nas quais atuam pessoas travestis. 

Não descartando a possibilidade do inesperado (afinal, já perdi as contas de quantas

vezes perdi o meu celular em assaltos na cidade de Goiânia), resolvi deixar meu aparelho em

casa e avisar meu colega de apartamento que sairia para a realização do trabalho de campo, e

que por volta das 22 horas estaria de volta. Ajeitei o relógio de pulso, peguei meu cantil,

chaves e saí. 

Minha ideia, naquele momento, consistia em realizar múltiplas entradas em campo,

tanto  para  aumentar  as  chances  de  interações  e  possíveis  diálogos,  como  também  para

observar os processos de territorialização na Praça Botafogo ao longo dos dias da semana. Era

uma noite quente de segunda-feira. Naturalmente, o movimento de carros e pedestres havia

caído e grande parte da população que trabalhara durante o dia, encontrava-se em casa. Os

bares e restaurantes abertos ao longo da Avenida Anhanguera ofereciam alento às pessoas que

perambulavam pela cidade. 

Dentro  de  10  minutos  me  aproximei  da  1ª  Avenida,  no  Setor  Universitário.

Conectando o  Setor  Leste  Vila  Nova ao  Setor  Leste  Universitário,  a  1ª  Avenida  cruza  a

Avenida  Anhanguera  e  se  estende  até  a  Praça  Universitária.  Às  suas  margens  existem

restaurantes,  lanchonetes,  condomínios  fechados,  além  do  Hospital  das  Clínicas  da

Universidade Federal de Goiás e parte das unidades acadêmicas da Pontifícia Universidade

Católica de Goiás. O ponto de prostituição das pessoas travestis localizava-se frente a um

conjunto  de  estabelecimentos  comerciais  no início  da  1ª  Avenida,  de  encontro  à  Avenida

Anhanguera.

Durante os primeiros anos da graduação, assim que me mudei para Goiânia, havia

notado sua existência quando voltava para casa de ônibus, contudo, não percebera seu caráter

intermitente  e  territorialmente  circunscrito.  As  profissionais  que  ali  atuavam,  no  máximo

duas, permaneciam apenas em frente às lojas que haviam encerrado seu expediente, no início

da Avenida,  não atuando em toda a sua extensão.  Além disso,  durante o período em que

realizei as minhas observações, notei que nem sempre o ponto era ocupado. Torna-se justo

supor que existam contiguidades entre este ponto e os pontos presentes na Praça Botafogo, em

outras  palavras,  é  factível  pensar  na  mobilidade  das  profissionais  entre  os  pontos  de

prostituição no Setor Leste Universitário. 

Alguns passos depois e me encontrei às margens da Praça Botafogo. Senti o cheiro de

forte  de  gasolina.  O  posto  de  combustível  estava  aberto.  Passei  por  entre  os  carros  que

estavam  sendo  abastecidos  e  segui  pela  faixa  de  pedestres,  descendo  pela  Avenida
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Anhanguera no sentido contrário aos carros e motos que trafegavam. Postei-me em frente a

uma loja de bombas, parcamente iluminada pelo poste da esquina. O Eixão acabara de chegar

na Plataforma de ônibus de Praça Botafogo. Algumas pessoas que aguardavam sua chegada

entraram e seguiram para o Centro. 

Não havia ninguém naquele ponto em específico. Recorrendo à memória, me recordo

da existência de quatro pontos de prostituição ao longo da Praça. O que me encontrava, na

esquina com a Rua 230 estava vazio. Costumeiramente, existe pelo menos uma profissional

atuando naquele espaço. Aguardei durante mais um tempo e resolvi descer ao longo ao da

Avenida  Anhanguera,  até  o  próximo ponto,  localizado em frente  a  uma loja  de produtos

agropecuários, na esquina com a rua 232. Também encontrava-se vazio. 

“Talvez a segunda-feira não seja um dia tão movimentado para as profissionais que

atuam naquele ponto. Neste caso, elas atuam em outros pontos na cidade de Goiânia? Caso

sim,  quais?”.  Cruzei  a  faixa  de  pedestres  da  Avenida  Anhanguera,  passando  pelo  Eixo

Anhanguera e entrei  nas imediações da Praça Botafogo. Caminhei  durante um tempo por

entre as parcas árvores do lugar e, por fim me acomodei em um dos bancos de cimento ali

presentes.  Mais  um Eixão  chegou  à  Plataforma,  deixando  alguns  passageiros  e  seguindo

sentido Praça da Bíblia. O silêncio imperou sobre a lugar, entrecortado pelos carros e motos

que  trafegavam.  Voltei  minha  atenção  para  os  dois  pontos  de  prostituição  restantes,

localizados às margens da Avenida Anhanguera, no outro lado da Praça Botafogo. 

Semelhantemente  aos  demais,  estes  também  estavam  vazios.  Esperei  durante  um

tempo,  aguardando  a  chegada  de  alguma profissional  e  como ninguém apareceu,  resolvi

conferir os locais mais de perto. O primeiro ponto localizava-se em uma pequena área verde

contornada  pelas  ruas  224  e  202.  Durante  o  dia,  um  lava-jato  de  carros  operado  por

trabalhadores informais funcionava naquela pequena praça. Haviam dois bancos de cimento

posicionados às margens da Avenida Anhanguera. No geral, duas profissionais encontram-se

nestes bancos durante a noite. O segundo ponto localizava-se duas quadras abaixo, em frente

a uma Casa Lotérica e próximo a outro posto de combustível.

O ponto também estava vazio. Segui devagar, observando as movimentações na praça.

Desci a Avenida Anhanguera até o cruzamento com a rua 200, no limite entre o Setor Leste

Universitário  e  o  Setor  Central.  Cruzei  a  Marginal  Botafogo  e  segui  pela  Avenida

Anhanguera, sentido o Centro de Goiânia. Resolvi realizar algumas observações nas ruas do

setor e voltar após algum tempo à Praça Botafogo. Talvez alguma profissional apareça e mais

algumas observações possam ser realizadas…”.
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Para além da descrição sumária dos pontos de prostituição do Setor Leste

Universitário,  acredito que este relato revele aspectos metodológicos das derivas

realizadas,  bem  como  o  lugar  da  temporalidade  nas  minhas  observações

etnográficas. 

Ao lançar mão da deriva como forma de construir observações nos pontos de

prostituição,  caminhando  por  vielas,  ruas  e  avenidas,  em detrimento  do  uso  de

carros e transporte coletivo, desejei construir um relato etnográfico artesanal (MILLS,

1982), buscando cultivar uma sensibilidade que possibilitasse o estranhamento, a

surpresa,  a  produção  meticulosa  de  dados  etnográficos  e  a  reflexão  sobre  os

espaços por  mim ocupados durante  a  realização da pesquisa  (PEIRANO,  2014;

DUMARESQ, 2016; V. 2016). 

Neste sentido, o trabalho de campo exerceu um papel central nas presentes

linhas,  especialmente  quando  pensamos  na  noite  enquanto  marcador  temporal

estruturante para a condução das observações nos pontos de prostituição. Em sua

tese, Larissa Pelúcio (2007) observa que a noite encontra-se fortemente associada a

transgressão  da  ordem  burguesa,  ao  exercício  de  prazeres,  ao  inesperado,  e

também a um conjunto de leis reconhecidas como implacáveis e tácitas36: 

A noite marca os corpos notívagos, sobretudo aqueles que trabalham

no mercado do sexo. São olhares que sabem fazer negócio; posturas

e  gestos  que  falam  de  práticas  eróticas;  olheiras,  cicatrizes,

maquiagens, roupas específicas que fazem parte da “reinscrição do

sujeito desejante num outro código” – o código da noite (PELÚCIO,

2007. p. 17). 

Os embrincamentos entre as noções de noite e trabalho sexual nos levam a

refletir sobre a forma com que a ideia de risco satura nossas representações sociais

sobre prostituição, travestilidade e os territórios nos quais a atividade é exercida.

Pelúcio  (2007)  observa  que  o  estigma37 é  um  elemento  importante  para  a

36.  Larissa  Pelúcio (2007)  observa  que  além  do  glamour  e  sedução  presente  na  noite,  tal
temporalidade também é marcada por um conjunto de códigos e regras compartilhados por grupos e
sujeitos que nela atuam. No caso das profissionais do sexo, a autora pontua a existência de uma rede
de proteção  e  contato  junto  a  bandidos,  donos de  estabelecimentos  comerciais,  michês,  alguns
policiais e outras profissionais do sexo. Tal rede, além de proporcionar proteção física, oferece acesso
a quartos, banheiros e espaços para guardar pertences. Para mais detalhes, Cf. PERLONGHER,
1987; KULICK, 1998; SILVA, 2006 e SANTOS, 2015

37. Podemos compreender o estigma como uma espécie de relação entre atributos e estereótipos, na
qual  um  atributo  profundamente  depreciativo  é  impingido  a  um  indivíduo,  dadas  determinadas
características físicas,  morais  e/ou  de origem,  ao mesmo tempo em que ocorre  a  reiteração  da
normalidade  de  outrem  em  determinada  relação  social  (GOFFMAN,  2004).  Para  uma
operacionalização e uma crítica ao conceito de estigma nos estudos sobre deficiência, Cf. PICCOLO
e MENDES, 2012. 
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compreensão da presente dinâmica, na medida em que a travestilidade, enquanto

marca corporal, “encarna aspectos de uma sexualidade vista como exacerbada e,

por isso mesmo, desregrada e, portanto problemática” (p. 18). 

Em  sua  pesquisa  junto  às  trabalhadoras  sexuais  goianas,  Rogério  Silva

(2006)  realiza  observações  similares.  Sob  uma  perspectiva  goffmaniana,  o

pesquisador  pontua  que  o  trabalho  sexual  tende  a  ser  reconhecido  como  uma

atividade  com  fortes  implicações  morais,  “contaminando”  outros  papéis

desempenhados  pelas  agentes.  Neste  sentido,  e  de  forma  frequente,  existe  o

empenho por parte das garotas de programa

em manipular ou acobertar a sua identidade de profissional do sexo,

visto por ela como uma identidade deteriorada, para não contaminar

ou prejudicar o desempenho de outros papéis sociais, como os de

mãe, filha ou esposa (SILVA, 2006. p. 124-125).38 

É  evidente  que  as  noções  de  risco,  contágio,  desvio  e  periculosidade

adensam nossas  representações  sobre  travestilidades  e  mercado  sexual.  Talvez

possamos  compreender  tais  predicações  a  partir  daquilo  que  a  antropóloga

estadunidense, Gayle Rubin (2012) denomina por “axiomas da negatividade sexual”

e da “hierarquia dos valores sexuais”. 

Rubin observa que nas sociedades modernas ocidentais,  o sexo tem sido

concebido como perigoso e destrutivo, sendo passível de positivação mediante seu

exercício  no  casamento,  em  relações  monogâmicas,  heterossexuais  e  que  não

estejam calcadas na compra e venda. Neste sentido, uma hierarquia passa a ser

construída, conferindo respeito, saúde mental, legalidade, mobilidade física e social,

além  de  suporte  social  e  material  a  casais  heterossexuais,  cisgêneros  e

reprodutivos.  Na  base  deste  esquema  encontram-se  pessoas  trans,

trabalhadoras/es  sexuais,  modelos  pornográficos,  fetichistas  e  pessoas  que

vivenciam relações intergeracionais (RUBIN, 2012). 

Se por  um lado,  a  prostituição tende a  ser  reconhecida como espaço do

“desvio” e de consequente “queda” para uma condição degenerada, por outro,  a

pista tem sido reconhecida como um lugar de aprendizado do feminino, de produção

de uma identidade travesti e ainda de incorporação de um ethos profissional atrelado

38. É importante notar que o movimento de profissionais do sexo tem se fortalecido no Brasil ao longo
dos  últimos  anos.  Atualmente  o  Brasil  possui  três  grandes  redes  nacionais:  Rede  Brasileira  de
Prostitutas (RBP), a Central Única de Trabalhadoras Sexuais (CUTS) e a Articulação Nacional de
Profissionais do Sexo (ANPS),  além de uma série de organizações regionais e locais. Para mais
informações, Cf. OLIVAR, 2013; PAZ, 2013; INDIANARA, 2013 e PRADA, 2018. 
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à prostituição (KULICK, 1998; BENEDETTI,  2005;  SILVA, 2006;  PELÚCIO, 2007;

SANTOS, 2015). 

Além disso, o trabalho sexual tem sido palco de atuação de Organizações

Não-Governamentais (ONG’s) coordenadas, em grande medida, por pessoas trans

e/ou  profissionais  do  sexo,  que  além de  políticas  de  prevenção  e  testagem de

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), também atuam em apoio jurídico e

formação política (KULICK, 1998; SILVA, 2006; PELÚCIO, 2007). 

Feitas as presentes considerações,  é possível  avançar  e pensar de modo

mais  detalhado  na  gestão  dos  pontos  de  prostituição  travestis  no  Setor  Leste

Universitário. Com esta finalidade, reproduzo abaixo um trecho do meu Diário de

Campo, retratando as primeiras interações junto as profissionais na Praça Botafogo.

“Diário de Campo – 03/11/2019 – 20h – 21h30. Observações nos pontos de prostituição

travestis no Setor Leste Universitário – Goiânia – GO.

Demorei um pouco para calçar meus sapatos. Era domingo e gostaria de ficar em casa,

colocar as séries em dia ou mesmo sair para algum lugar. Todavia, o campo me esperava.

Precisava realizar mais algumas observações a fim de fechar meu Diário de Campo sobre os

pontos  de  prostituição  no Setor  Universitário.  Diferentemente  de  segunda-feira,  haveriam

profissionais atuando na Praça Botafogo? Só poderia saber realizando minhas observações. 

Ajeitei  meus documentos, duas folhas em branco junto a uma caneta esferográfica

preta, alguns trocados, balinhas e enchi a minha garrafinha com água gelada. Estava pronto.

Dessa vez meu colega de apartamento não encontrava-se em casa. Não pretendia permanecer

muito tempo em campo, contudo, não deixava de ficar atônito toda vez que saía de casa. Meus

receios estavam mais colocados em termos de recepção em campo e condução da pesquisa, do

que nos  perigos  virtuais  que  os  pontos  de  prostituição ofereceriam.  Logicamente,  sempre

pensei na possibilidade do inesperado…

 Desci os degraus da portaria e contornei a quadra do meu prédio.  Poucos passos

foram necessários  para  acessar  a  Avenida  Anhanguera.  Atravessei  a  faixa  de  pedestres  e

acompanhei  os  carros  que  seguiam  sentido  Centro.  Os  bares  encontravam-se  abertos  e

algumas  pessoas  conversavam animadamente  nos  bancos,  com copos  de cerveja  na  mão.

Lancei  um  olhar  para  a  Primeira  Avenida,  buscando  vislumbrar  alguma  profissional  em

atuação, mas não encontrei nenhuma. 
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Cruzei  a  faixa de pedestres e  segui  pelo posto de gasolina.  Alguns passos  depois,

vislumbrei uma figura parada na esquina da Rua 230. Era negra, alta e de cabelos negros

cacheados. Encontrava-se parada próximo ao poste de luz. Atravessei a calçada e ao passar a

sua frente, a cumprimentei. Ela retribuiu prontamente. “É possível estabelecer algum contato?

Este é o melhor momento?” Dúvidas…

Como não consegui resolver esse impasse, cruzei a Avenida Anhanguera e me sentei

em um banco da Praça Botafogo. Resolvi realizar, de início, algumas observações no espaço.

Notei que nos demais pontos no entorno da Praça também haviam profissionais em atuação:

duas encontravam-se sentadas nos bancos de concreto,  localizados na pequena área verde

contornada  pelas  Ruas  224  e  202,  às  margens  da  Avenida  Anhanguera.  Conversavam  e

retocavam a maquiagem do rosto com pequenos estojos de maquiagem. 

Abaixo, na esquina da Rua 201 com a Avenida Anhanguera, cerca de 4 profissionais

encontravam-se próximas a uma placa de trânsito. Conversavam animadamente, dançavam e

sempre que carros e motos passavam, lançavam beijos, realizavam convites e elogiavam os

motoristas. Desci alguns metros ao longo da Praça Botafogo, e notei que ponto da Rua 232

encontrava-se vazio. Subi novamente para o banco em que sentara, e voltei a observar. Tomei

um gole d’água e notei que haviam garrafas de cerveja aos meus pés. Pelo estado dos frascos,

alguém bebera o líquido ali contido recentemente. 

Neste meio tempo, um homem de meia idade abordou a profissional que encontrava-se

na esquina com a Rua 230. Estava de bicicleta e levava uma mochila nas costas. Após algum

tempo  de  negociação,  o  homem  saiu  pedalando.  Ao  que  tudo  indica,  o  acordo  não  foi

realizado. 

 Refletindo sobre  os  processos  de  territorialização dos  espaços  nas  imediações  da

Praça Botafogo, torna-se factível dizer que existe um conjunto de códigos que estabelecem o

controle e divisão do espaço entre as pessoas travestis que ali atuam. Conforme notei nas

minhas visitas à Praça, cada profissional (ou grupo de profissionais, nos casos em que o ponto

é compartilhado) possui um ponto específico. Não posso afirmar, dada a ausência de dados, se

a região é controlada pelo esquema de cafetinagem.

Percebi também que os programas podem ser realizados nas ruas perpendiculares a

Praça,  a exemplo das Ruas 200, 201, 202; carros ou outros lugares afastados dos pontos,

conforme a escolha da clientela.  Permaneci durante mais ou menos 20 minutos na Praça,

observando os carros que trafegavam, as abordagens e os eventuais programas realizados.

Resolvi sair da Praça Botafogo e comecei a realizar meu trajeto de volta pra casa. Saí  das

imediações da Praça, atravessei a faixa de pedestre e segui ao longo da Avenida Anhanguera.
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Carros e motos passavam apressados. Alguns pedestres flanavam pelas calçadas. Qual é o

saldo dessa excursão em campo?”

O relato acima nos leva a refletir sobre um conjunto de questões: como os

pontos de prostituição do Setor Leste Universitário se organizam? A prostituição no

Setor é organizada por cafetinas? Onde os programas são realizados? Quais são os

códigos que atravessam corpos, desejos e territórios neste espaço? Uma resposta

satisfatória  a  tais  questionamentos  requer  entrevistas  em  profundidade  e  mais

observações nos pontos de prostituição, o que não foi possível colocar em prática

neste trabalho. Contudo, é possível estabelecer algumas pontes com a literatura até

então levantada, considerando a natureza dos dados etnográficos produzidos nessa

observação.

 A primeira questão que o relato acima suscita gira em torno da cafetinagem.

Conforme ressalto,  não  pude  confirmar  se  a  região  é  organizada  pelo  presente

sistema,  na  medida  em  que  não  foi  possível  conduzir  entrevistas  junto  às

profissionais do sexo atuantes no setor. Contudo, em que se baseia a cafetinagem? 

Em sua pesquisa junto às trabalhadoras sexuais em Goiânia, Rogério Silva

(2006)  observa que os principais  pontos de prostituição de pessoas travestis  da

Fonte: Diário de campo do autor. 2020. Aquarela, guache e caneta esferográfica preta. 

Ilustração 12. Negociando desejos.
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capital39 (Região Central – Avenida Paranaíba; Setor Campinas – proximidades do

Terminal Praça A; Setor São Francisco e região do Dergo) são organizados pelas

cafetinas, geralmente uma travesti mais velha que realiza a gestão dos pontos de

prostituição e acolhe as profissionais em sua casa. 

Conforme  ressaltado  pelo  autor,  na  casa  de  uma  cafetina  podem  residir

diversas travestis e seu papel consiste em dar apoio às profissionais residentes em

Goiânia ou que estejam em processo migratório, neste caso, a travesti deve pagar

uma diária para a cafetina, que cobre os custos de moradia, caso contrário não pode

“descer na rua”, em outras palavras, não pode atuar nos pontos de prostituição da

região (SILVA, 2006). 

Considerando o relato de Rogério e a inexistência de trabalhos, a partir do

levantamento bibliográfico realizado, que retratem pontos de prostituição geridos de

forma autônoma por pessoas travestis, torna-se justo pensar que os pontos do setor

Leste Universitário são organizados pelo sistema de cafetinagem.40

No que refere a realização de programas, foi possível notar a negociação e

sua realização em ruas adjacentes à Avenida Anhanguera. Segundo Amara Moira

(2018), travesti e profissional do sexo atuante no município de Campinas – SP, os

programas podem ser realizados em ruas próximas aos pontos, em veículos dos

clientes, motéis ou pensões: 

É ali que a gente trabalha, todas, todas, no escurinho, onde der, atrás

do abacateiro, ou dentro do carro do cliente, quando há carro, ou no

quarto de motel, pensão, se se dispõem a pagar mais. Na maioria

das vezes, não. E meu cliente, o primeiríssimo que tive, veio de moto

e dizia que só ter mesmo aqueles vinte reais na carteira (até abriu

pra  eu  ver),  um  oralzinho  só,  com  pressa,  mas  com  capricho

(MOIRA, 2018. p. 21-22). 

Em seu trabalho, Rafael dos Santos (2015) pontua que a “pista” é um espaço

dinâmico  e  que,  de  forma  paralela  às  transformações  corporais  e  identitárias

vivenciadas  pelas  profissionais  do  sexo,  não  pode  ser  compreendida  de  forma

rígida: 

[…] é um espaço muito intenso de socialização das travestis e de

“muitas gays” que também circulam por ali,  mesmo que o objetivo

39. Conforme será discutido, tal configuração espacial mudou ao longo dos anos. 

40. Para mais informações sobre cafetinagem, vale a pena conferir o trabalho de Larissa Pelúcio
(2007). 
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não seja a realização de programas, mas apenas contar um bafão

(fofoca ou segredo), fazer pegação (ato de buscar parceiros sexuais

eventuais) ou simplesmente passar em direção à casa ou trabalho

(SANTOS, 2015. p. 114). 

Nesta perspectiva, Douglas Leal (2015) observa que os territórios voltados à

prática  da  prostituição  são  legitimados  a  partir  de  teias  complexas  de  relações,

englobando  as  próprias  profissionais  do  sexo,  a  clientela,  cafetinas,  agentes  de

estado, além do comércio e comunidade moradora. De forma similar a Rafael dos

Santos (2015), o autor pondera que tais territórios não são configurados a partir de

uma dinâmica de poder estanque,  pelo contrário,  articulam-se a partir  de pontos

móveis, negociados entre as profissionais que ali atuam e os demais sujeitos. 

Observações análogas foram realizadas pelo antropólogo Néstor Perlongher

(1987),  junto  aos michês paulistanos.  Michê é  um termo utilizado para  designar

determinada  categoria  de  profissionais  do  sexo,  sendo  geralmente  homens  cis

gêneros jovens que se prostituem sem abdicar de gestos e expressões atrelados

aos  signos  da  masculinidade,  em  sua  apresentação  perante  a  clientela

(PERLONGHER, 1987). 

Perlongher  pontua  que  os  pontos  de  prostituição  de  michês,  mulheres  e

travestis  profissionais  do  sexo,  por  mais  que  sutilmente  demarcados,  tendem a

constituir  uma  “hiperterritorialização”.  Tais  hiperterritórios  encontram-se  em

permanente  movimento  onde  várias  populações  se  distribuem e  negociam seus

trajetos, ressignificando e conferindo novos contornos às zonas de prostituição. É

importante  notar,  a  partir  do  estudo  de  Perlongher,  que  os  processos  de

territorialização produzidos por michês e clientes relacionam-se a um conjunto de

espaços voltados ao lazer do público homossexual, a exemplo de bares, boates,

saunas e cinemas adultos (PERLONGHER, 1987). 

Por fim, Douglas (2015) argumenta que as profissionais do sexo que exercem

o trottoir possuem maior margem para negociação junto a clientela, considerando as

redes  de  proteção  e  contatos  existentes  na  região,  apesar  da  possibilidade  de

violação  em  espaços  públicos.41 Contudo,  tal  situação  pode  se  inverter  caso  o

programa seja realizado em outros espaços. Em seu relato biográfico, Amara Moira

41.  Discussões interessantes  sobre os entrocamentos  entre  travestilidades,  violências e  espaços
públicos podem ser encontradas em ARARUNA, 2018 e BENEVIDES e NOGUEIRA, 2020. Em sua
monografia, a cientista social Lídia Freitas (2016) também realiza importantes considerações sobre a
necessidade de se generificar e racializar nossas lentes quando pensamos em direito à cidade e/ou
acesso e permanência em espaços públicos. 
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deixa explícito os receios em sair com clientes para além do bairro ou da região em

que exerce o trabalho sexual:

Passei  por  momentos  assim  com  o  meu  caminhoneiro,  eu  toda

apreensão, a gente zanzando no caminhãozão dele pelas ruas do

meu bairro, onde ele veio me buscar porque a urgência era grande.

[…]. “Deixa esses lixos te buscarem no seu bairro, aí daqui a pouco

vão bater na sua casa, na faculdade, falar com seus vizinhos”, me

alertou uma amiga… Mas foi bem longe de casa que ele me pegou,

ainda no meu bairro,  então não tem como dar  problema.  Espero.

Coisa pra se pensar (MOIRA, 2018. p. 157-158).

Para além da prostituição de rua de pessoas travestis em Goiânia, atividade

que  procurei  abordar  a  partir  dos  dois  relatos  acima,  também  pude  realizar

observações nos pontos de prostituição de rua do bairro Vila Brasília, no município

de Aparecida de Goiânia/GO, às margens da BR-153. 

Esta  região  é  conhecida  popularmente  como  “Setor  dos  Motéis”,  dada  a

grande concentração de empreendimentos moteleiros. Conforme tentarei  negritar,

existem homologias entre a prostituição de rua exercida no Setor Leste Universitário

e o Setor dos Motéis, a exemplo dos códigos de uso, permanência e condução dos

programas,  no  entanto,  o  processo  de  territorialização  vivenciado  pela  região  é

diverso. Ao longo da subseção que segue, farei algumas considerações a partir das

observações etnográficas realizadas. 

1.2. Observações Nos Pontos De Prostituição No Bairro Vila Brasília (“Setor Dos 

Motéis”) – Aparecida De Goiânia/GO.

Realizei uma (1) observação nos pontos de prostituição do bairro Vila Brasília,

em Aparecida de Goiânia, no dia 14 de dezembro de 2019. Acessando o local por

meio do transporte coletivo, as observações ocorreram por volta das 09 horas da

manhã. Cabe ressaltar que, apesar de constar no cronograma de pesquisa visitas

noturnas  aos  pontos  de  prostituição  de  rua  no  bairro  Vila  Brasília,  de  modo  a

observar a dinâmica da prostituição travesti, não foi possível colocar em prática esse

objetivo por dois motivos: 
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i. a confiança é peça fundamental para a realização de uma pesquisa etnográfica

junto às trabalhadoras sexuais (KULICK, 1998; SILVA, 2006; PELÚCIO, 2007), desta

forma, não foi possível realizar aproximações junto às profissionais sem ser inserido

em campo por entidades ou pessoas por elas conhecidas;

ii. observações em campo demandam tempo e, considerando a distância dos pontos

de prostituição em relação à minha casa, existia a possibilidade de não acessar as

linhas de ônibus a tempo para retorno.

Conforme pode ser observado no Mapa 2, as áreas voltadas à prostituição de

rua encontram-se assinaladas em vermelho, compreendendo as ruas 21 e 44; em

roxo encontram-se demarcadas as ruas pelas quais realizei minhas observações;

em azul-claro estão representadas as ruas pelas quais não realizei derivas; em azul-

escuro encontram-se demarcados estabelecimentos comerciais e residências; em

verde, assinalei as áreas arborizadas e/ou descampadas. 

A seguir,  compartilho um trecho do meu Diário de Campo, na qual retrato

algumas observações realizadas nos pontos de prostituição do setor.

Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Mapa 2. Representação cartográfica dos pontos de prostituição de rua no bairro Vila 
Brasília - Aparecida de Goiânia/GO.
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“Diário de Campo – 14/12/2019 – 09h – 11h30. Observação nos pontos de prostituição de

rua no bairro Vila Brasília – Aparecida de Goiânia/GO.

Passei um café forte,  sem açúcar e tomei  um banho gelado. Era dia de campo. A

ansiedade  de  sempre  batia  à  porta.  Enquanto  ajeitava  meu  Diário  de  Campo,  canetas,

bolachas, água e carteira na minha mochila, rememorava a linha de ônibus e o trajeto que

deveria traçar para acessar o bairro Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. A viagem era

relativamente longa. Pegando a linha 284, no Terminal Praça da Bíblia, demoraria cerca de 32

minutos para chegar ao meu destino, caso não houvesse nenhum atraso. 

Peguei minhas chaves, celular (artigo essencial para me orientar no setor através do

Google Maps42) e saí.  O céu azul,  com poucas nuvens, prenunciava um dia ensolarado e

quente.  Corri  para  alcançar  o  Eixão,  na  Plataforma  Universitária,  localizada  na  Avenida

Anhanguera e segui para o Terminal Praça da Bíblia. Alguns minutos depois vislumbrei o

Terminal  responsável  por  alimentar  diversas  linhas  de  ônibus  no  município  de  Goiânia.

Naquele  horário,  o  movimento  estava  relativamente  tranquilo.  Durante  a  semana  é

praticamente impossível trafegar no espaço, tamanho o fluxo de usuários. Apesar de estar

vazio, o lugar não deixava de ter um aspecto sujo e mal cuidado. Em dias chuvosos existe

uma probabilidade maior de molhar as vestes abrigando-se no Terminal do que fora dele…

Desembarquei do Eixão e segui buscando o ponto de ônibus da linha 284. Após andar

a ermo buscando orientação de trabalhadores/as do Terminal, descobri que necessitava pagar

outra  passagem,  já  que  esta  linha  estabelece  conexão  com  outro  município  da  Região

Metropolitana de Goiânia. Paguei a contragosto e atravessei a catraca. Havia uma fila ao lado

da placa de sinalizava o local no qual ônibus estacionaria. Consultei o horário de chegada do

ônibus pelo aplicativo e aguardei.

Dentro de alguns minutos o ônibus chegou.  A fila  aumentara consideravelmente e

houve um certo tumulto para entrar no veículo. Não pude deixar de expressar minha irritação

ao ser praticamente empurrado pelas portas abertas do ônibus... Acomodei-me nos bancos do

fundo  e  iniciei  a  viagem.  O  ônibus  serpenteou  pelas  ruas  e  avenidas  do  Setor  Leste

Universitário  e  Jardim  Goiás  entrando,  por  fim,  na  BR-153,  próximo  ao  Estádio  Serra

Dourada.  Minha atenção encontrava-se  dividida  entre  a  tela  do celular,  que  sinalizava  as

paradas que deveriam ser feitas até o meu ponto e o cenário que se desenhava conforme me

afastava do município de Goiânia. 

42.  Google  Maps  é  um serviço  web  gratuito  desenvolvido  pela  empresa  estadunidense  Google.
Oferece serviços de pesquisa de mapas e visualização de imagens via satélite. 
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Prédios e casas começaram a ficar escassos, longínquos, dando espaço a postos de

gasolina, oficinas, restaurantes, concessionárias e pequenos estabelecimentos comerciais. As

poucas árvores ao longo da rodovia tingiam um ambiente marcado pelo cinza do asfalto e do

concreto. Caminhões, carros e motos transitavam em alta velocidade.

Pouco a pouco o ônibus começou a esvaziar. Conferi minha localizei no Google Maps

e notei que estava próximo ao ponto de desembarque.  Pela janela do ônibus vislumbrei a

placa  que  sinalizava  os  limites  entre  os  municípios  de  Goiânia  e  Aparecida  de  Goiânia.

Importante elucidar que as duas cidades haviam sofrido o processo de conurbação, de tal

forma que os limites entre os municípios não eram marcados. Mais alguns metros e solicitei

ao motorista a parada no próximo ponto. 

***

O sol não estava para brincadeira. “Por que sempre esqueço a sombrinha em casa?”

Questionei  frustrado.  No  ponto  em  que  havia  desembarcado  haviam  algumas  pessoas

sentadas, sob o abrigo da sombra, se abanando com pequenos pedaços de papel. Olhei ao

redor,  buscando  me  situar  e  segui  pela  BR-153,  sentido  Aparecida  de  Goiânia.  Estava  a

procura da quadra que, segundo informantes, constituía ponto de atuação das profissionais do

sexo cisgêneras durante o dia e de pessoas travestis durante a noite. 

Tal ponto seria composto pelas Ruas 21 e 44, nas proximidades do Aphrodite Motel.

Consultando  o  Google  Maps,  segui  pela  rodovia,  atento  aos  carros  e  caminhões  que

transitavam. Impossível não sentir  certa apreensão com o movimento de veículos naquele

trecho. Caminhando ao lado Motel Memphys, resolvi subir a passarela para atravessar a BR-

153. Apesar do receio em cruzar a estrutura metálica um tanto quanto maltratada pelo tempo,

desci com cuidado as escadarias azuis e aguardei em frente a faixa de pedestres, esperando os

carros  passarem.  Alguns  passos  depois  e  me  encontrei  em  frente  a  entrada  luxuosa  e

arborizada do Motel Blanc. Caminhei de encontro aos carros e caminhões que transitavam,

escondendo-me do sol que fustigava o asfalto. 

Na quadra do Vip’s Motel, entrei na Rua Goiás. Encontrava-me na área na qual as

profissionais do sexo exerciam seu ofício. Em vez de seguir direto para as Ruas 21 e 44,

resolvi explorar as ruas do entorno, deambulando às margens do Aphrodite Motel. Segui pela

Rua 20,  atento  às  movimentações  do entorno;  não haviam pedestres  ou  veículos  naquele

trecho. A fachada rosa e rodeada por coqueiros altos do Aphrodite Motel estendia-se por toda

a quadra. Dobrei à direita e segui pela Rua 23, dobrando novamente pela Rua 21, onde notei

que algumas mulheres encontravam-se nas calçadas, retocando a maquiagem e conversando. 
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Eram duas, uma loira e uma morena,  aparentavam ter em média 30 anos.  Dado o

intenso calor, encontravam-se sob a cobertura metálica da indústria de tintas. Quando passei,

as duas deram uma rápida olhada e voltaram a conversar e retocar o batom. Resolvi continuar

minha caminhada com o objetivo de conhecer melhor o setor. Ao chegar no cruzamento das

ruas 21 e 44 notei a existência de mais duas profissionais. A profissional loira conversava com

um  possível  cliente  que  encontrava-se  dentro  de  um  carro  preto,  modelo  popular.  A

profissional  ruiva,  que  encontrava-se sentada  em um caixote  de  madeira,  no gramado da

calçada do Aphrodite Motel, estava compenetrada na tela do telefone celular que portava.

Pensei em parar e observar a cena, contudo, minha presença poderia prejudicar a profissional

que estava negociando um possível programa, impactando interações futuras. Como não havia

praças ou bancos no entorno, resolvi continuar minha caminhada nas ruas do setor e voltar em

alguns minutos para realizar mais algumas observações. 

Caminhando pela Rua 44, percebi que além dos Motéis existentes na Vila Brasília, o

setor era basicamente composto por indústrias de construção civil, a exemplo de produtoras e

distribuidoras de tintas, blocos de cimentos e ferragistas. Dada a localização do bairro Via

Brasília,  às  margens  da  BR-153,  tais  indústrias  possuem  uma  localização  estratégica,

considerando a possibilidade de escoamento produtivo nas cidades da Região Metropolitana

de  Goiânia  e/ou  municípios  (dentro  e  fora  de  Goiás)  que  estejam  na  rota  da  Rodovia

Transbrasiliana. 

Ainda na Rua 44 haviam duas boates voltadas ao público heterossexual. Cartazes nos

muros estampavam fotos de mulheres com corpos esculturais, divulgando a agenda de shows

de  striptease  e  números  para  contato.  Se  não  fossem  os  anúncios,  julgaria  que  os

estabelecimentos  comerciais  seriam casas  residenciais,  dada  a  arquitetura  dos  imóveis…  

Torna-se factível dizer o mercado sexual ali existente possui pelo menos 3 nichos:

prostituição de rua, motéis e clubes adultos. Infelizmente não houve expediente para analisar a

fundo os clubes adultos do setor, contudo, e refletindo sobre os cinemas adultos do Centro de

Goiânia, questiono se as mulheres que atuam como strippers também exercem a prostituição.

Neste caso, dada a valorização dos espaços fechados, bem como o capital incorporado ao

corpo, é possível supor que os valores cobrados pelas profissionais que atuam como strippers,

são mais elevados que aqueles cobrados pelas profissionais que atuam no trottoir. 

No cruzamento entre as boates Real Club e Belíssima, segui pela Rua Altino Tomé.

Além de alguns lotes  baldios,  percebi  a  existência  de dormitórios,  pequenos restaurantes,

algumas casas residenciais e mais motéis. Contornei a quadra do Motel Emoções, na altura da

Rua Newmar Albernaz e continuei caminhando. Pouco depois acessei a Rua Leopoldo de

Bulhões, na qual segui até acessar a Rua 44. As duas profissionais que havia visto outrora
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continuavam no ponto, contudo, o cliente de carro desaparecera.  Ao passar na calçada da

Fundação Pró-Cerrado (FPC) – Núcleo “Seu” Jaime, a profissional loira me avistou e me

cumprimentou com um sonoro “Bom dia”. 

- Bom dia! - respondi prontamente.

Refleti  se  aquela  era  a  oportunidade  para  me  aproximar  e  conversar  com  as

profissionais, contudo, resolvi continuar minhas observações no Setor. Talvez tenha perdido

uma oportunidade  para  me  apresentar,  falar  um pouco da  minha pesquisa  e  marcar  uma

possível  entrevista.  Incrível  pensar  na  forma  com  que  a  ansiedade  e  a  insegurança  nos

consomem  aos  poucos…  Resolvi  voltar  em  outra  ocasião  e  tentar  dialogar  com  as

profissionais.

Contornei a quadra da Fundação Pró Cerrado e entrei na Rua Monsenhor Celso. Ao

lançar o olhar sobre a fachada da FPC me recordei das palavras de Beth Fernandes, em uma

das primeiras reuniões na sede da Astral:

- ‘Primeiro tiraram as meninas do Centro e as colocaram na BR-153, sem nenhuma

estrutura. Daí constroem uma escola em frente ao ponto em que elas atuam! Agora pensa: as

travestis estão trabalhando, colocando os peitos pra fora e a meninada saindo da aula… O

objetivo é tirar as meninas de lá! Pra onde elas irão?’

Conforme descrito  pela  ativista  goiana,  a  Fundação  Pró  Cerrado  localizava-se  em

frente ao Aphrodite Motel,  ao lado do ponto de prostituição.  Em seu website43,  a FPC se

descreve como uma organização privada, sem fins lucrativos e que em parceria com o poder

público, iniciativa privada e o terceiro setor, empreende ações em prol do desenvolvimento

socioeconômico com sustentabilidade. No que se refere a sua atuação, a FPC atua em prol da

preservação do cerrado, advogando por sua exploração e a extração de recursos de forma

sustentável. A Fundação tem como principal agente o jovem, oferecendo formação técnico-

profissional e possibilidade de ingresso em postos de trabalho formais por meio do Programa

Jovem Aprendiz. 

Dado o histórico das áreas de prostituição de rua em Goiânia, que vem sofrendo, ao

longo dos últimos 15 anos processos de desterritorialização e produção de fronteiras, acredito

que os receios de Beth Fernandes podem se concretizar futuramente. Em nossos diálogos,

Beth  pontuou  que  o  bairro  Vila  Brasília  tem sofrido  adensamentos  populacionais,  o  que

provavelmente  impacta  o  sexo  negociado  nas  ruas.  Quais  serão  as  perspectivas  para  as

profissionais que atuam nas ruas do setor?

43. Mais informações sobre a Fundação Pró Cerrado podem ser obtidas no elo que segue: 
<Fundação Pró-Cerrado – Preservação ambiental e promoção do ser humano. (fpc.org.br)>. Acesso 
em: 21 dez. de 2020.

https://fpc.org.br/#:~:text=A%20Funda%C3%A7%C3%A3o%20Pr%C3%B3-Cerrado%20%C3%A9,a%20promo%C3%A7%C3%A3o%20do%20ser%20humano.
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Continuei caminhando pela Rua Monsenhor Celso, virei na Rua Rui Barbosa e entrei

na Rua Tv do Comércio. Além das indústrias de praxe, não havia nada a ser observado. Voltei

pela Rua Rui Barbosa e segui até o fim da Rua Monsenhor Celso, entrando na Rua Santos

Dumont. Precisava fazer uma pausa. Passei por um ponto de táxi e sentei à sombra de uma

árvore,  às  margens  da  BR-153.  Os  veículos  transitavam  a  toda  velocidade  ao  longo  da

rodovia. 

Abri  minha  mochila,  tomei  um  gole  d´água  e  mordisquei  um  biscoito.  Além  do

cansaço e do suor, qual era o saldo daquelas observações? De início, é possível afirmar que os

pontos de prostituição naquele horário são geridos por mulheres cisgêneras, o que me leva a

reafirmar os dados produzidos por pesquisas anteriores. Durante a noite,  por volta das 19

horas, os pontos são ocupados por pessoas travestis profissionais do sexo. Diferentemente dos

pontos de prostituição da Praça Botafogo, os pontos das Ruas 21 e 44 são ocupados 24 horas

por dia, o que nos leva a pensar em processos de territorializações espaciais rotativas. 

Além dessa interpretação de coloração etno-geográfica,  torna-se possível dizer,  por

conseguinte  que  o  bairro  Vila  Brasília  é  configurado  a  partir  de  múltiplos  trânsitos,

interligando ruas, vielas e avenidas, compondo cenários e entrelaçando nichos de mercado.

Além disso, torna-se plausível dizer que os fluxos comerciais que compõem e espacializam o

setor, dada a existência de fábricas voltadas à construção civil, maquinários pesados e peças

para automóveis, contribuem para a permanência e popularização dos motéis às margens da

BR, bem como boates e prostituição de rua. 

Em  pesquisas  vindouras  vale  a  pena  se  debruçar  sobre  as  conexões  entre  setor

moteleiro, boates e prostituição de rua: tais nichos se retroalimentam? Profissionais do sexo

que  atuam na  pista  utilizam os  motéis  para  realizar  seus  programas?  Existe  interesse  do

empresariado  local  na  permanência  das  profissionais  no  setor  dado  os  possíveis  ganhos

financeiros? Quem frequenta as boates também frequentam os motéis? As profissionais que

atuam  nas  ruas  também  atuam  nas  boates?  Como  o  empresariado  da  construção  civil

interpreta os empreendimentos voltados ao sexo nesta região?

Apesar dos benefícios que tais trânsitos proporcionam para o empresariado local e

possivelmente às profissionais do sexo que atuam no setor, não é possível deixar de notar o

caráter precário vivenciado pela população que atua na prostituição de rua,  a exemplo de

ausência de segurança pública e espaços salubres para o exercício do trabalho. Quais serão as

novas fronteiras espaciais que tais profissionais vivenciarão nos próximos anos?”
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Acredito que o relato acima ofereça subsídios para refletir, por um lado, sobre

as homologias e diferenças em relação aos pontos de prostituição do Setor Leste

Universitário, e por outro, sobre o caráter multiescalar (LEAL, 2015) do bairro Vila

Brasília, considerando a coexistência de um conjunto de práticas socioespaciais em

um mesmo território. 

Conforme  explicitei  em  meu  Diário  de  Campo,  os  pontos  de  prostituição

existentes nas ruas 21 e 44 são compartilhados por profissionais do sexo cis e trans

de forma rotativa: os períodos da manhã e tarde são ocupados pelas profissionais

do sexo cisgêneras (7h00 min  –  19h00min),  os  períodos da noite  e madrugada

(19h00min – 7h00min), por sua vez, são geridos pelas profissionais travestis.44 

Tal  configuração  territorial  diverge  daquela  apresentada  no  Setor  Leste

Universitário, considerando o fato das profissionais travestis iniciarem os programas

mediante o fim do expediente lojista na região, por volta das 20 horas, estendendo-o

pela madrugada, encerrando-o por volta das 5 horas.

Neste  sentido,  é  possível  afirmar  que  as  áreas  voltadas  à  prostituição

feminina no “Setor  dos Motéis”  não sofrem processos de  sobreposição territorial

(PALMEIRA, 2016),  a exemplo do que ocorre no Setor Leste Universitário,  cujos

44. Os horários apresentados são aproximados. Agradeço a Beth Fernandes e Vanessa Silva pela
informação. 

Ilustração 13. Profissionais do sexo em atuação no “Setor do Motéis”  

Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 
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pontos de prostituição só funcionam durante a noite, mediante o fim do expediente

comercial diurno. Os pontos de prostituição do Setor Motéis  coexistem com outros

nichos comerciais e industriais existentes na região, a exemplo de motéis, bares,

casas de show adultas, indústrias voltadas à construção civil e metalurgia.

Contudo, como podemos compreender tal configuração espacial? É possível

apontar desigualdades, conflitos e tensões em uma região atravessada por múltiplos

trânsitos, relações comerciais e relações de poder fortemente generificadas? Como

a noção de território pode nos ajudar a entender tais relações?

1.3. Operacionalizando Conceitos

Território  é  um conceito  que possui  longa trajetória  no campo de estudos

geográficos. Ângelo (2002) observa que a presente noção esteve fortemente ligada

ao conceito de Estado, no início do século XX, sendo compreendida como o domínio

de determinada parcela do espaço por um grupo.45 Nessa perspectiva, o espaço

transforma-se, por meio da política, em território. 

Contudo,  o  autor  pondera  que  o  conceito  de  território  tem  passado  por

transformações no campo da  Geografia,  sobretudo a  partir  da década de 1980,

adquirindo pelos  menos duas dimensões:  i.  domínio  e  controle  por  parte  de  um

conjunto de atores e ii. espaço apropriado de forma simbólica, identitária e/ou afetiva

por algum grupo (ÂNGELO, 2002). 

Por  extensão,  a  ideia  de  poder  passa  a  configurar  a  noção  de  território,

distanciando-o  da  concepção  estritamente  vinculada  ao  Estado-nação  e

vislumbrando  a  gestão  de  espaços  por  sujeitos  não  circunscritos  à  máquina  do

Estado.  Silva  (2002),  por  sua  vez,  pontua  que  o  território  depende  de  três

características para ser caracterizado enquanto tal: 

[…] a física, ou seja, o espaço territorial; a organizacional, definida

como  as  regras  e  o  controle  (poder)  atuantes  dentro  do  espaço

territorial; e a existencial, que pode ser entendida como a identidade

do  território,  o  que  vai  subtender  limites,  mesmo que  não  sejam

físicos (SILVA, 2002. p. 22). 

45. Ao definir Estado, Weber lança mão da presente noção de território: “[…] Entretanto, nos dias de
hoje devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos
limites de um território – a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado
– reivindica o monopólio legítimo da força física” (WEBER, 2008. p. 60).
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Torna-se  evidente  que  a  produção  territorial  estabelece  o  domínio  da

diferença, considerando aqueles que fazem parte ou não de determinado território.

No  que  se  refere  à  prostituição,  Larissa  Pelúcio  (2007)  pondera  que  a

territorialização  dos  pontos  de prostituição está  atrelada,  em grande  medida,  às

relações identitárias entre os sujeitos. Os processos de demarcação espacial, por

conseguinte,  são  fortemente  organizados  por  códigos  morais  construídos  pelo

grupo, determinando quem e de que forma pode se fixar em determinado ponto.

“Fixação que não pode ser confundida com imobilização/sedentarização, mas com

aceitação e compartilhamento de códigos que circulam e informam, mas que são

fluidos” (PELÚCIO, 2007. p. 56). 

Ao pensar as inúmeras classificações existentes entre michês e clientes na

cidade de São Paulo46, Perlongher (1987) pondera que os territórios não atrelam-se

pura e simplesmente à sua dimensão física, mas também, e de forma fundamental,

ao conjunto de códigos que povoam o espaço da prostituição viril: 

No entanto, os polos relacionais não são “lugares vazios” – como

num árido esquema estruturalista – mas estão ocupados por sujeitos

concretos. Os diversos polos e categorias funcionariam como pontos

de  “reterritorialização”  na fixação  a  um gênero ou a  uma postura

determinada; fixação que se manifestar-se-á na adscrição categorial

e, correlativamente, na aparência gestual e discursiva, indícios de um

desempenho  sexual  esperado  ou  proclamado  (PERLONGHER,

1987. p. 151). 

Larissa  Pelúcio  (2007)  assinala  que  tal  “código-território”  territorializa  as

profissionais do sexo travestis de modo diverso na cidade de São Paulo. O capital

investido nas transformações corporais, a idade, a raça, as possibilidades de atuar

em  filmes  pornográficos  e/ou  ensaios  fotográficos,  dentre  outros  marcadores  e

vetores de diferenciação social, hierarquizam as profissionais do sexo nos pontos

espalhados pela cidade, conferindo maior notoriedade às “plastificadas”47 em ruas e

avenidas movimentadas, do que às meninas em processo de transição.

Analisando  o  cenário  desenhado  no  “Setor  dos  Motéis”,  creio  que  os

processos  de  territorialização  que  atravessam  os  pontos  de  prostituição  sejam

46. Cf. PERLONGHER, 1987. p. 147.

47. Termo que designa profissionais que passaram por diversos procedimentos estéticos, a exemplo
de cirurgias plásticas e implantes de próteses de silicone (Pelúcio, 2007).
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correspondentes  à  noção  de  “código-território”,  conforme  descrito  acima,

considerando a existências de clubes adultos e shows de  strippers  na região.  É

possível  supor  que  o  “capital  corporal”  (PELÚCIO,  2007)  das  profissionais  que

atuam  em  casas  fechadas  alcance  maior  valorização  financeira  em  relação  às

profissionais  que  exercem  o  trottoir.48 Aqui  o  vetor  classe  ganha  relevância  e

hierarquiza as profissionais em espaços abertos e fechados:

Temos,  então,  que  as  diferenças  de  classe  originárias  se

reinterpretam  e  subsumem  em  diferenças  de  pontos,  que  são

também diferenças quanto ao estilo, ao gênero, ao tipo de clientela,

ao preço, etc.” (PERLONGHER, 1987. p. 122). 

Contudo,  no  caso  da  prostituição  de  pessoas  travestis,  arrisco  dizer  que

aquilo que denomino por “territorialização temporal” também é um vetor importante

para  compreender  a  gramática  desse  nicho  de  mercado.  De  forma homóloga  à

prostituição de rua do Setor Leste Universitário, as pessoas travestis do bairro Vila

Brasília  atuam apenas durante a noite.49 Tal  afirmação encontra consonância no

levantamento  bibliográfico  realizado  (KULICK,  1998; BENEDETTI,  2005;  SILVA,

2006; PELÚCIO, 2007; SANTOS; 2015; MOIRA, 2018; ZANELA, 2018). 

Adicionalmente,  esta  espécie  de  territorialização  nos  leva  a  pensar  em

“regimes de visibilidade”,  conforme teorizado por  Judith  Butler  (2017).  Ao refletir

sobre  as  conexões  entre  as  noções  de  precariedade50 e  performatividade  de

gênero51,  a  autora  pontua  que  determinados  sujeitos  estão  expostos  de  modo

desigual à violência, ao assédio e à patologização: 

48. O valor cobrado pelas profissionais que exercem a prostituição de rua varia conforme os serviços
solicitados  pela  clientela,  contudo,  o  valor  médio  gira  em torno  de  R$20,00  a  R$30,00  para  a
realização de relações orais e de R$30,00 a R$50,00 para a realização de sexo penetrativo. Caso o/a
cliente deseje outros serviços, a exemplo de fetiches, os valores podem aumentar. Agradeço à minha
amiga e cientista social Vanessa Silva pela informação.

49. Acredito que a única exceção seja o Cine Santa Maria, cinema adulto localizado na Rua 24, no
Centro de Goiânia, onde pessoas travestis realizam programas. O Cinema funciona durante o dia,
abrindo as portas por volta das 14 horas e funcionando até as 20 horas.  Contudo, é importante
elucidar que o espaço é fechado, sendo cobrada uma taxa de entrada no valor de R$12,00.

50. Butler compreende precariedade com uma “situação politicamente induzida na qual determinadas
populações sofrem as consequências da deterioração de redes de apoio sociais e econômicas mais
do que outras, e ficam diferencialmente expostas ao dano, à violência e à morte” (BUTLER, 2018. p.
40). 

51.  A performatividade de gênero pode ser entendida como uma teoria e uma prática.  Tal  noção
permite,  por  um  lado,  vislumbrar  os  efeitos  dos  atos  de  fala  na  produção  de  corporalidades
generificadas, compreendidas como verdadeiras, naturais e estáveis e, por outro, apontar as brechas
nos  processos  de  inscrição  e  reiteração  das  normas  de  gênero  (BUTLER,  2018).  Para  mais
informações Cf. BUTLER, 2017. 
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As normas de gênero têm tudo a  ver  com como e de que modo

podemos aparecer no espaço público, como e de que modo o público

e o privado se distinguem, e como essa distinção é instrumentalizada

a serviço da política sexual (BUTLER, 2017. p. 41). 

Torna-se justo pensar, por conseguinte, que nem todos os seres humanos são

igualmente  reconhecidos,  considerando  a  forma  com  que  materializam  suas

existências. Se o campo altamente regulado da aparência não permite que todas as

existências  sejam  reconhecidas,  onde  se  espera  que  tais  sujeitos  ganhem

materialidade? 

Em  seu  trabalho,  Larissa  Pelúcio  (2007)  observa  que  o  “dia”  é  uma

temporalidade com a qual  as pessoas travestis com quem manteve contato, não

lidam de forma tranquila. Apesar do conjunto de violências vivenciadas nos pontos

de prostituição, “é mais difícil  se proteger dos olhares e falas diurnas do que da

violência  e  surpresas  da  noite”  (p.  75).  Amara  Moira  (2018)  faz  coro  a  esta

afirmação: 

Lembro de uma mulher cis com quem me relacionei,  maravilhosa,

que disse nunca ter sentido esses olhares quando saía com outra

mulher cis… e ela estava assustada. Pra mim já era normal, porque,

se eu não fingir que é normal, enlouqueço. Prefiro nem perceber que

esses olhares existem, coisa que quem está comigo muitas vezes

não sabe fazer (MOIRA, 2018. p. 172). 

Acredito  que  a  temporalidade  diversamente  vivenciada  pelas  pessoas

travestis  trabalhadoras  sexuais,  nos  leva  a  pensar  não  apenas  nos  regimes  de

visibilidade a qual estão submetidas, mas também e de modo mais fundamental, nas

convergências  perversas  entre  abjeção  (BUTLER,  2002)  e  processos

estigmatizantes  (GOFFMAN,  2004)  produzindo  “códigos-territórios”  e

“territorializações temporais”, nos quais o direito de aparecer encontra-se territorial

circunscrito e temporalmente delimitado. 

Desejo tecer mais algumas reflexões sobre esse tema no tópico que segue,

pensando na forma com que os pontos de prostituição do Setor do Motéis foram

instituídos em Aparecida de Goiânia. Para além do relato etnográfico, lançarei mão

de  um  conjunto  de  documentos  disponibilizados  por  Beth  Fernandes,  então

presidenta da Associação de Travestis, Transexuais e Transgênero de Goiás. 
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II. Nos Limites Do Estigma E Da Abjeção: Pensando Territorializações, Fronteiras

E Prostituição Travesti Em Goiânia E Aparecida De Goiânia.

Eu existo

Eu existo. 

Ossos, tronco,

Tecidos, pele.

Artérias, batimentos.

Alma, vida.

Sentimentos que jorram,

lavando esse corpo.

Água vermelha, ponto, cicatriz.

Enfim se liberta.

Calmaria, conforto.

Um corpo que se encontra em si enfim.

[…] 

(FERREIRA, 2017. p. 87).

No relato etnográfico compartilhado na seção anterior, deixei entrever o fato

de  que  os  pontos  de  prostituição  do  “Setor  dos  Motéis”  possuem  uma  história

relativamente  recente.  Através  do  conjunto  de  diálogos  travados  na  sede  da

ASTRAL/GO e por meio das atas disponibilizadas por Beth Fernandes, foi possível

localizar uma série de discussões iniciadas no ano de 2005 e que possuem como

foco  duas  áreas  voltadas  à  prostituição  travestis  em Goiânia:  a  Avenida  24  de

Outubro, localizada nas proximidades da Praça A, no Setor dos Funcionários e a

Avenida Paranaíba, localizada no Centro da capital. 

Tais  discussões  tiveram  como  resultado  a  produção  dos  pontos  de

prostituição travestis no bairro Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. De forma a

organizar  os  dados  produzidos  durante  a  pesquisa,  tornar-se  importante  tecer

algumas linhas sobre a Associação de Travestis,  Transexuais e Transgêneros de

Goiás – ASTRAL/GO, vislumbrando seus princípios, objetivos e o público-alvo da

ONG. Um breve relato etnográfico será compartilhado,  mediante as observações

realizadas na festa  Domingo Pop,  no Centro Cultural  Martim Cererê em Goiânia,

espaço no qual a ASTRAL/GO esteve presente. 
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Logo  em  seguida  analiso  as  atas  compartilhadas  pela  ativista  goiana,

recorrendo à análise de conteúdo a fim de pensar atores, pautas e deliberações nas

reuniões retratadas. Acredito que a presente análise pode oferecer insumos para

pensar as conexões entre territórios, mercado sexual, gênero e políticas construídas

sob paradigmas estigmatizantes. 

2.1. ASTRAL/GO

A  Associação  de  Travestis,  Transexuais  e  Transgêneros  de  Goiás  –

ASTRAL/GO é uma Organização Não Governamental (ONG) fundada em 2001 e

que  atua no  desenvolvimento  de  políticas  de  inclusão  para  populações

historicamente  discriminadas  no  estado  de  Goiás.  A  organização  possui  como

populações prioritárias pessoas travestis, transexuais e transgêneras; profissionais

do  sexo  femininas;  pessoas  vivendo  com  HIV/Aids  e  seus  familiares,  além  de

pessoas em situação de vulnerabilidade em decorrência violência de gênero e/ou

sexuais e aquelas envolvidas em circunstâncias relativas ao tráfico de pessoas.52 

Contando com duas décadas de ativismo no Estado de Goiás, a Associação

realiza trabalhos de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e

HIV/aids,  disponibilizando  preservativos,  organizando  palestras  e  promovendo

capacitações  em saúde;  além de  atuar  no  atendimento  e  suporte  em casos  de

violências de gênero e/ou sexuais. 

Ao longo de 2019 pude realizar três (3) reuniões junto a Beth Fernandes, na

sede da ASTRAL/GO, com o objetivo de discutir o escopo do meu projeto e negociar

as  possibilidades de ingressar  em campo junto  a Associação,  conduzindo assim

observações  e  agendando  possíveis  entrevistas  junto  às  profissionais  do  sexo.

Infelizmente não foi possível acompanhar a Associação nas visitas aos pontos de

prostituição devido a choque de horários e datas e mudanças no cronograma de

visita aos pontos.

Entretanto, pude acompanhar a intervenção realizada pela ONG no Centro

Cultural Martim Cererê53, em Goiânia, no dia 21/07/2019, por volta das 15h00. Nesta

data acontecia a festa Domingo Pop, evento realizado mensalmente e que contava

com diversas atrações LGBT, a exemplo de shows drag e discotecagem. Convidado

52. Para mais informações sobre a atuação da Associação no combate ao tráfico de pessoas, Cf.
FERNANDES, 2014; FERNANDES e COSTA, 2018. 

53. O Centro Cultural Martim Cererê é um espaço gerido pela Secretaria de Estado de Educação
Cultura e Esporte do Estado de Goiás. Inaugurado em 1988, o espaço é palco de atividades artísticas
nas áreas de música, dança, vídeo, cinema e teatro.
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por Beth, compareci ao evento, onde pude realizar algumas observações e sanar

algumas dúvidas sobre a atuação da Associação. A seguir, compartilho um trecho do

meu Diário de Campo, no qual  descrevo a atuação da ASTRAL e do projeto de

prevenção e testagem de HIV e outras IST’s ao qual a Associação está vinculada:

“Diário de Campo – 21/07/2019 – 15h – 16h00. Observação na festa Domingo Pop no

Martim Cererê – Goiânia/GO.

Na portaria do Martim Cererê entreguei uma nota de R$10,00 para pagar a minha

entrada. Neste dia estava na companhia de um amigo, que resolveu tirar o domingo para me

acompanhar no trabalho de campo. Salvo engano, o Dj tocava uma música pop do momento e

o público que crescia a cada instante dançava alegre em frente a um dos teatros do espaço. 

Grande parte das pessoas ali presentes eram jovens (15 a 25 anos), negras e pardas, em

sua maioria e, apesar de não recorrer a nenhum tipo de dado censitário, o evento me pareceu

paritário no que se refere a gênero. Dado o valor da entrada, creio que boa parcela do público

seja oriunda de classes populares. 

Tão logo cruzei os portões avistei Beth Fernandes. Ela vestia uma blusa branca, na

qual encontravam-se estampado o logo da campanha “Viva Melhor Sabendo: Combinando

Escolhas”,  financiada  pelo  Ministério  da  Saúde.  Junto  a  ela  havia  algumas  pessoas  que

também  compunham  a  Associação  e  que  estavam  realizando  o  trabalho  de  testagem  e

prevenção de IST’s no evento. 

- Oi, querido! Seja bem-vindo! Hoje a ASTRAL está fazendo o trabalho de prevenção

aqui no Martim Cererê.  É bom você realizar algumas observações,  daí você fica sabendo

como atuamos junto às trans.

- Obrigado, Beth! Beleza, vou ficar atento!

Notei a existência de duas grandes mesas no espaço em que a ASTRAL realizava sua

atividade: em uma haviam materiais informativos sobre IST’s e HIV, preservativos internos e

externos, gel lubrificantes e higienizadores íntimos; em outra a equipe da ONG depositara o

material para testagem para o HIV. 

Notei  que  os  testes  poderiam  ocorrer  de  duas  formas:  as  pessoas  poderiam  ser

abordadas  pela  equipe,  por  meio  de  convites  para  realização  de  testes  e  distribuição  de

preservativos; ou as pessoas interessadas poderiam simplesmente se aproximar, tirar dúvidas

sobre a atuação da associação e optar pela realização da testagem. Os testes eram feitos pela

saliva e poucos minutos depois a pessoa saía com o resultado. 
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Após a realização do teste, a pessoa dialogava com um membro da equipe em um

espaço mais afastado do evento, recebia o comprovante do resultado e recebia um kit com

preservativos.  Conforme  descobri  depois  dialogando  com a  equipe,  formada  por  pessoas

LGBT, a Associação faz parte do projeto “Viva Melhor Sabendo: combinando escolhas”, uma

ação que utiliza uma metodologia composta por abordagens de educação entre pares para

alcançar as populações mais afetadas pela epidemia de HIV/aids, com o objetivo de ampliar a

oferta de testagem e de ações de prevenção combinada.

Financiado pelo atual Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções

Sexualmente Transmissíveis, o projeto atua junto a “populações-chave” (gays e homens gays

que fazem sexo com homens, pessoas trans, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas

privadas  de  liberdade  e  trabalhadoras  do  sexo  cisgêneras)  e  segmentos  prioritários

(adolescentes  e  jovens,  população  negra,  pessoas  em  situação  de  rua  e  indígenas).

Metodologicamente,  o  projeto  é  orientado  a  partir  da  educação  entre  pares  que  consiste,

basicamente,  em  um  processo  de  ensino  e  aprendizagem  em  que  as  pessoas  da  própria

comunidade serão as responsáveis pela  troca de informações e coordenação de ações que

promovam discussão e debates junto a seus pares.54

[...]

Observei a ação do grupo durante mais algum tempo e, após marcar novos encontros

com a Beth, tirar algumas fotos do evento e pegar alguns preservativos, me despedi do grupo

e saí do espaço.”

O  relato  acima  elucida  o  tipo  de  abordagem  realizada  pela  equipe  da

ASTRAL/GO  nos  pontos  de  prostituição  travestis  em  Goiânia.55 Algumas  fotos

tiradas  no  evento  Domingo  Pop podem  ser  conferidas  no  Apêndice  II desta

dissertação. 

Apesar  de  não  ter  sido  possível  acompanhar  a  ação  da  Associação  nos

espaços voltados à prostituição de rua, as contribuições de Beth Fernandes para a

confecção deste trabalho são inúmeras. A partir dos diálogos realizados na sede da

ASTRAL/GO, tive acesso a um conjunto de discussões voltadas à mudança dos

pontos de prostituição travestis  existentes no Setor  dos Funcionários e no Setor

54. Para mais informações sobre o projeto, Cf. BRASIL, 2020. 

55.  É interessante notar  que a entrada nos pontos de prostituição através de ONG’s voltadas à
testagem e prevenção do HIV, tem sido registrada nos trabalhos acadêmicos voltados à prostituição
de rua, a exemplo de SILVA, 2006, que realizou o trabalho de campo junto ao “Projeto Flor da Noite”,
em Goiânia/GO e PELÚCIO, 2007, que ingressou em campo junto a equipe do “Projeto Tudo de
Bom!”, em São Paulo/SP. 
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Central, em Goiânia. Procuro desenvolver algumas reflexões sobre o tema no tópico

a seguir. 

2.2. Das Paradoxalidades, Das Políticas E Das Resistências

 Obtive acesso às cópias de quatro (4) atas durante o período em que travei

contato  junto  a  Beth  Fernandes.  Tais  documentos  registram  o  conjunto  de

discussões envolvendo os pontos de prostituição de pessoas travestis existentes na

Avenida 24 de Outubro, localizada no Setor dos Funcionários, próximo ao Terminal

Praça A,  em Goiânia,  e  os  pontos  localizados na Avenida Paranaíba,  na  região

Central de Goiânia. 

Por meio do Mapa 3 busquei retratar, de modo projetivo e a partir das atas

analisadas, os possíveis pontos de prostituição travestis no Setor dos Funcionários,

em  Goiânia.  Em  vermelho  encontra-se  demarcada  a  Avenida  24  de  Outubro,

apontada como espaço no qual a prostituição de rua era exercida, no entorno do

Terminal  de  ônibus  Praça  A;  em  azul-claro  encontram-se  assinaladas  as  ruas

vizinhas  aos  possíveis  pontos  de  prostituição  e  em  azul-escuro  demarquei  os

estabelecimentos comerciais e residenciais do setor:

Mapa 3. Representação cartográfica projetiva dos pontos de prostituição de rua de 
pessoas travestis no Setor dos Funcionários – Goiânia/GO. 

Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta.
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Cronologicamente,  os  documentos  retratam  reuniões  realizadas  na  sede

Ministério  Público  do  Estado  de  Goiás  (MPGO),  na  cidade  de  Goiânia,  em um

período de quase 6 anos entre a primeira e a última ata disponibilizada: Ata n.1 –

12/12/2005; Ata n. 2 – 22/09/2006; Ata n. 3 – 06/11/2006 e Ata n. 4 – 03/06/2011. 

A análise de conteúdo do material segue no Quadro 1, considerando: i. as

autoridades e organizações presentes  nas reuniões,  ii.  pautas e iii.  deliberações

realizadas. 
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QUADRO 1 – ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ATAS DISPONIBILIZADAS PELA ASSOCIAÇÃO DE TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E TRANSGÊNEROS DE
GOIÁS – ASTRAL/GO (2005 – 2011)

Atas Conteúdo

Autoridades e organizações
presentes

Pautas Deliberações

Ata n.1 – 12/12/2005 –
MPGO – horário não

especificado..

-  1 representante do Rotary Clube 
de Campinas;

- 1 representante da Polícia Militar;

- Beth Fernandes, enquanto 
representante da ASTRAL,

- 1 representante da comunidade 
moradora do bairro de Campinas;

- 1 deputado estadual e

- 3 representantes dos Centros de 
Apoio Operacionais (CAO), ligados 
aos MPGO. 

Atuação das profissionais do
sexo travestis na Avenida 24 de

Outubro, no Setor dos
Funcionários – Goiânia/GO. 

1. Instituição de uma nova área de atuação para as profissionais
do sexo: percurso que compreende o Terminal de ônibus Praça A

até o Horto Florestal, ao longo da Avenida Anhanguera em
Goiânia/GO;

2. Inserção das profissionais do sexo em cursos
profissionalizantes;

3. Próxima reunião marcada para o dia 01/03/2006, com o objetivo
de discutir os resultados das ações.

Ata n. 2 – 22/09/2006 –
MPGO – 14h40min.

- 1 capitão da PM;

- 1 tenente-coronel da PM;

- 1 delegado;

- 1 representante da Secretaria 
Executiva de Direitos Humanos;

- Beth Fernandes, enquanto 
representante da ASTRAL;

- 2 representantes da comunidade 
moradora do bairro de Campinas e

- 1 promotor de justiça.

Atuação das profissionais do
sexo travestis na Avenida 24 de

Outubro, no Setor dos
Funcionários – Goiânia/GO e

na Avenida Paranaíba, no Setor
Central – Goiânia/GO.

1. Discussão de dois novos locais para atuação das profissionais
do sexo: bairro Vila Brasília, no espaço popularmente conhecido
como “Setor dos Motéis” em Aparecida de Goiânia e saída para

Nerópolis, trecho da GO-080; 

2. Cadastramento dos dados pessoais das profissionais do sexo
na Gerência Executiva de Direitos Humanos da Secretaria

Estadual de Justiça, no prazo de 30 dias;

3. Policiamento ostensivo e repressivo dos agentes de segurança
nos pontos de atuação das profissionais;

4. Polícia Civil e ASTRAL realizarão um levantamento dos autores
de crimes relacionados ao comércio sexual;

5. Articulação com a Fundação Municipal de Desenvolvimento
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Comunitário (FUMDEC) e Banco do Povo para promoção de
cursos profissionalizantes destinados à inclusão social das

profissionais do sexo;

6. Construção de uma casa de acolhimento para adolescentes
LGBT explorados sexualmente;

7. Transferências das profissionais cisgêneras atuantes nas
proximidades do Terminal Praça A para outro local nas

imediações.

Ata n. 3 – 06/11/2006 -
MPGO – 15h40min.

- 3 representantes dos Centros de 
Apoio Operacionais (CAO);

- 1 delegado de Polícia Civil;

- 1 representante da Secretaria 
Estadual de Justiça e Cidadania;

- 2 representantes da Associação 
de Moradores do Setor de 
Funcionários e

– Beth Fernandes, representante da
ASTRAL/GO.

Elaboração de uma diretriz a
fim de orientar a atuação dos
agentes de segurança pública
junto às profissionais do sexo

em Goiânia. 

1. Exigência de um planejamento estratégico, visando coibir atos
obscenos e/ou de perturbação ao sossego nos pontos de

prostituição; 

2. Promoção de cursos profissionalizantes destinados à inclusão
social das profissionais do sexo;

3. Cadastramento de profissionais do sexo por foto;

4. Construção de ações conjuntas de combate à exploração
sexual e tráfico de drogas nas áreas de prostituição; 

Ata n. 4 – 03/06/2011 –
MPGO – 14h40min.

- Beth Fernandes, representante da 
ASTRAL/GO;

- 1 representante da Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Intersexos e

- 2 representantes dos Centros de 
Apoio Operacionais (CAO). 

Setor dos Funcionários. 1. Inclusão de pessoas trans em cursos da academia militar,
buscando evitar processos discriminatórios nos pontos de

prostituição;

2. Realização de diálogos junto às profissionais do sexo,
recomendando a não realização de programas em frente às

residências ou pontos comerciais em funcionamento;

3. Disponibilização de banheiros químicos para as profissionais. 

Fonte: produzido pelo autor. 2020. 
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A análise de conteúdo do Quadro 1 revela, inicialmente, que as reuniões na

sede do Ministério Público foram compostas por um corpo diversificado de atores e

organizações, a exemplo de entidades governamentais, associações de moradores,

grupos filantrópicos e movimentos sociais. Da análise dos grupos que compuseram

as deliberações voltadas à mudança dos pontos de prostituição de Goiânia, desperta

a curiosidade notar que nenhuma profissional do sexo esteve presente.

Ainda que Beth Fernandes, conhecida ativista transexual, estivesse presente

nas 4 reuniões convocadas, representando a ASTRAL/GO, é sintomático pensar que

a ausência de profissionais do sexo travestis, em tais espaços, esteja ligada, por um

lado,  à  noção  deteriorada  de  pessoa  construída  acerca  de  quem  exerce  a

prostituição, afinal

Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não

seja completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos

de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes

sem pensar, reduzimos suas chances de vida (GOFFMAN, 2004. p.

8).

E por  outro,  aos "regimes de visibilidade”,  conforme ressaltado por  Butler

(2018), que expõem as pessoas trans de modo desigual à violência, ao assédio e à

patologização. Dialogando com autorias transfeministas, arrisco dizer que tal regime

só pode ser plenamente compreendido na medida em que inserido em um sistema

que vislumbre os efeitos da cisnormatividade na produção de desigualdades. 

Se  compreendemos  cisnormatividade  enquanto  um  processo  histórico  de

estabilização  e  naturalização  de  noções  binárias  a  respeito  do  corpo,  gênero  e

identidade, circunscrevendo pessoas que fogem à regra em espaços marcados pela

ilegitimidade, abjeção e precariedade (BONASSI, 2017), torna-se justo pensar que

as deliberações retratadas nas atas disponibilizadas são fortemente marcadas por

assimetrias, evidenciando um espaço no qual interseccionam-se privilégios brancos

e cisgenerificados (V., 2015). 

Cabe notar  ainda que os pontos de prostituição masculinos  existentes  no

Setor Central de Goiânia, não estiveram presentes nas pautas das reuniões. Apesar

da prostituição virial  ser  exercida nas ruas e calçadas do Centro,  a  exemplo da

Avenida Goiás e das ruas 2, 8, 3 e 7 (PRADO JÚNIOR e AMARAL, 2018), não foram

realizadas reuniões para debater, de modo específico, a retirada dos profissionais e

posterior realocação em outro ponto da cidade. 



109

A análise de conteúdo das atas também revela uma série de deliberações

realizadas a partir das discussões encampadas na sede do MPGO. Ganha destaque

as inúmeras tentativas de cadastramento das profissionais do sexo. Tal medida foi

proposta a fim de conhecer o perfil das profissionais do sexo que atuam em Goiânia

e inseri-las, posteriormente, em cursos de formação e profissionalização.56 

Tais medidas não deixam de nutrir certa paradoxalidade, na medida em que,

no  limite,  o  trabalho  sexual  tende  a  não  ser  reconhecido  como  um  trabalho.

Conforme elucida Indianara: 

Então,  inserção  no  mercado  de  trabalho…  Mas  nós  trabalhamos

também, trabalhamos muito, e muito bem. Agora, trabalhamos com

quem? As pessoas costumam achar que os clientes são Ets que vêm

de outro planeta,  que vêm numa nave,  que descem na casa das

prostitutas. Não! São os maridos de vocês, os namorados, os filhos,

os sobrinhos, os noivos, os pais, os avôs, os tios, todos os homens

da sacrossanta família brasília e agora um número maior ainda de

mulheres (INDIANARA, 2013. p. 167). 

A volta  da  presente  discussão  em  3  reuniões  (12/12/2005,  22/09/2006  e

06/11/2006) revela que o objetivo não foi cumprido. Na Ata n. 3 – 06/11/2006, Beth

Fernandes  aponta  as  dificuldades  para  a  realização  de  tal  cadastramento,

considerando  os  processos  migratórios  vivenciados  pelas  profissionais  do  sexo,

modificações corporais e até mesmo a existência de antecedentes criminais, o que

poderia provocar hostilidades entre as pessoas trans e equipe do MPGO.

A literatura tem confirmado a presente tese, considerando o caráter móvel das

profissionais  que atuam na prostituição (KULICK,  1998;  SILVA,  2006;  PELÚCIO,

2007,  MOIRA,  2018  e  PISCITELLI,  2013),  bem  como  as  constantes  mudanças

corporais por elas vivenciadas (BENEDETTI. 2005; SILVA, 2007; SANTOS, 2015 e

DUQUE, 2017).  Contudo,  não é possível  deixar  de  notar  o  fato de que existem

poucos  projetos,  dentre  os  elencados,  que  visem  oferecer  maior  segurança  e

condições salubres para a atuação das trabalhadoras sexuais. 

Por extensão, acredito que a lógica das reuniões analisadas esteja voltada

não só para a mudança, demarcação e territorialização dos pontos de prostituição

em  regiões  afastadas,  com  pouca  infraestrutura  e  segurança;  torna-se  possível

56.  É  importante  pontuar  a  existência  do  projeto  “Cozinha  e  Voz  –  Empregabilidade  Trans”,
implementado pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), a partir do projeto homólogo
existente na cidade de São Paulo, e que busca oferecer gratuitamente à comunidade trans goiana
cursos de auxiliar de cozinha. Para mais informações, Cf. EMPREGABILIDADE, 2018. 
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pensar que tais processos de identificação e controle estejam atrelados, em grande

medida, a um paradigma regulamentarista. 

A antropóloga Adriana Piscitelli  (2013) observa que a prostituição tem sido

palco  de  visões  conflitantes  no  movimento  feminista.  Tais  batalhas  têm  sido

atualizadas nas discussões recentemente realizadas a respeito de trabalho sexual,

turismo  sexual  e  tráfico  de  pessoas  com  fins  de  exploração  sexual,  norteando

políticas públicas,  normativas nacionais57 e  internacionais  e construindo agendas

junto a movimentos sociais de diferentes matizes.58 

A autora destaca que os modelos legais relativos à prostituição podem ser

divididos, basicamente, em quatro: 

1. Modelo regulamentarista –  a prostituição é aceita, contudo, entende-se que sua

prática  representa  um  problema  à  saúde  pública  e  à  sociedade,  devendo  ser

regulamentada pelo Estado. As áreas voltadas à prostituição são demarcadas, as

prostitutas  identificadas,  medidas  sanitárias  são  tomadas  com  a  finalidade  de

prevenir a disseminação de doenças e a prática é alvo de ações policiais;

2.  Modelo  trabalhista  –  neste  modelo  o  foco  das  discussões  estão  voltados  à

reivindicação de direitos trabalhistas e condições de trabalho dignas para o exercício

do  trabalho  sexual.  A atividade  é  reconhecida  como  legítima,  dessa  forma,  as

atividades  que  compõem o  entorno  da  prostituição  devem se  despenalizadas  e

regidas por leis trabalhistas e civis, não penais;

3. Modelo proibicionista – Piscitelli aponta este modelo como o mais repressivo dos

quatro,  na  medida  em  que  considera  a  prostituição  e  todas  as  atividades  que

estejam a ela relacionadas como delitos. Trabalhadoras, clientes e todas as partes

envolvidas são reconhecidos como delinquentes, passíveis de punição;

4.  Modelo  abolicionista  –  neste  último  modelo,  por  sua  vez,  as  prostitutas  são

reconhecidas  como  vítimas,  penalizando  todos  que  recrutam,  contratam  ou  se

beneficiam  do  trabalho  sexual  (PISCITELLI,  2013.  p.  35).  Nesta  vertente,  o

consentimento das profissionais do sexo é considerado irrelevante, na medida em

57. A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), pela Portaria n° 397, de 9 de outubro de 2002,
considera a prostituição uma atividade lícita. Contudo, as atividades ligadas à prostituição, a exemplo
de  manutenção  de  casas  de  prostituição,  cooperativas  de  prostitutas  e  cafetinagem  continuam
criminalizadas no Brasil.  Para mais detalhes,  Cf.  SILVA, 2006; PAZ, 2013 e INDIANARA, 2013 e
PRADA, 2018.

58.  Para  uma  discussão  sobre  as  “batalhas  sexuais”  envolvendo  pornografia  e  prostituição  no
movimento feminista estadunidense, Cf. RUBIN, 2012. 
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que  o  sexo  pago  é  reconhecido  como  uma  violência  contra  as  mulheres,

beneficiando apenas o público masculino consumidor.

A trabalhadora sexual,  Monique Prada (2018) observa que os debates em

torno da prostituição no Brasil, têm sido permeados por pânicos morais, contribuindo

para a precarização das condições de trabalho das profissionais e reiteração de

processos de estigmatização:

É  verdade  que  muitas  mulheres  –  muitas  mesmo  –  recorrem  à

prostituição por não ver saída melhor para sua vida, por considerar

suas  poucas  alternativas  ainda  piores  e  impraticáveis.  Este  me

parece motivo mais que suficiente para garantir  direitos a  elas.  É

assim que pensamos em relação ao trabalho doméstico e a outros

trabalho  precários:  se  há  pessoas  que  precisam  exercê-los,  que

tenham ao menos um mínimo de garantias (PRADA, 2018. p. 101). 

Se a prostituição é um trabalho, mas não um trabalho como qualquer outro,

dado  o  peso  da  moralidade  e  do  estigma,  é  fato  que  os  processos  de  des-

territorialização (PRADO JÚNIOR e AMARAL, 2018) vivenciados pelas profissionais

do sexo atuantes no Setor dos Funcionários e na Avenida Paranaíba, ao longo dos

anos de 2005 e 2011, são sintomáticos dos impactos da atividade sobre o imaginário

de  uma  sociedade  fundada  na  exploração  do  trabalho  doméstico,  sexual  e

reprodutivo (PRADA, 2018). 

Por fim, acredito que os projetos de territorialização das profissionais no Setor

dos Motéis,  em Aparecida  de Goiânia  e  na  GO-080,  saída para  o  município  de

Nerópolis, é um indicativo do lugar ocupado pelas prostitutas – e pessoas que não

materializam seus corpos, desejos e identidades conforme os parâmetros de uma

matriz cis-heterossexual – às margens. 

A imersão em campo e a análise das atas disponibilizadas pela ASTRAL/GO

nos leva a concluir que as discussões envolvendo os pontos de prostituição travestis

na  cidade  de  Goiânia  foram  realizadas  na  esteira  de  políticas  estigmatizantes,

precarizando  ainda  mais  o  trabalho  sexual  e  punindo  as  profissionais  por

simplesmente exercerem a prostituição. 

Resta saber quais serão as novas fronteiras (espaciais e simbólicas) que as

profissionais  do  sexo  vivenciarão  nos  próximos  anos.  Com  a  disseminação  de

“pânicos morais” em torno da sexualidade e do gênero (JUNQUEIRA, 2018), tudo

nos leva a crer que a prostituição não sairá imune às presentes cruzadas. 



112

Ao  longo  do  próximo  capítulo,  reúno  os  desenhos  etnográficos  que

compuseram este trabalho. Optei por construir uma narrativa visual, considerando

não só  a  ordem de  aparecimento  das ilustrações,  como também o conjunto  de

trajetos realizados durante a pesquisa e que resultaram nesta dissertação. 
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CAPÍTULO IV – Diário de campo visual 

Ilustração 3. Juntando peças. 

Fonte: obra do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta.
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Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Ilustração 1. Encruzilhadas.
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Ilustração 2. Das orientações.

Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 
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Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 
Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Ilustração 4. Vocês estão me escutanto?
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Ilustração 5. O corpo é uma festa!

Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 
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Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Ilustração 6. Cuidado! As travestis não são de brincadeira.
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Ilustração 7. Derivas.

Fonte: obra do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 
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Fonte: obra do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Ilustração 8. Ratinhos de laboratório.
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Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Ilustração 9. Sob a luz Vermelha.
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Fonte: obra do autor. 2020. Colagem, aquarela e canetas esferográficas vermelha e azul. 

Ilustração 10. Cartografias.
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Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Ilustração 11. Às portas do Edifício Anhanguera.
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Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Mapa 1 – Representação cartográficas dos pontos de prostituição de rua 
de pessoas travestis no Setor Leste Universitário - Goiânia/GO
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Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Ilustração 12. Negociando prazeres
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Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Mapa 3 – Representação cartográficas dos pontos de prostituição de rua do bairro Vila 
Brasília (Setor dos Motéis) – Aparecida de Goiânia/GO.
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Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Ilustração 13. Profissionais do sexo em atuação no “Setor dos Motéis”.
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Fonte: diário de campo do autor. 2020. Aquarela e caneta esferográfica preta. 

Mapa 3 – Projeção cartográficas dos pontos de prostituição de rua  na Avenida 24 de Outubro 
– Setor dos Funcionários - Goiânia/GO.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta dissertação busquei compreender as formas de apropriação e

ressignificação de espaços públicos via prostituição de rua de pessoas travestis nas

cidades de Goiânia/GO e Aparecida de Goiânia/GO. O estudo de cores etnográficas,

lançou  mão  de  levantamento  bibliográfico,  análise  de  conteúdo  e  realização  de

observações e derivas nos pontos de prostituição de rua de pessoas travestis e

proporcionou achados que compartilho a seguir.

Inicialmente  torna-se  factível  pensar  na  necessidade  de  se  conduzir

investigações científicas mais aprofundadas sobre o tema da prostituição de rua de

pessoas  travestis  no  Estado de  Goiás.  Apesar  da  extensa bibliografia  publicada

sobre a temática, as Tabelas 1, 2 e 3, apresentadas no Capítulo I demonstram que

os Programas de Pós-Graduação das regiões Sul e Sudeste continuam a produzir

grande  parte  das  interpretações  sobre  a  presente  temática  no  Brasil.

Adicionalmente, as perspectivas sociológicas sobre o assunto ainda são escassas,

frente as produções no campo da Geografia e Antropologia Social. 

O levantamento bibliográfico também relevou a emergência de “produções de

dentro”, ou seja, trabalhos produzidos pessoas travestis e transexuais, atuantes ou

não  na  prostituição  (ZANELA,  2018;  BARROS,  2018).  Acredito  que  tal

reconfiguração nos conduzirá,  ao longo dos próximos anos,  à construção de um

campo  científico  mais  democrático,  inclusivo  e  reflexivo,  na  medida  em que  os

sujeitos, antes objetos de investigações científicas, passam a produzir conhecimento

sobre si  e a conduzir críticas a um campo fortemente regulado por hierarquias e

apagamentos (LUSTOSA, 2016).

Procurei tecer algumas reflexões neste sentido no Capítulo II, no qual discuti

os meandros metodológicos e técnicos do meu trabalho. A emergência da noção de

cisgeneridade/cisnormatividade nos  círculos  transfeministas  (KOYAMA,  2001;

JESUS,  2012;  BONASSI,  2017) e  sua  progressiva  adesão  nos  trabalhos

acadêmicos,  permitem  vislumbrar  uma  possível  reconfiguração  de  paradigmas

teórico-metodológicos no campo dos Estudos de Gênero. 

Na  pesquisa  de  campo  realizada,  busquei  construir  suturas  entre  uma

perspectiva etnográfica calcada na noção de intersubjetividade (CLIFFORD, 2002),

às  reflexões  transfeministas  pautadas  nas  ideias  de  escuta,  cisgeneridade e

predicação  simultaneamente  atribuída (DUMARESQ,  2016).  Em  suma,  procurei
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descrever um movimento no qual, em vez de atribuir unilateralmente um predicado

às  minhas  interlocutoras,  procurei  exercitar  uma  prática  etnográfica  reflexiva,

mobilizando  as  noções  de  cisnormatividade  e  cisgeneridade  para  pensar

desigualdades  e  assimetrias,  vislumbrando  assim  o  espaço  desigual  por  mim

ocupado. 

Com a presente perspectiva, conduzi o meu trabalho de campo nos pontos de

prostituição  de  rua  em  Goiânia  e  Aparecida  de  Goiânia.  As  derivas  urbanas

constituíram  a  metodologia  para  a  apreensão  de  dinâmicas  territorialmente

circunscritas,  considerando  a  necessidade  de  conduzir  observações  nos  pontos,

ruas,  avenidas  e  becos  na  cidade.  Para  além  da  crítica  a  um  modelo  urbano

antidemocrático e avesso à experimentação criativa, as derivas surgiram como um

processo político, metodológico e lúdico-criativo de experimentação, investigação do

meio urbano e ressignificação de territorialidades (DEBORD, 2003).

O Diário de Campo e os desenhos etnográficos surgiram como técnicas para

registro e reflexão das observações realizadas. Neste sentido, foi possível observar

os processos de territorialização dos pontos de prostituição de pessoas travestis no

Setor Leste Universitário, especialmente nas imediações na Praça Botafogo (Mapa

1) e no “Setor dos Motéis” (Mapa 2), em Aparecida de Goiânia. 

Território foi a categoria que orientou minhas reflexões em campo e foi aqui

entendido como uma dimensão do espaço no qual fronteiras físico-simbólicas são

inscritas,  organizando-se  a  partir  do  conjunto  de  regras  e  códigos,  nutrindo

identificações junto a grupos determinados (SILVA, 2002). 

Através  da  noção  de  território  foi  possível  observar  a  existência  de

homologias entre os pontos de prostituição no Setor Leste Universitário e no “Setor

dos Motéis”, a exemplo da instituição e delimitação de pontos a partir de códigos

compartilhados e negociados pelo grupo, abordagem de clientes e realização de

programas em ruas e locais próximos. 

Também foi possível observar a existência de diferenças marcantes entre as

regiões.  A  primeira  delas  vincula-se  aos  processos  de  sobreposição  territorial

(PARREIRA, 2018) sofridos pelos pontos do Setor Leste Universitário, cujos espaços

voltados prostituição só funcionam durante a noite, mediante o fim do expediente

comercial diurno, ao contrário dos pontos às margens da BR-153, que funcionam 24

horas  por  dia,  de  forma  rotativa  entre  profissionais  do  sexo  cisgêneras  e

profissionais travestis. 

Adicionalmente, os pontos de prostituição do Setor Motéis,  coexistem com

outros nichos comerciais e industriais existentes na região, a exemplo de motéis,
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bares, casas de show adultas, indústrias voltadas à construção civil e metalurgia, em

um processo territorial marcado pela multiescalaridade (LEAL, 2015). As relações

entre os nichos comerciais acima citados, podem proporcionar pesquisas instigantes

no futuro.

O diálogos junto a Beth Fernandes, presidenta da Associação de Travestis,

Transexuais e Transgêneros de Goiás – ASTRAL/GO, e a análise de conteúdo das

atas compartilhadas pela ativista goiana revelaram que os pontos de prostituição no

bairro Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, possuem uma “história”. 

Conforme  pontuado,  tais  documentos  retratam  um  conjunto  de  reuniões

realizadas entre os anos de 2005 e 2011, envolvendo uma série de atores sociais, a

exemplo  de  agentes  policiais,  promotores,  delegados,  representantes  de

associações de bairro e movimentos sociais. Tais reuniões tiveram como pauta duas

áreas  voltadas  à  prostituição  travesti  em  Goiânia:  a  Avenida  24  de  Outubro,

localizada nas proximidades da Praça A, no Setor dos Funcionários e a  Avenida

Paranaíba, localizada no Centro da capital. 

Tais  discussões  tiveram  como  resultado  a  produção  dos  pontos  de

prostituição travestis no bairro Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. De maneira

mais precisa, a análise de conteúdo permitiu assegurar que o processo de discussão

e posterior alteração dos pontos de prostituição estiveram fortemente atravessados

por políticas de colorações estigmatizastes. 

Para  além  da  inexistência  de  profissionais  do  sexo  nas  deliberações

realizadas, o que nos leva a apontar a existência de um espaço assimétrico, no qual

interseccionam-se privilégios brancos e cisgenerificados (V., 2015), as atas permitem

entrever uma lógica voltada não só para a mudança, demarcação e territorialização

dos  pontos  de  prostituição  em  regiões  afastadas,  com  pouca  infraestrutura  e

segurança,  mas  também  a  produção  de  processos  de  identificação  e  controle

atrelados,  em  grande  medida,  a  um  paradigma  regulamentarista (PISCITELLI,

2013). 

O  presente  paradigma  pode  ser  compreendido,  em  linhas  gerais,  como

aquele  em  que  a  prostituição  é  aceita,  todavia,  entende-se  que  sua  prática

representa um problema à saúde pública e à sociedade, devendo ser  gerida pelo

Estado.  As  áreas  voltadas  à  prostituição,  neste  sentido,  são  demarcadas,  as

prostitutas  identificadas,  medidas  sanitárias  são  tomadas  com  a  finalidade  de

prevenir a disseminação de doenças e a prática é alvo de ações policiais frequentes

(PISCITELLI, 2013). 
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Dialogando  com  a  trabalhadora  sexual  Monique  Prada  (2018),  torna-se

possível  afirmar  que  os  processos  de  desterritorialização  (PRADO  JÚNIOR  e

AMARAL,  2018)  vivenciados  pelas  profissionais  do  sexo  atuantes  no  Setor  dos

Funcionários  e  na Avenida Paranaíba,  ao  longo dos anos de 2005 e  2011,  são

sintomáticos  dos  impactos  da  atividade  sobre  o  imaginário  de  uma  sociedade

fundada na exploração do trabalho doméstico, sexual e reprodutivo (PRADA, 2018).

A imersão em campo e a análise das atas disponibilizadas pela ASTRAL/GO

nos leva a concluir que as discussões envolvendo os pontos de prostituição travestis

na  cidade  de  Goiânia  foram  realizadas  na  esteira  de  políticas  estigmatizantes,

precarizando  ainda  mais  o  trabalho  sexual  e  punindo  as  profissionais  por

simplesmente exercerem a prostituição.

Por fim, faço coro à Amara Moira:

[…] Ninguém aqui acredita, em sã consciência, que viverá para ver o

fim da prostituição. O mais urgente, portanto, é lutar por melhores

condições para que estas que estão na atividade possam exercê-la

em segurança, melhor remuneradas, sem o peso do estigma.  […]

Fico  imaginando  o  dia  em  que  a  palavra  “puta”  não  for  mais

xingamento, o dia em que as pessoas nem consigam mais imaginar

porque um dia ela o teria sido (MOIRA, 2018. p. 136).
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ANEXO I – Parecer Consubstanciado Do CEP
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