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RESUMO 

 

OCANHA, Rafael Freitas. “Amor, feijão, abaixo camburão” – Imprensa, violência e 

trottoir em São Paulo (1979-1983). Dissertação (Mestrado em História), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2014. 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar uma série de operações policiais, 

chamadas “rondões”, que visavam requalificar algumas áreas da cidade de São 

Paulo, em que ocorre a prostituição de rua, o chamado trottoir, durante o período de 

1979-1983. Algumas dessas operações apoiadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, 

outras denunciadas pelas prostitutas à população por meio do jornal Folha de S. 

Paulo, além da cobertura do jornal Lampião da Esquina, da imprensa alternativa. 

Esse conjunto de operações do aparelho repressivo teve como primeiro alvo as 

prostitutas, depois as travestis com a famosa operação “Limpeza”, se expandindo 

para todo o chamado gueto homossexual. A polícia disseminou o terror pelos 

territórios marginais ao utilizar o método de prender quem não estivesse portando a 

carteira de trabalho assinada. Essas operações tiveram uma grande cobertura da 

Imprensa, dos movimentos sociais, chegando até a instauração de inquérito na 

Comissão de Direitos da Pessoa Humana na Assembleia Legislativa. Com os 

discursos que vieram à tona por meio da relação repressão-resistência, coloca-se 

em xeque não só a utilização do espaço urbano, mas também as práticas e valores 

de uma sociedade que visava à redemocratização. 

 

Palavras-chave: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Rondas policiais, 

Delegado Richetti, Cidade de São Paulo. 
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ABSTRACT 

 

OCANHA, Rafael Freitas. “Love, bean, bushwacker below” – Press, violence and 

trottoir in São Paulo (1979-1983). Dissertation (Master Degree in History), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2014. 

 

This research aims to analyze a series of police operations, called "rondões" which 

aimed to reclassify some areas of the city of São Paulo, where street prostitution, 

called trottoir during the 1979-1983 period occurs. Some of these operations 

supported by the newspaper O Estado de S. Paul, denounced by other prostitutes to 

the population through the newspaper Folha de S. Paul, in addition to newspaper 

coverage of the Corner Gas Light, the alternative press. This set of operations of the 

repressive apparatus was to first target prostitutes, transvestites after operation with 

the famous "Clean", expanding to the whole called gay ghetto. Police spread terror 

by marginal territories to use the method to arrest anyone who was not carrying the 

formal work. These transactions had a great press coverage, social movements, 

even to the establishment of the Commission investigation of the Human Person in 

the Legislative Assembly. With the discourses that surfaced through repression - 

resistance relationship arises in check not only the use of urban space, but also the 

practices and values of a society aimed at democratization. 

 

Keywords: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Police patrols,  Delegado 

Richetti, São Paulo city. 
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Nós somos irmãos, nos sentimos parecidos e iguais; 
Nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos,  
com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia,  
mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. 
 

João do Rio  
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“Amor, Feijão, abaixo Camburão” era o que gritava a multidão nas 

escadarias do Teatro Municipal de São Paulo em manifestação contra a repressão 

policial, no dia 13 de junho de 1980 (Lampião da Esquina, jul. 1980, p.18). Durante o 

período de 1979 a 1983, a cidade de São Paulo viveu uma série de operações 

policiais que visavam coibir e confinar a crescente prostituição de rua, o chamado 

trottoir. Em 1979, quando João Batista Figueiredo assume a presidência, inicia-se o 

esboço do projeto de abertura proposto pela na Lei de Anistia. Os direitos humanos 

passam a ser assunto frequente na sociedade e elemento aglutinador da resistência 

ao governo ditatorial. Neste momento, além de o aumento da violência e do crime, a 

prostituição crescia e ganhava destaque na imprensa dos grandes centros urbanos. 

 Em outubro de 1979, a Polícia Civil de São Paulo começa a mapear os 

apartamentos da região central habitados por prostitutas, com o argumento de um 

incêndio ocorrido no Edifício Século XX, famoso por ser habitado por prostitutas 

(OESP, 06 mar. 1980, p.66). Depois do mapeamento, foi imposto às prostitutas um 

toque de recolher. Elas não deveriam sair de suas residências durante a noite, e 

carros de polícia montavam guarda nos prédios pré-determinados, disseminando 

agressões e prisões arbitrárias. Iniciavam-se, assim, as políticas de detenção em 

massa do governo estadual de Paulo Salim Maluf. 

Até os dias de hoje a prostituição não se configura um crime no Brasil, 

somente a exploração de lenocínio é definido como crime, segundo o artigo 229 do 

Código Penal. No entanto, por não ser uma profissão reconhecida, é passível de 

enquadramento no crime de vadiagem. Uma situação em que existe a punição, mas 

não o crime. Renan Springer de Freitas (1984, p.202) analisou esta situação em seu 

trabalho sobre a prostituição feminina em Belo Horizonte, onde as prostitutas 

encaravam a violência policial como uma dificuldade a ser enfrentada em sua rotina 

de trabalho. 

Enquanto ocorriam as operações policiais contra a prostituição feminina na 

Boca do Lixo, em São Paulo, o Largo do Arouche era ocupado pelos “homossexuais 

modernos” (BIVAR, 1980). A ditadura militar não perseguiu de forma contínua e 

efetiva a homossexualidade. A última grande blitz havia ocorrido em 1968, na 

Galeria Metrópole, durante a visita da rainha Elizabeth II. A Polícia Civil, preocupada 

com o aumento do número de travestis, encomendou um estudo, em 1977, ao 

delegado Guido Fonseca, que concluiu que a prostituição masculina, tanto de 

travestis como de michês, deveria ser combatida com o crime de vadiagem. O 
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procedimento foi retransmitido para toda a polícia. A imprensa também começava a 

despertar para o aumento do número de michês e travestis nas ruas do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, sempre com ênfase nos crimes cometidos por eles 

(GREEN, 2000, p.407). 

Em março de 1980, com a iminente visita do Papa João Paulo II, o jornal O 

Estado de S. Paulo, que já havia se manifestado contra a convivência entre famílias 

e prostitutas em 1979, agora faz uma série de reportagens aterrorizando a 

população sobre a periculosidade dos travestis. Depois de a publicação das 

reportagens, as Polícias Civil e Militar unem-se na elaboração de um plano de 

combate a travestis, prostitutas, exploradores de lenocínio e “trombadinhas”. Com a 

proposta de indiciamento de todos os travestis e prostitutas da cidade, a última 

etapa do plano consistia em confinar a prostituição nas áreas da Boca do Lixo e da 

Boca do Luxo, na região central da cidade. Também constava no plano da polícia a 

reforma do antigo presídio do Hipódromo, segundo o delegado Paulo Boncristiano, 

um “prédio próprio para prender travestis” (OESP, 01 abr. 1980). 

Em maio de 1980, depois de algumas reviravoltas na cúpula da Polícia, o ex-

funcionário do DEOPS-SP José Wilson Richetti é nomeado para chefiar a Delegacia 

Seccional Centro. O delegado já havia trabalhado na área da Boca do Lixo em 1973. 

No dia de sua posse, Richetti faz uma grande operação de policiamento ostensivo - 

a chamada Operação Cidade -, depois rebatizada de Limpeza, a qual contava com 

cem policiais e vinte viaturas de polícia. Inicialmente, o objetivo era combater 

assaltantes e traficantes de tóxicos. Porém, no final do mês de maio, a própria 

Secretaria de Segurança Pública reconheceu que prostitutas e travestis eram 

também os alvos da operação (FSP, 31 mai. 1980).  

Nas primeiras semanas das operações policiais de Richetti, seiscentas 

pessoas chegaram a ser detidas em um único final de semana (FSP, 30 jun. 1980, 

p.5). Depois do a indignação causada com a prisão do sociólogo anistiado Vinicius 

Caldeira Brant, o CPDDPH1 da Assembleia Legislativa instaura um inquérito e 

convoca o delegado Richetti para prestar esclarecimentos aos deputados sobre os 

casos de violência policial ocorridos nas rondas. Diversos movimentos sociais e, 

principalmente, o MHB2, realizaram uma manifestação no Teatro Municipal, atraindo 

a atenção da imprensa. Com as reclamações, as operações perdem força e há 

                                                 
1
 Conselho Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

2
 Movimento Homossexual Brasileiro. 
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redução do efetivo para trinta policiais e dez investigadores. Mesmo com as críticas, 

Richetti teve a garantia do delegado Rubens Liberatori, diretor do DEGRAN3 e chefe 

de Richetti, de que a operação continuaria. Em 1981, Liberatori ratifica os rondões, 

mesmo com os distritos policiais sem condições para receber mais detentos. Já 

estavam instituídas celas para prisões ocasionais de prostitutas e travestis (FSP, 14 

mai. 1982).  

Mesmo com a continuidade dos rondões, as reclamações de moradores do 

Centro contra travestis e prostitutas persistiam. A região continuava sendo retratada 

de forma decadente na grande imprensa, e o temor de assaltos frequente. No final 

de 1982, a Folha de S. Paulo noticia a crise da prostituição feminina e o aumento da 

periculosidade na região. As prostitutas, agora, concentravam-se somente nas 

portas de boates, sob a guarda de cafetões e rufiões, e estavam proibidas de fazer o 

trottoir, também chamado de paredão na época. Donos de restaurantes da região 

reclamam da perda do movimento e do aumento dos assaltos. A boemia paulistana 

começa a abandonar o Centro com medo da violência policial, deslocando-se, 

principalmente, para a região de Pinheiros (FSP, 24 out. 1982). 

Mas como se estabeleceu a relação de repressão e resistência entre o 

trottoir e as forças policiais? Esta dissertação propõe-se em responder a essa 

pergunta ao analisar as operações policiais de combate ao trottoir e como a atuação 

dos órgãos de imprensa interferiram neste processo ao disseminar valores e 

opiniões. A pesquisa apresentará os argumentos utilizados na relação de repressão 

e resistência, para descrever os indivíduos que praticavam o trottoir e como estes 

sujeitos foram afetados em suas vidas, com batidas, intimações, apreensões, 

identificações e prisões. Delimitaremos, também, quais foram as possibilidades de 

resistência dentro do Estado Autoritário no período pós-anistia, e de que forma 

ocorreram as mudanças e permanências na prática do trottoir no período analisado.  

A germinação desta pesquisa ocorreu durante meu primeiro ano da 

graduação, nas aulas de Pesquisa Histórica ministradas pela Prof.ª Marisa Romero. 

Nesta disciplina, foi sugerido a cada aluno escolher um tema para a elaboração de 

um pequeno artigo. O tema por mim escolhido foi “As Políticas de Revitalização 

Urbana na Cracolândia”, ainda sem um recorte temporal estabelecido. Ao pesquisar 

o histórico, descobri que anteriormente aquela área era denominada de Boca do 

                                                 
3
 Departamento da Polícia Civil da Grande São Paulo. 
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Lixo, e que uma das grandes diferenças entre a Boca e a Cracolândia era a 

diminuição da prostituição feminina e a saída das produtoras de cinema (FSP, 24 

out. 1982, p.12). Ao chegar a esse ponto, comecei a especular quais motivos teriam 

levado à diminuição da prostituição feminina e quais elementos davam suporte a 

esse segmento. 

Ao ler Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan, me deparei com o 

artigo A Guerra Santa do Dr. Richetti, publicado no jornal Lampião da Esquina, em 

junho de 1980. Neste artigo, é narrada a manifestação contra a violência policial, 

tendo como foco específico as arbitrariedades ocorridas contra a população 

LGBTTs4. Trevisan aponta neste artigo uma soma de fatores para a atuação da 

Polícia, como o apoio do general Milton Tavares do Segundo Exército e a atuação 

do jornal O Estado de S. Paulo como agente propulsor. Portanto, neste artigo, 

encontrei um tema para minha pesquisa e consegui sanar algumas de minhas 

dúvidas em relação à diminuição da prostituição feminina na área da Boca do Lixo. A 

partir daí, pude começar uma investigação no jornal O Estado de S. Paulo e na 

Assembleia Legislativa.  

O atual momento histórico do país, com a criação das Comissões da 

Verdade em diversas esferas do poder público, propõe uma reflexão sobre a 

atuação das forças policiais no país. Em novembro de 2013, a Comissão Estadual 

da Verdade da ALESP realizou uma sessão oitiva para avaliar a repressão ao 

movimento homossexual durante a ditadura civil-militar5. Nesta sessão, levantou-se 

a necessidade de apurar nomes de agentes públicos e de operações policiais contra 

os diversos segmentos LGBTTs. Reflexões como esta reafirmam a atualidade desta 

dissertação e a importância da expansão de pesquisas referentes ao governo de 

Paulo Salim Maluf. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (o 's' se refere aos 

simpatizantes). 
5
 Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo "Rubens Paiva" sobre ditadura 

e homossexualidade, a resistência do movimento LGBT, com a presença de James Green e Marisa 
Fernandes, realizada no dia 26/11/2013. Fonte: SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo. Agenda Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. 
Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/alesp/agenda-comissao-da-verdade/>.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9sbicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gay
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bissexuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Travestis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transexuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAneros
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Simpatizantes&action=edit&redlink=1
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O trottoir em São Paulo 

 

 

A cidade de São Paulo guarda em sua história uma relação problemática 

com os territórios do trottoir. Foi possível traçar um panorama de alguns conflitos 

estabelecidos na cidade de São Paulo durante a “abertura” do regime militar, no qual 

a violência urbana crescia e eram formuladas políticas públicas de higienização para 

estancar essa situação. As operações de rondão não foram um fenômeno exclusivo 

da metrópole paulistana. No mesmo período, há relatos desse tipo de intervenção no 

Rio de Janeiro, com o famoso delegado Padilha (Lampião da Esquina, jul. 1980). 

Freitas também notou em Belo Horizonte esse tipo de operação, onde era chamada 

de canoada6. 

O recorte temporal escolhido para o desenvolvimento da pesquisa é de 

fevereiro de 1979 a março de 1983, tendo como marcos o início do processo de 

abertura política na Secretaria de Segurança Pública, com a posse do civil Octávio 

Gonzaga Junior depois de mais de vinte anos de militares no comando da pasta 

(FSP, 18 fev. 1979), e a posse do primeiro governador por eleições diretas André 

Franco Montoro. Encerra-se a pesquisa com a introdução de um governo 

democraticamente eleito, com outra equipe na Secretaria de Segurança Pública e 

outras visões, que não divergem muito das anteriores, mas que estão inseridas em 

outro contexto. Além de a chegada da AIDS ao Brasil, que mudou profundamente as 

relações da prostituição e homossexualidade com a sociedade, com novos 

paradigmas como grupo de risco (BASTOS, 1987). 

As operações de combate ao trottoir foram analisadas em contextos de 

gênero por diversos autores, ou somente prostitutas7, ou homossexuais8, ou 

                                                 
6
 Canoada é o nome dado pela polícia à detenção ilegal em massa: a polícia fica rondando as portas 

das “zonas” em um camburão e, ao menor sinal de “confusão” – gritos, discussões em voz alta ou um 
acúmulo “maior” de pessoas presentes – independentemente de saber se elas estão ou não 
diretamente envolvidas – dentro do veículo e se dirige para a delegacia. Lá é feita a triagem. As 
pessoas que têm antecedentes ficam detidas. A maioria, contudo, é dispensada imediatamente ou na 
manhã seguinte (FREITAS, 1984, p.207). 
7
 A prostituta Gabriela Leite menciona em sua autobiografia a repressão à prostituição na área da 

Boca do Lixo durante o ano de 1980. Além disso, relatou os laços existentes entre a cafetinas e a 
polícia. 
8
 Edward Macrae trabalhou a violência policial em seu trabalho de doutorado sobre o grupo SOMOS. 

Portanto, sua análise não visa estabelecer uma lógica sobre a repressão policial, e tem como eixo 
principal a campanha contra a violência policial, seus paradigmas e rachas no Movimento 
Homossexual Brasileiro (MACRAE, 1990, p.219-230). No capítulo em que trata do tema, traça um 
panorama geral dos fatos, dando alguns elementos importantes para este trabalho, como o 
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michês9. Nesta situação, a abordagem de gênero é insuficiente para entender a 

lógica da repressão, sendo necessário analisar a prostituição como uma atividade 

profissional em crescimento. Nas fontes analisadas, foram identificadas diversas 

ondas de violência policial tanto a indivíduos que estavam em situação de 

prostituição quanto a negros e homossexuais10. Os policiais poderiam enquadrar 

qualquer cidadão que não portasse carteira de trabalho assinada e tinham o 

respaldo de perseguir a prostituição, primeiro a feminina, depois a de travestis. 

Michês nem foram mencionados oficialmente, mas também detidos (PERLONGHER, 

2005, p.203). Ao analisar os segmentos separadamente, não é possível traçar um 

panorama completo dos aparatos de vigilância e da violência que se abateram sobre 

a prostituição de rua em si.  

Os estereótipos de prostitutas e travestis construídos na mentalidade 

coletiva auxiliaram na construção de políticas segregacionistas, seja no âmbito legal 

ou no simbólico, ao colocar cada qual em um lugar pré-determinado. A Polícia, junto 

aos seus diversos departamentos e enquanto instituição responsável pela 

manutenção da ordem pública, assumiu a tarefa de regular, à sua maneira, o direito 

à rua. 

A prática dos rondões vulgarizava as prisões pela cidade e possuía uma 

estrutura carcerária estabelecida para seu funcionamento. Uma prisão temporária 

com o argumento de averiguações contém elementos clássicos da instituição 

prisional descrita por Michel Foucault (2011, p.121). Nessa ação, o indivíduo que 

pratica o trottoir entra em contato com as dimensões física e psíquica do ambiente, 

no que Foucault chamou de o espírito da prisão. 

A vigilância aos considerados vadios, no caso estudado os indivíduos que 

realizavam o trottoir, não era de uso exclusivo da polícia. A vigilância se ramifica 

pela sociedade por uma rede de micropoderes que englobam desde o discurso da 

imprensa às conversas e narrativas da vida cotidiana. Teresa Caldeira (2000), ao 

                                                                                                                                                         
distanciamento de deputados e militantes de esquerda da defesa da prostituição e da 
homossexualidade. E indica o racha no grupo Folha: a Folha de São Paulo tinha uma visão diferente 
dos outros jornais do grupo, como Notícias Populares e Folha da Tarde, que apoiavam a polícia. 
9
 Em sua dissertação de mestrado sobre a prostituição masculina em São Paulo, Néstor Perlongher 

sugere que a onda de repressão policial merecia a abordagem de outros aspectos como, por 
exemplo, o econômico e a visita do Papa João Paulo II em 1980, os quais não foram levantados por 
ser irrelevantes em seu trabalho (PERLONGHER, 2008, p.117). Para o autor, as perseguições do 
delegado Richetti, um dos principais arquitetos da repressão, mudaram a configuração do “gueto gay” 
paulistano, interrompendo um processo de crescente tolerância, que vinha desde os anos 70 com o 
chamado “boom gay”.  
10

 Carta Aberta à População, OP 0654 Atos Públicos. DEOPS/SP, DAESP. 
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analisar a construção da democracia na cidade de São Paulo, descreveu esse 

processo como a fala do crime. Os discursos que decorrem desta perspectiva 

pretendem alimentar um círculo vicioso em que o medo é analisado e reproduzido, 

exigindo que a violência seja ao mesmo tempo reprimida e ampliada pela 

intervenção policial (p.27). 

A fala do crime neste caso gerou a reprodução de medos e preconceitos e a 

criação de novas fórmulas para manter grupos sociais separados. Estas fórmulas, 

como descreve Teresa Caldeira, normalmente se baseiam em oposições muito 

simplistas, como no caso a família e as travestis, para exigir uma forte atuação 

policial. O discurso da fala do crime cria um problema e gera medo ao mesmo tempo 

que traz uma resposta para a sociedade na tentativa de estabelecer o ordenamento 

no espaço urbano. 

Esta pesquisa visa levantar as relações do território marginal e das vítimas 

da repressão policial por meio de a análise de diversos tipos de fontes: os jornais da 

Grande Imprensa Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, o jornal de Imprensa 

Alternativa Lampião da Esquina, as autobiografias de Hiroito Morais Joanides e de 

Gabriela Leite, as fichas do arquivo geral do DEOPS-SP, sete casos de tortura do 

arquivo pessoal de Hélio Bicudo e os discursos de deputados na ALESP. 

Temos como eixo principal a série de reportagens de O Estado de S. Paulo 

sobre o aumento do trottoir realizado por travestis. A partir dela, levantou-se outras 

fontes e estudos realizados na época sobre a prostituição, tanto feminina quanto de 

travestis e michês. As reportagens retratam a visão de segmentos da sociedade que 

disputavam o espaço urbano e se expressavam pelo jornal, que cobrava 

providências da Polícia.   

Gabriela Leite (2009), prostituta em atividade naquela época, conta em sua 

autobiografia o apoio que teve da Folha de S. Paulo para denunciar os abusos 

policiais cometidos contra a prostituição feminina. O grupo Folha é citado por 

Edward Macrae (1990, p.379) como um veículo de comunicação que tinha uma 

posição de respeito à passeata do Movimento Homossexual, dando inclusive 

destaque na primeira página. Por estes motivos, o jornal também será analisado e 

confrontado com as outras fontes da Imprensa. 

Durante a ditadura militar, o grupo Folha se divide em dois: a Folha de São 

Paulo buscava aproximar-se do ideal de redemocratização e intitulava-se como “um 

jornal a serviço do Brasil”, enquanto Folha da Tarde e Notícias Populares 
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mostravam-se favoráveis a práticas autoritárias da Polícia (PIRES, 2007, p.310). 

Com esta mudança, a FSP passa a se opor às operações policiais de combate ao 

trottoir, com editorias e reportagens que questionam dados da Polícia. Além disso, 

publica periodicamente artigos de opinião do sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro, 

opositor aos rondões e crítico do autoritarismo presente nas forças policiais durante 

o período da redemocratização. 

No jornal Lampião da Esquina, temos um discurso que se contrapõe ao do 

jornal O Estado de S. Paulo, ao denunciar a aglutinação de forças em torno dos 

travestis. Em fevereiro de 1980, temos o primeiro artigo sobre a onda de repressão, 

Somos todos Putos, de João Silvério Trevisan, em que é apresentada a repressão à 

prostituição feminina. Até o final de 1980, o jornal se dedicou a noticiar as operações 

policias e a abordagem da grande imprensa sobre o tema. O veículo da imprensa 

alternativa tinha periodicidade mensal e foi publicado entre os anos de 1978 e 1981. 

Este jornal se dedicou a tratar a violência policial em sete matérias extensas, teve 

três chamadas de capa sobre a violência policial e  teve seu jogo documental 

totalmente analisado para essa pesquisa graças à digitalização e disponibilização 

integral de seu conteúdo pelo Grupo Dignidade de Curitiba. 

Por meio de o processo aberto contra o secretário de Segurança Pública e o 

delegado Richetti, podemos verificar os debates travados pelos deputados da 

ALESP em defesa dos direitos humanos. Em seus discursos, encontramos uma 

visão diferente daquela dos jornais Lampião da Esquina e O Estado de S. Paulo, 

com relatos que enfatizam os abusos policiais cometidos. Por outro lado, temos 

também um distanciamento e crítica à prostituição enquanto profissão, no que 

acarreta em vitimização e ao rótulo de “problema social” (DOSP, 10 jul. 1980, p.129). 

O olhar do historiador sobre o microcosmo marginal permite a recapitulação 

dos conflitos da sociedade. As diversas visões e redes que se descortinam sobre 

seus personagens nos permitem entender o jogo de poder que está por trás da 

configuração da cidade ao desvendar interesses que trouxeram à tona a violência e 

as arbitrariedades. Vemos as relações sociais expressas no espaço urbano, 

aparecendo os modelos de cidade propostos pela Polícia e pela Imprensa. Com a 

análise dessas relações, podemos apontar quais elementos teriam benefícios com o 

ataque à prática do trottoir, reconhecendo como a repressão atuou em diversas 

esferas. 
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As operações e alvos da Polícia foram retratados de variadas formas na 

Imprensa. Ora legitimando e aglutinando segmentos sociais pró-repressão, como no 

caso da campanha de O Estado de S. Paulo contra os travestis em março de 1980, 

ora construindo um discurso crítico e de resistência, como no caso do jornal 

alternativo Lampião da Esquina. Os diferentes argumentos encontrados tornam os 

documentos da Imprensa não somente vestígios do passado, mas parte integrante e 

ativa dos acontecimentos. A cobertura da Imprensa disseminou posições e valores, 

e construiu e alterou o processo histórico por meio da relação imprensa-sociedade.  

Compreende-se como resistência não apenas o movimento organizado que 

desencadeou o processo na Assembleia Legislativa e as manifestações, mas todas 

as atitudes daquela população que pretendia retomar suas atividades cotidianas. 

Desde o comportamento nômade até a execução de habeas corpus preventivo, 

interessa-nos saber o impacto da intervenção policial no cotidiano da cidade, quais 

personagens foram alvos e como foram afetados em suas vidas, com batidas, 

intimações, apreensões, identificações e prisões. Buscou-se levantar por meio de a 

Imprensa as representações das áreas estudadas, para levantar aspectos como a 

desvalorização territorial urbana e os atos tidos como imorais para a população da 

área, os quais são elementos que provocam o choque entre diversos grupos que 

convivem na metrópole. Torna-se necessário ressaltar que a resistência aos rondões 

também ocorreu dentro da própria Polícia, com greves brancas e reclamações de 

policiais à imprensa. 

Para a realização de tal análise, é fundamental traçar o papel da Polícia Civil 

e do Poder Judiciário no combate à prostituição, verificando como o poder legitima-

se pelo uso da violência e arbitrariedades, em suma na violação dos direitos 

humanos. Lembramos que a literatura jurídica em voga no final da década de 70, o 

papel da Imprensa como formadora de opinião pública e a educação formal e 

familiar influenciaram nas ações das autoridades policiais. Em 1981, uma prostituta 

paulistana solicitou um habeas corpus preventivo ao Poder Judiciário, visando evitar 

detenções ilegais enquanto praticava trottoir. Seu pedido foi negado em todas as 

instâncias jurídicas, chegando ao STF, que ratificou a legalidade das ações policiais 

de combate o trottoir. Neste cenário, destaca-se a atuação do centro Acadêmico XI 

de Agosto, ligado à Universidade de São Paulo, que oferecia atendimento jurídico 

gratuito a prostitutas, travestis e michês detidos pela polícia.  
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A análise do trottoir leva em consideração as relações entre os indivíduos 

em situação de prostituição, os exploradores de lenocínio (cafetões e caftinas) e as 

forças policiais. Tais relações não ocorrem de forma aleatória, sendo negociadas em 

contextos específicos, e não simplesmente ditadas pela polícia. Mesmo que os 

exploradores de lenocínio e indivíduos em situação de prostituição tenham um poder 

praticamente nulo em relação às forças policiais, o exercem por meio de as mais 

diferentes formas, como a vestimenta e o jeito de se portar perante a autoridade 

policial11 (FREITAS, 1984, p.200). 

Na esfera marginal, segundo Perlongher (2008), as relações entre indivíduos 

em situação de prostituição, exploradores de lenocínio e forças policiais estão 

inseridas em código moral marginal. Para a sociedade e a lei, não existem 

diferenças entre os variados tipos de prostituição, mas na prática essa diferenciação 

ocorre dentro do contexto de negociação policial, uma vez que o poder não está 

localizado exclusivamente no aparelho do Estado, mas disseminado em todos os 

níveis da vida social. 

A estrutura policial sofre a interferência do meio, interagindo com os diversos 

elementos que transitam pelo território marginal, tornando-se peças fundamentais 

para o entendimento das relações e ordenações sociais expressas naquele território, 

tendo o poder de submeter-se ou não à ordem marginal (PAIXÃO, 1982, p.64). Além 

de escolherem o tipo de abordagem empregada, que neste caso representa um sinal 

de força, a representação da lei e da ordem é decidida em cada encontro12. Apesar 

de não ser considerada um crime, a prostituição não é oficializada, portanto não 

declarante do imposto de renda e demais redes de controle do Estado. Temos um 

mercado do sexo jogado à informalidade, isento teoricamente da taxação do Estado, 

mas parte integrante de processos de lavagem de dinheiro. 

                                                 
11

 Segundo Freitas (1984), esse processo é chamado de role-taking, em que cada indivíduo tem seu 
papel pré-estabelecido nas negociações, repetida de forma exaustiva com sua própria simbologia e 
carga emocional, ganhando assim um caráter de ritualização. Com esse processo, torna-se clara a 
hierarquização presente nas relações sociais, e se constrói no trottoir uma resistência e oposição aos 
padrões e valores morais representados pelas boates, bordéis e cafetinagem. Neste caso, a rua é 
transformada em filtro de comportamentos, os que se encaixam são mandados para boates e 
bordéis, os excluídos ficam à mercê da polícia. 
12

 Segundo Michel Foucault (1979, p.176), exercendo um poder disciplinar, já que todo o 
comportamento do cidadão que está no espaço de convívio da rua é analisado e observado pela 
polícia. Através da disciplina atua sobre uma massa tida como desordeira, penetrando no interior de 
cada indivíduo. O poder policial tem um alcance sobre todos os aspectos do indivíduo, ações e 
comportamentos são controlados e seus crimes passam a recair sobre toda a sociedade. 
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O único braço do Estado que chega até esse mercado é a Polícia, mais 

especificamente a Polícia Civil. Por mais que combata a prostituição de rua, a 

Polícia Militar não tem papel decisório na repressão, pois restringe-se a encaminhar 

os indivíduos à delegacia, onde cabem aos investigadores, escrivães e no topo da 

hierarquia delegados as decisões referentes àqueles indivíduos, para a realização 

de procedimentos, como registro de boletim de ocorrência, instauração de inquérito 

policial e  tempo de detenção (CALDEIRA, 2000, p.102).  

O trottoir sofreu uma violência estrutural13 ampla que abrangeria as 

violências física e psíquica. Seguindo esta categoria, os indivíduos em situação de 

prostituição sofrem, além de a violência física do processo de detenção, a violência 

estrutural por não terem conseguido manifestar-se com liberdade. Naquela época, 

prostitutas e travestis não puderam expressar suas opiniões, sendo representadas 

por militantes dos direitos humanos. João Silvério Trevisan coloca muito bem a 

questão ao relatar a reunião de prostitutas no teatro Ruth Escobar. Elas pediam 

melhores condições de trabalho, mas foram lembradas pelos militantes de esquerda 

por sua condição de vitimização (Lampião da Esquina, fev. 1980). 

Aos indivíduos que realizavam o trottoir estava consolidada a visão da 

Polícia de tratá-los como inimigos objetivos da sociedade. Hannah Arendt (1989, 

p.476), ao analisar essa categoria, revela a associação do estereótipo do indivíduo 

tido como inimigo com os possíveis crimes que estes poderiam praticar. Prostitutas e 

travestis foram classificados da mesma forma que ladrões e assassinos pelas 

autoridades policiais, transformando cidadãos inocentes em inimigos objetivos da 

sociedade. 

 

 

Os Capítulos 

 

 

Apresentadas as fontes e o recorte temporal da pesquisa, a narrativa da 

dissertação foi tecida em quatro capítulos, cada qual construído com subdivisões de 

                                                 
13

 A noção de violência para Marilena Chauí (1980) vai muito além da violência física.  Ela a define 
como o tratamento de seres que são livres dotados de expressão como seres inanimados, não dando 
a eles na estrutura social a possibilidade de voz e ação. 
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modo a facilitar o encadeamento das ideias. Os capítulos foram estruturados de 

forma cronológica, compreendendo o recorte temporal de 1979 a 1983.  

Para compreender a ação da Polícia nas rondas policiais, foco central da 

pesquisa, foi necessário estudar a contravenção penal de vadiagem e sua ação 

sobre o trottoir. Portanto, definiu-se o título “Polícia e a Contravenção Penal de 

Vadiagem” para o primeiro capítulo. Nas autobiografias de Hiroito Morais Joanides e 

de Gabriela Leite, identificou-se o trottoir e as rondas de policiamento como práticas 

em expansão desde os anos cinquenta. Neste capítulo, procurou-se identificar a 

utilização da contravenção penal de vadiagem a partir de estudos de criminologia 

elaborados pela Polícia no final dos anos setenta. Além disso, realizou-se uma 

história social do trottoir na cidade de São Paulo com um levantamento das ruas, 

avenidas e parques que davam suporte a estas práticas. A similaridade com a 

história do trottoir em Paris mereceu destaque, tal como a emergência das 

travestilidades na sociedade brasileira no final da década de setenta. 

Já na elaboração do segundo capítulo procurou-se analisar a perspectiva da 

grande imprensa paulistana por meio de O Estado de S. Paulo, com a série de 

reportagens “Perigo a invasão dos travestis”. Com as reportagens, o jornal 

propunha-se a ser um instrumento de cobrança pública, um órgão legitimador da 

repressão e consolidador de valores. Além de informar a população, o veículo 

pretendia opinar e construir opinião pública, enraizando o estereótipo do travesti 

perigoso na mentalidade coletiva da população. Imbuído de pretenso espírito de 

cidadania, ressaltava em suas matérias as queixas da população, transformando-as 

em reivindicações de setores da sociedade insatisfeitos com o avanço do trottoir.  

O terceiro capítulo dedica-se a analisar a trajetória do delegado José Wilson 

Richetti à frente da Delegacia Seccional Centro no ano de 1980. Richetti foi o 

delegado que mais explicitou seus ideiais de combater o trottoir à imprensa, criando 

diversas operações de rondão. Nestas operações, foram relatados diversos casos 

de violência policial, gerando manifestações de movimentos sociais e de deputados 

da ALESP. Alguns deputados da oposição levaram o caso para o CPDDPH, 

travando calorosos debates sobre a ação da polícia. Além disso, a resistência 

também operava dentro da polícia, que boicotava as rondas como forma de pressão 

por melhores salários com as denominadas greves brancas. Devido ao ano de 1980 

ter o maior número de fontes documentais, pode-se dar continuidade a análise da 

cobertura de OESP iniciada no segundo capítulo e compará-la com o jornal FSP. 
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Já o quarto e último capítulo, cujo título é “A Folha de S. Paulo, A Justiça e a 

repressão até 1983”, busca analisar os editoriais, reportagens e artigos de opinião 

publicados no jornal, principal fonte do período de 1981 a 1983. Nas fontes 

analisadas do jornal FSP destacam-se os Escritos Indignados, do sociólogo Paulo 

Sérgio Pinheiro, e sua análise da decisão do STF de permitir juridicamente a ação 

policial de repressão ao trottoir. Conclui-se o capítulo com o período entre 1981 e 

1983, quando se instituiu o policiamento feminino como o ideal para a repressão à 

prostituição de rua. 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – O TROTTOIR E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VADIAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Trottoir, bonsoir Marie 
Marie, bonsoir 
Toi qui n'attend personne 
Et un peu tout le monde 
Perchée sur tes talons 
Sur tes trop hauts talons 
Marie qui vend du rêve 
A ceux qui ont envie d'espoir 
 

Edith Piaf -1961 
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Neste capítulo, faremos um histórico do trottoir na cidade de São Paulo. 

Espera-se, com isso, trazer à tona as mudanças e permanências na utilização do 

espaço público para a prática da prostituição. Prostitutas, michês e travestis viveram 

no cotidiano uma relação de repressão e resistência com as instituições policiais e o 

Código Penal na manutenção de seus pontos durante a ditadura civil-militar. Com 

base na linha de pesquisa da história social do crime fundada por Edward Palmer 

Thompson, pretende-se analisar a contravenção penal de vadiagem ligando-a aos 

interesses de grupos sociais que criminalizavam a prostituição nas esferas policial e 

jurídica. A história social do crime traz como fundamento relacionar a criminalização 

de práticas cotidianas à totalidade de uma sociedade, interessando-se sobre a 

autoridade e os desdobramentos sociais da criminalização. O trottoir não era 

considerado um crime pela lei, no entanto tornou-se contravenção penal pela prática 

policial cotidiana, que estabeleceu rondas policiais como política repressiva. 

Trottoir na língua francesa significa calçada14. Mas a palavra é empregada 

em diversos países para nomear uma prática específica do mercadejar do corpo, a 

prostituição de rua. Margareth Rago (2008, p.63), em sua história da prostituição da 

cidade de São Paulo, descreveu a influência francesa no desejo sexual dos 

paulistanos durante a Belle Époque. Naquele período, manter relações sexuais com 

prostitutas de origem europeia significava entrar em contato com valores que muitos 

paulistanos acreditavam ser civilizados. Na busca de associar São Paulo a grandes 

centros europeus, palavras francesas como trottoir, rendez-vous e travestis 

agregaram a linguagem popular brasileira nas primeiras décadas do século XX. 

O trottoir é uma prática da prostituição que consiste em procurar clientes em 

espaços públicos como a rua, bares com livre circulação, fliperamas, beiras de 

estrada, entre outros lugares onde é possível circular e ser visto com facilidade 

(PERLONGHER, 2008, p.54). Sua característica principal é o livre acesso a todos 

que procuram um programa para realizar os seus desejos sexuais e afetivos15. 

Utilizamos nesta pesquisa o termo trottoir, em francês, pois o termo paredão, que 

até os anos noventa era o equivalente em português para o trottoir, é agora utilizado 

para designar uma área destinada a relações sexuais e à prostituição em bailes 

                                                 
14

 Segundo o dicionário Michaelis (1998). 
15

 A prostituta paulistana Gabriela Leite relatou em sua biografia que um programa não 
necessariamente está vinculado a relações sexuais. Alguns de seus clientes a procuravam somente 
para conversar ou para acompanhá-los em eventos sociais como festas ou jantares (LEITE, 2009, 
p.119). 



28 
 

funks, ambientes fechados com público pagante (SALLES, 2011). Entretanto, não há 

outro termo genérico de alcance internacional, e dizer que uma tipologia francesa 

tornou-se dominante fora das fronteiras da França é reconhecer as fortes tradições 

da França na cultura prostibular mundial.  

Até os dias de hoje, Paris permanece com a tradicional prática do trottoir em 

seus bulevares (CHEMIN, 2011). Diferente de simples avenidas e ruas largas, os 

bulevares tinham a função de ventilar e embelezar a cidade, com a ornamentação 

de flores e árvores nas margens e canteiros centrais. Foram instituídos, em Paris, 

por uma reforma urbana na segunda metade do século XIX, sob o comando do 

Barão de Haussmann, então prefeito do departamento do Sena nomeado por 

Napoleão III, em 1853. O símbolo da chamada modernidade urbana propiciava uma 

rápida movimentação pela cidade, mas também serviu de argumento para a 

demolição de ruas e habitações populares. Do ponto de vista estratégico-militar, 

garantia a rápida movimentação de tropas e a não formação de barricadas, como as 

realizadas na Comuna de Paris. 

Os bulevares parisienses, além de largas avenidas, possuíam amplas 

calçadas com bancos e árvores. No âmbito comercial, foram instalados cafés e 

mercados para atrair multidões. O historiador J. A. Clark (2004, p.73), ao analisar 

pinturas de Manet e Degas, notou como os bulevares permitiam que diferentes 

classes coexistissem no mesmo espaço sem se tocarem. “As classes existem, mas 

os espaços de Haussmann permitem que elas não sejam vistas”. O transitar por 

esses espaços amplos na multidão permitia condições de anonimato e 

individualismo, neutralizando as diferenças de classe. Constituiu-se a imagem de um 

espaço público aberto que se propagou como o símbolo da modernidade parisiense 

e, simultaneamente, símbolo do ideal moderno de espaço público para a cidade de 

São Paulo (CALDEIRA, 2000, p.212). 

O trottoir encontrou nos bulevares um terreno fértil. Alain Corbin (1992) 

trabalhou a questão do cotidiano na prostituição, e cunhou o termo depósito de 

esgoto seminal para descrever o papel do corpo da prostituta no saneamento básico 

da cidade. O pensamento higienista do século XIX, que Alain Corbin estudou, tendia 

a aclamar as intervenções dos regulamentaristas, grupo científico que pretendia 

confinar a prostituição para sanar da cidade o perigo da propagação de doenças 

venéreas e imoralidades. Paris regulamentou a prostituição no final do século XIX. A 

prefeitura fornecia alvarás de funcionamento para os prostíbulos, que tinham a 
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obrigação de receber médicos mensalmente para verificar os casos de sífilis. O 

trottoir desobedecia à posição oficial do Estado sobre a prostituição. Por isso, foi 

classificado como imoral e um risco à saúde pública, sendo perseguido 

sistematicamente pela polícia. 

Michel Foucault (1988, p.10-19) descreveu a ação da polícia sobre a 

sexualidade como uma ação de regulamentação em que não se reprimia totalmente 

os desejos, pois se dava certas liberdades controladas à sexualidade. A prostituição 

feminina era tolerada como uma válvula de escape para os desejos sexuais 

masculinos que não podiam ser praticados com as “moças de família”, que deveriam 

manter-se virgens até o matrimônio. Tal justificativa moral para a prostituição foi 

descrita como o “mal necessário”. Autorizava-se um espaço para os desejos 

sexuais, a zona, e esperava-se que ela operasse em surdina.  

Foucault (1988, p.23-43) chamou a atenção para o caráter disciplinar e não 

somente o repressivo que incide sobre a sexualidade. Ao incitar o prazer, gerava-se 

uma economia de mecanismos de poder para controlá-lo, denominado pelo autor de 

“a incitação aos discursos”. Maffesoli (2005) via na prostituição um suspiro para a 

respiração das sociedades modernas, um suspiro dos desejos sexuais que 

despertava a preocupação das ciências para a moralidade pública. Saberes 

especializados como o médico e o policial debruçaram-se sobre a prostituição com o 

intuito de discipliná-la ou eliminá-la da sociedade.  Estigmas e dimensões simbólicas 

projetados sobre o espaço urbano e a prostituta acabaram sendo incorporados nos 

discursos da sociedade. 

Tanto os bulevares quanto a regulamentação da prostituição ultrapassaram 

as fronteiras parisienses, circularam por diversas partes do mundo e alteraram o 

cotidiano da prostituição e os cenários urbanos em nome da modernidade. Em 1910, 

a cidade de São Paulo passou por uma reforma urbana na região conhecida como 

centro velho, área próxima à Praça da Sé, onde localizava-se o baixo meretrício da 

cidade. Ruas foram alargadas e prostitutas foram proibidas de oferecer nas janelas e 

em público pelos códigos de costumes, que inclusive regulavam seus vestidos e 

decotes (RAGO, 2008, p.135). 

Margareth Rago (2008), seguindo os passos de Foucault (1988), verificou os 

discursos estratégicos que pretendiam disciplinar o corpo da prostituta paulistana, 

ditando códigos de feminilidades associados às projeções da modernidade vigentes 

nas primeiras décadas do século XX. À medida que o corpo era retificado segundo 
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os padrões morais da modernidade, as prostitutas eram classificadas moralmente e 

fisicamente. Neste campo, segundo Rago destacam-se as teorias de Lombroso 

sobre a debilidade psíquica e a inferioridade biológica feminina e de Viveiros de 

Castro, que classificou a prostituta como “degenerada nata” (RAGO, 2008, p.188-

189). James Green (2000, p.191-194) acompanhou semelhante processo no corpo 

masculino, quando homossexuais afeminados representavam um problema de 

conduta imoral e degenerada para o médico E. Whitaker, que atribuía tal 

comportamento a uma disfunção do sistema hormonal. 

À medida que muitas mulheres se emancipavam financeiramente e 

começavam a circular pelos espaços públicos da cidade, aumentava a preocupação 

com a moralidade pública. Setores dominantes da sociedade modelavam o urbano 

com especial atenção aos espaços em que a mulher poderia atuar. Ao acompanhar 

o gradual avanço da instituição policial da cidade de São Paulo sobre os territórios 

da prostituição feminina desde o século XIX até 1930, Margareth Rago (2008, p.149) 

verificou que, em 1913, o vereador Armando Prado encaminhou à Câmara Municipal 

um projeto que solicitava a regulamentação da prostituição pelo poder Estatal: 

 

Os principais itens do projeto de Armando Prado determinavam 
que se proibisse a localização das casas de tolerância nas 
proximidades dos quartéis, escolas, fábricas, templos 
religiosos, estabelecimentos de diversão pública, teatros, 
praças e ruas muito movimentadas. (RAGO, 2008, p.149) 

 

A regulação tinha o claro objetivo de esconder a prostituição dos ambientes 

públicos da cidade, com especial atenção para os religiosos, crianças e 

trabalhadores. Fixou-se o convívio de prostitutas em tais ambientes públicos como 

uma ameaça à moral das famílias. Temia-se que os comportamentos tidos como 

imorais de mulheres sexualmente emancipadas pudessem influenciar as moças de 

família, cujos cotidiano e comportamento tinham como referencial a oposição à 

prostituta. Mulheres de boa reputação não poderiam utilizar certas vestimentas, 

como o decote, e frequentar lugares públicos à noite, para evitar a má fama 

relacionada às meretrizes.  

Rago (2008) ressaltou outro aspecto do confinamento estatal: a intenção de 

facilitar o acesso às relações extraconjugais, ao deixar implícito que o mal 

necessário era um direito garantido pelo Estado aos homens que quisessem 

satisfazer seus desejos sexuais. Exatamente por este motivo o projeto enfrentava 
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grande oposição na Câmara do município, pois era visto como um facilitador das 

imoralidades, ou seja, manter relações sexuais com prostitutas era considerado um 

ato imoral pela maioria dos vereadores. O projeto de confinamento de Armando 

Prado não foi aprovado pela Câmara em 1913, mas continuou sendo considerado 

uma possibilidade de futuro discutida pela sociedade paulistana até os anos 

quarenta.  

No mesmo ano de 1913, a Polícia Civil de São Paulo estabeleceu uma 

delegacia especializada para a prostituição, a chamada Delegacia de Costumes, 

cuja finalidade era a de regular a prostituição da cidade, nas denominadas casas de 

tolerância que tinham licenças sanitária e policial para o comércio do sexo e do 

álcool (RAGO, 2008, p.150). A Delegacia de Costumes cresceu em 1924 em 

tamanho e importância, passando a ser responsável pela regulamentação dos jogos 

de azar. À medida que a instituição policial aumentava seus aparatos para reprimir 

os territórios do desejo, fechavam-se e impunham-se padrões de funcionamento às 

casas de tolerância, cada vez mais intoleráveis.  

Ao analisar a situação da prostituição no Código Penal de 1890, Uelba 

Nascimento (2008) verificou uma mudança em relação ao código criminal do Império 

de 1832: 

 

No entanto, a repressão à prostituição em si permaneceu sem 
definição, podendo a prostituta ser enquadrada no art. 282 do 
“ultraje público ao pudor”, com pena de 1 a 6 meses de prisão: 
“Ofender aos bons costumes com exibições impudicas, atos ou 
gestos obscenos, atentatórios do pudor, praticados em lugar 
público e que ultrajam e escandalizam a sociedade”; ou 
poderiam ser enquadradas no capitulo III, do art. 399 “dos 
vadios e capoeiras”, com pena de 15 a 30 dias de prisão. 
(NASCIMENTO, 2008, p.4) 

 

A repressão à prostituição permanecia nas entrelinhas do Código Penal, 

sem ofuscar o status de mal necessário que gozava na época. O combate à sífilis e 

ao higienismo ganhava força no período, mas não havia uma regra clara sobre a 

prostituição, e sim sobre o comportamento no espaço público. O sistema jurídico que 

vigorou até os anos quarenta tinha como finalidade corrigir o comportamento tido 

como antissocial e imoral da meretriz por meio da prisão. Além disso, segundo o 

Código Penal de 1890, a pena para o estupro de uma prostituta era de dois anos de 
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prisão, enquanto o de uma mulher tida como honesta era de seis anos 

(NASCIMENTO, 2008, p.4). 

O confinamento explícito aconteceu somente em 1940, quando o interventor 

federal Ademar de Barros apresentou um relatório ao presidente Getúlio Vargas 

solicitando uma intervenção. O argumento da expansão das casas de tolerância 

para bairros residenciais da cidade e a propagação de imoralidades foram utilizados 

para justificar a intervenção estatal. No relatório, Ademar de Barros ressaltou o maior 

controle policial sobre a prostituição, a facilidade das investigações policiais e o 

confinamento como “um interessante campo para estudos sociais, defendendo, ao 

mesmo tempo, a ordem e a moralidade públicas”16 (FONSECA, 1982, p.210).  

A região escolhida foi o Bom Retiro, área da colônia judaica de São Paulo, 

por estar além de os trilhos da Companhia São Paulo Railway, uma barreira física 

que separaria as prostitutas do centro da cidade. Lucia Helena Gama (1998, p.219) 

compreende essa área como um ponto não valorizado da cidade, ligado à pobreza e 

à exclusão, onde não havia oposição com a lógica da especulação imobiliária. Nos 

anos quarenta, as prostitutas eram denominadas pela polícia de rameiras. Em sua 

maioria, eram ex-empregadas domésticas, operárias e comerciárias (FONSECA, 

1982, p.213). 

Em 1944, foi implantado na zona do Bom Retiro um posto de assistência 

antivenérea, o qual não era controlado pela Secretaria da Saúde, e sim pela 

Secretaria de Segurança Pública Estadual. Desde o final do pós-guerra, os 

antibióticos popularizaram-se na cura de doenças venéreas. Gama (1998), colheu 

um depoimento do escritor paulistano Marcos Rey que descreve as mudanças de 

comportamento sexual decorrente da medicalização: 

 

Esses tempos de permissividade não são apenas a 
consequência mais direta do advento do crediário, como dizem 
os que tendem ver em tudo o resultado do processo de 
mercado. A maior liberalidade sexual do pós-guerra tem causa 
científica, advinda dos laboratórios. A penicilina acaba de 
desmoralizar completamente o pavor que incutia em todos a 
venerável „madame Gonot‟. O serviço de call-girls, com esse 
atendimento, tem uma freguesia que ganha muito dinheiro, 
homens de publicidade, política. (GAMA, 1998, p.220) 

 

                                                 
16

  “Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República, pelo Dr. 
Adhemar de Barros, Interventor Federal de São Paulo – 1940”. (FONSECA, 1982, p.210) 
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A penicilina resolvia as duas principais doenças venéreas do período, a sífilis 

e a gonorreia, destituindo o medo de complicações decorrentes da contaminação 

com uma relação sexual. O mundo viveria uma fase de liberação sexual que 

culminaria na revolução sexual, com o advento do anticoncepcional nos anos 

sessenta. Argumentos higienistas que enfatizavam a propagação de doenças e a 

imoralidade pública perdiam espaço para as call-girls dos anos quarenta e 

cinquenta. As call-girls eram prostitutas que, geralmente durante o dia, tinham um 

trabalho fixo e, à noite, atendiam seus clientes em lugares discretos, marcados por 

telefone. Marcos Rey as denominou de “as belas da tarde”, símbolo da discrição 

imposta pelas campanhas moralizantes (GAMA, 1998, p.221). 

 

 

As “Bocas” e o trottoir em São Paulo 

 

 

Até 1953, a zona de prostituição da cidade de São Paulo concentrava-se em 

uma pequena área do bairro do Bom Retiro, nas ruas Itaboca, Aimorés e suas 

travessas. Era uma zona oficial de confinamento delimitada pela Delegacia de 

Costumes. Lá, 142 estabelecimentos reuniam milhares de prostitutas, impedidas de 

procurar clientes pelas ruas da cidade e de praticar o trottoir (FONSECA, 1982, 

p.212). Mas neste ano um decreto do prefeito Jânio Quadros abalou o confinamento, 

pois restringia a licença especial para o comércio de álcool para a zona de 

meretrício. Por mais que o decreto fosse direcionado ao comércio de álcool, a 

prerrogativa jurídica utilizada estimulou o fechamento de alguns estabelecimentos da 

zona do Bom Retiro. Quadros, que colecionaria polêmicas ao longo de sua carreira 

com a proibição do lança perfume e do biquíni, indicava no caput de seu decreto sua 

intenção: “Atendendo a conveniência de regular a bem da moralidade pública e dos 

bons costumes” (SÃO PAULO, 27 ago. 1953). 

O italiano Gianni Rato, diretor de teatro do TBC17 recém-chegado em São 

Paulo no final dos anos quarenta, comenta a posição do prefeito Jânio Quadros: 
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 Teatro Brasileiro de Comédia.  
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Neste período do Jânio Quadros, uma senhora não pode sair 
depois das dez horas da noite sozinha; se tiver de sair para ir a 
uma farmácia ou comprar alguma coisa e a patrulha passar, 
será presa, considerada uma vadia, até que tenha um 
documento provando o contrário; só ai será liberada. A ordem 
de Jânio é destruir a prostituição! Só na cabeça dele! Puta é 
fundamental na vida da sociedade, desde a Antiga Grécia, isso 
é „babilonês‟, elas proliferam, são um elemento amortizador da 
energia negativa, há! há! há! Mas ele tenta. Os prostíbulos 
estão sendo fechados e a prostituta de rua tem que tomar 
muito cuidado, senão será presa e surrada, a polícia é de uma 
“cortesia única”, principalmente com prostitutas. (GAMA, 1998 
p.243) 

 

Margareth Rago (2008, p.150) atentou para os aspectos negativos do fim do 

confinamento, pois não representou um distanciamento dos órgãos estatais sobre a 

prostituição. Para a autora, a dispersão levou a uma maior vulnerabilidade. Isoladas 

nos pontos de trottoir, as prostitutas estavam mais expostas à arbitrariedade policial 

do que na zona do Bom Retiro, onde as relações com a polícia tendiam a ser mais 

estáveis. A desocupação de 1953 ocorreu de forma violenta e com passeatas de 

prostitutas contra o desconfinamento, que representava não só a perda do local de 

trabalho, mas também de moradia para milhares de mulheres. 

Para compreendermos as relações entre a polícia e o trottoir decorrentes do 

desconfinamento, utilizaremos duas autobiografias como fonte de investigação 

histórica: a da prostituta Gabriela Leite (2009) e a do explorador de lenocínio Hiroito 

de Morais Joanides (1977). Metodologicamente, Pierre Bourdieu (1996, p.187) 

atenta para as peculiaridades da autobiografia, pois neste tipo de relato o autor, ao 

descrever seu percurso, seleciona acontecimentos significativos com o intuito de 

estabelecer uma lógica própria18. 

Hiroito Joanides era um explorador de lenocínio e traficante de 

entorpecentes, conhecido como o rei da Boca. Manteve intensa relação com a 

Polícia Civil de 1953 até 1970, quando foi preso, sendo libertado em 1976. Em 1977, 

escreveu a autobiografia Boca do Lixo, na qual traz um retrato das mudanças e 

permanências na prostituição e na criminalidade paulistanas. Hiroito Joanides 

mostra-se coerente dentro da moral que prevalecia entre marginais da Boca do Lixo, 

não para tentar justificar o crime, mas para que compreendam a mente criminosa. 

                                                 
18

 Nesta operação de narração da própria trajetória relega-se ao silêncio fatos que não se encaixam 
no que Bourdieu chamou de criação artificial de sentido. Tanto os silêncios quanto os acontecimentos 
significativos da autobiografia estão inseridos no contexto social em que foram vivenciados 
(BORDIEU, 1996, p.183-191). 
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Desde a juventude, foi perseguido pela imprensa sensacionalista da cidade, que o 

descrevia como um monstro, por ter sido suspeito da morte do pai. O livro tem a 

clara intenção de confrontar a sociedade ao mostrar que o monstro não é um 

estranho à sociedade, mas faz parte dela e é fabricado por ela. 

Já Gabriela Leite (2009, p.33-35) tem o diferencial de ser uma mulher que 

escolheu a prostituição como profissão e que nunca aceitou a exploração de um 

gigolô. Gabriela questionava o pensamento das esquerdas brasileiras dos anos 

sessenta propagado no Bar Redondo19, principalmente o moralismo com que muitos 

militantes tratavam da questão feminina. Enxergava nas esquerdas a formação de 

verdades como dogmas, que as aproximavam do conservadorismo e preconceitos 

milenares. Gabriela estudou Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, na 

primeira turma do Campus Butantã, sem chegar a completar o curso. Mãe solteira foi 

expulsa de casa pela mãe e impedida de ver sua filha. Antes de ser prostituta, 

trabalhou como secretária e recepcionista, e deixou claro na autobiografia a opção 

pela prostituição, pois poderia trabalhar em outras profissões com as qualificações 

que possuía. 

Na Boca do Lixo, conseguiu uma vaga nos prédios de prostituição de alta 

rotatividade voltada para as classes pobres, os chamados entra e sai, em que os 

clientes circulam pelo prédio para escolher as prostitutas na porta dos apartamentos. 

Por mais que Gabriela nunca tenha praticado o trottoir, descreve em seu livro a ação 

da polícia e da cafetinagem sobre a prostituição no tempo em que atuou na Boca do 

Lixo, do início dos anos setenta até 1981, quando mudou-se para Belo Horizonte. 

Atualmente, Gabriela é uma das principais ativistas pela legalização da prostituição. 

Por isso, teve o cuidado de verificar suas posições políticas do presente na 

descrição de sua trajetória como prostituta. Ao analisar as duas biografias, espera-

se verificar as representações das instáveis relações entre prostitutas, exploradores 

de lenocínio e policiais nas Bocas paulistanas dos anos sessenta e setenta.  

“Fechou-se a zona, mas não as pernas daquelas mulheres”, ironiza Hiroito 

de Moraes Joanides (1977, p.17). Com o desconfinamento, as prostitutas recorreram 

ao trottoir nas áreas próximas às estações rodoviária e ferroviária da cidade, entre 

os bairros da Luz e dos Campos Elíseos. Tais espaços da cidade concentravam um 

                                                 
19

 Bar que localizava-se em frente ao Edifício Copan, na Avenida Ipiranga. Segundo Gabriela Leite, o 
Bar Redondo “ficava perto dos teatros Arena e Oficina e era frequentado por diretores, atores e 
atrizes, todos incríveis aos nossos olhos deslumbrados. Não podíamos supor que estava começando 
uma das maiores mudanças de costume da sociedade brasileira” (LEITE, 2009, p.31). 
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grande número de hotéis e pensões ligados ao fluxo das estações, e propiciaram 

moradia e local de trabalho para as prostitutas que estavam desalojadas. Esta área 

da cidade se tornaria a famigerada Boca do Lixo (Anexo 1), “o quadrilátero do 

pecado formado pelas ruas e avenidas Timbiras, São João (Pça. Júlio Mesquita), 

Barão de Limeira, Duque de Caxias, Largo Gal. Osório e Rua dos Protestantes” 

(JOANIDES, 1977, p.15). 

São Paulo passou por uma fase em que a Boca do Lixo representou o 

principal polo da prostituição feminina da cidade. Ao mesmo tempo que atraía 

prostitutas, clientes e policiais, a Boca do Lixo passou a receber todos os tipos de 

marginais da cidade que rodeavam o dinheiro informal da prostituição. Quando 

Hiroito Joanides começa a se interessar pela Boca do Lixo, a possibilidade de 

estabelecer uma relação sexual sem pagar com uma prostituta era muito bem vista 

pelos marginais. 

O dramaturgo santista Plínio Marcos (2005) escreveu o clássico teatral 

Navalha na Carne com base nos conflitos entre a prostituta Neusa Sueli e o gigolô 

Vado, nos anos sessenta. Neusa Sueli sofria humilhações e agressões de Vado, 

mas mesmo assim o sustentava e suplicava por carinho e atenção. Talvez o maior 

exemplo de vitimização de uma prostituta na dramaturgia brasileira. Plínio, assim 

como Hiroito Joanides, tratavam a prostituta como uma vítima que estaria fadada a 

ser explorada por um gigolô, quem lhe daria afeto e proteção em troca de dinheiro. 

Gabriela Leite descreveu a diferença entre um cafetão e um gigolô: 

 

Apesar do nome, cafetão não tem nada a ver com a chamada 
cafetina, que seria preferível chamar de empresária da 
prostituição. Ele não tem quase nenhuma função prática. Há 
muitas décadas o gigolô reinava como uma espécie de 
parasita, que se aproveitava da fragilidade, do medo, da 
solidão da mulher que trabalhava na noite para explorá-la. Em 
troca de „proteção‟, muito entre aspas, elas sustentavam esses 
homens. Na verdade, a maior parte do dinheiro que ganhavam 
não era delas. Ficavam apenas com o suficiente para suas 
despesas. (LEITE, 2009, p.61) 

 

Hiroito Joanides, em sua moral marginal, considerava que prostituta só 

poderia se relacionar com marginais, e que marginais só se interessavam por 

prostitutas. Hiroito Joanides tinha duas esposas que eram prostitutas e que o 

ajudavam a organizar o funcionamento da prostituição em prédios da Boca do Lixo. 

Ele notou que tal prática era comum entre outros gigolôs de seu nível. Nota-se a 
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predominância feminina na área administrativa da prostituição, pela comparação 

entre as duas histórias de vida. Nas autobiografias de Gabriela Leite e de Hiroito 

Joanides, encontram-se três tipos de cafetinagem: por vínculos afetivos feita por 

gigolôs, de pontos de trottoir, e de apartamentos de alta rotatividade. 

A prostituta Gabriela Leite (2009, p.60-67) estabeleceu “não terás um 

cafetão” como um dos dez mandamentos para uma prostituta, já que, no início de 

sua carreira, havia sido enganada por um cafetão denominado Português. Ele 

ofereceu-lhe uma vaga em um prédio de alta rotatividade, na Avenida Rio Branco. 

Depois de instalada, Gabriela se viu obrigada a dar a maior parte de seu dinheiro a 

Português. Quando se negou, sofreu ameaçada de morte em um jantar no 

restaurante Moraes, na Praça Júlio de Mesquita. Nesta fase, Gabriela passava por 

uma dupla cafetinagem. Primeiro com Cecília, que era a responsável pela 

prostituição de alta rotatividade do prédio em acordo com a Delegacia de Costumes, 

e ainda com Português, que se intitulará seu cafetão e a mantinha sob ameaça de 

morte. 

Cecília planejou a solução para Gabriela se livrar da cafetinagem de 

Português. Chamaram o investigador de Polícia conhecido por Veludo para resolver 

o caso: 

 

Policial Civil, da delegacia de costumes, era amigo das 
cafetinas da Boca do Lixo e prestava favores aqui e acolá. Seu 
apelido era Veludo porque falava manso e era extremamente 
educado. Mas tinha feito fama de policial durão. [...] Portas 
trancadas, Cecília me chamou na sala e pediu para contar a 
ele toda a minha história com o Português, sem esquecer de 
nada. Veludo me ouvia atentamente. Quando terminei, me fez 
somente uma pergunta: “Você, como todas essas bobas, está 
apaixonada por ele?” Eu disse que não, de jeito nenhum. Muito 
pelo contrário, eu sentia era raiva do sujeito. Então Veludo me 
disse que a partir daquele momento eu deveria começar a ser 
vista pelos restaurantes e arredores da Boca do Lixo em sua 
companhia. (LEITE, 2009, p.65) 

 

Por mais que nunca tivesse vínculos afetivos com Português, Gabriela se 

envolvera na cafetinagem de vínculos afetivos, em que a prostituta se vê presa por 

laços de violência a um gigolô, no típico exemplo em que Plínio Marcos (2005) 

descreveu em Neusa Sueli.  

Com o exemplo de Veludo, pode-se perceber a estruturação de poder em 

volta do dinheiro da prostituição. A Polícia Civil, mesmo sem aparatos legais para 
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negociar com cafetinas e cafetões, descritos como exploradores de lenocínio pelo 

Código Penal20, mantinha a prostituição na Boca do Lixo sob a mediação da 

cafetinagem. Veludo agia em consideração aos laços de cafetinagem estabelecidos 

na área, cobrando taxas de prostitutas para ordenar as irregularidades de uma 

ordem marginal, em que teoricamente deveria combater e não participar, já que o 

lenocínio é crime com pena de reclusão de 2 a 5 anos.   

Para Antônio Paixão (1982, p.71-72), o trabalho policial tem como 

característica o enfrentamento de situações em que não ocorre o planejamento, 

ocorrências que exigem uma ação imediata, sem a autorização de níveis superiores. 

Paixão ressalta que o significado da lei e da ordem não está somente na 

documentação policial, mas também nos “encontros rotineiros e cotidianos do 

policial e sua clientela nas ruas”. 

O policial julgou o caso de Gabriela com a participação da cafetina Cecília, 

administradora de um prédio de 16 andares de prostituição, o famoso 134 da 

Avenida Rio Branco. Gabriela nunca disse se Cecília era a dona do prédio, mas 

ressaltou que sexta-feira era o dia do famigerado P.P., denominação que davam ao 

pagamento de propina para as autoridades policiais da Delegacia de Costumes 

(LEITE, 2009, p.56).  

 O policial compreendeu que ela foi envolvida com a promessa de um 

apartamento melhor para se prostituir, e que ele nunca fora seu gigolô. Gabriela 

conta como o policial solucionou o caso: 

 

Veludo sabia que se o Português nos visse juntos certamente 
se afastaria de mim. Fazia parte do trato que, claro, eu 
pagasse os jantares e no final, quando o Português me 
deixasse em paz, ele ficasse com a féria de um dia inteiro de 
trabalho. Era justo. [...] Veludo deixou bem claro que, se ele me 
importunasse, ia parar na cadeia. E ainda ordenou que, quando 
passasse por mim no 134, devia baixar os olhos. O português 
dava umas risadinhas irônicas, e por fim disse: “Só isso que 
você queria dizer?” Veludo respondeu: “Só isso”. O Português 
se levantou, olhou para Veludo e proferiu: “Faça bom proveito 
do dinheiro dela. Essa mulher ainda vai dar muita encrenca”. 
(LEITE, 2009, p.66) 

 

                                                 
20

 Conforme o Art. 229 do Código Penal Brasileiro de 1941: “manter, por conta própria ou de terceiro, 
casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, haja, ou não, intuito de lucro 
ou mediação direta do proprietário ou gerente”.  
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Renan Springer de Freitas (1984) reconhece a relação entre prostitutas, 

cafetinas e policiais como um território de negociações em que não há uma fórmula 

estável e certa para descrever tais relações em trânsito. Denominou de role-taking 

esse permanente estado de negociações do cotidiano da prostituição. Para Freitas, 

a cafetinagem, além de fornecer o lucro com a extorsão policial, é valiosa para o 

policial que almeja conseguir informações sobre os clientes das prostitutas. Veludo 

prestava favores para as cafetinas, tornando-se parte integrante das estruturas da 

cafetinagem dos apartamentos de alta rotatividade. 

Ao perceber o funcionamento da Boca do Lixo, Gabriela deu sua opinião 

sobre a situação da prostituta e da cafetina perante a lei: 

 

O Código Penal Brasileiro é muito antigo, de 1940 para cá não 
sofreu modificações substanciais e os artigos referentes à 
prostituição foram feitos para proteger a puta. No entanto, 
infelizmente, ele teve efeito contrário ao desejado. A prostituta 
acabou no meio da total marginalidade porque aqueles que a 
cercam são considerados criminosos e, de alguma forma, 
transferem essa condição a ela. A cafetina, mesmo do mais 
baixo meretrício, gasta altas somas com corrupção, paga todas 
as suas despesas e ainda ganha muito dinheiro. Um dinheiro 
que a puta jamais verá. (LEITE, 2009, p.61) 

 

A consciência da exploração nas relações de trabalho era presente nessa 

profissão não reconhecida pelo governo. A exploração da prostituta por policiais e 

cafetinas aparece como um traço presente nas descrições de Gabriela Leite e de 

Hiroito Joanides, dos anos cinquenta até os setenta, pelas atuações de Veludo e do 

gigolô Português. 

Na Boca do Lixo, desenvolveram-se diversas formas de cafetinagem de 

apartamentos, tipo predominante de prostituição de 1953 até 1970. Hiroito Joanides 

(1977, p.49) acreditava que seu amigo, o gigolô Joãozinho Americano, teria sido o 

grande inovador do mercado da prostituição ao criar o esquema da quitinete. Neste 

esquema, a prostituta pagava as prestações do apartamento com programas, 

tornando-se proprietária do imóvel em curto espaço de tempo. Com o maior 

interesse imobiliário pela região da Avenida Paulista, o bairro dos Campos Elíseos, 

na região central, passou por uma desvalorização imobiliária nos anos sessenta. Por 

esse motivo, a redução do preço do aluguel dos imóveis favoreceu a prostituição na 

área central da cidade, mas ainda assim havia o risco da polícia acabar com o 
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negócio. Pensando no menor risco possível, Osny, outro gigolô amigo de Hiroito 

Joanides, teve uma ideia:  

 

Como? Muito simples. No bairro dos Campos Elíseos 
abundavam aquelas casas enormes, muito antigas, vazias por 
meses e até anos. Umas, por pertenceram a espólios em litígio; 
outras, no aguardo de serem reformadas ou demolidas em 
nome do progresso, e outras mais sabe lá Deus porquê. 
Conheci casarões ali, inclusive um na Avenida Rio Branco, 
quase esquina da Gal. Osório, que vararam os vinte e tantos 
anos que conheço a “Boca” misteriosamente desabilitados. 
Bem, seria nessas casas que Osny passaria a explorar a 
lenocínio. (JOANIDES, 1977, p.105) 

 

O cineasta paulistano Hugo Giorgetti filmou em 1973 o curta-metragem 

Campos Elíseos, no qual retratou a transformação do primeiro bairro aristocrata de 

São Paulo em área de prostituição. Segundo Giorgetti, nos anos cinquenta ainda 

havia uma convivência entre os últimos barões do café e prostitutas e marginais da 

Boca do Lixo. Quando começou as filmagens, o cineasta tinha o intuito de 

entrevistar aristocratas e marginais, mas nenhum dos nobres que moravam no bairro 

aceitou falar. Citou as tradicionais famílias Alves de Lima e Almeida Prado. Esta 

última teve sua mansão transformada na pensão Humaitá, e foi retratada como uma 

das últimas famílias que acreditaram no que Giorgetti chamou de “sonho branco” 

dos Campos Elíseos (PAVAM, 2004, p.80-81).  

Além da já descrita Boca do Lixo havia a Boca do Luxo, área formada por 

boates no final dos anos cinquenta, nas proximidades do Hotel Hilton, na rua da 

Consolação, região central da capital paulista. Gabriela Leite descreve a diferença 

entre as duas: 

 

A zona de prostituição de São Paulo era dividida em dois 
lugares. A Boca do Luxo era o inverso da Boca do Lixo. 
Enquanto a primeira dormia durante o dia e brilhava de noite, a 
segunda era do dia e à noite fechava as portas Por opção, 
nunca trabalhei na Boca do Luxo, não gosto de boate, não 
gosto de som alto da escuridão. Não para trabalhar. Eu 
gostava disso para as minhas horas vagas, para minha 
diversão. E as duas ficavam uma do lado da outra, dava para ir 
a pé. (LEITE, 2009, p.55) 

 

Desde o final dos anos cinquenta, as boates começaram a se proliferar na 

região central da cidade de São Paulo. As boates dessa área, em sua maioria, eram 



41 
 

inspiradas nos nightclubs21 americanos. O escritor Marcos Rey comenta que, nessa 

época, a noite era mais frequentada pelos paulistanos, e que havia se tornado um 

hábito civilizado ir a boates e restaurantes. Perdia-se o estigma de que frequentar a 

noite era hábito de boêmios e de pessoas de má fama. Mocinhos e mocinhas 

assumiam em público que saíam para dançar o som que escolhiam na jukebox, 

bebendo o popular Campari (GAMA, 1998, p.260).  

A Boca do Luxo caracterizava-se pelas boates e pela proximidade com 

grandes hotéis de nível internacional frequentados por turistas estrangeiros, muitos 

deles com a intenção de realizar o turismo sexual. Traziam dólares, moeda mais 

valorizada que os cruzeiros, e a possibilidade de um convite para prostituir-se em 

outro país (RIBEIRO, 1996). Havia boates voltadas para o público em geral e outras 

especializadas na prostituição feminina e de travestis. Durante os anos setenta e 

oitenta, a boate La Licorne ficou conhecida por ser uma das mais caras do Brasil. 

(LEITE, 2009, p.51). 

Para Renan Springer de Freitas (1984, p.204), a boate atua como filtro no 

mundo da prostituição. Para entrar, o frequentador tem de estar trajado 

adequadamente para o ambiente e ter dinheiro necessário para satisfazer seus 

desejos sexuais e alcoólicos. Cada boate procura prostitutas e clientes que 

preencham o perfil proposto pela casa.  Prostitutas que não se encaixavam nos 

valores morais e estéticos exigidos não podem frequentar a casa. A boate 

representa uma segurança maior com relação à rua, dispõe de segurança particular 

e proteção às batidas policiais. Nas boates, os empresários da noite negociam com 

a polícia as regras de funcionamento. Nas mais caras, até os policiais têm 

dificuldade para entrar sem um mandado. A fixação da prostituta na casa e uma 

maior interação com o cliente nas pistas de dança antes da relação sexual fazem da 

prostituta de boate uma preciosa informante para a polícia (FREITAS, 1984, p.204-

205). 

Gabriela cita por diversas vezes na autobiografia que nunca foi uma mulher 

de escândalos, que sempre trabalhou assiduamente, sendo bem quista pelas 

cafetinas. Ela ressalta que, por opção, nunca trabalhou na Boca do Luxo, pois 

                                                 
21

 Modelo de casa de diversão em que não há orquestra nem grandes salões dos cabarés, mas uma 
pista de dança com o som muitas vezes escolhido pelo público em uma jukebox (GAMA, 1998, 
p.260). 
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recebeu algumas propostas ao longo de sua carreira22. Segundo Gabriela, as 

prostitutas de boate são consideradas mais bonitas e de melhor nível social que 

aquelas que trabalham em prédio de entra e sai (LEITE, 2009, p.52). 

A alta rotatividade da prostituição de prédios da Boca do Lixo faz com que 

muitas vezes ganhe-se mais dinheiro que em uma boate da Boca do Luxo. A 

diferença está na quantidade de trabalho. Como o preço de um programa na boate é 

maior, a prostituta trabalha menos, enquanto que a dos prédios de alta rotatividade 

faz em média vinte programas por dia (LEITE, 2009, p.55). Além disso, na boate 

ocorre uma seleção de clientes, antes de a prostituta entrar no quarto. Enquanto nos 

prédios a prostituta é obrigada a atender todos os clientes que estiverem em sua 

porta. Hiroito Joanides descreveu esses prédios de prostituição como frequentados 

pela classe C, a classe trabalhadora.  

Havia uma distinção entre os horários de funcionamento da Boca do Lixo e 

da Boca do Luxo. Uma operava durante o dia, enquanto a outra, à noite. A disciplina 

de horários não ocorreu de forma espontânea, foi normatizada pela polícia: 

 

Em São Paulo, a gente pagava diárias nos prédios. Mesmo que 
não vá trabalhar, você tem que pagar pela sua vaga. Como os 
motoristas de taxi, que já saem de casa devendo. Se você 
estiver doente, menstruada, seja o que for, não importa, tem 
que pagar indo ou não. Então, me dei conta de que não 
precisava gastar dinheiro duas vezes. A norma da delegacia 
obrigava todos os prédios de prostituição a fechar às dez da 
noite e só a abrir às oito da manhã. Então, por que não morar 
lá? Eu não pagaria a mais por isso. (LEITE, 2009, p.72-73) 

 

O vácuo noturno no funcionamento dos prédios de prostituição obrigava o 

cliente a procurar sexo depois das dez horas da noite nas boates da Boca do Luxo. 

Havia, ainda, a possibilidade de encontrar alguém praticando o trottoir e ir para um 

hotel. A polícia obrigava as prostitutas a seguir um horário padrão. Trabalhadores 

não poderiam satisfazer suas necessidades sexuais após as dez horas da noite. 

Gabriela preferia atender seus clientes logo pela manhã. Pegava o fluxo daqueles 

que estavam a caminho do trabalho e antes passavam pela Boca do Lixo para uma 

                                                 
22

 A opção de Gabriela pela Boca do Lixo pode não parecer explicável sob o ponto de vista da 
quantidade de trabalho, mas justificável pela maior liberdade em relação ao controle de 
comportamentos e vestimentas imposto a prostitutas de boates. Gabriela relembra sua carreira: 
“Sempre trabalhei em zona de baixo meretrício, que, apesar desse nome horrível inventado pelos 
legisladores, é a zona que eu gosto, com homens trabalhadores, operários, camelôs, taxistas, 
caminhoneiros, enfim, homens brasileiros de todas as regiões do país que lutam para sobreviver” 
(LEITE, 2009, p.103). 
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“rapidinha” (LEITE, 2009, p.57). Estava implícito que o trabalhador não poderia 

passar a noite em prédios da Boca do Lixo para não atrapalhar sua rotina de 

trabalho, mesmo que tal argumento não fosse divulgado em fontes oficiais, já que a 

norma não era legal. 

As duas áreas da prostituição feminina de São Paulo estavam sob o controle 

da polícia e da cafetinagem nos anos setenta. Por isso, desde os anos cinquenta, o 

trottoir mostrava-se como saída para as prostitutas que não se encaixavam ou não 

queriam se encaixar nos esquemas da cafetinagem. Já a prostituição de michês e 

travestis, segundo Ribeiro (1996), tem como característica a não aceitação de laços 

de cafetinagem. O autor atribui a violência na disputa por pontos como o fator que 

leva frequentemente prostitutas a recorrer a serviços de  proteção no  trottoir. 

Diferentemente de michês e travestis, que se organizavam para proteger seus 

pontos. Nas entrevistas que realizou nos anos oitenta com garotos de programa, 

Perlongher (2008, p.46) não encontrou casos de cafetinagem. O autor ressalta, 

ainda, a relação com a questão de gênero. Michês e travestis ativos sexualmente 

exercem posição de dominação sobre os clientes e, portanto, não necessitariam de 

intermediários para impor autoridade. 

James Green (2005, p.73) menciona que, no final dos anos cinquenta, o 

sociólogo Barbosa da Silva entrevistou homossexuais da cidade de São Paulo, e 

procurou identificar as áreas e estabelecimentos que frequentavam. Encontrou como 

epicentro das interações homossexuais a região da Praça da República e das 

Avenidas Ipiranga e São João. Green (2000, p.401) descreve os cinemas e 

banheiros públicos destas áreas como locais que atraíam homossexuais que 

procuravam encontros sexuais. Clóvis, um dos homossexuais que Perlongher (2008) 

entrevistou, citou a prostituição de michês neste mesmo circuito, no início dos anos 

sessenta: 

 

Havia também marginalia; São Paulo já era uma cidade 
grande. O ponto de michês era no cine Itapira, do lado do Jeca, 
se estendendo pela avenida São João até a galeria do cinema 
Lira. Havia então uma postura de distinção entre as pessoas na 
paquera. (PERLONGHER, 2008, p.92) 

 

O trottoir de michês acompanhou o circuito de perambulação homossexual 

da área próxima à Praça da República. Com a formação de bares e boates voltados 

para o público homossexual nos anos setenta, a perambulação passa a ser 
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realizada no mesmo território da Boca do Luxo e na Avenida Vieira de Carvalho e 

Largo do Arouche, até então pontos da elite paulistana. 

A perambulação urbana até os anos cinquenta era a forma mais comum de 

paquera da elite na cidade de São Paulo, e denominava-se footing.  Primeiramente, 

o footing concentrava-se no centro velho, na região da Praça da Sé, e mudou-se 

dessa região devido à convivência com a população negra, não tolerada pela elite. O 

footing da elite mudou-se no final dos anos quarenta para a região do centro novo, 

próxima à Praça da República. Um ponto comum nas obras de Lucia Helena Gama 

(1998, p.224) e Néstor Perlongher (2008, p.90-102) é a chegada do período da 

chamada revolução sexual dos anos sessenta. Ambos retrataram neste período o 

footing e o trottoir como práticas cotidianas do centro novo da cidade de São Paulo, 

tanto de homossexuais quanto de heterossexuais.  

Já o trottoir de travestis concentrava-se desde os anos sessenta na área da 

Boca do Luxo, no centro de São Paulo, mais especificamente nas ruas Teodoro 

Bayma e Bento Freitas. Lá, havia poucas boates especializadas na prostituição de 

travestis e com shows voltados ao público homossexual. A principal fonte a 

descrever a prostituição de travestis foi o delegado Guido Fonseca (1982), que 

utilizava o termo prostituição masculina, não diferenciando michês de travestis. O 

silêncio em relação aos travestis nos anos sessenta foi expresso por Clóvis, 

homossexual que frequentava o centro novo da cidade. “Travesti era muito raro na 

época, pelo menos nas ruas. Geralmente se limitavam aos teatros, às boates. Eles 

eram tão discretos que passavam despercebidos” (PERLONGHER, 2008, p.94). 

Para melhor definir a situação dos travestis na cidade é necessário traçar um breve 

histórico das travestilidades. 

As travestilidades revelam a incongruência dos sistemas que buscam 

relacionar sexo, sexualidade, gênero e identidade sexual. As travestilidades referem-

se a múltiplas possibilidades de um sujeito transitar entre o masculino e o feminino e 

difere-se da transexualidade, a qual visa uma mudança definitiva de gênero, 

apagando os vestígios do gênero anterior (PERES, 2005). Nem todo travesti tem 

como orientação sexual a homossexualidade. A identidade de gênero feminino não é 

um impedimento para que os travestis se relacionem com mulheres. O travesti tem 

como marca a permanência do pênis e a possibilidade de assumir sexualmente o 

papel masculino de penetrador, sem perder a sua identidade feminina. Essas são 

somente algumas das possibilidades existentes, e revelam a impossibilidade de 
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relacionar orientação sexual à identidade de gênero, colocando em xeque a ordem 

heteronormativa23. 

Como ressalta Néstor Perlongher, o sujeito não pode ser pensado de forma 

homogênea, sem levar em consideração as múltiplas possibilidades de desejo, já 

que um indivíduo pode participar de várias redes de sociabilidade, acarretando em 

diversas experiências utilizadas para a construção da identidade de gênero 

(PERLONGHER, 2005, p.275). Deste modo, compreende-se que sejam 

travestilidades no plural, e que os gêneros sejam construídos historicamente. Com 

isso, os significados estanques de termos como travesti, utilizado para descrever 

políticas de identidade, e travestismo24, empregado para apresentar a experiência 

como patologia, caem por terra perante a pluralidade de experiências envolvidas. 

Desde os anos cinquenta, os travestis ganham grande evidência na 

imprensa por suas fantasias no Carnaval. Há séculos homens travestem-se no 

Carnaval brasileiro e, durante o período de quatro dias, constituí-se o tempo 

privilegiado para a realização de todas as fantasias que envolvem a inversão da 

identidade sexual. Pode-se dizer que a tolerância à inversão sexual seja uma 

característica da cultura do Carnaval brasileiro, espaço de tempo em que limites 

estritos do comportamento apropriado para o masculino e para o feminino são 

transgredidos. Tornou-se um evento especial para os travestis, pois representava 

um momento de intensificar as fantasias e desejos femininos, aproveitando a 

“trégua” das sanções sociais que permeiam as travestilidades. Nesta época, o termo 

travesti, de origem francesa, foi popularizado e entrou para a língua portuguesa com 

o simples significado de homem vestido de mulher (GREEN, 2000, p.335). 

Por mais que se ressalte o aspecto da inversão das identidades sexuais, os 

blocos e bailes de Carnaval eram espaços para os heterossexuais vestirem-se de 

mulher, e mantinha-se a proibição das práticas homossexuais por chocarem “a moral 

e os bons costumes”. A técnica da ocupação em massa foi a saída utilizada por 

homossexuais e travestis para garantir a participação nas festividades. Os bailes e 

os blocos eram espaços de conflito, o que James Green chamou de espaço 
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 “Hoje o conceito de heteronormatividade sintetiza o conjunto de normas prescritas, mesmo que não 
explicitadas, que marcam toda a ordem social e não apenas no que concerne à escolha de parceiro 
amoroso; alude, também ao conjunto de instituições, estruturas de compreensão e orientação prática 
que se apoiam na heterossexualidade. É toda esta ordem social que mostra como no par 
heterossexualidade/homossexualidade não há simetria, pois ele engloba díades como norma/desvio, 
regra/exceção, centro/margem. A heterossexualidade só pode existir fixando o periférico e, a partir 
dele, se definindo como central.” (MISKOLCI, PELÚCIO, 2008, p.07) 
24

  Patologia com o código 00-41F do Código Internacional de Doenças (CID). 
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semipúblico permeado pelas atitudes hostis do público, da imprensa e da polícia 

(GREEN, 2000, p.356). Em 1968, temos o primeiro baile organizado por um travesti. 

Porém, naquele mesmo ano, é decretado o AI5, e uma onda autoritária se abre 

contra as travestilidades. Edgar Façanha, então diretor da Divisão de Censura e 

Entretenimento Público, declarou na imprensa a atuação no Carnaval de 1971: 

 

Os homossexuais não podem ser proibidos de entrar nos bailes 
públicos, desde que se comportem convenientemente [...]. O 
propósito policial é apenas o de não permitir os bailes 
exclusivos para travestis, seja qual for o nome desses bailes ou 
o local para a sua realização.25 

 

Os anos setenta foram a década da popularização da terapia hormonal e da 

chegada da cirurgia de mudança de sexo no Brasil. No baile de Carnaval do Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro, em 1973, diversos travestis exibiram seus peitos recém 

conquistados com terapia hormonal. Além disso, ocorriam as aplicações de silicone 

(tanto o de prótese quanto o de uso industrial) e as cirurgias plásticas, abrindo 

possibilidades de construção e desconstrução dos corpos. 

O médico Dr. Roberto Farina, primeiro brasileiro a realizar operações de 

mudança de sexo, em 1971, e também a expor o tema no XV Congresso Brasileiro 

de Urologia, em 1975, foi processado pelo Ministério Público por grave lesão 

corporal. Dr. Farina chegou a ser condenado em primeira instância, com o veredicto 

de dois anos de prisão, mas foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto 

isso, na Itália, país pioneiro nas operações de transgenitalização, oito transexuais 

femininas conseguiram a mudança de nome no Registro Civil durante a década de 

setenta. (OESP, 30 mai. 1980 p.26).  

As operações permitiram a abertura à transexualidade e mudaram as 

concepções de travesti. Neste momento, apareciam duas perspectivas: a do 

transexual e a da travesti, descritas pelo jurista Antônio Chaves da seguinte forma: 

 

Teremos então as hipóteses dos travestis ou fetichistas que 
sentem necessidades de usar roupas, atitudes e complementos 
do sexo oposto ostentando a aparência do mesmo, sendo 
homossexuais que se realizam somente com pessoas do 
próprio sexo, e transexuais que possuem toda a disposição 

                                                 
25

 “Travesti bem comportado poderá entrar nos bailes”. Comércio Mercantil, 27 out. 1971, p.3. 
(GREEN, 2000, p. 369) 
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psíquica e afetiva do sexo contrário, mas não se conformam 
com a própria condição. (OESP, 30 mai. 1980 p.26) 

 

Havia, porém, outra definição de travestilidade baseada na oposição à 

transexualidade. Nesta lógica, o corpo travesti não tinha espaço, sendo reduzido a 

um fetichismo, a um desejo desviado homossexual. Tal forma de raciocínio eleva a 

transexualidade à aceitação da heterossexualidade, explicitando o sofrimento que 

ocorre em estar na situação de travesti, sem a operação de transgenitalização. Para 

realizar a cirurgia, é necessário que o paciente esteja convicto da diferença entre ser 

travesti e ser transexual, reconhecendo-se como um doente que precisa de uma 

intervenção cirúrgica. 

Desde 1977, a Polícia Civil do Estado de São Paulo se dedicava a estudar e 

combater travestis. A Portaria 390/76 da Delegacia Seccional Centro autorizava a 

prisão de todos os travestis da região central da cidade para averiguações. Segundo 

essa mesma portaria, o cadastro policial dos travestis “deverá ser ilustrado com fotos 

dos pervertidos, para que os juízes possam avaliar seu grau de periculosidade”, 

dando às imagens importância fundamental no inquérito policial.  Além disso, foram 

realizados estudos de criminologia. Guido Fonseca delegado de polícia e autor das 

pesquisas, descreve um crescimento na prostituição de travestis no Brasil e no 

mundo. Fonseca, que tratava o tema como perversão, explicava que a causa das 

poucas cirurgias de transgenitalização eram os lucros obtidos na prostituição com a 

penetração de homossexuais passivos (FONSECA, 1977). 

Alguns anos mais tarde, Antonio Luis Ribeiro, então presidente da FEBEM26, 

anunciou ao O Estado de S. Paulo, em julho de 1979, o seu novo plano antifugas. 

Uma das unidades da entidade havia sido depredada pelos menores, após uma 

tentativa de evasão frustrada. Por mais que a notícia abordasse o plano antifugas, o 

assunto travesti roubou a cena nas declarações do presidente da FEBEM: 

 

Existe de fato um número elevado de menores travestis, de 14 
ou 15 anos. Pertencem a quadrilhas perigosas, onde 
desempenham um papel especial, funcionando como atração 
para assaltos. Recebem hormônios femininos, sobretudo para 
desenvolvimento de glândulas mamárias, nas próprias 
quadrilhas, geralmente das mãos de pederastas, e chegando 
as nossas unidades. São causas de grandes transtornos. 

(OESP, 24 jul. 1979, p.21) 

                                                 
26

 Fundação para o Bem Estar do Menor. 
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A opção pela travestilidade foi encarada como uma forma de criminalidade, 

uma tática para assaltos pelo presidente da instituição. Mas graças às suas 

declarações é possível perceber que um número cada vez maior de adolescentes 

optava pelas travestilidades, e que a problematização da questão que envolve a 

transformação do corpo era simplificada com a criminalização. Green atenta para a 

mudança de significado que ocorreu nos anos setenta com a palavra travesti, que 

deixara de definir somente homem vestido de mulher para atrelar-se à prostituição 

(GREEN, 2000, p.335). 

Além dos discursos médico e policial que criminalizavam os travestis, em 

1979, o movimento gay traz novas questões para as travestis. Um ex-garoto de 

programa declarou que os excessos de masculinidade e de feminilidade 

representados por travestis e michês eram frutos da falta de consciência política. Na 

época, o padrão gay baseado na exacerbação da masculinidade tentava se firmar 

contra o padrão brasileiro de homossexualidade, chamado de “bicha-bofe”, 

entendido como um desdobramento da sociedade patriarcal a ser combatido pelos 

militantes (PERLONGHER, 2008, p.192). Mesmo com o clima de abertura citado, o 

travesti era tido como uma novidade para o momento, representando uma pequena 

minoria de oito mil perante aos milhões de habitantes de São Paulo em 1980. 

(OESP, 1 abr. 1980) 

A discrição imposta pela sociedade às sexualidades desviantes trouxe o 

silêncio para a circulação do travesti no espaço público da rua. Somente nos anos 

setenta, quando ocorre o desbunde gay, é que os travestis passam a ser vistos com 

maior frequência fazendo o trottoir pela cidade (GREEN, 2000, p.403). Por conta 

disto, verifica-se a falta de documentação referente aos travestis no período anterior 

aos anos setenta. 

As Bocas da região central de São Paulo eram espaços de perambulação, e 

não de fixação residencial, para travestis, michês e prostitutas. Perlongher (2008, 

p.75-83) diferenciou o termo boca do termo gueto para descrever as relações sociais 

que se davam nas bocas de São Paulo. O autor tomou como exemplo os guetos 

gays americanos, espaços caracterizados pela fixação residencial que propiciaram 

uma sociabilidade marginal mais intensa com estabelecimentos comerciais. Os 

bares e as boates constituíam um circuito da cultura homossexual. Já no caso das 

Bocas: 
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No caso das bocas paulistanas, o território é antes um ponto de 
fluxo e de ambulação do que um local de residência fixa, nele 
os gays coexistem, literal e espacialmente, com outros tipos de 
marginais, sexuais ou não. Apesar de certa tendência à 
instalação habitacional por parte dos modernos gays (que 
porém parecem preferir áreas de classe média), essas 
moradias costumam ter a marca da fugacidade: hotéis, 
pensões, pequenos apartamentos alugados, característica da 
“região moral”. (PERLONGHER, 2008, p.81) 

 

Perlongher utiliza o conceito de região moral desenvolvido por Manuel 

Castells (1972) em uma análise do centro de Barcelona. Castells descreve que as 

regiões morais têm como marca na sua formação a possibilidade de interações 

sociais marginais em territórios em que a vigilância e repressão não são intensas. 

Diferentemente do Castro, gueto gay de São Francisco nos Estados Unidos, onde 

ocorre a construção de uma identidade homossexual no local, com instituições 

políticas e atividades culturais voltadas ao público residente. Com as considerações 

de Perlongher e Castells, toma-se as áreas das Bocas do Lixo e do Luxo, assim 

como as áreas de footing da Praça da República, como regiões morais por onde 

transitavam os fluxos marginais paulistanos. 

Assim como Gabriela Leite (2009, p.72) havia muitas prostitutas que 

moravam na área da Boca do Lixo, no mesmo local onde trabalhavam e 

frequentavam os restaurantes, como o Tabu e o Moraes. Gabriela deixa bem claro 

que não pretendia alugar um apartamento e se fixar na área, e mesmo quando não 

morou no mesmo lugar onde se prostituía, preferiu morar em um pensionato no 

bairro vizinho de Santa Cecília. A experiência de Gabriela reflete a tendência de não 

fixação residencial típica das regiões morais das bocas paulistanas descritas por 

Perlongher (2008, p.71), que destaca a grande mobilidade que esse tipo de fixação 

propiciava. Em caso de intervenção da polícia, rapidamente se conseguiria outro 

lugar na região moral. 

 

 

Carros, Avenidas e Parques 

 

  

O rei da marginalia paulistana Hiroito Morais Joanides descreveu, em 1977, 

a expansão do trottoir relacionada à popularização do automóvel na classe média 
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brasileira, promovida no milagre econômico dos anos 70.  Ele via com saudade a 

sua antiga Boca do Lixo, onde negociava com o delegado Minervino a soltura de 

prostitutas e montava apartamentos para cafetinar meninas vindas de outros 

Estados. Para ele, toda a cidade havia se tornado uma grande “Boca” devido às 

grandes investidas da polícia nestas áreas da cidade durante os anos sessenta e 

setenta, o que causou o desconfinamento da prostituição e da criminalidade que lá 

coexistiam: 

 

Naqueles sete anos, acompanhando a evolução econômica da 
nação – mais especificamente o progresso da indústria 
automobilística com a consequente popularização do 
automóvel a prostituição assumiria novas feições. Com a 
“automovelização” da freguesia o baixo meretrício, que é o seu 
grosso, passava a ser exercido todo eles pelas ruas e avenidas 
da cidade e praticado, ou seja, consumado em seu ato no 
interior do automóvel do próprio freguês. (JOANIDES, 1977, 
p.186) 

 

A prostituição é uma atividade muito complexa, com diversas práticas e 

estigmas presentes no cotidiano da cidade, e o trottoir, mesmo sendo somente uma 

das práticas da prostituição, guarda sua complexidade e depende de fatores 

ambientais como hotéis, apartamentos, drive-ins e locais ermos para estacionar o 

automóvel. O carro representava a oportunidade de sair das áreas que 

costumeiramente sofriam a abordagem da polícia e também a economia com hotéis, 

já que a relação sexual poderia ser realizada no interior do automóvel. 

Miguel Angelo Ribeiro (1996, p.63) classificou os territórios da prostituição 

de rua na cidade do Rio de Janeiro como uma apropriação das ruas por grupos de 

prostitutas, travestis e michês, que visavam constituir “pontos”.  Ribeiro notou que 

existem laços de identificação entre os grupos que dividem um mesmo ponto, como 

códigos de fala, expressões, gestos e passos. Algumas vezes a mesma região pode 

abrigar os segmentos travestis, prostitutas e michês ao mesmo tempo, como no 

caso das Bocas do Lixo e do Luxo, no Centro de São Paulo, e Copacabana, no Rio 

de Janeiro. 

Roberto Carlos cantava nos anos 60 seu grande sucesso “Calhambeque 

Bibi”, representando o status social e o grande desejo de consumo que o automóvel 

tornara-se para a população brasileira.  Os automóveis não são simples meios de 

transporte, também são utilizados, no caso do trottoir, como atrativo de desejo e 
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ambiente para a relação sexual. O delegado Guido Fonseca também comentava o 

avanço do trottoir em História da Prostituição em São Paulo, lançado em 1982: 

 

Esse mesmo fenômeno já havia sido notado em países 
europeus quando do fechamento de casas de tolerância 
abertas ao público. Para substituí-las, surgiram imediatamente 
outros estabelecimentos disfarçados habilmente, sem, porém, 
esconder totalmente suas reais finalidades. Em nossa Capital, 
aí estão as “casas de massagens” anunciando, abertamente, 
em veículos de comunicações suas atividades. Os motéis e os 
“drive-in” proliferam por todos os cantos e as largas avenidas 
estão repletas de mulheres oferecendo-se aos motoristas. 
(FONSECA, 1982, p.215) 

 

Com a repressão policial, criaram-se novas formas de prostituição para 

driblar a fiscalização. O mesmo ocorreu com os michês. Saunas e outros 

estabelecimentos dedicavam-se exclusivamente à prostituição, similarmente as 

casas de massagem descritas pelo delegado (PERLONGHER, 2008, p.52). Para 

Guido Fonseca, o trottoir feminino era tido como normal para a cidade de São Paulo, 

pois havia ocorrido em países europeus. Tomemos como exemplo Paris, onde o fim 

do confinamento da prostituição nos anos setenta obrigou as prostitutas a exercer o 

trottoir nos bulevares, onde sofreram repressão policial (CHEMIN, 2011). 

Hiroito Joanides descreve que começaram a surgir drive-ins as “centenas” 

durante os anos setenta, favorecendo a expansão da prostituição feminina da cidade 

de São Paulo em grandes avenidas: 

 

Empurradas pela repressão policial as prostitutas foram 
subindo as avenidas principais no sentido cidade-bairro. Desde 
a Praça Julio de Mesquita estendendo-se a prostituição pela 
avenida Angélica. No fim desta, ramificou-se, parte dela 
dobrando a direita, seguindo o curso da Av. Dr. Arnaldo, 
enquanto outra parte, que dobrara a esquerda, seguiria pela 
Av. Paulista. Uma terceira ramificação ainda metia-se pela Av. 
Rebouças, passando desta para a Av. Brasil, a Av. República 
do Líbano e Ibirapuera. Uma outra corrente que desde a Praça 
Júlio Mesquita descera à Av. São João no rumo do centro da 
cidade estenderse-ia  a Pça. do Correio não sem antes 
bifurcar-se na Av. Ipiranga, por onde seguiria até a Rua da 
Consolação e, por esta, até a Av. Paulista.  Era esse o cenário 
da prostituição em São Paulo já no ano de 1970. (JOANIDES, 
1977, p.186) 
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Pode-se perceber o movimento de expansão dos territórios da prostituição 

em direção a áreas distantes da ação da polícia, concentrada rotineiramente nas 

bocas. Buscava-se áreas novas e livres da dupla exploração, da polícia e da 

cafetinagem. O trottoir é uma prática da prostituição que permite a muitos certa 

liberdade em relação ao confinamento. Liberdade descrita por Hiroito Joanides como 

luxo: 

 

Dava-se início, assim entre nós, pelo menos em grande escala, 
ao denominado trottoir. Essa modalidade da prostituição 
entabulada a céu aberto, essa estrangeirice já se fazia exercida 
entre nós, mas apenas umas raras e privilegiadas, mulheres de 
“categoria” um pouco superior a de suas colegas confinadas e 
que podiam, por isso mesmo, dar-se ao “luxo” de não se 
submeter à promiscuidade e ao maior aviltamento do 
confinamento. Esse “luxo” traduzia-se principalmente na 
possibilidade que o trottoir lhes oferecia, escolher o freguês a 
quem oferecer-se e, não de ser irrecusavelmente escolhida por 
qualquer que fosse. (JOANIDES, 1977, p.23) 

 

Na rua, os clientes dos indivíduos que realizam o trottoir têm a possibilidade 

de negociar o preço e o local do programa sem os padrões que uma boate/bordel 

propõe ao seu público com o consumo de uma “ilha da fantasia” repleta de luzes, 

cores e muitas vezes apresentações artísticas.  Por esse motivo, Perlongher (2008, 

p.54) interessou-se pelo trottoir em sua dissertação de mestrado. Segundo ele, esta 

prática da prostituição tornou-se objeto central de sua pesquisa por não distinguir 

seus clientes pela classe social, diferentemente das boates que selecionam pelo 

preço da entrada.  

Segundo Hiroito Joanides, o trottoir não era muito popular na cidade até o 

início dos anos setenta. A popularização desta prática fez com que alguns 

malandros da área da Boca do Lixo se especializassem na proteção de prostitutas 

em pontos de grandes avenidas. A cafetinagem no trottoir de prostitutas ocorria com 

a contratação de um malandro que ficava de guarda próximo ao ponto, caso 

houvesse algum problema. (JOANIDES, 1977, p.28)  

Segundo o delegado Guido Fonseca (1982, p.224), os travestis seguiram o 

mesmo caminho das prostitutas e expandiram o trottoir para grandes avenidas de 

São Paulo. No levantamento que realizou em 1977, descreveu a seguinte situação: 
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Pouco a pouco vão se organizando e se infiltrando não só 
pelas ruas públicas centrais como também pelas de alguns 
bairros. As ruas Teodoro Bayma, Rego Freitas, Major Sertório, 
Cardoso de Almeida, Heitor Penteado, Consolação, as 
Avenidas Dr. Arnaldo, Ipiranga, São Luiz, Radial Leste, 
Cruzeiro do Sul, República do Líbano e as Praças da 
República, Ibirapuera, etc. (FONSECA, 1982, p.224) 

 

Fonseca descreve a área da Rua Teodoro Bayma como um ponto de 

hegemonia de travestis sobre as forças policiais até o ano de 1977, quando foram 

fechadas diversas boates e montada uma grande operação policial para reprimi-los. 

Na descrição espacial de Fonseca, verifica-se que travestis migravam para a mesma 

região onde prostitutas praticavam o trottoir, nas Avenidas República do Líbano e 

Ibirapuera e Dr. Arnaldo. Além disso, percebe-se que o trottoir de travestis dirigia-se 

para uma área ainda não ocupada por prostitutas, a zona oeste da capital, mais 

especificamente na rua Cardoso de Almeida e Avenida Heitor Penteado. Para o 

delegado Guido Fonseca, os travestis sempre levavam vantagem na disputa com 

prostitutas por pontos em grandes avenidas. Fato que explicaria a contratação de 

malandros por prostitutas descrita por Hiroito Joanides.    

São Paulo possuía parques que possibilitavam a prática do trottoir nas ruas 

escuras que os margeavam. No início dos anos setenta, a Avenida República do 

Líbano, que margeia o Parque do Ibirapuera, ficou tomada por prostitutas, que 

passaram por uma fase de disputa do local com travestis, que enfim dominaram 

totalmente a avenida no início dos anos oitenta (FSP, 28 mai. 1981). Outras áreas 

do parque foram ocupadas por michês no final dos anos setenta, e os banheiros 

públicos viraram ponto de encontro homossexual, o chamado “banheirão” (Lampião 

da Esquina, jan. 1981).  

A mesma situação ocorreu no Bois de Boulogne, grande área verde de Paris 

ocupada por prostitutas nos anos setenta após o desconfinamento da prostituição. 

Na fase de maior repressão ao trottoir dos travestis paulistanas no ano de 1980, 

algumas migraram para Paris e ocuparam o Bois de Boulogne das prostitutas 

francesas. A ocupação não se deu de forma pacífica. Prostitutas parisienses 

organizaram passeatas e decretaram greve de sexo em protesto à ocupação do 

parque pelos travestis brasileiros (FSP, 21 nov. 1980). 

A antiga praça e hoje Parque Buenos Aires, no bairro de Higienópolis, 

abrigava a prostituição de travestis, e o Parque Tenente Siqueira Campos, 
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conhecido como Parque Trianon, na Avenida Paulista, abrigava os michês no final 

dos anos setenta (PERLONHER, 2008, p.54). Em 1980, o jornal O Estado de S. 

Paulo notava o trottoir de travestis no Horto Florestal, na zona norte da cidade, e no 

Parque Dom Pedro II, na área Central (OESP, 28 abr. 1980). Moradores da região 

do Butantã encaminharam abaixo-assinados ao secretário de Segurança Pública 

para pedir a retirada de travestis, que haviam tomado os pontos das prostitutas na 

área do Jockey Clube de São Paulo, zona oeste da cidade (FSP, 01 jan. 1979). 

Nessa relação de repressão e resistência configuravam-se os pontos de 

prostituição nos novos territórios conquistados no final da década de setenta. É 

necessário ressaltar que não só o trottoir se expandiu, mas a própria cidade de São 

Paulo se expandia territorialmente e com baixa densidade demográfica, avançando 

sobre antigas chácaras na forma de loteamentos irregulares.  Entre 1965 e 1980, a 

área urbana da cidade cresceu 37,5%, chegando a 733,4 km² em 1980. As áreas 

centrais da cidade foram as que mais perderam população, e as áreas norte e oeste 

foram as que mais ganharam (CALDEIRA, 2000, p.233). 

Linhas de ônibus solucionaram a nova demanda de transporte para a 

periferia, e criaram-se grandes avenidas, as chamadas artérias da cidade previstas 

no plano de avenidas do Prefeito Prestes Maia (1930). É nestas regiões morais das 

grandes artérias da cidade em que se estabelece uma relação de repressão e 

resistência com as rondas policiais. Desde 1924, a Delegacia de Costumes utilizava 

a Lei de Vadiagem para prender quem realizasse um trottoir que não agradasse o 

costume policial. Nos anos setenta, a própria Delegacia de Costumes passou a se 

chamar Delegacia de Vadiagem. Pretende-se, portanto, fazer uma história social do 

crime de vadiagem que englobe as diversas esferas do Estado Autoritário e da 

população da cidade de São Paulo, levantando os discursos e jogos de poder 

envolvidos com a criminalização do trottoir. 

 

 

A Polícia e a Contravenção Penal de Vadiagem 

 

 

Para situar a Lei de Vadiagem perante os indivíduos que realizavam o 

trottoir, buscou-se as origens deste instrumento jurídico. O crime de vadiagem foi 

instituído logo no início do Regime Republicano, com o artigo 390 do Código Penal 
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de 1890, que pretendia reeducar e punir os vadios. Para Sidney Chalhoub (1986, 

p.282), a punição aos vadios fazia parte dos preceitos da República, que pretendia 

se diferenciar do período imperial, quando o ato de trabalhar ligava-se à escravidão. 

Parte das elites brasileiras tinha a concepção de trabalho como degradação, e 

recusava a passagem de uma sociedade escravocrata para capitalista.  

Para Challoub (1986), a República identificava-se com as ideias higienistas e 

procurou normatizar o espaço urbano. Cristiane Rodrigues (2008) analisou a 

construção do vadio neste período, e notou o controle estatal para o tipo de 

vestimenta, para as reuniões no espaço da rua e também para as condições de 

saúde e higiene do comércio e habitações. A vida privada e as práticas cotidianas da 

cidade passaram a ser alvos da polícia. Ao longo da República Velha, os vadios 

foram detalhados em lei e definidos alguns grupos específicos que deveriam ser 

perseguidos, como os capoeiristas, os sambistas e as prostitutas. 

Getúlio Vargas, na ditadura do Estado Novo, mudou o Código Penal em 

1941, alterando a vadiagem de crime para contravenção penal, uma tipologia 

jurídica utilizada para descrever crimes tidos como leves. Com esta nova 

perspectiva, decretou-se o Art. 59 da Lei de Contravenções Penais: 

 

Art. 59 - Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, 
sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure 
meios bastantes de subsistência, ou prover a própria 
subsistência mediante ocupação ilícita: 
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses. 
Parágrafo único - A aquisição superveniente de renda, que 
assegure ao condenado meios bastantes de subsistência, 
extingue a pena. (BRASIL, 03 out. 1941) 

 

O Estado fascista italiano inspirou em diversos aspectos jurídicos o regime 

do Estado Novo Brasileiro. A Carta Del Lavoro italiana inspirou a CLT, e o Código 

Penal de 1941 foi redigido tendo como referência o Código Penal italiano do governo 

de Mussolini. Tais reflexos do autoritarismo na legislação brasileira não são 

novidade para a sociologia jurídica, que dedicou diversos trabalhos sobre o tema. 

Concomitantemente com as leis trabalhistas de Getúlio Vargas surgiu também a 

Carteira de Trabalho, documento que tinha como finalidade registrar os dados da 

vida funcional do trabalhador. A contravenção penal de vadiagem atua de forma a 

expor um modelo padrão de trabalhador com carteira assinada, que é reconhecido 

pelo Código Penal perante o vadio.  
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Paralela à consolidação dos direitos trabalhistas, como o décimo terceiro 

salário e as férias, estava implícita a obrigação do trabalho regulamentado em lei. 

Neste caso, a lei parte de um ponto de vista da legalidade, não prevendo o trabalho 

informal e nem casos especiais, mantendo-se a lógica jurídica ao reforçar a lei 

trabalhista que protege o trabalhador com direitos.  

A história social do crime traz elementos para a compreensão da Lei de 

Vadiagem como processo de implantação de uma lei sobre práticas cotidianas da 

população, como a prática do trottoir. A história social do crime foi fundada por E. P. 

Thompson (1987) na obra Senhores e Caçadores, na qual analisa os processos de 

implantação da lei negra na Inglaterra no século XVIII. Thompson abriu novas 

perspectivas para a análise do que chamou de “domínio da Lei”, compreensível no 

confronto com os aspectos de totalidade da sociedade na qual a ordem jurídica está 

inserida. As leis são promulgadas por autoridades que imbuídas de poder regulam a 

sociedade de acordo com o jogo de interesses de uma dada realidade. Se as leis 

não são cumpridas, a autoridade é deslegitimada, culminando em uma humilhação 

pública pela falta de poder (THOMPSON, 1987, p.246). 

A Lei de Vadiagem pressupõe que todos os trabalhadores possuam recursos 

financeiros que comprovem sua subsistência, mas não deixa claro como se dará 

essa verificação. Esse artifício transferiu para a prática policial a verificação e 

exigência de documentação, ficando a cargo de cada delegacia estabelecer 

comprovação de trabalho. Mais do que isso, a lei deu autoridade à polícia para 

regular os vadios no espaço público da rua. No caso de os vadios incomodarem os 

ditos cidadãos de bem representaria uma perda da autoridade da polícia sobre o 

espaço público. 

Brodwyn Fischer (2006) questionou a aplicabilidade dos direitos trabalhistas 

da era Vargas. Para ele, uma grande parte da população não tinha condições de 

usufruir os benefícios das leis trabalhistas. Os trabalhadores rurais, por exemplo, 

não foram beneficiados e não tinham dentro dos parâmetros legais como exigir os 

mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. Fischer analisou as leis trabalhistas e 

os pobres na cidade do Rio de Janeiro na era Vargas. Em seu trabalho, questionou 

a noção de ganho de direitos trabalhistas presente na historiografia. Para ele, os 

direitos não foram dados de cima para baixo como se fossem um presente de 

Getúlio para a população, mas adquiridos em um longo processo histórico de 

reivindicações trabalhistas iniciado no século XIX. 
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Muitas das cartas enviadas para Getúlio pela população havia a 

autodescrição de trabalhador como uma forma de defesa que o distinguiria do vadio 

e do marginal. Nesse período, ser chamado de trabalhador significava para a 

população pobre do Rio de Janeiro um status que lhe dava acesso à recém-criada 

legislação trabalhista. A própria população pobre tinha consciência desse aspecto e, 

quando não se descreviam como trabalhadores, seus pedidos eram feitos na espera 

de uma caridade do governo. Aqueles que pediam a caridade declaravam-se muitas 

vezes como não trabalhadores e impossibilitados de resolver seus problemas pela 

via legal. A caridade exposta por Fischer liga-se ao domínio da esfera pública 

brasileira na qual os favores e jeitinhos fazem parte da hierarquização social, 

constituindo representações do poder instituído (FISCHER, 2006, p.423). 

Além de as barreiras expostas no próprio domínio da lei com o 

reconhecimento das profissões, havia as exigências burocráticas. Para um cidadão 

obter a carteira de trabalho era necessário apresentar documentos de identidade, a 

certidão de nascimento e a certidão de reservista do serviço militar obrigatório. 

Portanto, ter uma carteira de trabalho assinada, antes de tudo, significava que o 

trabalhador havia passado por um ritual burocrático que envolvia uma série de 

documentos. Uma parcela da população pobre não tinha acesso a esses 

documentos mesmo após décadas da instituição da carteira de trabalho: 

 

Nos anos 1970, as dificuldades ligadas à obtenção da carteira 
de trabalho entre os habitantes de favelas permaneciam tão 
sérias que mereceram menção no livro de Janice Perlman, The 
Myth of Marginality – o que nos sugere que, 40 anos depois da 
introdução das carteiras de trabalho, obstáculos puramente 
burocráticos ainda impediam os cariocas mais pobres de obtê-
las. (FISCHER, 2006, p.425) 

 

Utiliza-se como referência a interpretação de Fischer sobre os direitos 

trabalhistas para demonstrar que havia uma parcela da população que não tinha 

acesso aos documentos considerados por lei obrigatórios. A Lei de Vadiagem era 

uma forma de violência sobre as populações pobres, criminalizadas por não ter 

recursos suficientes para obter a documentação de acesso à legalidade. 

Para Hiroito Joanides (1977, p.27), a contravenção penal de vadiagem era 

muito mal vista pelo código moral marginal da Boca do Lixo nos anos sessenta. Os 

malandros da área tinham como meta nunca serem presos por vadiagem, e tinham, 
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inclusive, a missão de libertar prostitutas presas negociando com a polícia. 

Marginais da área não se viam como vadios e procuravam entre si definirem-se 

como especialistas em algum tipo de crime, da mesma forma que trabalhadores.  

Hiroito Joanides tinha contato permanente com o delegado Minervino do 3º 

Distrito para negociar a soltura de prostitutas. E, certa vez, cansados da vitimização 

imposta às prostitutas, desenvolveram um código de negociação: 

 

Era sempre por telefone que o fazia e, da primeira vez que o 
fiz, após ter explicado que “queria ver ser o senhor dava um 
jeito de soltar fulana”, etc. e tal, o Doutor perguntou-me sério: 
“O filho dela está preso no quarto chorando?”, certamente para 
ver o meu jeito. Essa história de que havia deixado o filho 
pequeno trancado no quarto era desculpa que a maior parte 
das mulheres davam ao serem apresentadas ao Delegado 
pelos tiras que as haviam prendido, visando comover ou 
preocupar a autoridade e serem dispensadas. Mas respondi-
lhe, também sério: “Não, senhor, Doutor, quem está chorando 
é o cafetão dela aqui do meu lado”, arrancando-lhe com isso a 
gargalhada e dez minutos depois a minha protegida estava em 
liberdade. (JOANIDES, 1977, p.132) 

 

Hiroito Joanides gabava-se de ser reconhecido como um bandido e não 

como um vadio pela polícia, pois sempre estava trabalhando como explorador de 

lenocínio em apartamentos de prostituição na Boca do Lixo. No código moral 

marginal da Boca do Lixo, a vadiagem era uma “aberração jurídica”, que acabava 

com as noites do centro de São Paulo. Hiroito Joanides também contou como 

Nelsinho da 45, um malandro da área, começou sua carreira na criminalidade: 

 

Mal completara ele os dezoito anos, quando teve a desgraça 
de ir parar na prisão por vadiagem. Isso numa época em que a 
antiga Casa de Detenção, na Avenida Tiradentes, era a mais 
operante sucursal do Inferno na Terra. Ali o exótico lema de 
“mulher de preso é preso mesmo” era levado às suas últimas e 
mais drásticas consequências, por meio da ameaça, da 
agressão, da tentativa de morte, do estupro. (JOANIDES, 1977, 
p.35) 

 

Nelsinho matou diversos de seus pretendentes a relações sexuais na 

navalha, e permaneceu por anos na casa de detenção por assassinato, onde 

ganhou o status de valente, o que lhe rendeu um bom contato no mundo da 

criminalidade, segundo Hiroito Joanides. Quando saiu da prisão, Nelsinho almejou 

um lugar de prestígio na Boca do Lixo, tornando-se um dos maiores exploradores de 
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lenocínio da área. Hiroito Joanides utilizou Nelsinho como exemplo de alguém que 

conseguiu sair do status de vadio para tornar-se um criminoso reconhecido, digno de 

sua amizade.  

Diferentemente da República Velha, período sobre o qual existem diversos 

trabalhos historiográficos a respeito da ação do Estado em relação aos vadios, é 

escassa a documentação e trabalhos referentes ao assunto nos anos da ditadura 

civil-militar. Karin Kossling (2007) destaca-se nesse cenário com a pesquisa da 

vigilância do DEOPS-SP sobre o movimento negro, principal questionador da 

contravenção penal de vadiagem no período. Santana verificou o crescente debate 

do movimento sobre a violência policial atrelado a questão étnico-racial no final dos 

anos setenta.  

Sobraram somente sete fichas de inquéritos policiais referentes à vadiagem 

nos anos setenta nos arquivos da Polícia Civil. Na Academia de Polícia Coriolano 

Cobra, encontram-se as sete fichas de inquéritos de vadiagem da equipe H, da 

Delegacia Geral de Polícia, situada no Palácio da Polícia Civil, área da Boca do Lixo, 

nos anos de 1975 e 1976.  Após analisar as fichas, verificou-se que os indiciados 

eram todos homens e que haviam sido presos em áreas de grande circulação de 

pessoas e importância do centro da capital paulista, como a Praça da Sé, a Praça 

João Mendes e o Parque Dom Pedro II. 

Ao comparar com as fichas do inquérito de vadiagem com os de exploração 

de lenocínio, verificou-se que em todos os sete exemplos encontrados bastava 

somente uma testemunha de acusação para o inquérito ser instaurado. Já no crime 

de exploração do lenocínio havia cerca de três testemunhas de acusação por 

inquérito, o que sugere uma maior elaboração e verificação de provas. Outro 

aspecto relevante dos inquéritos de vadiagem é que em seis deles ocorre a 

indicação de que a testemunha é um investigador de polícia. A vulnerabilidade de 

grande parte da população perante a esta contravenção penal permitia que na 

prática policial se definisse os alvos para sua aplicação, já que bastava somente o 

depoimento do investigador de polícia e a falta de comprovação de renda para 

formular o inquérito. 

Em 1976, uma equipe especial chefiada pelo delegado Guido Fonseca é 

designada para fazer um estudo de criminologia sobre os travestis e a contravenção 

penal de vadiagem. Por meio de uma portaria do 4º Distrito Policial, Guido estava 

autorizado a abordar todos os travestis das proximidades do Hotel Hilton, área da 
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Boca do Luxo, para verificar sua comprovação de renda. A revista Arquivos da 

Polícia Civil publicou o estudo em 1977, com circulação interna para todas as 

delegacias do Estado. Entre 14 de dezembro de 1976 e 21 de julho de 1977, 460 

travestis foram sindicados para o estudo, sendo lavrados 62 flagrantes, 

contabilizando 13,5% do total. O resultado mostra que 398 travestis foram 

importunados com interrogatório, sem serem vadios, e obrigados a demonstrar 

comprovação de trabalho com mais exigências que o restante da população, já que 

a Portaria 390/1976 da Delegacia Seccional Centro estabelecia que travestis 

deveriam apresentar RG e Carteira de Trabalho acompanhada de xerocópia, a qual 

era encaminhada pela autoridade policial à delegacia seccional para arquivo 

destinado somente aos travestis. 

Os travestis que não apresentavam os documentos eram encaminhados ao 

distrito, onde aguardavam a formulação de inquérito que, em seguida, tornaria 

processo por vadiagem. Quando liberado, deveria ir com a maior brevidade possível 

a uma gráfica providenciar outra xerocópia para apresentar a polícia, caso fosse 

parado em uma blitz. 

A imagem também fazia parte dos estudos de criminologia e do inquérito dos 

travestis: “Sempre que possível, as sindicâncias serão ilustradas com fotografias 

desses pervertidos em trajes femininos que estiverem usando na ocasião, para que 

os MM. Juízes possam avaliar sua nocividade” (FONSECA, 1977, p.76-77). O texto 

da Portaria 390/76 institui uma ligação entre a imagem feminina e a nocividade ao 

atrelar tipo de traje feminino de travesti à criminalidade. Desta forma, entende-se 

que o indivíduo processado por vadiagem com uma foto em trajes femininos seria 

mais facilmente condenado do que outro com foto em trajes masculinos. 

Cada travesti fichado era obrigado a assinar um Termo de Declarações, 

documento que definia o tipo de profissão, ganho mensal e demais gastos como 

hormônios e aluguel. Em cada Termo de Declarações, as informações variavam. As 

únicas informações constantes em todo documento são profissão e ganho mensal. 

Muitos declaravam que tinham uma profissão no período diurno e que realizavam 

programas esporádicos no período noturno, ganhando somas superiores a seus 

salários regulares com a prostituição. Somente 11% deles declararam não ter 

nenhuma profissão, além da prostituição. 
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Guido Fonseca reproduziu em seu artigo na revista Arquivos da Polícia Civil 

a sentença de um juiz da 2ª Vara Criminal da cidade de São Paulo que condena o 

travesti M.H.C por vadiagem: 

 

O réu é pessoa válida para o trabalho, e conforme declarou em 
fevereiro do corrente ano aufere renda mensal oriunda de 
programas carnais que faz com homens. Provada a 
habitualidade. Se foi levado a essa condição porque fugiu de 
casa aos 10 anos, quando seus pais brigaram, conforme 
declarou nesta data, são questões subjetivas que não devem 
ser analisadas no âmbito do Direito Penal e sim na ciência 
conhecida como criminologia. O prolator deve ater-se ao 
âmbito do Código Penal e do Código de Processo Penal. Se 
foram os pais do acusado, que irresponsavelmente, o 
colocaram no mundo e não lhe deram a necessária educação, 
ou mesmo, o adequado tratamento médico, não pode o 
julgador substituir a pessoa do réu, pela figura de seus pais, 
colocando-os em co-autoria, também como réus no presente 
processo. Apenas, para observar, o mundo está cheio de 
pessoas que, embora sem pais, souberam caminhar 
honestamente pela vida. (FONSECA, 1977, p.79-80) 

 

M.H.C foi condenado a 15 dias de prisão simples, a menor pena para a 

contravenção penal de vadiagem, por ser réu primário. A Justiça, neste caso, opera 

a coisificação do indivíduo descrita por Marilena Chauí, pois o Estado o reconhece 

como criminoso sem reconhecer as particularidades e problemas sociais que o 

afetaram. (CHAUÍ, 1980, p.11) 

Para o juiz, a prática da prostituição era uma desonestidade não vinculada à 

criação dos pais, desarticulando o argumento da defesa de vitimização por 

problemas familiares. A Justiça utilizou a prostituição como prova para a 

condenação por vadiagem. Apesar de não ser um crime perante a Justiça, é 

passível de criminalização por ser considerada uma imoralidade pelo juiz. 

Concomitantemente com os trabalhos de Guido Fonseca, em maio de 1977 

ocorreu uma reforma no Código Penal que definiu a contravenção penal de 

vadiagem e a mendicância como contravenções inafiançáveis. O jurista Sérgio de 

Oliveira Médici escreveu um artigo em O Estado de S. Paulo, em 1979, comentando 

a reforma: 

 

A par disso, a nova lei penal procurou evitar a criação de 
estímulo à vadiagem e à mendicância. O vadio é considerado 
elemento pernicioso à sociedade, por viver como parasita, sem 
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nada produzir de útil ao meio em que vive. E o que é pior: está 
sempre próximo da delinquência ou colaborando para a 
ocorrência de infrações penais mais graves. E a vadiagem é 
elemento integrante dos dois tipos contravencionais 
inafiançáveis. O primeiro (art. 59) pune aquele que, 
habitualmente, se entrega à ociosidade, sendo válido para o 
trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de 
subsistência; ou que subsiste mediante ocupação ilícita. O art. 
60 considera contravenção a mendicância, por ociosidade ou 
cupidez. (OESP, 04 fev. 1979, p.58) 

 

A Lei Nº 6416, de 24 de maio de 1977, alterou o Código Penal ao definir que 

todos os tipos de infrações penais, como furto, por exemplo, deveriam ser 

afiançáveis, exceto a vadiagem e a mendicância. Pelos comentários do jurista 

publicados no jornal e pela sentença de M.H.C., constata-se que a Justiça tinha 

como finalidade dar um julgamento moral ao vadio ao estabelecer uma sentença de 

condenação ao estilo de vida, além de indicar o modelo do trabalhador com carteira 

de trabalho assinada a ser seguido. 

O processo por vadiagem obrigava o vadio a colocar-se no papel pré-

estabelecido de vítima social para a defesa, como M.H.C. ao expor que fugiu de 

casa aos dez anos para que o juiz o absolvesse. Também estava implícita a suposta 

tendência do vadio ao crime. A condição de suspeito já era o suficiente para o 

Estado punir com a prisão. 

Em dezembro de 1979, os jornalistas Darcy Penteado e João Silvério 

Trevisan chamaram dois travestis que praticavam o trottoir na rua Rego Freitas, para 

dar uma entrevista ao jornal Lampião da Esquina. Além dos travestis, participou a 

advogada Dra. Alice Soares, do Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. No depoimento, a advogada Alice Soares 

contou o caso de um hippie e como funcionava a Lei de Vadiagem: 

 

Tem o caso de um hippie que nós defendemos; ele estava 
andando na Avenida São João e foi preso e encaixado em 
vadiagem. Chegou lá no Foro, disse que lhe tinham apreendido 
a tesoura dele, alicate, arame, etc.; eles tinham dado uma lista 
de apreensão. Olhe a sorte dele: com todo aquele material 
apreendido, nós provamos que ele estava ali trabalhando; o 
juiz absolveu, mas até lá ele passou 30 dias na Casa de 
Detenção. (Lampião da Esquina, dez. 1979, p.6) 

 

O caso do hippie chama a atenção pela punição antecipada que os 

indiciados por vadiagem sofriam antes do julgamento. Segundo a lei de 
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contravenções penais, a pena mínima de vadiagem seria de quinze dias e a máxima 

de três meses. Mas no caso da vadiagem, quando alguém era preso, estava 

implícita a condição do flagrante. Alice Soares denominou de “relaxar o flagrante”, 

quando solicitava na Justiça o alvará de soltura de um indiciado por vadiagem. 

Como o flagrante perante o Código Penal é considerado um agravante, cabe à 

decisão pessoal de cada juiz liberar o preso para responder o processo em 

liberdade. No caso do hippie, o juiz não relaxou o seu flagrante, e ele cumpriu o 

dobro da pena mínima, enquanto aguardava decisão da Justiça, que acabou em 

absolvição. 

Em setembro de 1980, o jornalista e escritor Aguinaldo Silva, do jornal 

Lampião da Esquina, entrevistou o juiz Álvaro Mayrink, da 7ª Vara Criminal do Rio 

de Janeiro, e abordou o tema das prisões por vadiagem: 

 

Aguinaldo - O problema é que estas pessoas presas sob 
“suspeita” muitas vezes enquadradas por “vadiagem” ou 
“desacato à autoridade”, processos desse tipo são comum, 
como é que a Justiça costuma ver estes casos? 
 
Mayrink – Quanto à vadiagem, não é minha matéria de julgar, 
porque se trata de uma contravenção. Mas eu acho que ela já 
devia estar descriminalizada há muito tempo, porque o código 
é de 1940, e o conceito de “vadio”, hoje, é completamente 
diferente. Hoje em dia se o homem não tem emprego – embora 
tenha capacidade de trabalho – não é porque não quer; é 
porque em termos de mercado de trabalho se envelhece muito 
cedo: as 30 anos já tem uma dificuldade muito grande em 
conseguir trabalho, se não possui uma especialização. Então, o 
Estado não pode puni-lo se, ao mesmo tempo, não lhe garante 
o emprego, se, por causa do seu modelo econômico, não há 
condições de emprego a um número cada vez maior de 
pessoas. Esse conceito de “vadiagem”, portanto, está 
completamente superado, e os juízes do meu tempo, da minha 
época, não podem levá-lo em conta (Lampião da Esquina, set. 
1980, p.13). 

 

O juiz Álvaro Mayrink posiciona-se pela interpretação das leis à luz da 

realidade social dos tempos da crise econômica de 1980. Em sua interpretação, 

realizava uma leitura do conceito de vadiagem diferente da feita no Código Penal de 

1941, adaptando-o ao seu tempo e espaço. A opinião e o modo de trabalho dele 

diferem daqueles do juiz que condenou M.H.C. pela contravenção penal de 

vadiagem. Observa-se a consideração de Thompson (1987, p.340) sobre a punição 

como parte integrante da lei, estabelecida caso a caso por um juiz que influência na 



64 
 

decisão. A posição de Mayrink de julgar a lei como superada mostra que a 

resistência à lei de vadiagem operava-se dentro do sistema judiciário. 

A vadiagem perdia o sentido para uma sociedade em que muitos não tinham 

estabilidade em seus empregos. Como mostra Teresa Caldeira (2000, p.68), muitos 

paulistanos tinham medo da decadência social no começo dos anos oitenta, e a 

possibilidade de ser preso por vadiagem tornava-se mais um desafio para os 

milhares de novos desempregados. Duas correntes de pensamento diferentes 

estavam em conflito neste período, uma representada pela Lei Nº 6416, de 24 de 

maio de 1977, que reforça as prisões por vadiagem, e outra representada pelas 

ações individuais de juízes e advogados que recusavam-se a cumpri-la em um 

contexto econômico de desemprego. O próprio delegado Guido Fonseca (1982, 

p.203) reconhecia que a vadiagem não era mais utilizada pela maioria dos juízes 

para punir a prostituição feminina em 1977. No entanto, via a prostituição masculina 

considerada como vadiagem pela Justiça. 

A contravenção penal de vadiagem era somente o argumento jurídico que 

propiciava a ação da Polícia Civil, fundamental para a utilização de tal instrumento, 

uma vez que o flagrante era dado por essa instituição. Traçado o perfil desta 

contravenção penal, é necessário, agora, analisar a atuação da polícia sobre o 

trottoir, com repressão por meio de rondas e operações do tipo blitz.  

 

 

As rondas de combate ao trottoir 

 

  

O cantor e compositor Paulo Vanzollini, quando era cabo do Exército em 

1951, recebeu ordens para acompanhar a cavalaria da Força Pública na patrulha 

noturna pelo baixo meretrício de São Paulo. Em referência às rondas noturnas, 

compôs a música Ronda, sobre uma prostituta que queria matar o amante na 

Avenida São João. Ao analisar a música e as declarações de Vanzollini à imprensa, 

percebe-se que o Exército ajudava no policiamento ostensivo da Boca do Lixo nos 

anos cinquenta, o que também era uma forma de vigiar os soldados nas folgas, 

segundo ele (FSP, 01 mai. 2013). 

A Força Pública que Vanzolllini citou tratava-se de uma instituição policial 

fundada em 1891 e extinta em 1970. Segundo Hélio Bicudo (2000) desde sua 
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formação a Força Pública sempre teve uma estrutura organizacional militar e atuou 

no policiamento ostensivo, contendo manifestações populares a mando das elites. 

Para Soibelman (1994), o conceito de polícia ostensiva “é a que age de uma forma 

visível pelo público. Opõe-se à polícia secreta, é aquela que obtém resultados 

preventivos pela simples ação da presença” (SOIBELMAN, 1994, p.278).  

As zonas de prostituição são instituídas para não permitir a mistura de 

corpos no espaço da cidade, e necessitam de vigilância policial não somente na 

zona, mas em toda a cidade, a fim de cumprir seu propósito. A segregação espacial 

favorece a vigilância sobre o corpo dos que se prostituem, pois delimita seu papel e 

lugar no urbano. Ao mesmo tempo que concede-se um espaço para o sexo, é 

necessário esquadrinhar  a cidade para que seja vigiada qualquer forma de 

prostituição que desobedeça seu ordenamento espacial, como, por exemplo, a 

prática do trottoir. O policiamento ostensivo desponta como peça fundamental nesta 

tarefa, pois intimida com sua simples presença. “Que homem entraria num prédio de 

prostituição com dois carros de polícia parados na porta?”, indagava Gabriela Leite 

(2009, p.74). 

Hiroito de Moraes Joanides (1977) comenta as rondas policiais ocorridas na 

Boca do Lixo nos anos cinquenta. Com o desconfinamento, em 1953, aquele 

território sofreu investidas da polícia todas às sextas-feiras. 

 

Não havia ainda, pelo menos de modo generalizado, a tal da 
ação preventiva, ou seja, isso de se prender para evitar. 
Apenas nas sextas-feiras é que o DI e o 3º Distrito Policial 
saíam às ruas da “Boca”, em caravanas com aqueles enormes 
carros de presos percebíveis a quilômetros de distância, para 
recolher aos xadrezes, até a segunda-feira, de preferências as 
mulheres mais baderneiras, os tipos mais arruaceiros, visando 
com isso propiciar um sábado e domingo – dias em que o 
pedaço iria ferver em sua movimentação – mais pacíficos e 
ordeiros, com menos ocorrências policiais. (JOANIDES, 1977, 
p.96) 

 

Hiroito incorpora o discurso policial em sua fala e descreve que os 

perseguidos pela polícia eram tipos arruaceiros e mulheres baderneiras. Os finais de 

semana eram o espaço de tempo que o indivíduo considerado suspeito não poderia 

participar do espaço público. Pela descrição de Hiroito, as prisões que ocorriam na 

região eram ilegais, uma vez que as pessoas eram detidas para averiguações e 

permaneciam nesta situação todo o final de semana. Dois departamentos da Polícia 



66 
 

Civil dedicavam-se a mesma atividade, o que indica uma possível competitividade e 

o interesse estatal nesse tipo de operação nos anos cinquenta. A estrutura montada 

para os finais de semana modificou-se ao longo dos anos sessenta e setenta, 

segundo Hiroito: 

 

A polícia foi se aperfeiçoando, vieram as “Rudis”, as “Rones”, 
as “Operações Arrastão”, “Pente-Fino”, “Coração de Mãe”, 
“Limpeza”, e outras novidades mais – todas nascidas e 
imbuídas daquela nova filosofia de “ação preventiva”. E todas 
as noites da “Boca” passaram a ser noites de sexta-feira. Não 
se tinha mais sossego. A nova palavra de ordem passara a ser 
“encane-se” todo sujeito que se saiba vadio ou malandro, onde 
quer que esteja e ainda que nada esteja fazendo de ilegal. 
(JOANIDES, 1977, p.96-97) 

 

A variedade de denominações não impede que os objetivos das detenções 

em massa fiquem explícitos em títulos como “Coração de Mãe”, que provém do 

ditado popular “Coração de mãe sempre cabe mais um”, ou “Pente-Fino”, 

instrumento utilizado para retirar as mais invisíveis lêndeas dos cabelos, antes que 

tornem-se piolhos. O policiamento ostensivo julgava cidadãos como lêndeas. Todos 

deveriam ser retirados do espaço público da rua, pois poderiam tornar-se piolhos, ou 

seja, criminosos. Os diferentes nomes indicam a permanência e aprimoramento que 

esse tipo de ação sofreu desde os anos sessenta.  

A certeza de uma ação diária da polícia foi um dos motivos apresentados por 

Hiroito para a dispersão do trottoir pela cidade. Segundo Hiroito Joanides (1977, 

p.96), os malandros e as prostitutas mais experientes da Boca do Lixo já haviam 

providenciado documentos para comprovar vínculo empregatício, temendo o 

flagrante por vadiagem. Gabriela relata que ao fim do expediente, às dez da noite, 

as prostitutas corriam para o ponto de ônibus com medo de ser presas. E que ela 

ficava apreensiva todas as noites quando saía para jantar, pois “qualquer mulher 

que estivesse naquela região seria considerada prostituta e seria presa” (LEITE, 

2009, p.74). 

Este tipo de operação policial é denominado blitz, que provém do alemão: 

raio, relâmpago. Segundo Maurício Paz (2007, p.4), que analisou as blitz de 

repressão à prostituição de rua em Pelotas (RS), esta ação tem como característica 

apreensões e barreiras de inspeção para coibir o trottoir. As blitz diferenciam-se de 

simples rondas, pois já têm como objetivo pré-estabelecido à apreensão e alvos 
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igualmente pré-estabelecidos pela polícia. Mesmo com diferenças, as operações 

policiais de blitz e as rondas eram frutos da filosofia da ação preventiva no combate 

a criminalidade. 

A prática dos rondões vulgarizava as prisões pela cidade e possuía uma 

estrutura carcerária estabelecida para seu funcionamento. A prisão temporária, com 

o argumento de averiguações, contém elementos clássicos da instituição prisional 

descrita por Michel Foucault (2011). Nessa ação, o indivíduo que pratica o trottoir 

entra em contato com as dimensões física e psíquica do ambiente, no que Foucault 

(2011, p.121) chamou de “o espírito da prisão”. Mesmo que presos por um curto 

espaço de tempo, teriam de negociar com as autoridades da Polícia Civil a sua 

libertação.  

Heloisa Fernandes (1989) identificou diversas operações de policiamento 

ostensivo que a cidade sofreu na época do secretário de Segurança Pública Erasmo 

Dias, entre 1974 e março de 1979: 

 

Desde meados da década de 70, a cidade de São Paulo 
transformou-se em corpo esquadrinhado, vigiado, controlado e 
reprimido por inúmeras práticas policiais desse tipo; operação 
Cipó, Teia de Aranha, Lunhar, Alvorada, Boreal, Abraço, 
Arrastão, Pente Fino, sem esquecer a famosa Operação 
Camanducaia que transportou e abandonou meninos famintos 
e seminus nas proximidades da cidade mineira de 
Camanducaia. Processos de esquadrinhamento, vigilância, 
controle e repressão que justificaram, também, a criação de 
inúmeras rondas policiais: RONE, Patrulha 59, RUPA, RUDI, 
RUDEIC, RUDEGRAN, ROE, ROTA, GARRA. (FERNANDES, 
1989, p.4) 

 

De acordo com Fernandes (1989), esse tipo de operação são escópicas, 

pois tem como finalidade olharem e ser vistas pela sociedade. É uma forma 

agressiva de o Estado aproximar-se de áreas consideradas suspeitas, de forma 

teatral e ritualizada. Para a autora, as rondas eram uma forma de exibição de poder 

do Estado para intimidar a população. Fernandes divulgou a estatística de que no 

ano de 1977 em média dezoito pessoas eram presas por dia por vadiagem na 

cidade de São Paulo. 

A diferença das descrições das rondas de Hiroito em relação às de 

Fernandes é a entrada da ROTA no grupo. Diferentemente de todas as outras 

operações, que eram vinculadas à Polícia Civil, a ROTA era atrelada à Polícia 
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Militar. Para Heloisa, a ROTA ficou conhecida na cidade por suas ações violentas, 

que muitas vezes acabaram em assassinatos. Bicudo (2000) lembra que a criação 

da ROTA tinha a finalidade de reprimir a guerrilha urbana, no ano de 1971, e que 

com o passar do tempo dedicou-se ao policiamento da periferia de São Paulo. 

Gabriela Leite (2009, p.74) relata que a ROTA fazia incursões esporádicas nos 

prédios de prostituição da Boca do Lixo, e que em uma das vezes que esteve em 

seu prédio extorquiu e agrediu diversos clientes. 

Os travestis da área da Boca do Luxo entrevistados pelo jornal Lampião da 

Esquina trouxeram importantes informações sobre a repressão policial no período de 

Erasmo Dias. Ao indagar se existia algum lugar na cidade em que os travestis 

poderiam andar livremente sem o risco de ser presos, o jornalista Glauco Matoso 

teve como resposta uma radiografia das rondas policiais daquele período: 

 

Glauco: Não tem nenhum lugar em São Paulo onde vocês 
possam ficar tranquilos?  
 
Tatiana: É jantando, é andando, isso depende da sorte e do 
santo proteger. 
 
Alice: Eles não têm horário. Outro dia eu estava descendo a 
Rego Freitas e tinha um carro da Garra que passava, dava a 
volta, subia e descia novamente. Garra é Grupo de Repressão 
a Roubos e Assaltos; foi uma criação do Erasmo Dias para 
assaltos a bancos; não sei por que eles estão agora na 
repressão aos travestis. 
 
Flávia: A Garra ali na Rego Freitas geralmente não pega a 
gente:  quem faz isso é a veraneio amarela, do DEIC. 
 
Tatiana: Mas o certo mesmo é a Seccional, que pega a gente 
em tudo o que é lugar; ela também é do DEIC. Mas o pior é o 
3° Distrito. Eles estão pegando muito dinheiro ultimamente... 
 
Alice: Eles sempre pegaram dinheiro. Nunca se transferiram 
porque inclusive aqueles prédios ali perto são de prostituição 
de alta rotatividade. E o que eles ganham com isso... (Lampião 
da Esquina, dez. 1979, p.6) 

 

Alice Soares descreve as perseguições a travestis no período em que o 

coronel Erasmo Dias era secretário de Segurança Pública e Sergio Paranhos Fleury, 

diretor do DEIC. Ela mostra, ainda, que as rondas aconteciam de forma mais intensa 

do que em dezembro de 1979, quando a entrevista foi publicada.  Durante a 

entrevista, citaram um caso em que Erasmo Dias interveio pessoalmente em uma 
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revolta de travestis no 4° Distrito Policial, quando travestis atearam fogo na própria 

roupa e cortaram os pulsos depois de quatro dias presos: 

 

Alice: Naquela ocasião, o Erasmo (Erasmo Dias, ex-secretário 
de Segurança de São Paulo, hoje deputado federal pela Arena) 
estava lá, inclusive levou uns tapas dos meninos (risadas). 
 
Tatiana: Tinha travesti que encarava o Erasmo cara a cara, 
xingava de tudo o que tinha de xingar, tá entendendo? E a 
agressão dele dobrava mais ainda para cima de nós. Ele 
aumentava a pressão, colocava mais cana em cima, cachorro, 
mulher, colocava a polícia feminina em cima da gente. 
 
Trevisan: Foi ele quem inventou aquela história de colocar um 
homem, uma mulher e um cachorro atrás de vocês? 
 
Flávia: Foi ele. Tinha travesti que ficava revoltado, batia no 
homem e na menina; até no cachorro batiam. O pior tempo que 
teve para os travestis foi aquele do Erasmo. (Lampião da 
Esquina, dez. 1979, p.6) 

 

A descrição vaga de que travestis teriam agredido e insultado Erasmo Dias é 

uma prova de que o secretário acompanhava pessoalmente as operações de 

combate ao trottoir. Tatiana descreve os diversos tipos de rondas que Erasmo 

desenvolveu na perseguição aos travestis na sua passagem pela Secretaria de 

Segurança Pública. A resistência dos travestis às prisões arbitrárias dava-se pela 

luta corporal com a polícia e os cachorros e, ainda, pela tentativa de suicídio. Assim, 

seriam encaminhadas a um hospital e, depois, liberadas. Pelas descrições, Erasmo 

procurou inovar com diferentes táticas de repressão ao trottoir de travestis. O 

policiamento feminino como estratégia de combate à prostituição, apenas 

mencionado por Tatiana, será analisado no quarto capítulo, quando forma-se o 

grupo Panteras do DEGRAN, em 1982. 

Erasmo Dias deixa a Secretaria de Segurança Pública em março de 1979, 

ano da posse de Paulo Maluf no governo do Estado de São Paulo, e assume o 

cargo de deputado federal, para o qual fora eleito em 1978. Uma de suas primeiras 

iniciativas como deputado foi a de apresentar, em outubro de 1979, o projeto de lei 

nº 2114/1979, intitulado Prisão Cautelar. A finalidade do projeto era a de permitir que 

a Polícia Civil pudesse decretar a prisão provisória de um indivíduo pelo prazo de 

até dez dias, sem autorização de um juiz . A Comissão de Constituição e Justiça da 
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Câmara de Deputados aprovou o projeto de forma repentina no dia 4 de dezembro, 

último dia antes do recesso parlamentar do final de ano. 

A Comissão tinha como finalidade julgar a constitucionalidade e legalidade 

dos projetos de lei apresentados. Uma vez aprovado por tal órgão, torna-se mais 

difícil o questionamento do projeto por argumentos jurídicos, mas o projeto ainda 

teria de ser colocado em votação no plenário da câmara para ser aprovado. O 

desembargador de Justiça Octávio Gonzaga Junior assume o cargo de secretário de 

Segurança no lugar de Erasmo Dias. Antes de tomar posse, em entrevista ao jornal 

OESP, comenta as prisões ilegais: 

 

OESP: “E as prisões ilegais, que os advogados chamam de 
enrustir, vão acontecer em sua gestão?” 
R –“Este tipo de detenção ocorre em qualquer parte do mundo 
e não vejo como evitar. Um homem autor de assassínios, 
estupros e outros crimes não pode ser colocado em liberdade, 
mas o delegado deve agir corretamente e comunicar a prisão.”  
(OESP, 18 fev. 1979) 

 

Com a ratificação das prisões ilegais pelo secretário de Segurança Pública, 

compreende-se a vertente autoritária presente nas políticas de Estado. Para Paulo 

Sérgio Pinheiro (1991a, p.31), o autoritarismo nas políticas de segurança 

permaneceu no período democrático, e tem como uma de suas características a 

falta de controle das organizações policiais. Gonzaga Junior recusava-se a intervir e 

não via como evitar tal tipo de prisão. Para Teresa Caldeira (2000, p.90-91), o 

aumento do número de crimes, principalmente assaltos, fez com que a imagem de 

uma polícia com autoridade forte fosse reforçada pelo Estado. A autora ressalta, 

também, que os abusos de poder da polícia perante a população no período da 

ditadura civil-militar foram encobertos pelo Estado, que não desenvolveu meios de 

fiscalizar o trabalho policial. Teresa Caldeira designa o termo accontability para 

descrever essa falta de transparência da polícia civil no período anterior a 1983, 

primeiro ano em que foram divulgados dados de tortura em distritos. 

O período de 1979 a 1982 transcorreu com acirrada relação de repressão e 

resistência entre o trottoir e o Estado brasileiro. A ratificação  de maiores poderes a 

polícia tornava-se uma possibilidade  de futuro com o projeto da Prisão Cautelar, 

podendo ser votado na câmara a qualquer momento. As rondas policiais e as 

prisões arbitrárias não tinham prazo para terminar no governo estadual de Paulo 
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Maluf. A expansão do trottoir e o policiamento ostensivo não passaram 

despercebidos pela grande imprensa paulistana, que se posicionou politicamente 

sobre a questão. Um exemplo é a série de reportagens Perigo a Invasão dos 

Travestis, publicada no jornal O Estado de S. Paulo e que será analisada no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO II – O JORNAL O ESTADO DE S. PAULO 

E “A INVASÃO DOS TRAVESTIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma bala perdida desferida na rua dos 
paqueradores de travesti voou e foi alojar-se 
no crânio de uma velha senhora que lia com 
fervor a sua bíblia lá no Morumbi. 

 
Jorge Mautner 



73 
 

Neste capítulo pretende-se dar continuidade ao tema violência em relação à 

prática do trottoir, analisando a perspectiva da grande imprensa paulistana por meio 

do jornal O Estado de S. Paulo, com suas reportagens sobre travestis. Conforme 

vimos no capítulo I, o autoritarismo ramifica-se na sociedade paulistana, 

perpetuando uma polícia independente, com uma lógica e interesses próprios. A 

legitimação do autoritarismo no pós-anistia estava apoiada por discursos que 

pediam uma polícia mais forte no combate à criminalidade. Trabalharemos tais 

discursos no jornal O Estado de S. Paulo a partir do conceito de fala do crime e seus 

desdobramentos no espaço urbano.  

Em 1980, o jornal O Estado de S. Paulo publicou uma série de reportagens 

especiais depois do assassinato de um antiquário por travestis na capital paulista.  A 

série de reportagens trazia o título “Perigo a invasão dos travestis”, e se propunha a 

dar o ponto de vista dos moradores da cidade, da Polícia e da Justiça sobre os 

travestis. Dois dias depois, é publicado no mesmo jornal um plano conjunto das 

Polícias Civil e Militar, o qual visava retirá-los das zonas residenciais de São Paulo e 

delimitar uma área da cidade para frequentação. O veículo de comunicação tornou-

se, assim, um espaço privilegiado para os discursos imbuídos de verdade, como o 

policial, o médico e o jurídico, na busca de uma solução para o “problema”. 

Edward Macrae (1990), em sua pesquisa de doutorado realizada no inicio 

dos anos oitenta sobre o Movimento Homossexual Brasileiro, traz as reportagens do 

jornal O Estado de S. Paulo como uma novidade: 

 

Durante este período forças conservadoras já estavam 
reagindo. Especialmente a imprensa sensacionalista, como 
“Notícias Populares” e “Folha da Tarde”, mantinha sua 
tradicional postura moralista, chamando a polícia a defender a 
sociedade de uma série de vícios que eram descritos em 
detalhes para a delícia dos leitores. A atuação dessa imprensa, 
muitas vezes órgão oficioso da polícia, não surpreendia 
ninguém. [...] Mas a novidade foi uma série de artigos 
publicados pelo “O Estado de S. Paulo” em que se fazia uma 
campanha pela erradicação dos travestis, especialmente 
aqueles que faziam ponto em áreas residenciais finas da 
cidade, como a Avenida República do Líbano. Estes artigos 
eram de uma violência inusitada para o sisudo jornal, embora 
sua tônica anti-homossexual não fosse nova para a empresa 
onde, se dizia, que a família Mesquita normalmente censurava 
qualquer tipo de referência ao homossexualismo. (MACRAE, 
1990, p.223) 
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O estranhamento de Macrae também foi descrito no jornal da imprensa 

alternativa Lampião da Esquina, pelo pintor Darcy Penteado27 em abril de 1980: 

 

Tendo como ponto de partida um crime cometido por travestis 
numa zona residencial de São Paulo, o jornal “Estado de São 
Paulo” publicou nos dias 28 e 29 de março duas reportagens 
em que, com a escusa de prestar serviços públicos, comentava 
a invasão destes na capital e alertava a população para o 
perigo dos travestis”. Aparentemente úteis e até didáticas às 
pessoas alheias ao assunto, as reportagens porém revoltaram 
os mais esclarecidos porque o sisudo jornal, que sempre evitou 
referências ao homossexualismo em suas páginas, fazia-o 
então, mas de forma incitadora à violência, sensacionalista 
como qualquer dos seus colegas da imprensa marron. 
(Lampião da Esquina, abr. 1980) 

  

Penteado tinha razão no silêncio do jornal O Estado de S. Paulo em relação 

a homossexualidade. A última vez que o jornal dava a notícia de políticas de 

segurança contra travestis foi no Carnaval de 1979, quando a ordem dada pelo 

delegado Guaracy Moreira era a de prender todos os travestis que estivessem nas 

ruas durante as festividades (OESP, 21 fev. 1979). Outros autores como João 

Silvério Trevisan e Nestór Perlongher citam as reportagens como um acontecimento 

fundador das operações de rondão iniciadas em maio de 1980. Trevisan não citou 

diretamente o nome do jornal, mas escreveu que “um jornal de grande penetração 

nas áreas conservadoras inicia uma campanha contra os travestis” (TREVISAN, 

1980). Perlongher também não mencionou o nome: “em abril um jornal conservador 

realizou uma campanha contra travestis” (PERLONGHER, 2008, p.114). O breve 

atributo de conservador observado pelos autores levanta questões sobre o que seria 

uma posição conservadora e quais bases sociais representava. 

A relevância destas reportagens para a pesquisa se dá pelo caráter de “mito 

fundador” das rondas policiais atribuído a elas. Perlongher, Macrae, Penteado e 

Trevisan escolheram iniciar as suas narrativas sobre a repressão policial citando as 

reportagens do “sisudo jornal” para explicar o plano policial aplicado em seguida. O 

posicionamento de tais pesquisadores e militantes do movimento homossexual leva-

nos a algumas questões: Qual a ligação destas reportagens com o plano policial? 

Quem escreveu as reportagens? Ocorreu incitação à violência? Ocorreu uma 

abordagem sensacionalista? Quais eram as forças conservadoras que estavam 

                                                 
27

 Pintor, jornalista e militante do movimento homossexual. 
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reagindo? Estas e outras questões não foram respondidas, pois estas reportagens 

nunca foram analisadas em sua complexidade, somente citadas. Espera-se que com 

essa análise seja possível perceber os discursos presentes nas reportagens e ligá-

los às rondas policiais de combate ao trottoir, nosso objeto de estudo.  

Desde fevereiro de 1979 ocorriam grandes operações de rondão na cidade 

de São Paulo que visavam à prostituição feminina. Em dezembro do mesmo ano 

ocorre uma manifestação de prostitutas contra a violência policial na Praça da Sé. 

Até o dia primeiro de abril de 1980 não havia grandes políticas de Segurança 

Pública voltadas aos travestis. Para compreender o peso das reportagens e do plano 

de combate aos travestis, foi necessário traçar um histórico das travestilidades e do 

jornal O Estado de S. Paulo naquele ano de 1980. Procurou-se analisar as 

representações de travestis interligadas ao papel político das mídias no 

ordenamento do espaço urbano da cidade de São Paulo, e buscou-se, ainda, trazer 

a história da imprensa para o campo da história social, envolvendo o jornal O Estado 

de S. Paulo no campo das lutas sociais.  

 

 

Estadão, conservador ou sensacionalista? 

 

 

O jornal O Estado de S. Paulo, naquela época, ainda era o maior jornal em 

número de leitores, título que manteve até 1983, quando perdeu a liderança para a 

Folha de S. Paulo. O Grupo Estado era um conglomerado de empresas que 

englobavam O Estado de S. Paulo, o Jornal da Tarde e a Rádio Eldorado. Assim, 

quando se toma a grande imprensa como objeto de pesquisa, é necessário 

compreender que a grandeza não está em sua qualidade jornalística, mas no 

tamanho do empreendimento e no poder de alcance de leitores que possui. 

(AQUINO, 1999, p.37). As reportagens de travestis foram anunciadas na capa do 

jornal, e dispostas na última página do primeiro caderno, circulando pelo Brasil 

inteiro, diferentemente dos cadernos regionais elaborados pelas sucursais 

publicados somente em caráter local. 

Em 25 de março de 1980, o jornal O Estado de S.Paulo estampou um 

anúncio intitulado “Perigo a Invasão dos Travestis”, com uma foto do trottoir de 

travestis, a logomarca do jornal e um pequeno texto: 
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Imagem 1.1 - Anúncio do Especial “Perigo! A Invasão dos Travestis”. 

(OESP, 25 mar. 1980, p.35) 

 

Texto do Anúncio: 
Eles se vestem de mulher, tomam conta de vários pontos 
espalhados pela cidade, são violentos e chegam a matar. No 
começo seu estranho comportamento não chegou a causar 
muitos problemas. Hoje as notícias sobre assaltos, brigas, 
escândalos e assassinatos já deixam a cidade com medo. Há 
poucos dias um antiquário foi jogado de baixo de um carro na 
República do Líbano e morreu na frente da mulher e dos filhos. 
O que a cidade, a Polícia e a Justiça têm a dizer sobre os 
Travestis? O ESTADO mostra o problema, em matéria especial 
sexta e sábado. (OESP, 25 mar. 1980, p.35) 

 

Este anúncio circulou por três dias, e suscitou a curiosidade sobre o 

assassinato, e se propunha a dar respostas em nome da cidade, da Polícia e da 

Justiça. Os travestis dos quais o anúncio falava estavam prostituindo-se na rua, mas 

em nenhum momento falou-se de prostituição. Com a palavra perigo em destaque, 

ocupando aproximadamente um quarto de uma página, pretendia-se gerar uma 

atmosfera de medo na cidade. A experiência proposta pelo jornal era a de convidar o 

leitor a esperar notícias sobre um assassinato e, ao mesmo tempo, pretendia-se 

informar a população sobre um novo perigo que rondava o espaço urbano.  
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O tipo de discurso utilizado neste anúncio foi descrito por Teresa Caldeira 

como fala do crime, um tipo de linguagem que, pela repetição da narração de crimes 

como assassinato, visa estabelecer uma ordem sobre a sociedade. O crime teria o 

poder desordenador da vida cotidiana pela experiência da vítima, necessitando de 

explicações rápidas e simplistas para satisfazer a sociedade (CALDEIRA, 2000). 

Muitas delas baseadas no antagonismo bem e mal, para reestabelecer a ordem 

social. Desta forma, os travestis foram retratados de forma essencializada, com o 

intuito de simbolizar o mal da sociedade e explicar o crime.  

Marilena Chauí reconhece o processo de estruturação do conhecimento 

como uma forma de violência presente na história do Brasil. Para ela, a violência 

não pode ser representada somente como uma transgressão às leis do Estado: 

 

Em suma, estamos habituados a encarar a violência como um 
ato enlouquecido que vem de baixo para cima da sociedade (é 
assim, aliás, que está sendo apresentada pelos jornais e pelas 
comissões estatais), quando na verdade seria mais pertinente 
encará-las de modo oposto, isto é, como um conjunto de 
mecanismos visíveis e invisíveis que vêm do alto para baixo na 
sociedade, unificando-a verticalmente e espalhando-se pelo 
interior das relações sociais, numa existência horizontal que vai 
da família à escola, dos locais de trabalho às instituições 
públicas retornando ao aparelho de estado. (CHAUÍ, 1980, 
p.17) 

 

A maneira pela qual o jornal explorou o crime representa para Chauí uma 

abordagem rasa, que perpetua a violência como uma transgressão realizada por um 

travesti. Aspectos estruturais da sociedade brasileira, como o processo de exclusão 

social presente nas leis, não são relevantes, interessando-se somente em comentar 

o retorno ao aparelho do Estado por meio do processo judicial ao documentar o 

crime. 

No início dos anos setenta a postura do jornal era outra, ou seja, 

questionava os desmandos da polícia e defendia a investigação de policiais 

envolvidos no caso conhecido como Esquadrão da Morte. Neste caso, o promotor 

Hélio Bicudo conseguiu apoio de O Estado de S. Paulo para continuar suas 

investigações contra Sérgio Fleury, delegado do DEOPS-SP28 acusado de matar 

sumariamente seus inimigos do tráfico de drogas (BICUDO, 1976). Aos poucos a 

linha ideológica do jornal modifica-se, o jornalista Ricardo Kotscho atribuiu tal 

                                                 
28

 Departamento de Ordem Política e Social. 



78 
 

mudança a contratação de Miguel Jorge como chefe de redação. Miguel Jorge, que 

depois seria nomeado Ministro do Comércio Exterior no Governo Lula, foi um dos 

fundadores do Jornal da Tarde, e era tido como um homem de direita e conservador 

pelo colega Ricardo Kotscho. (SEVERIANO, 2011, p.200) 

Para a análise das reportagens da série “Perigo a Invasão dos Travestis”, 

recorreu-se à história de O Estado de S. Paulo, diário da grande imprensa  com 

diversos correspondentes e sucursais espalhados pelo país e pelo mundo. O Grupo 

Estado era de propriedade de diversos acionistas, sendo a tradicional família 

Mesquita o grupo majoritário que controlava cargos-chave do jornal, como o de 

diretor responsável, ocupado por Júlio de Mesquita Neto. Dos oito diretores, quatro 

pertenciam à família. O grupo possuía dois grandes jornais: o Jornal da Tarde, 

voltado para as classes baixas, e O Estado de S. Paulo, apelidado de Estadão, 

voltado às classes média e alta. 

 As diferenças não paravam somente no público alvo. O jornalista Milton 

Severiano (2011), que trabalhou para o grupo até 1979, citou em seu livro Nascidos 

Para Perder que havia uma divisão entre os dois jornais: homossexuais não podiam 

trabalhar no Estadão, somente no Jornal da Tarde. Os Mesquita tinham como marca 

a tradição de ser uma família religiosa e disponibilizavam semanalmente no jornal 

um espaço dedicado à Igreja Católica, um dos principais bastiões contra o 

homossexualismo, termo que na época englobava as travestilidades. 

Os jornalistas que assinaram as reportagens da série “Perigo a Invasão dos 

Travestis” eram Renato Lombardi e Efigênia Menna Barreto. Lombardi trabalhou por 

25 anos no jornal, de 1979 a 2004, e era apontado como o maior repórter policial da 

redação, mantendo contato direto com altos cargos da Polícia de São Paulo, como o 

delegado diretor do DEOPS-SP Romeu Tuma. Já Efigênia Menna Barreto era uma 

repórter que não pertencia à área criminal, e realizava, na maioria das vezes, 

reportagens especiais sobre temas como separação e clínicas médicas. Além disso, 

atuava regularmente como enviada especial a outros países. Neste período, O 

Estado de S. Paulo passava por dificuldades financeiras devido à construção da 

nova sede, no bairro do Limão. Para sanar as dívidas, mais da metade da redação 

foi demitida em 1979. Importantes jornalistas, como Ricardo Kotscho, que haviam 

enfrentado a censura no Estadão, passavam para a concorrente Folha de S. Paulo. 

(SEVERIANO, 2011). 
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No ano de 1980 ocorreram perseguições a homossexuais e a prostitutas em 

diversos países, e o Estadão não as apoiou publicamente, diferentemente das 

matérias relacionadas à cidade de São Paulo. Um dia antes da publicação das 

reportagens, o Estadão publicou um editorial chamado “As perseguições ao Xá 

humilham a humanidade”, no qual repudiava os tribunais da revolução islâmica 

iraniana pela condenação à morte de homossexuais e prostitutas (OESP, 27 mar. 

1980). Da mesma forma, também foi questionada na matéria “A moral segundo a 

revolução” a atitude de Fidel Castro de expulsar prostitutas e homossexuais de 

Cuba, aproveitando a anistia concedida pelo governo norte-americano a quem 

quisesse deixar a ilha (OESP, 22 jun. 1980).  

Para Kellner (2001) raramente textos da cultura da mídia tem posições 

claras e únicas sobre um objeto para serem rotulados de conservador ou direitista. 

Posições ideológicas puras e coerentes não fazem parte da prática nas produções 

midiáticas, que utilizam diversos elementos ideológicos para compor uma obra. Não 

havia uma linha de raciocínio coerente entre o panorama nacional e o internacional 

no jornal O Estado de S. Paulo quando o tema era prostituição. Ideia confirmada 

com o estranhamento de Darcy Penteado (1980) e Edward Macrae (1990) ao 

chamar o jornal de “sisudo” demais para a invasão dos travestis na cidade de São 

Paulo. Criticavam-se em editoriais as posturas de Irã e Cuba, mas com relação à 

cidade de São Paulo permitia-se que Lombardi convoca-se a policia a uma ação. 

O pretexto para a série de reportagens era o assassinato do antiquário 

Agnaldo Guimarães cometido por travestis, na Avenida República do Líbano, no dia 

15 de março. No entanto, o jornal só noticiou três dias depois, com uma pequena 

matéria, sem assinatura. Somente dez dias após o assassinato divulgou-se o 

anúncio das reportagens, que seriam publicadas no dia 28 de março. Até aquele dia 

o crime não havia sido novamente comentado. Estava sendo guardado a sete 

chaves, enquanto Renato Lombardi e Efigênia Barreto preparavam as matérias. Era 

um crime que continha forte apelo emocional pelo fato de os três filhos de Agnaldo 

terem visto o pai discutir e ser jogado por travestis debaixo de um carro em 

movimento, no momento em que se preparavam para viajar no final de semana.  
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Renato Lombardi, logo quando iniciou seu trabalho no jornal, em 1979, deu 

atenção especial ao Edifício Século XX, na região central de São Paulo. Este prédio, 

antes um edifício de alto padrão da importante Praça Júlio Mesquita29, estava sendo 

utilizado para prostituição feminina de alta rotatividade, chocando os antigos 

moradores. Havia um movimento de moradores que pedia a moralização do prédio, 

a saída das prostitutas e a volta das pessoas que acreditavam ser descentes. 

Quando a polícia desmontou uma rede de escravidão sexual de menores de idade 

no prédio, Lombardi aproveitou o episódio e fez uma ampla reportagem de meia 

página.  

Eram tempos de inflação e de crise, em que o eixo econômico da cidade 

deslocava-se para a região sudoeste, em direção à Avenida Faria Lima, fazendo 

com que o centro perdesse seu status perante a população. Frugoli descreve um 

vetor sudoeste formado pelas avenidas Paulista, Faria Lima e Luis Carlos Berrini, 

onde estruturou-se um mercado imobiliário de escritórios que busca uma expansão, 

procurando áreas residenciais para investir. Com os investimentos indo para outras 

áreas e a crise econômica ocorreu uma perda de importância das áreas centrais da 

cidade, já que até os investimentos públicos seguiram o mesmo vetor sudoeste. 

(FRUGOLI, 2000) 

Somava-se a isso a desvalorização dos imóveis. Segundo uma notícia 

publicada no Estadão, um apartamento no Edifício Século XX custava Cr$ 600 mil 

em 1975, caindo para Cr$ 200 mil em 1979, ou seja, uma queda de três vezes do 

valor do imóvel em apenas quatro anos. A culpa da desvalorização caiu sobre as 

prostitutas e, assim, a ideia da separação entre famílias e prostitutas estava 

colocada: 

 
Todos os dias ocorrem assaltos na praça e num apelo às 
autoridades as 400 famílias do prédio revelam que “nunca a 
cidade teve tanta desmoralização, com marginais e prostitutas 
fazendo o que querem em prédios onde residem centenas de 
famílias honestas. (OESP, 8 jul. 1979) 

 

 

 

 

                                                 
29

 Por coincidência a praça em questão homenageava o avô do diretor do jornal O Estado de S. 
Paulo, chefe de Lombardi. 
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Lombardi soube explorar bem a oposição entre prostitutas e famílias ao 

utilizar uma abordagem sensacionalista para tratar o tema, exemplificada muito bem 

pelo título “O drama e o medo em 24 andares do “Século XX”. Este tipo de 

abordagem tem o propósito de interferir na sociedade, segundo Ana Lúcia Vieira: 

 

A notícia que interfere na opinião pública é capaz de 
sensibilizar o leitor, ouvinte ou telespectador. Ela é intensa, ela 
produz impacto que fortalece a informação. O redator da 
notícia transforma o ato comum em sensacional, cria um clima 
de tensão por meio e títulos e imagens fortes, contundentes, 
que atingem e condicionam a opinião pública. (VIEIRA, 2003, 
p.54) 

  

Desta forma o leitor comovia-se com as famílias que estavam vivendo o 

drama e o medo, além de o sentimento de indignação com a escravidão sexual que 

foi imposta a menores de idade. Esses fatos levavam o condicionamento da opinião 

pública a se colocar favoravelmente à separação entre famílias e prostitutas. A 

separação era a única visão proposta no período analisado. A convivência ou outro 

modelo de ocupação urbana para o meretrício nunca chegaram a ser mencionados 

no jornal. 

Quase um ano depois, Lombardi voltava a falar sobre o edifício Século XX, 

só que agora alçava-se a um voo mais alto com a reportagem “Santa Ifigênia o 

perigo no Centro”, alardeando a população de que todo o bairro poderia queimar 

devida às habitações irregulares de prostitutas. A reportagem sobre o bairro de 

Santa Ifigênia foi publicada no mesmo mês das especiais sobre travestis, e contém a 

mesma fórmula de alardear a população sobre o perigo, com uma abordagem 

sensacionalista, marca de Lombardi. 
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Traçado o perfil de Renato Lombardi voltamos A reportagem especial 

“Perigo a Invasão dos Travestis”, que circulou por dois dias seguidos, uma sexta-

feira e um sábado, ocupando em cada dia uma página inteira, no caderno principal. 

O primeiro dia foi dedicado a discussões jurídicas e à rotina policial sobre como 

enquadrar um travesti no Código Penal, enquanto o segundo informara os principais 

pontos de concentração de travestis nas ruas, juntamente com relatos médicos e 

crimes sem punição.  

Para Michel Foucault, esse tipo de descrição espacial dos pontos de trottoir, 

além de uma simples descrição geográfica, é uma noção jurídica, demonstrando 

uma organização do saber sobre o território. O discurso jurídico foi constituído como 

uma lógica de poder. “Assim apareceu uma ordem “judiciária” que se apresentou 

como a expressão do poder público: árbitro ao mesmo tempo neutro e autoritário, 

encarregado de resolver “justamente” os litígios e assegurar “autoritariamente” a 

ordem pública” (FOUCAULT, 1979, p.157). Identifica-se o criminoso e sua posição 

social ao mesmo tempo em que se constrói uma geografia da criminalidade da 

cidade.  

Percebemos, ainda, que o jornal utilizou recursos de manipulação de 

imagem no primeiro dia das reportagens ao duplicar a mesma fotografia, a fim de 

dar a impressão de conter um enorme paredão com inúmeros travestis. Ao olhar 

atentamente, pode-se perceber que entre uma foto e outra ocorre um desnível que 

evidencia a manipulação da imagem. Além do desnível, nota-se pelas roupas que 

são as mesmas das travestis presentes nas duas fotos. Ao juntar as duas 

fotografias, o jornal pretendeu reforçar o número de travestis, a fim de intensificar a 

ideia de invasão. A legenda era a seguinte: “Livres de qualquer controle, violentos e 

dispostos sempre a reagir, os travestis invadem as áreas residenciais da cidade e 

até matam”. 
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    Imagem 1.2 - Fotos estrategicamente aproximadas. (OESP, 28 mar. 1980, p.36) 

 

 

  Imagem 1.3 - Indicação da divisão entre as duas fotos. (OESP, 28 mar. 1980, p.36) 

 

 

   Imagem 1.4 - Mesmo travesti nas duas fotos. (OESP, 28 mar. 1980, p.36) 
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Pela abordagem, não podemos dizer que O Estado de S. Paulo era um 

jornal sensacionalista, no entanto, aproxima-se do sensacionalismo policial com 

algumas características como a dramatização de um assassinato e a manipulação 

de imagens, para criar uma emoção ao perigo de uma invasão. Segundo Danilo 

Angrimani Sobrinho (1995) o sensacionalismo tem como característica: 

 

o meio de comunicação sensacionalista se assemelha a um 
neurótico obsessivo, um ego que deseja dar vazão a múltiplas 
ações transgressoras – que busca satisfação no voyeurismo, 
sadomasoquismo, coprofilia, incesto, pedofilia, necrofilia – ao 
mesmo tempo em que é reprimido por um superego cruel e 
implacável. É nesse pêndulo (transgressão-punição) que o 
sensacionalismo se apoia. A mensagem sensacionalista é, ao 
mesmo tempo, imoral-moralista e não limita com rigor o 

domínio da realidade e da representação. (ANGRIMANI 
SOBRINHO, 1995, p.17) 

 

As reportagens aproximavam-se mais de uma linha de explicação racional 

dos fatos, tanto que foram publicadas em reportagem especial, com participação de 

especialistas propondo-se a realizar uma abordagem profunda sobre os travestis. O 

crime foi o mote para a publicação, mas não foi o principal assunto em nenhum dos 

dois dias do especial. Portanto, não podemos classificar o jornal como 

sensacionalista, como proposto por Darcy Penteado, no jornal Lampião da Esquina. 

A atribuição de conservador dada ao jornal foi descrita por Aquino: 

 

Restringindo-se à grande imprensa diária e os jornais de maior 
circulação do eixo Rio-São Paulo, o senso comum costuma 
estabelecer, dentre eles como o bastião do conservadorismo 
político e, além disso, como o defensor dos chamados ideais 
do movimento de 1964, de que foi conspirador confesso o 
jornal OESP. (AQUINO, 1999, p.38) 

 

O senso comum da classificação de conservador não revela as 

especificidades que a fala do crime guarda com a perpetuação do autoritarismo. O 

conservadorismo, naquele momento de abertura política, implicava na reprodução 

do medo e na exigência de um Estado mais forte no combate ao crime. Desta forma, 

grupos de direita organizaram-se na cidade de São Paulo embasados com o 

discurso da fala do crime, deslegitimando a cidadania civil e os direitos humanos, 

constituindo, assim, os interesses das bases sociais de direita: 
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Seu tique mais evidente é sentirem-se ameaçados pelos 
outros. Pelos delinquentes e criminosos, pelas crianças 
abandonadas, pelos migrantes mais recentes, em especial os 
nordestinos, pelas mulheres liberadas, pelos homossexuais, 
pela droga, pela indústria da pornografia mas também pela 
permissividade “geral”... (PIERUCCI, 1998, p.58) 

 

Pierucci descreve que essas forças de direita ganharam espaço no período 

devido à crise econômica e cultural que estavam vivendo com a revolução sexual, 

estremecendo valores morais inabalados até então. As duas maiores figuras 

políticas que conseguiram aglutinar as bases de direita na cidade de São Paulo 

foram Jânio Quadros e Paulo Maluf, governador na época analisada. Com a 

utilização da fala do crime nas reportagens, o jornal aproximava-se das bases 

sociais de direita e do governo Paulo Maluf, recebendo o rótulo de conservador. 

Refletindo sobre a postura da mídia em políticas de Estado, Douglas Kellner (2001) 

questiona analises de fontes midiáticas que resultam em considerações como 

conservador ou liberal: 

 

Certos textos predominantemente conservadores podem conter 
características liberais ou minar desconstrutivamente seu 
próprio conservadorismo, e alguns filmes liberais dos anos 
1970 reproduziram com frequência discursos conservadores. 
De qualquer modo, as produções culturais da mídia devem ser 
lidas em contextos sociais específicos para que se decifrem 
seus significados e mensagens e se avaliem seus defeitos. 
(KELLNER, 2001, p.122) 

 

Kellner analisou o filme Ases Indomáveis (Top Gun), tido pelos críticos como 

um filme conservador e direitista por enfatizar a força área americana pouco antes 

da Guerra do Golfo. Ases indomáveis segundo o autor é filme que manipula desejos 

e não necessariamente posições políticas, valores como o heroísmo militar eram 

valorizados sem um tom político. 

Com as considerações de Kellner conclui-se que  a utilização do crime da 

morte do antiquário movimentava não só posições políticas ideológicas, mas 

também emoções referentes ao assassinato de um pai na frente da família. A 

reportagem especial foi mais uma força política dentro de um contexto social que 

permitia as políticas de rondão sobre o trottoir.     

A posição política do jornal sobre a cidade de São Paulo implicava  na 

utilização de estereótipos e a legitimação do aparato policial sobre a Justiça, como 
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veremos na história do travesti Francine e na influência do jornal no plano de 

combate aos travestis do dia 1º de abril de 1980. Antes de prosseguir, é necessário 

conceituar as travestilidades, diferenciando-as da transexualidade e da 

homossexualidade, para que assim possamos verificar os discursos médicos e 

jurídicos que à perpassam para depois verificar a abordagem do jornal. 

Ao analisar o ano de 1980, período em que o jornal O Estado de S. Paulo 

publicou a série de reportagens especiais, não pretendemos buscar uma coerência 

histórica linear que explique a emergência das travestilidades. A nossa preocupação 

está em estabelecer como se formou a construção e a legitimação de discursos com 

tom de verdade sobre o tema (DUQUE, 2009, p.147). 

 

  

Francine e o estereótipo travesti 

 

 

Assaltos, agressões, tentativas de morte, assassínios, tráfico 
de tóxicos, corrupção de menores e extorsão são algumas das 
acusações feitas aos quase cinco mil travestis que tomaram 
conta de parte da cidade após expulsarem às prostitutas. A 
polícia não prende, A justiça lhes dá cobertura, não há como 
enquadrá-los... (OESP, 28 mar. 1980) 

 

Em seu texto, o jornalista mostra-se revoltado contra a presença de travestis 

nas ruas e acaba por refletir sua opinião de indignação, de forma explícita na 

reportagem. Pela forma como o texto foi escrito, todos os travestis são violentos e 

têm tendências a praticar assassinatos, alimentando o estereótipo travesti. Homi 

Bhabha, ao fazer uma teoria sobre o discurso colonial, traça uma importante 

definição de estereótipo: 

 

O estereótipo não é uma simplificação porque é uma falsa 
representação e uma dada realidade. É uma simplificação 
porque é uma forma presa, fixa de representação que ao negar 
o jogo da diferença (que a negação através do outro permite), 
constitui um problema para a representação do sujeito em 
significações de relações psíquicas e sociais. (BHABHA, 1998, 
p.117) 

 

Segundo Bhabha, o estereótipo é uma forma fixa por negar o outro como 

sujeito histórico, que age em diferentes contextos históricos e formas discursivas, 
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dando caráter de verdade probabilístico em suas formas de marginalização. O título 

de uma das matérias da série de reportagens era “Os mesmos personagens, 

sempre”, o que deixa clara a proposta de apresentar personagens para alimentar um 

estereótipo. A descrição feita do travesti Francine no primeiro dia de reportagens é 

um exemplo: 

 

Quase 11 horas da noite. O auxiliar de contabilidade F.L. de 25 
anos começa a trabalhar. Desce apressado do táxi, olha para 
os lados e caminha com passos rápidos na direção da avenida 
República do Líbano com Alameda Nhambiquara. De repente 
para, ajusta o vestido de malha verde e abre a fenda lateral da 
roupa, mostrando a coxa magra, e se encosta no poste. 
Francine está pronta. Agora ela é um perigoso travesti da Zona 
Sul. (OESP, 28 mar. 1980, p.36) 

 

A narração feita do trottoir de Francine cria um personagem perigoso, que 

teria perdido seu orgulho, sem explicar por qual motivo, dando a impressão de que a 

periculosidade seria imanente ao travesti. Utilizou-se a mesma avenida do crime 

contra o antiquário como cenário para Francine. Neste caso é visível o estereótipo 

que pretendia-se construir nos leitores com a citação “perigoso travesti da Zona Sul”. 

No segundo dia de reportagens, Francine aparece novamente:  

 

Aos 25 anos já foi noivo de uma carioca que nunca soube de 
suas tendências, gigolô de uma rica senhora, que tornou a vida 
a dois insuportável por beber demais, e companhia para 
programas com homens ou mulheres. Afirma estar nesta “vida” 
por necessidade financeira e diz ter sido discriminada em 
exames de seleção para empregos que poderia exercer 
“brilhantemente”, com sua formação secundária. Segundo 
Francine, durante o dia ele se veste de homem, seus gestos 
são firmes e ninguém consegue desconfiar que é homossexual.  
Mas cai em contradição e sua triste história soa falsa como a 
condição de mulher que tenta fazer prevalecer sobre a sombra 
azulada disfarçada pela maquiagem. Francine empurra os 
largos ombros para trás, como se tentasse recuperar o próprio 
orgulho perdido. Balança os cabelos negros, num gesto quase 
natural, caminha equilibrando-se, desajeitado, nos saltos da 
grande sandália de couro. (OESP, 29 mar. 1980, p.29) 

 

Francine vivia a sua experiência de travestilidade, mantinha-se com 

características masculinas e adotava uma identidade feminina, tendo como 

orientação sexual a bissexualidade. O transitar entre gêneros não era compreendido 

pelas descrições do jornal, que a mostra como uma mulher falsa, sem naturalidade, 
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que não conseguia esconder o lado masculino. Os jornalistas não acreditaram em 

sua história de que era um auxiliar de contabilidade no período da manhã e que no 

trabalho não desconfiavam de sua homossexualidade. Para eles, soava falso a sua 

condição de mulher.  Francine deixava claro que durante uma parte do dia vivia a 

identidade masculina, e não expressava um “orgulho perdido” e nem vontade de 

tornar-se uma mulher. 

No segundo dia do especial, O Estado de S. Paulo deixa claro o papel da 

Polícia como solução para os travestis e cita pesquisas científicas: 

 

Para alguns cientistas que estudam o comportamento humano, 
o travesti é um anormal que inconformado com a sua realidade 
sexual, vive insatisfeito e desintegrado do meio social. Sua 
tendência, diz o psicólogo Jacob Goldberg, é disfarçar a 
tristeza com uma exagerada euforia que se manifesta por 
gritinhos, tom de voz muito alto e risos inoportunos. Às vezes, o 
acentuado grau de irritabilidade leva-o a um comportamento 
agressivo – e ele se torna violento. O psiquiatra Edmundo 
Maia, no entanto, admite que esses casos de violência se 
verificam entre grupos de psicopatas sem possibilidades de 
recuperação e considerada inútil qualquer tentativa da 
sociedade para enfrenta-los. “A solução é a polícia”, 
recomenda. (OESP, 29 mar. 1980) 

 

Renato Lombardi e Efigênia Barreto entrevistaram um psicólogo e um 

psiquiatra para definir o que seria o corpo travesti e dar uma solução ao “problema”. 

Ao mesmo tempo em que apresentou o problema para a sociedade o jornal já trouxe 

uma reposta: “a solução é a polícia”. A definição de um travesti dada pelos 

especialistas seria a de um corpo doente e desviado, pois como anormal não teria 

condições de viver normalmente em sociedade, trazendo à tona a questão do corpo 

como objeto de controle social. Teresa Caldeira classificou esse tipo de corpo na 

cidade de São Paulo como corpo circunscrito, um corpo que deveria ser o local 

apropriado para que a autoridade se firme, através do discurso da perda da 

liberdade, leva-se a outros tipos de violência que ocorrem dentro da prisão. 

(CALDEIRA, 2000, p.370-372)  

Já Le Breton fez considerações sobre o corpo com estereótipo de raça, o 

que chamou de corpo imaginoso do racismo que, no entanto, trazem relevantes 

reflexões sobre as representações do corpo travesti: 
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O processo de discriminação repousa no exercício preguiçoso 
de classificação: só da atenção aos traços facilmente 
identificáveis (ao menos a seu ver) e impõe uma versão 
retificada do corpo. A diferença é transformada em estigma. O 
corpo estrangeiro torna-se corpo estranho. A presença do 
Outro se resume a presença de seu corpo. A anatomia é seu 
destino. O corpo não é mais moldado pela história pessoal do 
ator numa dada sociedade. (LE BRETON, 2007, p.72-73) 

 

A euforia e os risos não poderiam pertencer àquele corpo, que deveria 

demonstrar a tristeza de não se enquadrar nos padrões socialmente aceitos. Se 

rissem, falassem alto ou gritassem, não poderia ser de alegria, mas para disfarçar a 

tristeza. Os risos inoportunos e o tom de voz alto foram os traços facilmente 

identificáveis utilizados para estereotipar o corpo travesti. Além dessas 

características tidas como negativas, vieram as positivas: 

 

Tanto o psiquiatra como o psicólogo Goldberg concordam não 
existir uma fórmula geral para se reagir à suas agressões, 
observando que conforme as circunstâncias é necessário até 
empregar a força. Estranha contradição: devido à sua própria 
imaturidade emocional, o travesti é envolvente, amável, 
atencioso e amoroso, embora seja também exibicionista e 
egocêntrico de acordo com a definição de Edmundo Maia. 
Francine parece reunir todas essas características. É educado, 
gentil e muito sorridente. (OESP, 29 mar. 1980, p.42) 

 

Francine, que havia sido chamada de perigoso travesti da zona sul, de 

desajeitado e de mulher falsa, passava agora a ser educado, gentil e muito 

sorridente. Bhabha aponta que a fobia e o fetiche, elementos do estereótipo, não 

necessariamente precisam estar alinhados, podendo ocorrer crenças múltiplas e 

contraditórias que levam a fantasias e desejos (BHABHA, 1998). Marilena Chauí 

descreve essa operação efetuada pelo estereótipo como coisificação do sujeito: 

 
O saber montado pelas ciências é exemplar, uma vez que o 
silêncio imposto a seus “objetos” e a sua condição de 
possibilidade: os homens se transformam em coisa científica 
desde que sua palavra seja cassada. (CHAUÍ, 1980, p.18) 

 

A ciência violenta seus objetos ao estabelecer um padrão a ser seguido, no 

caso a heteronormatividade. Portanto, mesmo sem ser clinicada pelos psiquiatras, 

Francine foi declarada o tipo ideal pelo jornal. Foucault (1996) tratou da construção 

da ideia de verdade no discurso científico: 
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Como se poderia razoavelmente comparar a força de verdade 
com separações como aquelas, separações que, de saída, são 
arbitrárias, ou que menos se organizam em torno de 
contingencias históricas; que não são modificáveis, mas estão 
em perpétuo deslocamento; que são sustentadas por todo um 
sistema de instituições que as impõem e reconduzem; enfim, 
que não se exercem sem pressão, nem ao menos uma parte 
de violência. (FOUCAULT, 1996, p.14) 

  

A fala dos especialistas tendia a mostrar que a ciência não tinha 

possibilidades de recuperar o travesti para o convívio social. Para eles, não era uma 

questão de tratamento médico, mas de polícia. Naquela época, já havia outras 

visões da ciência sobre o assunto. O homossexualismo era considerado uma 

doença naquela época, mas havia um movimento pela retirada da 

homossexualidade do hall do Código Internacional de Doenças. O que ocorrera em 

1975 nos Estados Unidos e em 1984 no Brasil. No entanto, as falas das entrevistas 

com especialistas utilizadas pelo jornal traziam o tom de verdade do discurso 

científico, mas foram dispostas de forma a reforçar o recolhimento dos travestis pela 

polícia.  

Como demonstrado anteriormente, os especialistas consultados pelo jornal 

basearam-se em estereótipos, portadores da tendência ao assassinato, recebendo o 

nome de psicopatas. Ao utilizar como exemplo o assassinato do antiquário 

explicava-se a população os motivos pelos quais os travestis deveriam ser presos.  

 

 

A ligação entre as reportagens e o plano de combate aos travestis 

 

 

Além de os estereótipos, o jornal O Estado de S. Paulo resgatou práticas 

arbitrárias do passado e as trouxe como formas emergentes diante da situação 

“problema”: 

 

Quando Sérgio Fleury era diretor do DEIC, os dois xadrezes 
destinados exclusivamente aos travestis estavam sempre 
cheios. Fleury, segundo outro carcereiro, exigia que o travesti 
arranjasse emprego; caso contrário obrigava-o a deixar a 
cidade e na reincidência da prisão; autuava-o em flagrante por 
vadiagem. Mesmo assim a cada noite eram presos em média 
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40 homossexuais. [...] Hoje, em toda a cidade o travesti age 
livremente, protegido pela inoperância da policia. (OESP, 28 
mar. 1980) 

 

O período em que o delegado Sérgio Fleury comandou o DEIC30 foi 

estabelecido pelo jornal como modelo ideal para resolver o problema. No entanto, 

Fleury é um marco na história nacional e um símbolo das práticas autoritárias da 

ditadura civil-militar, conhecido por sua passagem pelo DEOPS-SP e por sua 

atuação no Esquadrão da Morte. O flagrante por vadiagem era o instrumento jurídico 

que permitia o controle arbitrário de populações determinadas. A partir dos trechos 

“obrigava-o a deixar a cidade” e “exigia que arranjasse emprego” podemos 

compreender o grau de poder e de hierarquização social que estava presente na 

relação de policiais e travestis. 

A articulação dos discursos da fala do crime coloca primeiramente a polícia 

como inoperante para, depois, transformá-la em solução. O direito ao espaço urbano 

negado pela força policial foi visto como uma solução para o problema da 

convivência. Com essa reportagem, o Estadão revia sua postura com Fleury. Quem 

antes era símbolo de impunidade da Justiça por seu envolvimento no Esquadrão da 

Morte, sem nunca ter sido preso, agora passa a ser sinônimo de eficiência no 

combate a travestis. A inoperância da polícia era noticiada como denúncia, 

atribuindo uma série de crimes à falta de ação policial. 

A inoperância da Polícia foi descrita por diversas vezes nas reportagens e a 

sua responsabilidade foi atribuída à Justiça: 

 

A justiça deveria ser mais rigorosa, punir o travesti e não 
facilitar a sua atuação, concedendo, inclusive, habeas corpus 
preventivo para que possa andar pelas ruas assaltando, 
agredindo e matando. A reclamação é do delegado Guaracy 
Moreira, da Delegacia de Vadiagem, que disse estar de mãos 
amarradas para enfrentar este problema. “Trato os travestis 
com educação. Quando os enquadro na Lei das 
Contravenções Penais, dou mais 15 dias, além dos 30, para 
que arranjem emprego. Mas, definitivamente, eles não querem 
trabalhar. Não vejo outra solução a não ser a reformulação do 
Código Penal, pois ainda nos baseamos no Código de 1940 e, 
naquela época, praticamente não existia o Travesti. (OESP, 28 
mar. 1980) 
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 Departamento de Investigações Criminais. 
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Neste fragmento da reportagem é possível verificar o projeto de uma 

modificação no Código Penal, incluindo o travesti explicitamente. Muitos travestis 

que se prostituíam tinham carteira de trabalho assinada, assim como Francine, que 

era auxiliar de contabilidade, o que dificultava o enquadramento na lei de vadiagem. 

Além disso, por serem considerados do sexo masculino, a exibição dos seios não 

poderia ser enquadrada no crime de atentado violento ao pudor. Buscava-se, 

portanto, uma total autoridade do Estado sobre o travesti, uma operação que Michel 

Foucault descreveu como a construção do poder soberano. O intuito da mudança 

era o de reforçar a ordem e a autoridade do Estado, buscando um bem comum que, 

segundo o delegado, seria o interesse geral da população. Foucault descreve que o 

poder soberano almejado pelo Estado não é para governar a população, mas para 

transformar a população em objeto do governo a partir de interesses descritos como 

públicos (FOUCAULT, 1979, p.289). Já Pierucci situa um mal-estar na direita 

paulistana com relação ao estado de direito, devido à falta de controle de 

populações tidas como perigosas. Mal-estar refletido em suas principais bandeiras: 

 

Segurança policial e seguridade social são considerados 
direitos urgentes de todos os cidadãos decentes e homens de 
bem: querem mais equipamentos e mais modernos, para o 
combate ao crime, maiores salários para os policiais; querem 
sempre e, sobretudo, a ROTA, emblema das decisões de 
polícias tornadas decisões de justiça. (PIERUCCI, 1999, p.59) 

 

A Justiça é vista pelo delegado Guaracy Moreira como uma forma antiquada 

de resolver questões cotidianas. Às decisões mediadas pela Justiça caem em 

descrédito, desvalorizando os direitos individuais e a aplicação de princípios legais. 

A fala do delegado mostra a postura de independência da Polícia Civil frente a 

outras instâncias do governo, situação típica do autoritarismo, no qual o poder 

Executivo se sobrepõe aos outros poderes instituídos. O apoio popular aos abusos 

policiais não representa somente um problema institucional da polícia, mas um 

padrão cultural de desrespeito aos direitos humanos na sociedade paulistana. Como 

ressalta Teresa Caldeira, a crença de que o sistema judiciário é incapaz de oferecer 

justiça foi alimentada durante décadas pela fala do crime, perpetuando uma polícia 

autoritária e a justiça feita pelas próprias mãos. Moreira era o delegado da Delegacia 

de Vadiagem, a responsável pelo controle da prostituição, e via a justiça como uma 
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parceira da criminalidade, elevando a polícia a ser a única forma de resolução de 

conflitos.  

 A aglutinação de forças do jornal O Estado de S.Paulo dentro dos discursos 

médico, jurídico e policial caminhava somente para uma única saída: dar mais poder 

à polícia. Os estereótipos descritos perpassavam os inúmeros discursos de 

instituições de controle social: a polícia, o hospital e o tribunal (BHABHA, 1998; 

FOUCAULT, 1988). Os discursos encontravam-se de forma estratégica para 

estabelecer uma repressão policial intensa, mostrando que havia uma aceitação de 

diversos setores a ações duras contra travestis. E, assim, em primeiro de abril, dois 

dias depois da série de reportagens “Perigo a Invasão dos Travestis”, é lançado um 

plano conjunto entre as Polícias Civil e Militar para retirar as travestis das ruas. E o 

próprio jornal O Estado de S. Paulo reconheceu o seu papel: 

 

O Plano é do delegado Seccional Sul da Polícia, Paulo 
Boncristiniano, e do Coronel da Polícia Militar, Sidney Gimenez 
Palácios, comandante da UsiSul31, que ficaram impressionados 
com as reportagens publicadas pelo O Estado sobre o perigo 
que representam os travestis nas ruas da cidade. Reunidos no 
fim de semana, os dois policiais traçaram um esquema de 
prevenção, que já está sendo aplicado na zona Sul, e 
pretendem que o Secretário de Segurança adote as sugestões. 
(OESP, 01 abr. 1980) 

  

Configurava-se, assim, um terreno fértil a ser explorado pelos repórteres. A 

oposição famílias versus travestis ajudava na criação do estereótipo que provocava 

medo nas famílias da classe média, público alvo de O Estado de S. Paulo. A notícia 

do plano não recebeu amplo destaque do jornal, já que não continha grandes 

novidades em relação às reportagens. As duas grandes novidades eram as 

implantações de uma zona de confinamento de travestis nas áreas da Boca do Lixo 

e Boca do Luxo e de um presídio destinado somente a travestis, o do Hipódromo, 

que estava desativado desde uma rebelião.  

A ideia do confinamento representava a vitória do modelo de separação 

entre travestis e famílias esboçado pelo jornal. Modelo que recebeu a influência 

direta do repórter Lombardi, que já havia ensaiado o mesmo argumento nas 

reportagens sobre o Edifício Século XX e sobre o bairro de Santa Ifigênia. A 

proposta da polícia de confinamento dos travestis nas bocas é uma resposta aos 
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anseios de Lombardi. Fato confirmado pela elaboração do plano que teve as 

reportagens especiais como referência. Portanto, podemos tomar como elemento de 

pesquisa a evidente relação entre O Estado de S. Paulo e a Polícia. O jornal deu voz 

a uma linha de pensamento que não permitia a coexistência de travestis e famílias e 

depois reivindicou sua influencia ao dizer que os autores do plano ficaram 

impressionados com as reportagens. 

O Plano de Combate aos travestis não era uma novidade para a época. 

Desde 1977 já havia operações conjuntas de combate entre as Polícias Civil e 

Militar.  Nas próprias reportagens foram expostas algumas dessas operações 

conjuntas. As ações da polícia não ocorriam de forma permanente e ininterrupta, 

portanto não existia uma repressão policial sistemática da mesma forma em que 

ocorreu na Alemanha Nazista, nos Estados Unidos Marcathista ou na Argentina de 

Videla (PERLONGHER, 2005, p.203). A repressão da polícia de São Paulo 

pretendia regular o mercado da prostituição ao estabelecer áreas em que as 

sexualidades desviantes que não atenderiam a reprodução fossem comercializadas 

e vigiadas (FOUCAULT, 1988, p.10). Por mais que a citação usada de Foucault, 

refira-se ao século XIX, Perlongher descreve esse controle das sexualidades 

desviantes como mais próximo do controle da polícia sobre as bocas do lixo e do 

luxo na cidade de São Paulo, ligando-se a corrupção policial. 

Não podemos atribuir a responsabilidade ao jornal pela realização do plano, 

mas podemos responsabilizá-lo por influenciar o delegado Paulo Boncristiano e o 

coronel Sidney Palacios com os seus discursos. Como dito anteriormente, o jornal 

reforçava o controle social da polícia sobre a prostituição, por mais que isso não 

fosse demonstrado explicitamente, já que o artifício utilizado foi o de utilizar somente 

a palavra travesti ao invés de travestis prostituindo-se. Além disso, foi o canal 

utilizado para policiais pedirem um presídio e uma área da cidade ao governador 

Paulo Maluf, explicitando uma força política presente nas Polícias Civil e Militar. 

Paulo Boncristiano, um dos autores do plano, tinha ligações com Sérgio 

Fleury, indicado nas reportagens do Estadão como policial modelo a ser seguido. A 

Comissão da Verdade da ALESP32, em 2012, divulgou ao público um material sobre 

Bonchristiano, chamado de Mr. DOPS, no qual é ressaltado o fato de que as 

promoções que conseguiu realizar em sua carreira foram em decorrência de sua 
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participação na linha de frente da repressão no DEOPS-SP. Bonchristiano trabalhou 

na mesma época em que Sérgio Fleury, e ambos eram desafetos do ex-secretário 

de Segurança Pública Erasmo Dias, pertencentes à antiga oposição policial que 

depois tomou a Secretaria com Octavio Gonzaga Júnior, em 1979. Com a mudança, 

Bonchristiano ocupou o importante cargo de comandar todas as delegacias da zona 

Sul de São Paulo, preocupando-se em manter seu prestígio na linha de frente da 

repressão contra os travestis (SÃO PAULO, 2012). 

A mídia, no caso, um jornal da grande imprensa, interfere no espaço urbano 

com reportagens sobre travestis, já que os relatos perpassam e organizam lugares, 

selecionam características e as reúnem em conjunto e, ainda, articulam discursos. 

Os lugares estão entrelaçados na mentalidade coletiva, portanto os relatos sobre a 

cidade atuam como pontes que ligam as áreas de prostituição às áreas em que os 

moradores de classe média definiram como suas. As representações de tais 

espaços da cidade consolidavam-se de forma presa no tempo, tempo com a 

pretensão de ser chamado de realidade diária pelos leitores (CERTEAU, 1997).  

A cidade de São Paulo vivia a experiência da implosão do espaço público 

moderno. As elites retiravam-se da cidade para enclaves fortificados, como o bairro 

de Alphaville, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Grades, muros e 

condomínios eram erguidos por toda a cidade e região metropolitana, alterando 

hábitos e gestos relacionados ao uso das ruas. Na atmosfera de medo que era 

propagada concomitantemente à crise econômica, os encontros no espaço público 

da rua tornavam-se cada vez mais violentos, e estereótipos como os de nordestinos 

e de travestis eram referências que ordenavam a discriminação e separação que se 

construía no cotidiano (CALDEIRA, 2000, p.301). Paralelamente ao esvaziamento 

do espaço público descrito por Caldeira, Eder Sader (1990, p.204) descreve a 

cidade de São Paulo como um espaço público efervescente até as diretas, em 1984, 

com amplas manifestações políticas nas ruas. Momento em que a rua torna-se 

espaço de conflito permeado entre as lutas sociais de movimentos autônomos e 

políticas de segurança embasadas na lei de vadiagem. 

Concluímos que, com relação aos travestis, houve a participação do jornal 

OESP na reprodução dos discursos segregacionistas baseados em estereótipos. 

Esse tipo de discurso, definido como fala do crime, perpetua o autoritarismo e 

desmoraliza as leis, inviabilizando a construção da democracia. A mídia relaciona-se 

com o Direito Penal ao divulgar linhas racionais de pensamento jurídico em 
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linguagem popular, intervindo nos julgamentos, já que seus participantes são 

expostos e veem-se pressionados cotidianamente.  Dois meses depois das 

reportagens ocorrem as mais intensas e violentas operações policiais, e o delegado 

Wilson Richetti é intimado a dar explicações a deputados sobre a violência policial, 

tema que iremos tratar no próximo capítulo. O delegado não precisou de advogados 

para se defender, pois foi amparado pelo radialista Afanazio Jazadji na Assembleia 

Legislativa. Mais uma vez neste ciclo de violência sem fim, a fala do crime ultrapassa 

as barreiras da mídia para intervir no Estado. 
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CAPÍTULO III – DISCURSOS DA RESISTÊNCIA: 

AS OPERAÇÕES POLICIAIS DO DELEGADO RICHETTI NO LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas logo raiou o dia 
E a cidade em cantoria 
Não deixou ela dormir 
Joga pedra na Geni 
Joga bosta na Geni 
Ela é feita pra apanhar 
Ela é boa de cuspir 
Ela dá pra qualquer um 
Maldita Geni 
 

Chico Buarque de Hollanda 
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Este capítulo destina-se a analisar as operações de policiamento ostensivo 

chefiadas pelo delegado Seccional33 da região central da cidade de São Paulo José 

Wilson Richetti no ano de 1980. As operações de combate ao trottoir comandadas 

por Richetti foram as que mais despertaram a atenção da imprensa e dos 

movimentos sociais, fomentando diversas opiniões sobre a polícia e o trottoir.  

Diferente das outras operações policiais que o trottoir sofreu, as do ano de 1980 

foram as que mais deixaram vestígios para a análise do historiador, com fontes da 

imprensa, dos movimentos sociais, do Conselho Parlamentar de Direitos da Pessoa 

Humana e decisões da Justiça que condenaram o trottoir. Com a análise de tais 

fontes históricas, espera-se levantar a relação entre repressão e resistência que se 

abateu entre o trottoir e a polícia no pós-anistia. 

Depois de as reportagens especiais de O Estado de S. Paulo sobre a 

atuação de travestis, no final de março, e do anúncio do plano de combate aos 

travestis das Polícias Civil e Militar na zona Sul de São Paulo, no dia primeiro de 

abril de 1980, o jornal não publicou notícias sobre o trottoir por 13 dias. Até que na 

madrugada de 12 de abril é realizada uma mega operação intitulada “Luxo II”, das 

Polícias Civil e Militar juntamente com o Juizado de Menores na área da Boca do 

Luxo. O órgão que representava a Polícia Civil era o Departamento Estadual de 

Trânsito, que buscava irregularidades em veículos e motoristas da área da Boca do 

Luxo. No dia seguinte, a cobertura da operação realizada pelo jornal não relatou a 

repressão policial aos travestis da área, mas somente a aplicação de multas de 

trânsito: 

 

Nas proximidades do Hotel Hilton, os policiais eram cercados 
pela multidão que queria ver os travestis serem multados. José 
Vitor de Aguiar, mais conhecido como “Layla”, teve seu carro – 
uma Brasília chapa FH-7250 – apreendido e guinchado por 
falta de documentação. (OESP, 12 abr. 1980) 

 

A descrição da operação pelo OESP expôs somente o travesti Layla como 

exemplo de infrator de trânsito, juntamente com a vontade da multidão de ver os 

travestis serem multados. Enquanto a cobertura da Folha de S. Paulo mencionou a 

                                                 
33

 As Seccionais do DEGRAN eram subordinadas a três regionais de Polícia. A 1ª Regional 
comandava o trabalho policial das Zonas Centro, Oeste e Sul da capital. A 2ª Regional era 
responsável pelo comando das Zonas Norte e Leste. E a 3ª Regional dirigia o policiamento dos 
municípios vizinhos, que formam a Grande São Paulo. As três Regionais juntas formavam o DEGRAN 
(OESP, 15 mai. 1980). 
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ação dos travestis que tentaram se rebelar contra a polícia, que necessitou de 

reforço da Rota: 

 

Diversos motoristas que tiveram seus carros apreendidos se 
rebelaram contra a fiscalização, entre eles alguns “travestis”, 
mas foram acalmados com a chegada de viaturas da Rota. A 
ação do comando foi aplaudida por funcionários de um hotel de 
luxo, por ter espantado os “travestis” que atuavam nas 
proximidades, e condenada por proprietários das inúmeras 
casas noturnas, cujos fregueses não apareceram com medo da 
fiscalização. (FSP, 12 abr. 1980, p.11) 

  

A operação “Luxo II” desestabilizou o trottoir nas proximidades do Hotel 

Hilton, embora não tivesse como finalidade explícita o combate aos travestis. Porém, 

constata-se o argumento da fiscalização de veículos pelo DETRAN, órgão 

pertencente à Polícia Civil, para afastar a clientela noturna da Boca do Luxo. A 

operação, que durou quatro horas, foi realizada durante a madrugada, período de 

maior funcionamento das boates, e teve como resultado 2.130 veículos vistoriados e 

a apreensão de 286 documentos de veículos, 45 carteiras de habilitação, 75 

automóveis, 12 motos, sete motoristas embriagados e 15 menores que dirigiam 

carros (FSP, 12 abr. 1980). 

O resultado oficial não mencionava o número de travestis detidas, já que 

oficialmente o objetivo era uma inspeção do DETRAN. Contudo, pode-se verificar a 

presença da Rota para reprimir o trottoir de travestis e o apoio de funcionários do 

Hotel Hilton para esse tipo de operação. Por mais que o Plano de Combate aos 

Travestis anunciado no dia primeiro de abril no jornal OESP propusesse uma 

operação conjunta entre as Polícias, principalmente na Zona Sul de São Paulo, a 

operação “Luxo II” foi a única operação de combate ao trottoir noticiada na grande 

imprensa.  

 

 

A Cúpula da Polícia Civil: De Willian do Amaral a Richetti 

 

  

No mesmo dia da “operação Luxo II” ocorre uma reviravolta na cúpula da 

Polícia Civil. O delegado diretor do DEGRAN Maurício Henrique G. Pereira pede 

exoneração de seu cargo, abandonando a carreira policial. É importante ressaltar 
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que, em 1980, o DEGRAN correspondia a quase metade dos 22 mil funcionários da 

Polícia Civil, com mil delegados, três mil investigadores e cinco mil escrivães de 

polícia (FSP, 15 mai. 1980, p.17). A reportagem do jornal OESP sobre o pedido de 

exoneração de Maurício atentou-se para a insatisfação de parte da Polícia com o 

remanejamento de investigadores da área central de São Paulo para a periferia e 

outras cidades da Grande São Paulo efetuada por Maurício. 

Como ressalta Paixão, o remanejamento de cargos dentro da estrutura da 

Polícia Civil se opera de forma traumática, pois provoca uma reorganização das 

formas de atuação da Polícia dentro e fora da delegacia, além de uma 

desestabilização temporária dos laços de corrupção estabelecidos com a 

cafetinagem (PAIXÃO, 1982, p.78). Segundo reportagem da FSP dia 12 de abril de 

1980, o governador Paulo Maluf interviu pessoalmente no caso, e manteve o 

delegado Pascoal Manteca à frente do 36º DP, da Rua Tutóia. Maurício o havia 

transferido para a 16 DPº, da Vila Clementino. Com a interferência pessoal do 

governador na cúpula da Polícia Civil, Maurício abandona a carreira policial e deixa 

vago o cargo de diretor do DEGRAN. Ao analisar o jornal Folha de S. Paulo meses 

antes da exoneração, pode-se notar o jogo de interesses envolvido na relação de 

Maurício e Paulo Maluf: 

 

Maurício Henrique também voltou as suas baterias contra o 
então secretário da Segurança Pública, Coronel Erasmo Dias, 
denunciando que ele havia sido eleito deputado federal com o 
dinheiro dos banqueiros do jogo do bicho e dos exploradores 
do lenocínio. Paulo Maluf já sabia de tudo isso. Chamou, então, 
Maurício Henrique Pereira e lhe deu um dos mais altos cargos 
da polícia de São Paulo: o de diretor do Degran. A situação 
começou a mudar e Maurício Henrique mandou fazer 150 
flagrantes contra cambistas de um único banqueiro do jogo do 
bicho, ao mesmo tempo que um delegado de sua confiança, 
Willian do Amaral, começou a prender 100 prostitutas por dia, 
atingindo os hotéis baratos dos exploradores do lenocínio. 
(FSP, 12 fev. 1980, p.10) 

 

A reportagem reforça o tom político da atuação de Willian do Amaral na 

perseguição dos apoiadores de Erasmo Dias na área da Boca do Lixo. O anúncio 

das prisões de 100 prostitutas por dia até então não havia sido noticiada pelos 

jornais Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo até aquele momento. Por isso, 

notou-se a necessidade de buscar outras fontes da imprensa para compreender 

como foram descritas tais operações. Foram encontradas duas reportagens em 
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jornais sobre a ação de Willian do Amaral: uma no jornal A República34, do dia 

primeiro de dezembro de 1979, e outra no Lampião da Esquina, de fevereiro de 

1980. Segundo as reportagens, a onda de repressão policial se iniciou em novembro 

de 1979 e durou até fevereiro de 1980.  

Willian declara em A República: “O combate ao trottoir e ao lenocínio vão 

continuar”. Nesta mesma reportagem é explícita a divisão entre delegados e 

investigadores dentro da Polícia Civil. Segundo Paixão (1982, p.67), é o delegado o 

superior hierárquico dentro da delegacia, mas o investigador é a autoridade imbuída 

de maior acesso à elaboração de provas criminais e também a de maior contato com 

a população nas ruas. Mas, naquele momento, os investigadores mostravam-se 

descontentes com o baixo salário e montavam redes de exploração da prostituição 

no centro da cidade: 

 

A inflexibilidade do delegado Willian do Amaral no combate à 
prostituição levou alguns investigadores da Seccional Centro a 
exigir o pagamento de uma taxa semanal de proteção de 500 
cruzeiros. “Por menos que isso não vale a pena correr o risco 
de ele vir a descobrir tudo”, argumentam os investigadores. 
Mas <Lucrécia>, a prostituta que recolhe a taxa de proteção 
para os investigadores dos distritos da zona Centro, já avisou 
às mulheres que, no caso elas concordem com este preço, os 
policiais dos distritos também vão querer aumentar o 
<pedágio> de 300 para 500 cruzeiros para equiparar-se a seus 
colegas da Seccional Centro. (FON, 1979) 

 

Este trecho da reportagem de Antonio Carlos Fon, no A República, 

demonstra o racha presente na Polícia Civil, na qual os interesses de delegados e 

investigadores não convergiam. No depoimento da prostituta Lucrécia é ressaltado 

que o pagamento de propina é negociado com investigadores dos distritos policiais e 

da Delegacia Seccional, resultando na quantia de 800 cruzeiros semanais, sendo 

300 para os investigadores do distrito e 500 para os da Seccional. Gabriela Leite 

relatou que no prédio que trabalhava, no número 134 da rua Barão de Limeira, 

semanalmente as  sextas-feiras acontecia a negociação da cafetina Cecília com os 

investigadores a portas fechadas, o que causava grande apreensão no prédio. Tal 

                                                 
34

 O jornal A República era um diário da grande imprensa que teve curta duração, somente 128 
edições entre novembro de 1979 e março de 1980. O chefe de Redação era Raymundo Faoro, 
presidente da OAB e, na época, principal voz pela restauração do Habeas Corpus para presos 
políticos.  
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momento de negociação entrou para a gíria da Boca como PP, pagamento à polícia 

(LEITE, 2009, p.56). 

Em decorrência da repressão de Willian do Amaral, as prostitutas se 

mobilizam e protestam pelo fim das perseguições em uma passeata na frente do 3º 

Distrito Policial, no dia primeiro de dezembro de 1979. A República descreveu o 

protesto como uma cena surrealista, pelo espanto que as reivindicações de 

prostitutas por melhores condições de trabalho causaram no cenário político da 

época. Neste momento, entre o fim de novembro e o início de dezembro de 1979, 

ocorre um toque de recolher acirrado na Boca do Lixo. Com as notícias das prisões 

pela região, Gabriela Leite evitava sair de seu apartamento e pedia para que o 

porteiro do prédio lhe comprasse comida. Uma prostituta que não quis se identificar 

deu um longo depoimento sobre a ação da polícia ao Lampião da Esquina: 

 

Não deviam ter esse direito de enfiar a gente no xadrez, em 
sala forte. Eles marcam a gente e ficam prendendo sem parar. 
Levam pra inspeção mas acabam deixando presa dez dias. Já 
vi muitas abortando na cadeia. Lá a gente não recebe nem 
café, só agua fria no corpo. Queremos ganhar nossa dinheiro, 
porque temos filhos para criar, diário no hotel e restaurante 
para pagar. Mas eles não querem nem saber. Carcereiro cobra 
Cr$ 100, 00 por um maço de cigarro. Dinheiro de prostituta não 
rende. Eu já fiz Cr$ 4.000,00 por dia, mas no outro dia não tem 
mais nada. Não deviam levar a gente e nem xingar. Tem aqui 
uma que já foi espancada tantas vezes que já está até manca. 
Desde a passeata a gente tem dificuldade para trabalhar e está 
ganhando pouco por causa disso. (Lampião da Esquina, fev. 
1980, p.2) 

 

Segundo esta prostituta, a passeata teve efeito contrário ao desejado e 

aumentou ainda mais a perseguição na Boca do Lixo. Segundo reportagem de João 

Silvério Trevisan, no Lampião da Esquina, três meses depois da manifestação, a 

situação ainda continuava tensa e sem uma solução para o fim da violência às 

prostitutas. Trevisan ressalta que a atenção que a mídia deu ao caso resultou na 

perseguição das prostitutas que participaram do protesto. Além de os 

investigadores, os carcereiros também se beneficiavam com as prisões arbitrárias, 

negociando a venda de cigarros (Lampião da Esquina, fev. 1980). 



103 
 

As operações de Willian do Amaral ocorreram no final de 1979, quando os 

investigadores decretaram uma greve branca35, uma espécie de paralisação 

realizada em serviço, atendendo somente casos urgentes. Por motivos políticos, 

Willian não respeitou a greve branca e colocou os investigadores para prender as 

prostitutas. Em fevereiro de 1980, a FSP noticia que a criminalidade havia dobrado 

com a greve branca e que 92 investigadores seriam transferidos de delegacia como 

punição. Havia um descontentamento geral por parte dos investigadores, pois o 

governador Paulo Maluf não concedeu aumento depois da greve branca. A 

reivindicação era por um aumento de 80% no salário, o mesmo dado aos delegados 

de polícia. 

A tática da greve branca já havia sido utilizada pelos delegados, para 

conseguir aumento de salário, nas eleições indiretas para governador de 1978, e um 

dos líderes do movimento foi o próprio delegado Maurício Henrique: 

 

Durante a sua greve branca, os delegados também só 
aceitavam prisões em flagrante ou em decorrência de mandado 
judicial, exigência que também contribuiu para duplicar o índice 
de criminalidade nos dois meses que durou o movimento. Na 
ocasião, Paulo Maluf fazia campanha para o Governo do 
Estado. Maurício Henrique e outros delegados, como Jorge 
Miguel e Wilson Richetti, procuraram o candidato Paulo Maluf e 
levaram a ele suas queixas e reivindicações. A reunião, a 
portas fechadas, durou uma hora. Paulo Maluf prometeu que, 
se assumisse o governo, daria o aumento de vencimentos aos 
delegados. Foi escolhido e, realmente, concedeu o aumento. 
(FSP, 12 fev. 1980, p.10) 

 

Quando Paulo Maluf assumiu o governo, Maurício Henrique, que era um 

simples delegado Seccional, tornou-se diretor do DEGRAN. Por ter ficado famoso 

com a greve branca dos delegados e o aumento de salário, Maurício gozava de 

grande prestígio dentro da Polícia. A greve branca de investigadores de 1979 e o 

remanejamento de investigadores e delegados receberam críticas dos jornais OESP 

e FSP, os quais identificaram que retirar investigadores da área central e transferir 

para municípios da Grande São Paulo era um indicativo de que a violência 

aumentaria. A Polícia Civil não acompanhou o crescimento populacional da Grande 

São Paulo, e os subúrbios e municípios periféricos eram territórios da Polícia Militar. 

                                                 
35

 Durante a greve Branca os investigadores haviam estabelecido que só ocorreriam prisões em 
flagrante e com ordem judicial (FSP, 12 fev. 1980). 
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Portanto, reforçar o quadro de investigadores nestas áreas representava uma 

ameaça à ordem já estabelecida naqueles territórios.  

A notícia do OESP sobre a exoneração de Mauricio Henrique cita boatos de 

que o delegado Pascoal Manteca teria recorrido a amigos de Brasília para impedir 

sua remoção, a pedido de Maurício, da delegacia que ocupava há nove anos. O 

nome dos amigos não é informado. No entanto, Erasmo Dias, que era o grande 

inimigo de Maurício Henrique, ocupava o cargo de deputado federal na época. O 

jornal informa, ainda, que o governador Paulo Maluf interveio pessoalmente no caso 

ao ordenar a volta de Pascoal Manteca para sua antiga delegacia. Maurício 

Henrique pediu demissão de suas atividades no DEGRAN depois deste 

acontecimento. Pascoal Manteca foi indiciado pelo conselho de ética da Associação 

dos Delegados por recorrer a altos cargos para impedir sua transferência.  

O novo diretor do DEGRAN nomeado pelo secretário de Segurança Octavio 

Gonzaga Junior é o delegado Rubens Liberatori, então delegado da Seccional Oeste 

da capital paulista. Liberatori, realizou grandes operações de rondão em 1968, 

quando assumiu o 3º DP na área central de São Paulo, a chamada “tomada da Boca 

do Lixo” descrita por Hiroito Joanides (1977, p.3). Politicamente, a demissão de 

Maurício representou uma mudança na atuação da Polícia Civil, pois estancou o 

processo de saída de forças da área central para a periferia e Grande São Paulo. 

No dia 15 de maio, Liberatori anuncia a nova cúpula do DEGRAN, e 

transfere o delegado Willian do Amaral da Seccional Centro para a Seccional da 

Zona Leste. O novo delegado escolhido para a Seccional Centro é José Wilson 

Richetti, um dos líderes da greve branca de delegados em 1978. Para explicar os 

efeitos que a mudança representou na cúpula da Polícia Civil, será traçada a 

trajetória de Richetti, relacionando-a com a conjuntura política presente no período 

do pós anistia. (FSP, 15 mai. 1980) 

 

 

José Wilson Richetti: Das RUDIs aos Rondões 

 

 

A carreira de Richetti como delegado de Polícia foi retratada pela Lei 

Estadual nº 7.076, de 1991. A lei, de autoria do deputado Afanásio Jazadji, busca 

resgatar fatos de seu percurso como delegado, tidos como memoráveis para 
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justificar a homenagem e a nominação do prédio da delegacia Seccional Centro, que 

passou a se chamar José Wilson Richetti. O passado dele é heroicizado de tal forma 

por Afanásio que sua passagem pela Seccional Centro é descrita como “luminosa 

trajetória” (SÃO PAULO, 1990). Mesmo com tais críticas, a Lei é um documento 

fundamental para a extração de dados biográficos sobre Richetti. As homenagens 

do Estado a cidadãos com a nominação de prédios públicos e ruas têm caráter 

cívico e visam fazer um julgamento moral sobre a vida e obra de um indivíduo. Para 

tal análise, tem-se como referência os apontamentos de Jacques Le Goff, quem 

questiona a história oficial e a memória construída pelo Estado em torno de grandes 

homens no fomento de uma memória coletiva nacional. (LE GOFF, 2003, p.531) 

Richetti nasceu na cidade de São Paulo, aparentemente vindo de uma 

família de classe média alta, já que estudou nos colégios Bandeirantes e Dante 

Alighieri. Formou-se em Direito na Universidade de São Paulo em 1954. Assumiu o 

cargo de delegado de Polícia em 1956, iniciando a carreira nas cidades de Sorocaba 

e São Vicente. Segundo Afanásio, sua “eficiente atuação” (SÃO PAULO, 1990) 

nestas cidades o teria levado para o DOPS e, em seguida, para o Departamento de 

Investigações Criminais. Afanásio não especificou as datas em que ocorreram tais 

transferências, mas, ao analisar o jornal OESP, é possível perceber que Richetti 

atuou no 3º Distrito, na área da Boca do Lixo, no início dos anos setenta, antes de 

seguir para o Departamento de Investigações Criminais. Lá, recebe a incumbência 

de prender Fininho, um investigador que fazia parte do chamado Esquadrão da 

Morte, do qual pertencia o delegado Sergio Paranhos Fleury. Fininho havia 

assassinado o traficante - e também barbeiro dos funcionários do DEIC - Maurício 

Franco, conhecido como Saponga. O então delegado titular do 3º Distrito Rubens 

Liberatori deu a missão a Richetti de prender Fininho, embora tenha declarado ao 

OESP de que não entendia tanto sensacionalismo em cima do caso: “Qual o mal em 

matar um traficante?” (OESP, 06 mar. 1970, p.12). Apesar de Fininho ser visto com 

frequência na área da Boca do Luxo, a polícia não o prendia mesmo com a ordem 

de prisão da Justiça, o que causava a indignação da cobertura do OESP. 

Em 12 de março de 1970, Richetti declarou ao OESP que ele e seu braço 

direito, o investigador Firmino Abate, foram ameaçados de morte por membros do 

Esquadrão da Morte (OESP, 12 mar. 1970, p.12). No mês de março, Richetti esteve 

exposto na mídia por conta do caso Fininho, pois tornou-se a principal esperança na 

condenação de um membro do temido grupo criminoso. A inoperância de Richetti, 
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devido à declarada má vontade de seus superiores no caso, provocou a 

transferência dele para a cidade de São Caetano pouco tempo depois da ordem de 

prisão: 

 

Wilson Richetti, o delegado que atuou no caso Fininho. Ele na 
ocasião era do 3º Distrito. Depois foi deslocado para o 6º. 
Agora está em São Caetano, o que mais irritava o delegado 
Richetti era quando diziam que ele estava apenas querendo 
aparecer no caso, como insinuou uma vez um radialista. Wilson 
Richetti respondeu: Esse rapaz disse isso, mas foi por outro 
motivo: eu acabei com um casa de lenocínio na rua Barata 
Ribeiro, 104, onde reside uma tal de Lourdinha, da qual ele era 
protetor. (OESP, 17 mai. 1970, p.29) 

  

Percebe-se que Richetti tinha o costume de perseguir a prostituição e a 

imprensa no início dos anos setenta. O caso de Fininho, aparentemente, fez mal a 

sua carreira, pois atuou no 6º Distrito do Cambuci e na delegacia de São Caetano 

em menos de dois meses. Não existem registros na lei e nos jornais do tempo em 

que Richetti esteve em São Caetano, mas rapidamente voltou para São Paulo, 

agora não mais em um distrito, mas no Departamento de Investigações Criminais 

(DI). Neste departamento chefiou a Delegacia de Roubos, em um momento em que 

o número de assaltos não parou de crescer.  

Também no DI, sem data estabelecida por Afanásio, Richetti chefiou as 

Rondas Unificadas do Departamento de Investigações Criminais (RUDIS). Hiroito 

identificou as RUDIS como uma das operações policiais que se estabeleceram 

diariamente na área da Boca do Lixo. Afanásio as definiu como “temidas pelos 

bandidos e respeitadas pelas pessoas de bem” (SÃO PAULO, 30 abr. 1991). Com a 

descrição de Afanásio, pode-se estabelecer que o policiamento de rondões da 

Polícia Civil era muito bem visto pelo deputado, que fez questão de ressaltar essa 

experiência da carreira de Richetti. 

Em 1973, em uma reportagem especial da revista Veja intitulada Assalto! 

Assalto! Assalto!, Richetti declara que o Esquadrão da Morte havia tornado-se o 

trabalho mais difícil para a polícia. Segundo ele, o medo dos delinquentes de morrer 

nas mãos da polícia, leia-se do Esquadrão, fez com que muitos resistissem até a 

morte no momento da prisão. Pode-se notar que Richetti não havia esquecido o 

Esquadrão da Morte, e tentava ligar o aumento do número de assaltos com a 

atuação do grupo de policiais criminosos. Com a entrada de Erasmo Dias na 
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Secretaria de Segurança Pública, em 1974, Richetti deixa o DI e assume a menos 

evidente Delegacia Seccional de Guarulhos, na Grande São Paulo. 

No final de 1978, Richetti volta a ser destaque na Folha de S. Paulo por 

realizar um grampo telefônico ilegal no então secretário de Segurança Pública 

Erasmo Dias. Naquela ocasião, provou as ligações entre o bicheiro e explorador de 

lenocínio Alfredo Parisi e Erasmo Dias, e trouxe a público denúncias que Dias havia 

recebido ajuda do bicheiro na campanha para deputado federal. Em uma 

reportagem do OESP do dia 30 de novembro de 1978, aparece em uma foto com 

um cinzeiro da campanha de Erasmo apreendido na construtora Parisi, de 

propriedade do bicheiro. O grampo telefônico foi uma tentativa de abalar o prestigio 

da equipe de Erasmo, aproveitando-se de sua saída para Brasília que ocorreria no 

mês seguinte. Politicamente, a quebra de hierarquia representava uma ascensão da 

Polícia Civil sobre Erasmo, que era de carreira militar, e ocorreu dentro da 

perspectiva de mudança de governador. (OESP, 30 nov. 1978) 

No dia 9 de janeiro de 1979, reportagem da FSP cita Richetti como 

coordenador do movimento de reivindicação por aumento salarial dos delegados de 

Polícia do Estado de São Paulo e, ainda, noticia uma reunião com o então 

governador Paulo Egydio (FSP, 9 jan. 1979, p.15). Ao ter seus pedidos recusados 

por Egydio, atua como um dos líderes da greve branca de delegados e negocia o 

aumento com Paulo Maluf, governador recém-eleito, em 1978, pela Assembleia 

Legislativa. Quando seu amigo Maurício Henrique assume o cargo de diretor do 

DEGRAN em 1979, Richetti permanece à frente da Delegacia Seccional de 

Guarulhos, segundo maior município da Grande São Paulo. 

Richetti pertencia ao mesmo grupo dos delegados William do Amaral, 

Maurício Henrique e Paulo Bonchristiano, chamados de linha dura da Polícia Civil 

pelo OESP (OESP, 12 abr. 1980, p.12). Todos tinham em comum a atuação no 

DEOPS-SP e a oposição ao poderoso ex-secretário de Segurança Erasmo Dias. A 

saída de Willian do Amaral não representou grandes mudanças, já que a Seccional 

manteve-se no grupo linha dura, mas configurou um golpe ao prestígio do grupo que 

vivia seu apogeu no início do governo Maluf.  

A FSP anuncia Richetti na Seccional Centro em 15 de maio de 1980. Em 

sua posse no dia 22 de maio repetem-se os nomes envolvidos no caso do 

Esquadrão da Morte em 1970. Rubens Liberatori, que era o delegado titular do 3º 

Distrito em 1970, agora assume como diretor do DEGRAN e traz Richetti de volta 
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para a Boca do Lixo como delegado da Seccional Centro. E Firmino Abate, 

investigador braço direito de Richetti na época do Esquadrão da Morte, retorna à 

Boca junto com seu chefe. Não existem documentos que expliquem os motivos 

pelos quais Liberatori escolheu Richetti para a Seccional, mas o retorno de Richetti à 

Boca pode ser compreendido como uma volta por cima de um delegado ameaçado 

pelo Esquadrão e desmoralizado por não prender Fininho (FSP, 15 mai. 1980). 

Dois dias depois de sua posse, em 22 de maio, é anunciada a Operação 

Cidade, a primeira grande operação de rondão com o objetivo de limpar a cidade 

anunciada por Richetti, composta por 20 delegados e 100 investigadores que 

atuavam 24 horas por dia. Reportagem da FSP sobre a operação não menciona 

prostitutas, travestis e garotos de programa, mas “assaltantes, traficantes de drogas 

e outros bandidos marginais que frequentam o centro” (FSP, 23 mai. 1980, p.9). Tal 

operação durou somente um dia e teve o resultado anunciado pela FSP: 172 

pessoas presas, segundo o delegado Richetti “homossexuais, prostitutas, travestis e 

um indivíduo com posse ilegal de arma” (FSP, 27 mai. 1980, p.11). A divergência 

entre o objetivo e o resultado da operação demonstra que o ato de prender 

criminosos transformava-se em combate ao trottoir. 

O OESP se mantém silencioso sobre a operação até o dia 25 de maio, 

quando Renato Lombardi escreve o artigo “Defendida a presença da Polícia nas 

ruas”, o qual traz diversos relatos de investigadores não identificados que elogiaram 

a política de rondões de Richetti. Um deles, chamado de experiente investigador, 

chegou a declarar que “se a Polícia quiser, acaba com a criminalidade, basta ter 

recursos”. O foco principal do artigo é defender os recursos necessários para que a 

operação continue. Para isso, levantou dados sobre os domínios de Richetti na 

Seccional Centro: 

 

Mas a ronda-centro que, segundo o delegado-chefe do Degran, 
Rubens Liberatori, o seccional Centro, Wilson Richetti, e o 
secretário da Segurança, Octávio Gonzaga Junior, foi 
excelente, não terá continuidade. Planejada para ser 
ininterrupta, poderá ser montada e executada apenas a cada 
30 dias, “por falta de policiais”. Nos oito distritos da Seccional 
Centro [...] estão lotados 221 investigadores. Deste número, 
141 trabalham nos plantões, 48 atuam nas subchefias e para 
executar ordens de serviço. Em média, 16 entram em férias por 
mês, sobram 16 para as rondas, dois para cada distrito. 
(OESP, 25 mai. 1980) 
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Um traço marcante da cobertura do OESP nas operações de rondão é a 

pouca atenção dada ao tema. A exclusividade do assunto cabe às reportagens de 

Renato Lombardi, quem ressalta somente os pontos positivos das operações, com a 

redução do número de assaltos, e atenta para a falta de investigadores. Mesmo sem 

ter as declarações oficias de que altos cargos da Secretaria de Segurança 

aprovavam a política de rondões, colocou o adjetivo excelente para descrever a 

situação.  

O artigo de Lombardi mostra que Richetti enfrentava problemas com a falta 

de funcionários para planos pretenciosos de “limpar” o centro da cidade. O jornalista 

aponta o problema e já trata de sugerir uma velha e conhecida solução: “Por que 

não unir toda a polícia e continuar?” (OESP, 25 mai. 1980.). Novamente Lombardi 

recomenda o plano de união das Polícias Civil e Militar citado pela cobertura de 

OESP, a qual ajudou a formar o Plano de Combate aos Travestis, em abril de 1980. 

Os rondões são assunto de capa de FSP, em 27 de maio, com o título 

“Delegado declara guerra aos marginais do centro” e duas grandes fotos: uma de 

Richetti com revólver na mão e outra de um banheiro destruído do Hotel do 

Carlinhos, na rua Aurora, região central da capital paulista. A destruição do hotel 

ocorreu em 22 de maio, dia da posse de Richetti na Delegacia Seccional.  Segundo 

a reportagem, o diretor do DEGRAN Rubens Liberatori reuniu a imprensa em 23 de 

maio para anunciar que as operações de rondão de Richetti havia sido um teste, e 

que estavam suspensas. 

Como o anúncio da suspensão da operação ocorreu em 23 de maio, pode-

se perceber que Liberatori apoiou o teste da Operação Cidade, que aconteceu um 

dia antes, dia da posse de Richetti. Sem o apoio de Liberatori, Richetti muda o nome 

da operação de Cidade para Limpeza. A Operação Limpeza ocorreu entre os dias 24 

e 25, um final de semana, e resultou na detenção para averiguações de 700 

pessoas e no indiciamento por vadiagem de outras cinco. “Nós vamos continuar 

botando para quebrar”, anunciou Richetti, chamava a operação Limpeza de “arroz 

com feijão cada distrito fazendo a sua parte” (FSP, 27 mai. 1980). 

No mesmo dia em que Richetti se explicava sobre a Operação Limpeza já 

anunciava a Operação Rondão, a terceira apresentada com os mesmos objetivos. 

Isto é, havia uma troca de denominações para validar as operações de policiamento 

ostensivo. Enquanto a de caráter oficial recebeu o nome de Cidade, as criadas pela 

Delegacia Seccional tinham títulos mais explícitos, como Limpeza e Rondão. A 
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atitude do delegado Richetti de persistir é um reflexo do alto grau de independência 

da Polícia Civil perante a sociedade e seus superiores, característica observada por 

Teresa Caldeira (2000) e Guaracy Mingardi (1992). 

Ao ser questionado sobre o Hotel do Carlinhos, Richetti declarou: 

 

Vou provar que o dono do hotel é bandido, vou processá-lo por 
corrupção de menores. Aquele hotel é um cortiço, um antro de 
homossexuais, eu tenho comigo um abaixo-assinado de mais 
de 400 vizinhos pedindo providências. (FSP, 27 mai. 1980) 

 

Richetti mostrava o abaixo-assinado com o apoio de moradores da área para 

realizar as operações e rebatia a acusação de violência e destruição do hotel com 

acusações ao dono. Evidencia-se, aqui, o apoio de movimentos de moradores que 

pediam a saída de prostitutas e homossexuais da área central da cidade pela via 

dos rondões de Richetti. A justificativa apresentada pelo delegado mostra os 

objetivos de atacar hotéis frequentados por homossexuais.  

Em 29 de maio, o diretor do DEGRAN muda de opinião e anuncia à FSP que 

as rondas policiais serão estendidas a toda a cidade no prazo de uma semana. 

Liberatori declara estar satisfeito com os resultados e afirma sua necessidade. “É 

preciso limpar a cidade dos assaltantes, traficantes de drogas, prostitutas, travestis, 

homossexuais e desocupados” (FSP, 23 mai. 1980). O tema da falta de policiais 

para a realização das rondas também foi tratada no anúncio, com o deslocamento 

de 200 investigadores e 50 viaturas do interior do Estado. E, finalmente, em 31 de 

maio, a FSP publica uma nota oficial da Secretaria de Segurança Pública sobre as 

operações de rondão do delegado Richetti: 

 

O Delegado de Polícia José Wilson Richetti é o comandante e 
chefe de uma guerra sem quartel em toda a área central da 
cidade, não esperando a queixa que o cidadão possa 
apresentar, mas indo nos locais suspeitos ou sabidamente 
condenáveis, para conduzir, a qualquer um dos oito distritos 
policiais que integram a Seccional Centro, o explorador de 
lenocínio, o rufião, o travesti, o traficante de tóxicos, o 
assaltante, o “trombada” ou a prostituta que acintosamente 
realiza o seu comércio nas vias públicas. (FSP, 31 mai. 1980, 
p.12) 

 

O mesmo argumento de não deixar o crime acontecer que Hiroito relatou 

nos anos cinquenta ainda era vigente nos anos oitenta. A nota tem o caráter de 
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legitimar a autoridade do delegado de polícia perante a população, e informar que os 

rondões são uma política de segurança oficial do Estado. Richetti é descrito pelos 

seus superiores, que aprovaram a nota para ser publicada, como comandante e 

chefe de uma guerra sem quartel. A mesma nota informa que as rondas são 

realizadas 24 horas por dia e que já estão em operação nas Seccionais Centro, Sul 

e Oeste.  

A FSP aproveitou o espaço da nota oficial da Secretaria de Segurança 

Pública para informar que a política de rondões se estendeu também para a cidade 

de São Bernardo do Campo, na região da Grande São Paulo, onde a Operação 

Limpeza, realizada em conjunto com diversos distritos, resultou na prisão de 30 

pessoas, no dia 30 de maio. O caráter oficial da política de rondões acirrou o clima 

de medo sobre o trottoir, já que o combate à prostituição por meio de policiamento 

ostensivo era certo e não tinha data para acabar. 

 

 

Resistência aos Rondões 

 

 

Uma semana depois da nota oficial da Secretaria, a capa da FSP do dia 6 de 

junho noticia a organização de uma manifestação de prostitutas e travestis contra os 

rondões do delegado Richetti, que aconteceria no dia seguinte, na praça Júlio de 

Mesquita, às 10 horas da manhã. Segundo a reportagem, estava prevista a queima 

de um boneco de três metros de altura representando o delegado Richetti. Esse tipo 

de manifestação política é muito comum nas comemorações religiosas da semana 

santa, quando no sábado de aleluia bonecos representado políticos são linchados 

pela população, a chamada malhação de Judas. 

Havia um clima de apreensão e medo dos manifestantes, temendo uma 

retaliação da polícia, pois, segundo a reportagem, Richetti teria declarado que 

prenderia todos os manifestantes. No entanto, depois de uma reunião com Rubens 

Liberatori, declarou à FSP:  

 

Vou fazer de conta que não é comigo. Bem vou ficar na cidade. 
Vou considerar isso uma brincadeira. Estou limpando a cidade 
com as prisões de prostitutas e travestis e vou continuar 
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fazendo isso. Que protestem e me queimem em praça pública. 
Não vai adiantar nada. (FSP, 06 jun. 1980, p.8) 

  

O planejamento consistia no acompanhamento da Polícia Militar em pontos 

estratégicos da praça Júlio de Mesquita, enquanto a Polícia Civil acompanharia de 

longe. No dia seguinte à manifestação, a FSP não publicou notícias sobre o 

protesto. Não foram encontrados documentos em outras fontes da imprensa, como 

OESP ou Lampião da Esquina, que comprovem que a manifestação aconteceu. 

Mesmo que a manifestação não tenha ocorrido, seu anúncio é um indício de que 

prostitutas começavam a se mobilizar novamente e que, agora, buscavam o apoio 

de travestis.  

No dia 09 de junho, uma equipe liderada pela atriz e representante da Frente 

da Mulher Feminista Ruth Escobar, por três deputados estaduais, Eduardo Suplicy, 

Irma Passoni e Fernando Morais, e pelo deputado federal Audálio Dantas, visita a 

carceragem do 3° Distrito, na rua Aurora. O 3º Distrito localizava-se no prédio da 

Delegacia Seccional Centro, onde Richetti contralava todas as delegacias da área 

central de São Paulo. O motivo da visita era uma denúncia, colhida pela Frente da 

Mulher Feminista, de que 40 mulheres estavam presas sob condições precárias. 

Proibida de entrar por ordem de Richetti, a equipe pediu apoio ao seu superior, o 

delegado Rubens Liberatori, que manteve a posição anterior. Richetti alegou que a 

visita causaria um grande alvoroço na carceragem.  

Ruth Escobar declarou à FSP que Liberatori proibiu a entrada e sugeriu a ela 

que “levasse os reclamantes à Corregedoria Geral de Justiça, para que peçam 

providências contras as alegadas arbitrariedades” (FSP, 09 jun. 1980). O jornal 

denunciou que, segundo testemunhas, enquanto os policiais distraíam a equipe de 

deputados, cerca de 30 mulheres eram soltas da carceragem em fila. A recusa da 

visita mostrou a força de Richetti perante as autoridades do poder legislativo e a 

reafirmação do apoio do Rubens Liberatori à política de rondões. 

A visita repentina à carceragem representou uma grande operação, mas não 

da Polícia, e sim de deputados e de movimentos sociais que uniram forças na 

tentativa de dar um flagrante em Richetti. Edward Macrae (1990) descreve que a 

violência repressiva do Estado sobre os que frequentavam a área central da cidade 

foi o elemento aglutinador dos movimentos sociais. Em 1980, os movimentos negro, 

feminista e homossexual já estavam formados e passavam por rachas e divisões 
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internas. Mas a campanha contra a violência policial era um ponto comum entre 

todos eles, e serviu até para reatar laços de grupos que haviam acabado de se 

fragmentar, como o SOMOS, que se desmembrou em Ação Homossexualista e 

GALF36 na mesma época das operações do delegado Richetti.  

A FSP dedicou atenção especial ao caso ao publicar meia página sobre o 

episódio, em reportagem não assinada e com fotos de Ruth Escobar ao lado dos 

deputados no 3º Distrito. No mesmo 10 de junho, o OESP também noticia a visita, 

mas com o título “Delegado vai processar atriz”. A curta matéria tinha pouco 

destaque, em uma página repleta de classificados, sem fotos e na última parte do 

caderno Cidades. A abordagem do jornal enfatizou a intenção de Richetti processar 

Ruth Escobar, para que ela comprovasse as acusações feitas contra ele. Até aquele 

momento, a última vez que OESP havia noticiado a repressão ao trottoir havia sido 

na operação Luxo II, em abril, há quase dois meses. As diferentes formas da 

cobertura da visita à carceragem do 3º Distrito indicam as posições políticas que 

cada jornal tomara ao longo daquele mês, com o apoio ou o repúdio às prisões 

arbitrárias.  

O caso que mais chama atenção na cobertura dos dois jornais é o da 

prostituta Idália Cristina Ferreira, que pulou do segundo andar da Delegacia 

Seccional Centro. Richetti deu declarações aos dois jornais sobre o fato: 

Para a FSP, disse: 

 

Quanto a Idália Cristina Ferreira, de 22 anos, que saltou do 2º 
andar do prédio da Seccional de Polícia da Zona Centro, 
quarta-feira da semana passada, o delegado Wilson Richetti 
disse: “O inquérito está ai, para todo mundo ver. A moça pulou 
porque quis pular. Duas testemunhas amigas dela, dizem isso. 
Nenhuma delas falou em espancamento ou ameaça”. (FSP, 10 
jun. 1980, p.13) 

 

 

E no OESP: 

 

Richetti desmentiu que tivesse agredido um grupo de 
prostitutas nos xadrezes da seccional centro, o que teria 
provocado a tentativa de fuga de uma delas, Idália Cristina 
Ferreira, a Paraguaia, que caiu do 2º andar e sofreu graves 
ferimentos. “Esta mulher já foi detida, desde que assumi a 
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 Grupo de Ação Lésbico Feminista. 
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seccional, mais de 30 vezes e disse a duas amigas que não 
ficaria presa.” (OESP, 10 jun. 1980, p.10) 

 

Na declaração para OESP, Richetti demonstra maior desprendimento ao 

declarar à imprensa que já havia prendido uma prostituta mais de trinta vezes em 

menos de dois meses no cargo. Já na FSP, sua postura era defensiva, buscando 

provar que não havia espancando a moça. Depois do Hotel do Carlinhos a queda de 

Idália foi o segundo caso polêmico que o delegado explicou ao jornal. Idália fraturou 

a bacia e ficou internada na Santa Casa de Misericórdia, e não pôde dar entrevistas 

sobre o incidente.  

Depois da recusa da visita ao 3º Distrito, no mesmo dia à tarde, houve uma 

reunião no Teatro Ruth Escobar, onde foram colhidos depoimentos de violência 

sofridos por prostitutas. Uma cópia do documento que reúne os depoimentos 

permaneceu nos arquivos pessoais do jurista Hélio Bicudo, na época procurador do 

Ministério Público Estadual. Foram colhidos ao todo sete depoimentos. Edward 

Macrae (1990) ressalta que as prostitutas foram o foco principal da reunião, e que 

deputados procuravam esquivar-se de debater a perseguição a homossexuais. 

Segundo o autor, o movimento feminista buscava aproximar-se das prostitutas 

desde a manifestação independente de prostitutas realizada contra o delegado 

Willian do Amaral, em dezembro de 1979. No início do ano de 1980, ocorreu um 

encontro de diversos movimentos feministas na cidade de Valinhos, e lá foi decidido 

que seria formada uma comissão encarregada da condição da prostituta.  

O advogado José Gregori Junior, então presidente da Comissão de Justiça e 

Paz da Arquidiocese de São Paulo, colheu os depoimentos das mulheres vítimas de 

violência. Nem todas as sete mulheres que prestaram depoimento declararam ser 

prostitutas. Ao todo foram descritos seis relatos de espancamento, dois de aborto 

decorrente de espancamentos, um de extorsão policial, dois de falta de água e 

comida, e um relato de tortura, por manter nove mulheres presas dentro de uma 

viatura por mais de duas horas. A capa do documento ressalta que os sete casos 

colhidos foram considerados os mais graves, tendo em vista a perspectiva das 

graves violações aos direitos humanos. 

Cinco dos sete casos de violência aconteceram durante a Operação 

Limpeza, realizada em 30 de maio, mesmo dia em que a Secretaria de Segurança 

ratificou as operações de Richetti por meio de nota à imprensa. Somente uma das 
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sete mulheres se identificou como Marli. As outras citaram apenas as iniciais de 

seus nomes e a idade. O primeiro caso exposto no documento é o de Marli, de 38 

anos, detida quando saía do restaurante Galo de Ouro com duas amigas, na praça 

Julio de Mesquita, e levada ao 3º Distrito: 

 

Tendo lá solicitado chamar meu advogado, estando algemada, 
um senhor, “Dr. Paulo”, disse “Puta não tem advogado. Tem é 
cana”. O Dr. Paulo deu-lhe um forte soco em sua boca, 
quebrando-lhe o dente. E transmitiu ao Dr. Tadeu a ordem de 
“flagrante nela”. Por outro lado, outro policial, “Carioca”, pegou 
da sua bolsa Cr$ 2.400,00 e tomou-lhe o relógio no valor 
aproximado de Cr$ 9.000,00, não mais lhe devolvendo, 
dizendo-lhe que “vagabunda é folgada”. Na frente dos Drs. 
Paulo e Tadeu, “Carioca” lhe desferiu diversos pontapés no 
rosto e no pé, machucando-lhe tanto que precisou ser levada 
ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia.  (SUPLICY, 
1980, p.3) 

 

Somente Marli declarou que teve seu dinheiro e relógio extorquidos pela 

polícia e deu nomes de delegados e investigadores. Outras duas mulheres, 

identificadas como I.S. de 24 anos e E.S. de 37ª anos, relataram que estavam junto 

com Marli no momento dos espancamentos. Única a se identificar e a fazer 

denúncias que extrapolam a violência física, Marli tornou-se o eixo central da 

estratégia de resistência institucional às rondas com testemunhas a seu favor. 

Colhidos os depoimentos, os deputados e Ruth Escobar traçam como 

estratégia o envio das denúncias a diversos órgãos. Primeiramente, a Rubens 

Liberatori, o superior de Richetti. Em seguida, à Corregedoria da Polícia Civil, ao 

Ministério Público e ao Conselho Parlamentar de Direitos da Pessoa Humana da 

ALESP. A OAB-SP une-se ao grupo de Ruth Escobar e também redige uma carta de 

repúdio à violência policial. A advogada Zulaie Cobra Ribeiro recebeu a incumbência 

de redigir o documento e também colheu casos de prostitutas agredidas que 

procuraram atendimento na OAB-SP (FSP, 13 jun. 1980). Ao buscar tais 

documentos no arquivo da OAB-SP para análise utilização nesta pesquisa, obteve-

se a resposta de que a OAB-SP não mantinha documentos por mais de cinco anos. 

Uma das estratégias do grupo de defesa das prostitutas foi por meio do 

deputado Eduardo Suplicy, que enviou os sete casos de violência ao Conselho 

Parlamentar de Direitos da Pessoa Humana da ALESP. Com as denúncias, Richetti 

e o secretário de Segurança Pública Octavio Gonzaga Junior são convidados a 
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prestar esclarecimentos aos deputados. Com o convite, a ALESP torna-se espaço 

de debates sobre a violência policial e de disputa na relação de repressão e 

resistência que se abateu sobre o trottoir. 

 

 

O Conselho Parlamentar de Direitos da Pessoa Humana 

 

 

O Conselho Parlamentar de Direitos da Pessoa Humana (CPDDPH) da 

ALESP foi instituído em outubro de 1978, e tinha como finalidade zelar pela 

manutenção dos direitos humanos, com especial atenção a declarações 

internacionais, como a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Conselho estava subordinado 

diretamente ao presidente da Assembleia Legislativa e era formado pelo presidente 

e vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e por mais cinco deputados 

de cada partido da casa (SÃO PAULO, 04 out. 1978). 

Este tipo de Conselho instituiu-se em nível federal em 1968 com a 

denominação de CDDPH37, e era subordinado ao Ministério da Justiça. Tratava-se 

de uma forma do governo autoritário mascarar as graves violações realizadas contra 

os presos políticos, com a imagem de que criava instrumentos para aplicar a 

legislação internacional de direitos humanos. Controlado por um ministério ligado ao 

poder executivo, não estava autorizado a atuar em casos referentes à Justiça Militar, 

pela qual os presos políticos eram processados.  

A ineficácia do Conselho no período da ditadura civil-militar foi reconhecida 

oficialmente pelo governo brasileiro durante o governo Dilma Rousseff (2011-

atualidade). No site da Secretaria Nacional de Direitos Humanos (BRASIL, s/d), 

diretamente ligada à Presidência da República, foi divulgada uma nota explicativa 

sobre a atuação dos Conselhos naquele período: 

 

O regime militar parece ter mantido o Conselho aberto apenas 
para salvar a face diante dos reiterados do Estado de Direitos, 
apesar das liberdades fundamentais não estarem garantidas e 
haver violação sistemática de direitos humanos. Houve 
interdição do judiciário para conhecer e julgar as punições 
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impostas pelos Atos Institucionais da ditadura, o habeas corpus 
fora praticamente abolido. Detenções clandestinas e 
sequestros seguidos de prisão eram comuns: advogados 
também eram sequestrados para revelar o paradeiro de seus 
clientes. Os presos, submetidos a encapuçamento, eram 
mantidos incomunicáveis por largos períodos. Os seqüestros 
de advogados eram freqüentes. A censura havia sido imposta à 
mídia. Durante esse período alguns membros por vezes 
reclamavam aos Presidentes do CDDPH, ministro da Justiça, a 
efetiva atuação do Conselho e sempre encaminhavam as 
denúncias nas reuniões, sem que nenhuma resposta fosse 
dada a essas petições ou apuração fosse feita. 

 

O reconhecimento da ineficácia dos conselhos foi um dos argumentos 

oficiais utilizados para a criação da Comissão Nacional da Verdade (2011) e demais 

políticas ligadas à justiça de transição. O mais famoso caso tratado pelo Conselho 

foi o do estudante Stuart Angel, militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro 

desaparecido em 1971, cujo caso foi julgado em 1977. Houve uma comoção 

nacional com a situação de sua mãe, a estilista Zuzu Angel, e o presidente da OAB 

Raymundo Faoro foi o advogado no caso. O Conselho não convocou os órgãos 

militares a dar explicações sobre Stuart e o processo foi arquivado, gerando grande 

indignação sobre a situação dos desaparecidos políticos no país (LUIZ, 2010, p.20).  

A atriz e diretora de teatro Ruth Escobar dirigiu, em 1980, a peça Aqui Há 

Ordem e Progresso, com atuação de detentos da Penitenciária do Estado. Na peça, 

um dos personagens é o Conselho Ornamental de Defesa da Pessoa Humana38. A 

denominação de ornamental descreve de maneira irônica a atuação do órgão, 

porém reflete a demanda social por direitos humanos no período do pós- anistia 

(FERNANDES, 1985, p.157-163). Diante de os fatos expostos, ressalta-se que na 

análise de fontes dos debates da Assembleia e da atuação dos Conselhos, toma-se 

a deslegitimação do órgão e a não apuração de denúncias como práticas comuns 

nas estruturas jurídicas brasileiras.  

No dia 29 de maio de 1980, o CPDDPH encaminhou um ofício ao presidente 

da Assembleia solicitando que Richetti e o secretário de Segurança Pública viessem 

depor ao Conselho sobre a onda de violência policial que se abateu sobre a cidade. 

O ofício tinha como origem o gabinete do deputado Eduardo Suplicy, e necessitava 

da aprovação do presidente e previa que cidadãos também fossem convocados para 

depor (DOSP, 10 jul. 1980, p.135).   
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 Proibida de ser encenada, a peça teve que ser autorizada pelo secretario da Justiça. 
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Somente no dia 12 de junho de 1980 os deputados Fernando Morais e 

Eduardo Suplicy vieram na plenária exigir que a sessão do depoimento de Richetti 

fosse autorizada pelo presidente. O pretexto inicial do discurso de Fernando Morais 

fora a prisão do sociólogo Vinícius Caldeira Brandt, na época diretor do CEBRAP39, 

em um dos rondões do delegado Richetti.  Brant havia sido preso na sexta-feira, dia 

6 de junho, e somente encontrado na segunda-feira, 9 de junho de 1980, ou seja, 

passou três dias dado como desaparecido pela família. Brant gozava da situação de 

anistiado, mas em sua ficha policial constava a condenação por “subversão”, crime 

contra a Lei de Segurança Nacional cometidos em 1964.  Como anistiado, não 

poderia ser mantido preso pelo pretexto de estar condenado à prisão. Fato que 

levou o Comitê Brasileiro de Anistia a analisar o caso e a questionar a situação dos 

anistiados perante a polícia brasileira (FSP, 11 jun. 1980). 

Brant declarou à FSP que pediu para ser levado ao DEOPS-SP, onde 

haveria uma ficha que comprovaria seu cargo de diretor do CEBRAP. Entretanto, os 

carcereiros não acreditaram em sua versão e o mantiveram preso até que os 

deputados Eduardo Suplicy, Fernando Morais, Geraldo Siqueira e Irma Passoni 

viessem libertá-lo na segunda feira.  

Abaixo da reportagem sobre a prisão de Brant, a FSP publicou uma matéria 

intitulada “Testemunha nega depoimento”. Este episódio tornou-se marcante na 

cobertura do jornal, que procurou as testemunhas que declararam à polícia que a 

prostituta Natália Silva Gama não sofreu maus tratos no 3° Distrito Policial. Uma das 

testemunhas, Telma Laudicéia Quintino Rabelo, comentou o seu depoimento à 

polícia: “Eles me apresentaram uma folha dobrada e disseram: Assina que você sai. 

Se não assinar, vai ficar no mofo por uns quinze dias, pensei que fosse um 

testemunho sobre o caso da Natália” (FSP, 11 jun. 1980). 

Esta reportagem mostra a sondagem que a FSP realizou nos documentos 

divulgados pela polícia e evidencia a vulnerabilidade das prostitutas em relação às 

forças policiais. A folha dobrada que Telma assinou, provavelmente, era um Termo 

de Declarações, documento produzido aos montes pelas delegacias e utilizado 

como preliminar para a prisão em flagrante por vadiagem (FONSECA, 1977). Os 

termos eram datilografados por escrivães de polícia e supervisionados por 

delegados e, em seguida, assinados pelo depoente. Continham todos os dados 
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 Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. 
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pessoais e profissionais do cidadão, além de informações relevantes para a 

formulação de um inquérito policial, selecionadas a critério da equipe da delegacia.  

Ao denunciar à FSP a armação na qual foi colocada pela equipe da 

Seccional Centro, Telma alegou ter ficado mal falada em sua rua por ter ajudado a 

polícia. Evidenciava-se que documentos produzidos pela Seccional Centro atendiam 

aos interesses da polícia, e que poderiam ser utilizados legalmente para desmontar 

qualquer tipo de denúncia envolvendo violência policial.  

Na mesma semana da prisão de Brandt e dos discursos de Fernando 

Morais, movimentos sociais uniram-se para realizar um ato público contra a violência 

policial no dia 13 de junho, na frente do Teatro Municipal (MACRAE, 1990). Uma 

carta aberta à população, formulada por 13 entidades ligadas aos movimentos 

negro, estudantil, feminista e homossexual, foi distribuída no dia da manifestação e 

encontra-se no arquivo geral do DEOPS-SP40. A carta pedia a destituição de Richetti 

no comando da Delegacia Seccional Centro e a abertura de uma sindicância para 

apurar os responsáveis pelas arbitrariedades cometidas. Argumentava-se a 

ineficácia das rondas com o dado estatístico de que somente 0,8% dos detidos eram 

indiciados criminalmente. Neste documento, são citados dois homicídios que teriam 

sido praticados em decorrência das rondas policiais: a do operário Olivaldo de 

Oliveira e Maria Marciana da Silva. Ambos teriam sido capturados pela polícia no 

centro e depois assassinados. Tais casos de homicídio não foram noticiados até 

então pelos jornais FSP e OESP.  

A manifestação ganhou destaque na capa dos jornais FSP e Lampião da 

Esquina. Sob o ponto do MHB, a manifestação ajudou a aproximar correntes 

divergentes do antigo grupo Somos. Por mais que apoiassem a causa da 

manifestação, os deputados membros do CPDPPH não compareceram as 

escadarias do teatro. Nem mesmo a atriz Ruth Escobar, que cedeu diversas vezes 

seu teatro para debates sobre a violência policial a prostitutas, compareceu. A única 

personalidade presente foi o pintor Darcy Penteado. Para Macrae (1990, p.383), as 

ausências na manifestação sugerem que deputados e personalidades procuravam 

esquivar-se do apoio direto às demandas do movimento homossexual.  

                                                 
40

  Durante o período de 1979 a 1982 foram apreendidos 14 documentos do MHB por aquele 
departamento policial. Para Santana (2007, p.40), o DEOPS-SP compreendia os movimentos contra 
a violência policial como uma tentativa de desmoralização das autoridades constituídas, classificando 
os envolvidos com estas ações como subversivos. 
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A manifestação seguiu em passeata até o Largo do Arouche, acompanhada 

de carros de polícia. Quando passou pelo Edifício Século XX, na praça Júlio de 

Mesquita, diversas prostitutas foram à janela dar apoio, mas poucas tiveram 

coragem de juntar-se aos manifestantes. Um dos gritos de protesto41 era “Amor, 

feijão, abaixo camburão”, título deste trabalho por resumir as demandas pelo acesso 

ao espaço. Para Macrae (1990, p.383), logo após a manifestação, a repressão ao 

gueto homossexual diminuiu, porém posteriormente aumentou. O autor concluiu que 

o Estado reconheceu a demanda de movimentos sociais, tornando-se mais flexível 

as suas demandas, mas que o controle das forças policiais “escapam totalmente ao 

âmbito de ação dos movimentos sociais”.  

O jornal OESP não cobriu a manifestação de 13 de junho nem a mencionou 

na reportagem publicada sobre prostitutas que foram denunciar casos de violências 

ao diretor do DEGRAN no dia 12. Ruth Escobar e alguns deputados acompanharam 

as prostitutas ao IML para fazer exame de corpo de delito. Em seguida, entregaram 

ao delegado Rubens Liberatori as denúncias. Segundo a reportagem, Liberatori 

declarou que “a Polícia não tem qualquer mágoa ao problema com as prostitutas. 

Somos contra o explorador de mulheres, os escândalos e buscamos os marginais, 

que permanecem onde elas se concentram”. O delegado procurou se esquivar das 

denúncias, que chamou de possíveis excessos, e prometeu apurar o caso em 30 

dias, mas não poupou críticas aos deputados, sugerindo que fossem verificar as 

condições de higiene dos hotéis e edifícios de áreas do centro da cidade. No mesmo 

dia em que recebeu as prostitutas, Liberatori recebeu moradores da praça Júlio de 

Mesquita, como Helena, que deixou um recado para o deputado petista Eduardo 

Suplicy: “Ele que abra os portões de sua mansão no Morumbi e fique com todas 

estas mulheres que frequentam nosso prédio, ameaçando e desvalorizando nossos 

imóveis” (OESP, 13 jun. 1980). 

Ao mesmo tempo que os deputados do CPDDPH tornaram-se símbolos da 

resistência às rondas policiais tornaram-se o principal alvo de crítica de seus 

apoiadores. Nas sessões legislativas da ALESP, os debates começaram quando o 
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 Outros gritos foram registrados por Macrae: “Arroz, feijão, abaixo a repressão”, “Amor, tesão, 
abaixo o camburão”, “O guei unido jamais será vencido”, “ABX, libertem os travestis”, “Lutar, vencer, 
mais amor e mais prazer”, “O Arouche é nosso”, “Abaixo o sub-emprego, mais trabalho para os 
negros”, “Um, dois,três, Richetti no xadrez”, “Richetti enrustida, deixa em paz a nossa vida”, “Ada, 
ada, ada Richetti é despeitada”, “Richetti é louca, ela dorme de touca”, “Homem com homem, mulher 
com mulher, bicha com bicha, Richetti não quer”, “Libertem nossas bichas”, “Libertem os travestis”, 
“Nós somos as bichinhas do Somos, levando a vida a militar, de tarde nós discutimos, a noite vamos 
panfletar” (MACRAE, 1990, p.376-377). 
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deputado Fernando Morais(PMDB), presidente do CPDDPH defendeu-se na plenária 

das críticas proferidas pelo deputado Oscar Yasbeck (PDS). Morais disse ter lido na 

imprensa que Yasbeck teria sugerido que deputados deveriam parar de se importar 

com a sorte dessas mulheres e que se importassem mais com a greve dos 

estudantes de medicina do ABC. Morais argumentou que a prostituição era um 

problema social, atendo-se aos casos de violência policial e a questão feminina. 

Explicou que os deputados do CPDDPH não estavam a favor de “proxenetas, 

caftens ou proprietários de hotéis de alta rotatividade” e descreveu Richetti como um 

homem de “traços marcantes de desequilíbrio emocional”. Morais tocou em um 

ponto até então não citado, a ligação entre prostituição e criminalidade, ao comentar 

que, segundo os próprios lojistas da área central, os assaltos não eram realizados 

por prostitutas, e sim por trombadinhas. (DOSP, 10 jul. 1980, p.136) 

No dia 21 de junho, a FSP noticia que o programa Polícia-Povo da Polícia 

Civil estava em fase experimental na delegacia Seccional Centro há seis meses. A 

reportagem não menciona as palavras ronda, prostitutas, travestis e homossexuais, 

por mais que ocorressem perseguições sistemáticas ao trottoir. O argumento do 

programa era a defesa do povo contra assaltos, traficantes de drogas e outros tipos 

de criminosos (FSP, 21 jun.1980, p.8). 

Nesta reportagem, o governo fez uma declaração sobre as rondas de forma 

a tirar do foco da mídia o autoritarismo e a prostituição. Richetti e Paulo 

Boncristiano, do plano de combate a travestis mencionado no segundo capítulo, 

foram enaltecidos como os delegados que mais participavam do programa. As 

denominações explícitas como Operação Sapatão, Limpeza, Rondão e Luxo II, de 

cunho negativo sob o ponto de vista das minorias, ganharam um tom mais 

democrático em Polícia-Povo. 

Abria-se o espaço para demandas sociais de higienização do espaço público 

com a atuação de comerciantes junto à Polícia Civil. O exemplo dado na reportagem 

é o dos comerciantes do bairro da Liberdade, região central da capital. No papel de 

diretor do DEGRAN, Liberatori participou da reunião com os comerciantes do bairro 

e deu uma simples descrição ao jornal de como agiu na reunião: “expliquei como a 

polícia funciona, o que ela precisa e o que pode dar” (FSP, 21 jun.1980, p.8). 
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Este tipo de relação entre associações comerciais e de moradores com a 

Polícia Civil propiciava apoio a operações policiais de combate ao trottoir e a 

homossexualidade. O caso mais expressivo deste tipo de relação ocorreu no Largo 

do Arouche, onde em 1979 estabelecimentos voltados a um público de alto poder 

aquisitivo cederam espaço àqueles destinados a homossexuais. Antigos 

comerciantes do Largo uniram-se em abaixo assinado pedindo que houvesse uma 

intervenção policial para impedir a frequentação de prostitutas, travestis e 

homossexuais42. Alguns destes comerciantes declararam na imprensa que foram 

articuladores da repressão policial ao trottoir, como os lojistas Elbi e Delbi Marinho, 

da Rua Vieira de Carvalho (FSP, 17 jun. 1980, p.11) e Madame Touna, proprietária 

do famoso restaurante francês Le Casserole, imortalizado na voz de Ney 

Matogrosso com a música Freguês da Meia Noite (FSP, 01 mar. 1982). A principal 

alegação dos comerciantes na solicitação das rondas policiais era a perspectiva de 

redução do número de assaltos. Eles citaram a baixa de 30 para 5 por dia na área 

do 3º Distrito, que abrange os bairros de Campos Elíseos, República e toda a região 

da Boca do Lixo (FSP, 17 jun. 1980, p.11).  

Na divulgação das estatísticas do programa Polícia-Povo, em toda a Grande 

São Paulo eram realizadas 20 mil detenções por mês, 17 mil homens e 3 mil 

mulheres. Destas 20 mil, cerca de 6 mil detenções eram realizadas pela Seccional 

Centro, cerca de 30% de toda a Grande São Paulo. A partir destes dados, estima-se 

que eram detidas para averiguações em média 200 pessoas por dia na região 

central da cidade. Tais dados demonstram que as grandes operações que Richetti 

anunciava na imprensa, como algumas que detiveram 600 pessoas em um dia, 

necessitavam de ação conjunta de diversos distritos da Polícia Civil. 

No dia 24 de junho, o delegado Richetti é convocado oficialmente pelo 

presidente da ALESP para depor ao CPDDPH. Com a convocação, Fernando 

Morais passa a ser atacado pelo deputado do PDS Manoel Sala, que o chama de 

fraco, de não fazer política de alto nível e de bebum: 
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 Perlongher denominou tal acontecimento de “a tomada do Arouche”. Para saber mais sobre a 
situação no Largo do Arouche, ver: PERLONGHER, 2008, p.106. 
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Sr Manoel Sala: Quando o governador do Estado encaminha 
para a direção da polícia de São Paulo um homem que vai 
defender a moralidade pública, um homem que vai defender o 
bem estar social, um homem que vai defender a família 
brasileira e a sua honra, os inimigos da moralidade pública 
partem por cima do Governo tentando desmoralizar a opinião 
pública e o próprio Governo do Estado. São os mesmos de 
ontem, são os bebuns da Rua Henrique Schauman. E isso eles 
não podem negar, porque o “Estado de São Paulo” publicou 
uma página contra essas pessoas que até hoje não tiveram a 
dignidade de responder [...]. 
Sr Fernando Morais: Muito Obrigado. Eu só gostaria de 
esclarecer a V. Exa. o seguinte: que vossa Exa. não deveria 
me atacar quando defendo prostitutas da violência policial, 
porque pode ser que um dia eu também venha a defender a 
prostituição política e V. Exa. será um beneficiário. (SALA, 
1980) 

 

Morais procurou esquivar-se das críticas em tom de ironia, lembrando a 

prostituição de Sala. Depois de eleito pelo MDB com 72.762 votos, migrou para o 

PDS, partido do governo, sendo o primeiro deputado paulista a entrar na justiça 

eleitoral para desvincular-se do MDB e aliar-se ao partido de Paulo Maluf. Sala 

utilizou o jornal OESP para cobrar explicações de Morais, mas não menciona 

diretamente o assunto. 

Morais não pode responder às acusações por falta de tempo, pois, segundo 

ele, o governador Paulo Maluf  havia declarado naquele dia na imprensa que tinha 

informações do DEOPS-SP que Morais iria para Cuba receber instruções 

subversivas. Segundo o deputado, Romeu Tuma, então diretor do DEOPS-SP, 

também teria declarado à imprensa que ele fora à Palestina com outros deputados 

do PT receber informações. Naquele momento, Morais estava sendo vigiado pela 

polícia e sofria ataques em série de vários escalões do governo (DOSP, 09 jul. 1980, 

p.124). Para Macrae (1990, p.378), a defesa de prostitutas e travestis que sofreram 

violência policial era um causa escandalosa demais para o contexto político 

brasileiro da época, e enfrentava grande oposição.  
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Depois que Morais terminou seu discurso, outro deputado do PDS, Castelo 

Branco, propôs a realização de um plebiscito para decidir o confinamento da 

prostituição na capital. Segundo Castelo Branco, até os grupos “feministas, exóticos, 

eróticos e pornográficos como queiram, até eles já estão admitindo a necessidade 

do confinamento” (DOSP, 09 jul. 1980, p.126). Castelo Branco utilizava-se da 

reivindicação da defesa do gueto colocado por diversos grupos homossexuais como 

argumento para o confinamento. Para Macrae (1990, p.383), a defesa do gueto era 

essencial para o movimento homossexual, pois precisavam de um espaço onde a 

homossexualidade pudesse ser exercida com menos perigo. Entretanto, não foram 

localizados documentos no DEOPS-SP nem na imprensa de movimentos sociais 

pedindo o confinamento. No Diário Oficial da ALESP, notou-se que Branco não 

seguiu em frente com a ideia do plebiscito nem foi apoiado por outros deputados. 

Antes de terminar seu discurso, cedeu parte de seu tempo para que o deputado 

Manoel Sala voltasse à tribuna para falar de Richetti: 

 

O SR. MANOEL SALA – Agradeço o aparte entusiasta de V. 
Exa. O Governador do Estado na manhã de hoje me dizia que 
o delegado Wilson Richetti vai contar com todo o seu apoio no 
sentido de se exterminar com a vadiagem no Estado de São 
Paulo – com a vadiagem e seus defensores. E o delegado 
Wilson Richetti não está só nessa campanha porque, além da 
Polícia honrada de São Paulo, ele tem ao seu lado a população 
que é grandiosa e que deseja tranquilidade e só a Polícia de 
São Paulo através de seus homens e da ação honesta do 
Governo do Estado pode propiciar, embora alguns não 
desejem essa tranquilidade á família de São Paulo e do Brasil. 
Muito Obrigado. (DOSP, 09 jul. 1980, p.126) 

 

Paulo Maluf nunca se pronunciou publicamente em apoio ao delegado 

Richetti, mas comentava-se seu apoio ao público nas sessões da Assembleia 

Legislativa. Manoel Sala, no trecho acima citado, assume o papel de porta voz de 

Maluf para demonstrar seu apoio ao delegado. Sala foi um deputado de ligação 

entre o governador e uma ala dissidente do MDB, e depois conseguiu cargos de 

prestígio no PDS. Um depoimento de um morador do Largo do Arouche ao jornal 

FSP cita a ligação entre Maluf e Richetti, no ano de 1980: 
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Ele diz que foi um dos moradores do Arouche que programou e 
enviou ao governador Paulo Maluf um abaixo-assinado com 
cerca de mil assinaturas, pedindo segurança e limpeza na 
região. A revolta dos moradores provocou a vinda do delegado 
Richetti, que acabou com a bagunça por aqui. (FSP, 01 mar. 
1982, p.11) 

 

 

Com tamanho estardalhaço acontecendo nos jornais e na ALESP, é 

improvável que Maluf não tivesse tomado alguma atitude. Macrae e Trevisan 

mencionam em seus trabalhos que o general do Segundo Exército Milton Tavares 

apoiava as rondas policiais de Richetti. Os autores não citam documentos que 

comprovam tal atitude ou declaração pública de algum membro do Exército. 

Segundo Paulo Sérgio Pinheiro, as polícias militares estaduais eram subordinadas a 

comandos militares, no caso de São Paulo, ao comandante do II Exército. Em um 

período marcado com a volta das eleições para governador em 1982, grandes 

nomes da política e do exército procuravam esquivar-se de declarações. Porém, 

extraoficialmente redes de apoio a Richetti eram expostas. 

Na mesma página da FSP que noticia a convocação do delegado, havia 

outra notícia, intitulada “Conselho da Polícia vai discutir promoções”, que informava 

que Richetti e seu colega da Seccional Sul Paulo Boncristiano são sérios candidatos 

à promoção à classe especial, categoria do cargo de delegado de Polícia com uma 

série de benefícios, inclusive o de se candidatar a delegado geral, líder máximo da 

Polícia Civil de São Paulo. Para pertencer à classe especial, os candidatos devem 

submeter-se à aprovação do Conselho da Polícia Civil, que depois de oito reuniões 

anuais divulga o nome dos aprovados. As especulações a classe especial rendiam 

um desafio pessoal a Richetti. Caso fosse comprovada alguma irregularidade nas 

operações de rondão, ele poderia perder prestígio junto ao Conselho da Polícia Civil 

e não ter sua promoção aprovada (FSP, 25 jun.1980, p.15). 
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Paulo Boncristiano foi nomeado chefe do policiamento da cidade durante a 

visita do Papa João Paulo II43, que chegou a São Paulo no dia 29 de junho. 

Perlongher (2008, p.117) menciona que as operações de rondão de Richetti devem 

ser analisadas levando em consideração a vista do Papa à cidade, mesma 

consideração feita por Trevisan (Lampião da Esquina, jul. 1980, p.18) e Macrae 

(1990, p.381). A nomeação de Boncristiano e a permanência da prática das 

operações de rondão durante a visita parecem ter levado tais autores a tal análise. 

Mas oficialmente o combate à prostituição não foi mencionado como preparativo 

para a visita, situação diferente ocorreu em outras capitais onde o Papa passou, 

como Curitiba44 e Salvador45, onde a perseguição foi explicitada pela polícia. 

Um dia antes de Richetti depor na Assembleia, OESP publica no dia 29 de 

junho um Termo de Declarações da prostituta Marli, única testemunha de extorsão 

policial no documento elaborado pelos deputados e Ruth Escobar. O termo não foi 

publicado em tamanho legível: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Para saber mais sobre a visita do Papa João Paulo II em 1980, ver: CONY, 1980. 
44

 Em Curitiba, os enviados especiais Adélia Maria Lopes e Jorge Eduardo Mosquera do OESP, 
comentaram a ação da polícia sobre prostitutas durante a visita do Papa na reportagem: “De qualquer 
forma, o delegado Douglas Haquim, da Delegacia de Costumes, resolveu precaver-se para deixar a 
cidade livre de pecados. Durante a madrugada fechou bares por onde João Paulo II passaria à tarde, 
prendeu prostitutas e desocupados e recomendou que os estabelecimentos semicerrassem as portas 
durante o cortejo, “em sinal de respeito”. Armado de espingarda o delegado ia explicando aos 
atônicos donos de bares:”Vocês funcionam o ano inteiro, pelo menos hoje eu quero as portas 
fechadas, porque o santo padre e os turistas não podem levar má impressão de Curitiba” (OESP, 6 
de Julho 1980, p.22). 
45

 O repórter especial do Estadão Luiz Fernando Emediato enviado à Salvador, fez uma reportagem 
crítica sobre a passagem do Papa, intitulada “Uma visita que tem seus críticos”, onde menciona “A 
operação Vaticano” que se abateu sobre a cidade: “O delegado titular de Jogos e Costumes, Antonio 
Matos, acatou a decisão do Secretário de Segurança Durval Matos e mandou fechar os bares do 
“Maciel, de dia e de noite, enquanto o papa estiver na Bahia. O que farão as mulheres do “Maciel”, 
confinadas naqueles becos? Será que elas não têm direito de ver o papa, se até Maria Madalena 
pode tocar as vestes de Jesus? Mas tudo isso faz parte da “operação Vaticano”, que inclui também 
uma “varredura” na cidade; estão sendo presos sem culpa formada, suspeitos, vagabundos, 
mendigos, ex-presidiários que não conseguiram emprego, adolescentes abandonados. “Para essa 
gente, a liberdade só voltará quando o papa for embora” (OESP, 06 jul. 1980, p.25). 
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Imagem 3.1 - Termo de Declarações da prostituta Marli. (OESP, 29 jun. 1980 p.37)      
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Imagem 3.2 - Termo de Declarações da prostituta Marli ampliado. 

(OESP, 29 jun. 1980 p.37) 

 

Ao ampliar o Termo de Declarações é possível verificar que Marli mudou a 

versão do depoimento que deu à Ruth Escobar no início de junho. Ressaltou que 

estava alcoolizada e que havia resistido à prisão, razão pela qual havia algumas 

escoriações em seu corpo. O dinheiro que deu a polícia já não representava uma 

acusação de extorsão policial, mas o pagamento da fiança pela prisão em flagrante 

que recebe por desacato a autoridade policial (OESP, 29 jun. 1980, p.37). 
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Possuir um Termo de Declarações assinado por Marli era uma arma legal de 

Richetti contra o depoimento que seria utilizado pelos deputados do CPDDPH. O 

valor legal das afirmações de Marli faz com que as acusações feitas pelos 

deputados percam o valor perante a lei. Estava desmontada a principal arma dos 

deputados na sessão do CPDDPH. Sem o depoimento de Marli, que também era 

testemunha de outros dois casos de violência, as acusações contra as operações de 

rondão perdiam legitimidade. 

A reportagem ressalta a ameaça do delegado Richetti de processar a atriz 

Ruth Escobar por crimes de calúnia e difamação. Para o delegado, as prostitutas 

estavam procurando a polícia para se retratar “alegando que estavam fazendo o 

jogo político da atriz” (OESP, 29 jun. 1980, p.37). Há uma clara intenção de Richetti 

mostrar ao leitor que estava ocorrendo uma campanha difamatória contra as 

operações de rondão.  

Segundo a reportagem do OESP, Marli teria procurado a polícia na noite de 

sexta feira, 27 de junho de 1980, para prestar esclarecimentos sobre as operações 

de rondão realizadas no dia 30 de maio de 1980. As declarações e a reportagem 

não revelam o motivo da espontaneidade de Marli de ir à delegacia e mudar sua 

versão sobre a ação da polícia. No dia 12 de junho, Ruth Escobar havia exigido a 

Liberatori que as prostitutas que denunciaram os casos de violência policial tivessem 

proteção policial, pedido negado pelo delegado. A mesma questão que envolveu 

Telma na reportagem da FSP, de 11 de junho, reaparece com Marli. Porém, 

diferentemente da FSP, o jornal OESP não se preocupou em questionar o Termo de 

Declarações a partir do contexto de temor de represálias policiais em que foi 

produzido. Agora, Marli voltava-se contra Ruth Escobar: 

 

Ela orientou as prostitutas, principalmente as que abortaram 
pela má alimentação e porque ficaram muito tempo nas ruas 
durante várias madrugadas, para dizer que o delegado Richetti 
e seus policias eram os culpados. (OESP, 29 jun. 1980, p.37) 

 

A reportagem do OESP levantava dúvidas sobre os casos de violência 

policial um dia antes do depoimento de Richetti e também demonstrava a estratégia 

traçada por ele. Caso fosse encaminhada alguma moção do CPDDPH, o delegado 

rebateria na justiça com documentos oficiais da delegacia e processaria Ruth 

Escobar. OESP também conseguiu em primeira mão dados oficias da Secretaria de 
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Segurança Pública. Em toda a Grande São Paulo haviam sido realizadas 17.947 

detenções pelas rondas policias e remetidos ao fórum 17.294 inquéritos. Tais dados 

apontam que aproximadamente 96,36% dos detidos foram indiciados criminalmente, 

número bem diferente dos 0.8% apontado pela carta dos movimentos sociais. Os 

dados da Secretaria não revelam se os 17.294 indiciados eram os mesmos detidos 

nas rondas. A falta de explicações poderia condicionar a opinião pública a 

considerar que os detidos pelas rondas eram quase 100% cidadãos infratores da lei. 

O dia 30 de junho, data do depoimento de Richetti, começou com debates 

acalorados na Assembleia, com falas dos deputados Eduardo Suplicy, Fernando 

Morais e Ricardo Izar comentando ações de Richetti. A maioria dos deputados 

aproveitou o tempo de suas falas para comentar a visita do Papa João Paulo II, que 

havia chegado no dia anterior à cidade. Suplicy foi o segundo deputado a discursar 

na sessão legislativa, e aproveitou a visita do Papa para fazer analogias com a 

personagem bíblica Maria Madalena: 

 

[...] Paulo Salim Maluf, ciente que está da operação rondão, 
dos métodos adotados certamente por ordem do Secretário de 
Segurança ao Delegado José Wilson Richetti, o que acham da 
reflexão feita por Jesus Cristo quando disse que aqueles que 
tentavam apedrejar Maria Madalena. Desejo apenas ler uma 
passagem do Evangelho de São João: “Jesus abaixando-se 
pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles perseveram 
em fazer perguntas ergueu-se Jesus e disse: Quem de vos 
outros está sem pecado seja o primeiro a apedrejar.” [...] Está 
certo tentar combater os assaltos no Centro de São Paulo 
através de métodos que constituem um exemplo maior de 
violência? (DOSP, 10 jul. 1980, p.125-126) 

 

A comoção religiosa com a visita do Papa foi utilizada para reforçar valores 

cristãos de solidariedade às prostitutas. Eleito pelo MDB e recém-filiado ao PT, 

Suplicy cobrava um posicionamento do governador e, como Morais ressaltou em seu 

discurso, da violência policial empregada nas rondas. Naquele mesmo dia, seria 

votada em regime de urgência a construção de usinas nucleares em Peruíbe, na 

Baixada Santista, e muitos deputados dedicaram seu tempo a debater o assunto. 

Fernando Morais dedicou seu tempo para criticar e propor o veto ao projeto, e cedeu 

parte do seu tempo para o deputado Geraldo Menezes do PDS que, mesmo 

compondo a bancada governista, opunha-se à construção dos reatores nucleares. 

Menezes parabenizou Morais pelas análises que realizou para refutar a construção 



131 
 

do reator e lhe sugeriu que parasse de perder tempo com “casinhos isolados de 

algumas prostitutas” (DOSP, 10 jul. 1980, p.126) e se importasse com causas como 

aquela. Morais respondeu Menezes novamente com o jargão “Trata-se de um 

problema social e não policial” (DOSP, 10 jul. 1980, p.126), e o agradeceu pelo 

apoio na questão nuclear. A ALESP vetou a construção dos reatores, registrando um 

dos raros acordos entre oposição e governo. Darcy Penteado também teve de 

revezar entre as duas causas e participou de diversos debates e uma manifestação 

contra a instalação da usina nuclear na Baixada Santista. 

Também no dia 30 de junho o deputado Ricardo Izar (PDS) tomou o 

microfone da ALESP para fazer um longo discurso sobre as rondas policiais do 

delegado Richetti. Izar comentou a situação da violência na sociedade brasileira e 

sua ligação com a miséria. O deputado via na miséria a causa da prostituição e citou 

a indefinição de diversos ramos científicos no tratamento deste problema social. 

Atentou para a violência praticada por prostitutas que levavam clientes a força para 

hotéis no Largo da Concórdia e assaltos realizados por travestis. Com relação aos 

travestis, Izar deixou uma indagação: 

 

Há pouco tempo só se via isso no baile dos enxutos no Rio de 
Janeiro. Será que vulgarização dos costumes não está na 
televisão com suas exaltações ao homossexualismo? O Largo 
do Arouche tem reunido de mil a 1500 homossexuais nas 
noites de fim de semana. Atrás deles estão as fanchonas e 
toda a série de tóxicos entorpecentes etc....  Como um cidadão 
comum pode viver com suas famílias no Largo do Arouche? 
Como poderá educar seus filhos? Existem moradores ao lado 
do restaurante O Gato que Ri que simplesmente não podem 
sequer entrar em casa, pois os travestis os impedem. (DOSP, 
10 jul. 1980, p.129) 

 

Izar remete aos discursos segregacionistas do início do século XIX. Para ele, 

a restrição a circulação de homossexuais e prostitutas no espaço público da rua 

fazia parte do trabalho policial em sua concepção. A homossexualidade e as 

travestilidades foram descritas como imoralidades que deveriam ser combatidas pela 

polícia. Izar terminou seu discurso dando seu apoio ao que denominou de “trabalho 

moralizador nas ruas de São Paulo” (DOSP, 10 jul. 1980, p.129). A ligação entre 

prostituição e criminalidade é construída em sua análise com estereótipos de 

prostitutas e travestis tidos como delinquentes. Esta ligação indica como necessárias 

as rondas policiais para a retirado do trottoir. 
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Izar ressaltou a figura de Richetti ao lembrar do apoio dos moradores de 

diversas ruas do Centro, do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 

de São Paulo, do Sindicato dos Lojistas de São Paulo e da União dos Comerciantes 

do Centro de São Paulo.  Os diferentes apoiadores demonstram a complexa rede de 

apoio aos rondões montada pelo delegado Richetti. A redução do número de 

assaltos foi um dos argumentos utilizados para defender a continuidade da prática 

dos rondões. O dado estatístico divulgado por Izar e tido como oficial da Secretaria 

de Segurança Pública mostra uma redução do número de assaltos em 90% na área 

central da cidade. Trevisan (Lampião da Esquina, jul. 1980, p.20) questionou tais 

dados estatísticos, pois a queda do número de assaltos também estaria relacionada 

ao esvaziamento das ruas. Para Trevisan, o medo das detenções em massa fez 

com que o público noturno do centro de São Paulo abandonasse a região. Sem 

pessoas para ser assaltadas, é certo que o número de assaltos tende a baixar. 

O discurso de Izar relaciona-se com as declarações de Richetti ao jornal 

FSP publicadas naquele dia: “A campanha da vergonha não vai terminar tão cedo” 

(FSP, 30 jun. 1980, p.5). Nesta reportagem, o delegado vangloriava-se de ter detido 

600 homossexuais somente em uma ronda policial. Trevisan (Lampião da Esquina, 

jul. 1980, p.18) relata que camburões paravam no Largo do Arouche e policiais 

gritavam “Quém é viado pode ir entrando”. Para Perlongher (2008, p.111), o principal 

alvo da polícia eram os travestis. Mas o combate a homossexuais englobou os 

michês que realizavam o trottoir no centro por meio de operações surpresa da 

polícia. O que acabou afastando-os temporariamente das imediações do Largo do 

Arouche46. Mesmo não sendo o foco desta pesquisa, ressalta-se que bares 

frequentados por lésbicas também foram alvo das operações de Richetti47. 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 30 de junho, iniciou-se o 

depoimento de Richetti ao CPDPPH, no Plenário Tiradentes. Como o local não era 

uma sessão legislativa, o conteúdo não foi publicado em Diário Oficial do Poder 

Legislativo. Portanto, toma-se, aqui, as fontes da imprensa como as primordiais para 

a análise do depoimento. A FSP dedicou uma reportagem de quase uma página 

                                                 
46

 Segundo um michê entrevistado por Perlongher: “A polícia entrou com tudo em 1980, com a 
operação Richetti, e logo ficou, você nunca sabe quando vai aparecer, fica fora de uma área muito 
tempo e depois pinta com tudo e detém todo mundo. Enche o saco, leva, pede muita coisa, 
documentos” (PERLONGHER, 2008, p.110). 
47

 No feriado de 15 de novembro, os bares Cachação, Ferro´s e Bixiguinha tiveram todas as suas 
frequentadoras detidas, inclusive as que as portavam carteira de trabalho (PERLONGHER, 2008, 
p.111). 
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sobre o depoimento do delegado. Richetti teria chegado uma hora antes na ALESP, 

onde aguardou no gabinete do líder da bancada do PDS, Armando Pinheiro. O 

serviço de Cerimonial da Assembleia guarda 20 fotografias da sessão do CDHPPP 

(Anexo 2). Pelas imagens nota-se que o plenário estava completamente lotado e 

com muitos repórteres atrás da bancada dos deputados. Segundo a reportagem, 

Richetti mostrou-se contra a violência, causando risadas na plateia e aplausos de 

seus apoiadores. O delegado utilizou a tese apresentada no dia anterior no OESP 

que “o movimento todo foi forjado pela atriz Ruth Escobar” (OESP, 01 jul. 1980, 

p.25), mostrou que tinha novos depoimentos de prostitutas sobre o caso que 

desmentiam os feitos pelas prostitutas no teatro Ruth Escobar.  

Richetti utilizou como testemunhas de defesa de suas operações policiais 

dois jornalistas. Somente um deles teve seu nome divulgado pelo FSP, o radialista 

policial Afanásio Jazadi. Jazadi cobria as rondas como repórter e atuou como 

testemunha no caso da prostituta Marli. Ele declarou que a moça teria agredido um 

delegado “demorando 30 minutos para ser presa, pois enfrentou dez policiais” (FSP, 

1 jul. 1980, p.15). A fala do radialista provocou risos da plateia, e um dos integrantes 

da mesa gritou: “Deve ser a mulher biônica” (FSP, 1 jul. 1980, p.15). Revelava-se 

uma complexa rede de apoio às rondas policiais que abrangia comerciantes, 

sindicatos, radialistas, jornalistas, deputados e moradores do centro.  

No final da sessão, os deputados deveriam votar se instaurariam uma 

moção contra o delegado Richetti. Mas na hora da votação o deputado Geraldo 

Siqueira do MDB, que havia preparado a moção contra Richetti, e outros deputados 

da oposição ausentaram-se da sessão. Com tais ausências, a maioria do Conselho 

ficou com o PDS, partido do governo que retirou a moção e qualquer menção a 

Richetti da ata do Conselho (DOSP, 02 jul. 1980, p.89). A imprensa não mencionou 

o motivo do abandono da sessão. Somente a deputada Irma Passoni (PT) disse que 

não estava preparada para a reunião e que cederia seu tempo para Ruth Escobar e 

o pintor Darcy Penteado. 

A reportagem da FSP descreveu os deputados como sem preparo, e 

ressaltou que a composição do Conselho era formada em sua maioria por 

deputados da oposição - dez oposicionistas contra cinco governistas. Fato que 

viabilizaria a aprovação da moção. Já a reportagem do OESP (1 jun. 1980, p.25) cita 

que os deputados membros do Conselho fizeram uma reunião secreta e, em 

seguida, voltaram para votar a moção.   
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A ata da reunião publicada em diário oficial no dia 2 de julho (Anexo 3) não 

contém a assinatura do presidente do CPDPPH, o deputado Fernando Morais, mas 

a do deputado Castelo Branco, secretário do Conselho. Fato que confirmaria as 

ausências descritas pela imprensa. Castelo Branco, grande defensor das rondas, 

encaminhou em sua maioria casos que estavam pendentes do ano de 1979, sem 

nenhuma menção a prostitutas nem a Richetti (DOSP, 02 jul. 1980, p.89). 

Encerrava-se no Legislativo a tentativa de conter a violência policial à prostituição. 

 

 

OESP depois da reunião do CPDDPH 

 

 

No dia 5 de julho, OESP publica uma carta do deputado Eduardo Suplicy, 

em nome dos deputados do CPDDPH, na seção Queixas e Reclamações (Anexo 4), 

utilizada tradicionalmente para queixas de consumidores em relação à compra de 

produtos e defeitos técnicos de eletrodomésticos. Suplicy reclamava de um equívoco 

na cobertura da reunião em que Richetti prestou esclarecimentos:  

 

Causou-nos espanto e indignação a forma pela qual o repórter 
de O Estado relatou a reunião do Conselho Parlamentar de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em que o delegado 
José Wilson Richetti prestou esclarecimento sobre a “operação 
rondão” no centro de São Paulo. Respeitamos a liberdade de 
interpretação do repórter que presenciou os fatos, mas 
acreditamos que cometeu um equívoco ao interpretar nossas 
palavras. Nenhum dos deputados citados defendeu a 
“presença dos travestis, prostitutas e trombadinhas nas ruas do 
centro e nas portas dos edifícios. (OESP, 05 jul. 1980, p.29) 

 

A reportagem que causou indignação de Suplicy foi a do dia 1º. de julho, 

quando todos os deputados que fizeram oposição a Richetti foram mencionados 

como “a favor da presença dos travestis, prostitutas e trombadinhas nas ruas do 

centro e na porta dos prédios” (OESP, 01 jul. 1980, p.25). Nesta mesma reportagem, 

uma moradora queixa-se que tais deputados nunca os procuraram para saber como 

viviam. Como a reunião foi publicada em diário oficial, não pode-se comprovar as 

afirmações feitas por OESP. Mas nota-se que a defesa das vítimas de violência 

policial foi interpretada como defesa do direito ao livre acesso ao espaço público aos 

indesejados pelos moradores. 
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Logo no início de sua carta Suplicy deixa clara sua intenção de que não era 

a favor do trottoir, indo de encontro às expectativas dos apoiadores de Richetti.  A 

posição dos deputados pode ser compreendida como uma tentativa de acalmar os 

ânimos e aproximar-se destes segmentos sociais que viram de forma negativa a sua 

atuação no CPDDPH. Suplicy deixa claro que “procuraremos atender o desafio 

proposto pelo delegado citado na matéria”. 

Ao comparar os discursos dos deputados do PDS e os do MDB e PT pode-

se notar como ponto em comum a vitimização da prostituta. Todos viam o aumento 

da prostituição ligado à miséria e ao aumento do desemprego na Grande São Paulo. 

A diferença consistia na crítica aos casos de violência policial, já que os do PDS 

procuravam esquiva-se de comentar os casos defendendo a continuidade das 

rondas. Desta forma, compreende-se que a atuação do CPDPPH também foi uma 

forma de violência sobre as prostitutas, por não compreender suas demandas 

sociais, e sim somente casos em que foram vítimas da polícia. Naquela época, 

prostitutas e travestis não puderam expressar suas opiniões, sendo representados 

por deputados e militantes dos direitos humanos. Um episódio relatado por Trevisan 

exemplifica a vitimização imposta às prostitutas, quando um militante de esquerda 

interrompeu a reunião em defesa das prostitutas no Teatro Ruth Escobar: 

 

Segundo ele, não podemos tratar a prostituição como uma 
coisa boa em si; precisamos analisá-la como uma aberração do 
capitalismo e lembrar que ela deverá desaparecer com o 
advento do socialismo, como já foi feito em Cuba; estamos aqui 
ajudando para que seja sanada uma injustiça, mas não 
consagrando a prostituição, disse ele. (Lampião da Esquina, 
fev. 1979, p.2) 

 

De forma semelhante agiram os deputados que denunciaram os casos de 

violência, atendo-se somente à injustiça emergencial e esquivando-se de debater o 

mercado da prostituição. Para Gabriela Leite, os debates sobre a prostituição nos 

anos oitenta foram restritos à violência policial e somente passaram a incluir temas 

como a legalização depois dos anos noventa (LEITE, 2009, p.77). Mesmo que um 

projeto de legalização da prostituição tenha sido enviado à Câmara em 1979, como 

já mencionado no segundo capítulo. 

Chefiado por Júlio de Mesquita Neto, no cargo de diretor responsável, OESP 

respondeu por uma nota oficial da redação à carta do deputado Suplicy, na mesma 
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coluna Queixas e Reclamações. A publicação da carta neste espaço de pouco 

relevância na estrutura editorial e as poucas palavras utilizadas na nota da redação 

demonstram o desprezo do jornal pelo caso. A nota deixava clara a posição de 

crítica à postura dos deputados e ressaltava que o jornal se colocava a favor das 

famílias que moravam no centro: 

 

Na plateia no dia da reunião, estavam presentes muitos 
moradores dessas regiões, a maioria idosos, que já sofreram 
espancamentos por prostitutas, foram ofendidos por travestis, 
ameaçados de morte por traficantes e assaltados por 
trombadinhas. Segundo estas pessoas, nunca um deputado 
procurou-as com a disposição de ajudá-las, reclamação que, 
evidentemente, os assaltantes, trombadinhas, prostitutas, 
travestis e traficantes de tóxicos podem fazer. Quanto às outras 
considerações, acreditamos não ser necessário tornar mais 
clara a posição bastante conhecida de O Estado, que discute 
amplamente os problemas apontados, em entrevistas, 
reportagens, pesquisas e editoriais. (OESP, 05 jul. 1980, p.29) 

 

A posição oficial da redação do jornal expressa os argumentos ideológicos 

que embasavam a forma de cobertura dos esclarecimentos de Richetti na ALESP. A 

nota reconhecia que era desnecessário tornar mais clara a posição do jornal em 

relação às rondas policiais de combate ao trottoir. A fala do crime (CALDEIRA, 2000) 

novamente é utilizada pelo OESP para legitimar o apoio a ações duras da polícia. A 

estratégia de transformar as vítimas de violência policial em opressores das famílias 

do centro traz a polarização da questão entre o bem e o mal. Não foram encontrados 

editoriais, como mencionado na nota da redação. A nota da redação tem um 

discurso semelhante ao de Renato Lombardi, firmando-se politicamente ao lado dos 

moradores do centro da cidade na segregação do espaço público. 

Em Florianópolis, a cantora Leci Brandão realizou um show em que cantou a 

música Margot, que retrata a vida de uma prostituta, em repúdio ao delegado 

Richetti. Com outro show marcado para 8 de julho, na casa de espetáculos Ópera 

Cabaret, em São Paulo, a FSP anuncia que Leci estava proibida de repetir a 

homenagem a Richetti, mas não de cantar a música. A pequena nota informativa 

sobre o show daquela noite não citava de qual órgão repressivo vinha a proibição, 

mas há indício de que seria o DEOPS-SP, já que este órgão permaneceu ativo no 

controle da classe artística até 1983 (FSP, 8 jul. 1980, p.34). 
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No dia 16 de julho, é publicado um documento oficial da Associação de 

Delegados do Estado de São Paulo indicando as prisões por averiguações como o 

principal elemento do aumento da corrupção e índice de violência arbitrária. Dentro 

da cúpula da Polícia civil delegados começam a engrossar a resistência a esse tipo 

de procedimento utilizado nos rondões. Membros da polícia reconheciam a 

corrupção policial e embasavam a ilegalidade de tais práticas com o artigo 3º da Lei 

4.898/65, que definia que somente um juiz de direito poderia decretar a prisão de um 

indivíduo (OESP, 16 jul. 1980, p.12). 

Macrae (1990) descreve que as rondas de perseguição a homossexuais 

diminuíram pouco tempo depois da manifestação, e Gabriela Leite (2009, p.76) 

mencionou em sua biografia que pouco tempo depois a situação voltou ao normal na 

Boca do Lixo. Qual seria a razão para esses dois autores acreditarem na diminuição 

da repressão? A explicação parece ter sido mais uma greve branca de 

investigadores da Seccional Centro, noticiada no OESP em agosto de 1980. 

Novamente Renato Lombardi alardeou os leitores com a possibilidade do aumento 

do número de assaltos com a greve. O repórter menciona que as detenções 

realizadas nas operações de rondão praticamente pararam no mês de agosto 

(OESP, 24 ago. 1980, p.30). 

Concluiu-se que no ano de 1980 as táticas de resistência dos deputados do 

CPDDPH e dos movimentos sociais não conseguiram alcançar seus objetivos de 

frear as operações de rondão. A única saída restante para evitar detenções era a 

solicitação de um habeas corpus preventivo na Justiça, temática que será tratada no 

próximo capítulo. 

Pode-se perceber que, no caso dos rondões da Polícia Civil, a resistência 

que atuou de forma mais efetiva foi a realizada dentro da própria polícia com as 

greves brancas. Caldeira (2000) ressalta que até a 1982 as polícias de São Paulo 

não se propunham a dar explicações à sociedade sobre sua atuação e violações a 

direitos humanos de forma efetiva. Nesta perspectiva, a resistência efetuada por 

movimentos sociais, deputados e os jornais Lampião da Esquina e FSP aumentou o 

debate e as críticas a práticas policiais, mas não conteve a onda de detenções em 

massa. 

A última cobertura de uma operação policial contra o trottoir publicada pelo 

OESP foi sobre a operação Papai Noel, realizada em dezembro de 1980, para as 

compras de fim de ano (OESP, 12 dez. 1980, p.17). Traçada a atuação do delegado 
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Richetti e do jornal OESP no ano de 1980, no próximo capítulo pretende ater-se às 

especificidades do grupo Folha de S. Paulo e ao período de 1981 até março de 

1983, quando André Franco Montoro, o primeiro eleito por eleições diretas, assume 

o governo do Estado. 
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CAPÍTULO IV – A FOLHA DE S. PAULO, A JUSTIÇA  

E A REPRESSÃO AO TROTTOIR ATÉ 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Baby! 
Dê-me seu dinheiro 
Que eu quero viver 
Dê-me seu relógio 
Que eu quero saber 
Quanto tempo falta 
Para lhe esquecer 
Quanto vale um homem 
Para amar você 
 

Zé Ramalho – Garoto de Aluguel 
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Neste capítulo, pretende-se, primeiramente, ater-se à posição do jornal FSP 

em relação às rondas policiais de combate ao trottoir no período de 1979 a 1983, 

quando contata-se uma mudança editorial do jornal. No início de 1979, priorizava as 

queixas de moradores contra prostitutas e travestis e, depois, em 1980, publica três 

editoriais manifestando-se contras as rondas. Também serão analisados os artigos 

de opinião do sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro, na coluna Tendências e Debates, da 

FSP. A análise dos artigos de Pinheiro possibilitou a localização de solicitações de 

habeas corpus preventivo de prostitutas à Justiça. Cinco destes casos chegaram ao 

Supremo Tribunal Federal, o qual discutiu a legalidade ou ilegalidade do trottoir. No 

final deste período, a Delegacia Seccional Centro lança o policiamento ostensivo 

feminino para combater o trottoir. As chamadas Panteras do DEGRAN serão o 

último tema tratado neste capítulo. 

O grupo Folha neste período era formado pelos jornais Folha de S. Paulo, 

Folha da Tarde, Notícias Populares e Notícias de Santos. Desde 1962, o grupo era 

dirigido pelos sócios Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira, os mesmos donos da 

Estação Rodoviária da capital paulista. Capellato e Motta (1981) pesquisaram a 

história do jornal Folha de S. Paulo e identificaram que na segunda metade dos anos 

setenta já se iniciara uma distensão com as posições políticas de frear a 

redemocratização que prevalecia em parte do governo. Para os autores, o período 

de distensão iniciou-se em 1977 e aumentou gradativamente até 1984, na 

campanha das Diretas Já, a qual ganha atenção especial da cobertura do jornal. No 

mesmo ano de 1977, o jornalista Lourenço Diaféria escreve uma crítica ao patrono 

do exército Duque de Caxias, causando a demissão do chefe de redação Claudio 

Abramo e a prisão de Diaféria. Neste episódio, o jornal quase sofreu uma 

intervenção de órgãos de censura, e recebeu críticas do Secretário de Segurança 

Pública Erasmo Dias, amigo do diretor do jornal Carlos Caldeira. 

Claudio Abramo havia iniciado em 1977 o que chamou de projeto Folha, 

plano de longo prazo para definir a linha editorial do jornal que, segundo o diretor-

adjunto Carlos Eduardo Lins da Silva, “aproxima-se de um amplo setor da sociedade 

brasileira que somava seus esforços para tentar por fim ao regime autoritário que 

perdurava desde 1964” (KUSHNIR, 2001, p.348).  Segundo Kushnir, o grupo 

começava a traçar estratégias de marketing e tinha como objetivo uma afirmação da 

linha editorial do jornal com seus leitores. (KUSHNIR, 2001, p.363) 
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Com a demissão de Abramo, Bóris Casoy assume o comando da redação, 

que naquele momento não poderia levar a cabo grandes inovações sonhadas por 

seu antecessor devido à repercussão da prisão de Diaféria (KUSHNIR, 2001, p.347). 

Em entrevista a Kushnir, Casoy ressaltou que o jornal havia decidido evitar a 

presença de censores em sua redação e não enfrentar o regime (KUSHNIR, 2001, 

p.332). A FSP tinha o desafio de consolidar-se em uma parte do mercado de leitores 

que exigia uma postura crítica em relação ao governo, mas sob cuidados especiais 

para não chocar-se com o sistema de vigilância ainda ativo. 

A cobertura do avanço do trottoir no final dos anos 70 foi concomitante com 

as pretensões do jornal de adotar uma linha editorial mais próxima das 

reivindicações de abertura política. O contexto político leva a algumas indagações. 

Qual teria sido a forma de cobertura da FSP das operações policiais que combatiam 

ao trottoir? O jornal teria se manifestado sobre o caso com editoriais? Qual foram as 

autoridades citadas nos casos de violência policial? Quais foram as mudanças e 

permanências na cobertura das rondas durante o período de 1979 a 1982? 

Procurou-se responder a tais indagações ao longo deste capítulo confrontado as 

diversas faces da FSP.  

Logo no início de 1979 o jornal começa a cobrir os protestos do Movimento 

Pró-Tranquilidade, formado por moradores do bairro do Butantã que lutavam contra 

o trottoir de prostitutas e travestis na avenida Afrânio Peixoto, próximo à entrada da 

Universidade de São Paulo. A FSP retrata o trottoir como prostituição associada à 

criminalidade e desestabilizador da tranquilidade do bairro: 

 

O automóvel vem rodando em velocidade lenta e para na 
esquina. A prostituta se aproxima do motorista, o travesti 
também. Assim começa o trottoir na avenida Afrânio Peixoto, 
no bairro do Butantã, onde o desfecho dos programas, todas as 
noites acaba com gritos histéricos, corridas, pedidos de 
socorros e navalhadas, comprometendo o silêncio noturno e 
acabando a tranquilidade do bairro. (FSP, 02 jan. 1979, p.14) 

 

Com este trecho da cobertura, nota-se que o jornal compartilhou da defesa 

da tranquilidade dos moradores, que na prática significava rondas policias de 

combate ao trottoir. Erasmo Dias, que estava nos seus últimos meses como 

secretário de Segurança Pública, aparecia na reportagem como o salvador da pátria 

dos moradores, prometendo intensificar as rondas. Porém, declarou que não poderia 
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fazer muito por conta de os alvarás que permitiam a prostituição (FSP, 02 jan. 1979). 

Dias referia-se aos habeas corpus preventivos expedidos pelo Poder Judiciário que 

impediam a polícia de realizar detenções arbitrárias. 

Moradores do Butantã organizaram a Marcha da Família e, no dia 5 de 

janeiro de 1979, ameaçaram sair em protesto até o gabinete de Erasmo Dias. A FSP 

publicou diversos trechos da carta que os moradores elaboraram reivindicando uma 

ação policial para acabar com a prostituição, e entrevistaram alguns policiais que 

compartilhavam da mesma opinião de Erasmo, a de que estavam impedidos de agir 

devido aos habeas corpus. O subtítulo da reportagem Alvará para o Trottoir era o 

termo que os residentes utilizavam para denominar o habeas corpus, comparando a 

prostituição a um estabelecimento comercial autorizado pela lei. 

As reportagens sobre as reivindicações de moradores do Butantã 

assemelham-se em vários pontos ao especial A invasão dos Travestis, do jornal 

OESP, analisado no segundo capítulo. O primeiro deles é ouvir somente os 

moradores e a Polícia. O segundo, desmoralizar o trabalho da Justiça ao opor-se ao 

poder da Polícia. Terceiro, tomar a ação policial como fraca e o desejo de tornar as 

ações da polícia mais duras. 

Em 1979, a FSP publicou diversas queixas de moradores na coluna A 

cidade é Sua. Em janeiro, de um morador da Avenida Angélica (FSP, 20 jan. 1979) e 

de Lilian Gonçalves, proprietária de um estabelecimento de culinária nordestina na 

mesma avenida (FSP, 31 jan. 1979); em fevereiro, de um morador do Butantã (FSP, 

01 fev. 1979) e de outro da Barra Funda (FSP, 13 fev. 1979); em maio, de um 

morador da avenida República do Líbano (FSP, 2 mai. 1979) e outro do bairro do 

Morumbi (FSP, 27 mai. 1979). Diversas regiões da cidade com realidades diferentes 

que, pela via da FSP, tinham como ponto comum o pedido por uma ação da polícia, 

tanto civil como militar, contra o trottoir. Ocorria frequentemente a marginalização da 

prostituição, associando-a à criminalidade. Desta forma, esperavam diminuir o 

número de assaltos com o esvaziamento da rua durante o período noturno. 

As publicações das cartas dos leitores concentraram-se no período de 

janeiro a maio, período em que compreendeu as ameaças da Marcha da Família no 

Butantã e o lançamento de um plano de combate à prostituição da delegacia. A FSP 

publicou uma página sobre o plano, negligenciado pelo OESP. 

Naquela ocasião, dois delegados lançaram um plano de rondas que se 

estendia do Centro até a Barra Funda, passando pelo Bom Retiro. Traçaram como 
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estratégia a inspeção do cadastro de hóspedes para encontrar donos de hotéis que 

deixavam uma mulher entrar mais de duas vezes por noite. Em uma semana de 

operação o plano prendeu 500 pessoas, das quais cerca de 200 eram prostitutas. O 

delegado-assistente Alberto Neves expôs as detenções arbitrárias ao jornal: 

 

As prostitutas detidas são soltas no dia seguinte, pois a 
prostituição não é crime, mas serão novamente detidas se 
retornarem aos bairros que estamos policiando. O que se quer 
- disse - é tornar as ruas transitáveis. Além disso, muitas 
prostitutas estão associadas a marginais. (FSP, 20 mai. 1979, 
p.32) 

 

O argumento do delegado era o de proteger os lojistas da região da ação de 

assaltantes que estavam associados a prostitutas. O próprio delegado reconhecia 

que a prostituição não era crime, mas a associava a partir de um estereótipo da 

prática policial em suas declarações. Segundo Adalberto Neves, a região da Santa 

Ifigênia, também conhecida como Boca do Lixo, recebia muitas famílias do interior 

que vinham fazer compras, e a prostituição estava desagradando e afastando os 

clientes. Tal autoridade policial não levava em consideração que com tais atitudes 

estava perturbando as prostitutas e sua clientela na maior e mais tradicional zona de 

prostituição de São Paulo. 

Ao longo do ano de 1979 a FSP realizou reportagens sobre a avenida 

Angélica (FSP, 7 jan. 1979), o bairro do Brás (FSP, 11 jun. 1979) e dos Campos 

Elíseos (FSP, 21 jan. 1979), as quais retratavam a prostituição de rua como um sinal 

de decadência. Havia um saudosismo por estas áreas de uma época de ouro, 

quando havia casarões de barões de café e sobradinhos de imigrantes, e as 

reportagens associavam a degradação dos equipamentos urbanos e o fim deste 

período de glória com as atividades da prostituição. O jornal ouviu os diretores do 

Teatro do Rebolado, situado na praça Júlio de Mesquita, na área central, que 

identificavam no trottoir de prostitutas uma das causas da queda de faturamento da 

companhia (FSP, 05 set. 1979).  

O único artigo encontrado neste ano favorável à legalização da prostituição e 

contra as operações de rondão não dizia respeito à cidade de São Paulo, mas a 

Nova York. O texto publicado no caderno Ilustrada era do correspondente Paulo 

Francis (FSP, 08 fev. 1979). Pode-se compreender que até o início de 1980 a FSP 

não cobriu de forma crítica as detenções arbitrárias de prostitutas, limitando-se a 
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informá-las como algo positivo para moradores e comerciantes, reproduzindo assim 

o discurso policial que as validava. O jornal não comentou tais ações em editoriais e 

serviu de canal de manifestação daqueles que desejavam o policiamento ostensivo, 

na seção A cidade é Sua. 

Exatamente um ano depois, com as operações de Richetti no final de maio 

de 1980, o jornal FSP muda de postura, declarando-se oficialmente em editoriais 

contra a repressão à prostituição. No editorial Violência Inútil, do dia 28 de maio de 

1980, o jornal ressalta que prostitutas, homossexuais e travestis não eram infratores 

penais, mas que emprestavam má fama à região. O principal caso citado no editorial 

foi o da destruição do hotel do Carlinhos (FSP, 27 mai. 1980), segundo o qual não 

havia justificativa para tamanha violência, já que existiam medidas legais a ser 

tomadas para as irregularidades do hotel.  

O nome do delegado José Wilson Richetti é citado por diversas vezes no 

editorial.  Aliás, a única autoridade referida. Não são mencionados os nomes de 

altos cargos da Polícia Civil, do secretário de Segurança Pública e do governador. 

Para Kushnir (2001, p.326), Carlos Caldeira, que era um dos sócios do grupo Folha, 

mantinha boas relações com o governador Paulo Maluf, que o nomeou prefeito da 

importante cidade de Santos, e com o ex-secretário de Segurança Pública Erasmo 

Dias, inimigo declarado de Richetti. 

Dentro do cenário político delimitado por Kushnir, tem-se o indício de que a 

crítica centrada a Richetti mantinha a lógica de poder que favoreceria os aliados de  

Carlos Caldeira. O Editorial classificou os métodos do delegado como inúteis, ilegais 

e violentos, argumentando que nunca se soube de que um dia a polícia pudesse 

acabar com a prostituição e com a homossexualidade. As prisões arbitrárias e o 

argumento de trazer de volta as famílias para o centro foram condenados, 

ressaltando que tais operações prenderam somente “meia dúzia de infratores ou 

suspeitos” (FSP, 28 mai. 1980, p.2). 

A manifestação de 13 de junho, no Teatro Municipal, ganhou um amplo 

destaque do jornal, que publicou chamada de capa e quase uma página inteira 

dedicada a ela. O trabalho de Macrae menciona a cobertura da manifestação pela 

FSP:  

 

Em geral a cobertura da imprensa, com exceção da Folha de 
S. Paulo e Isto É, foi bastante desfavorável e desrespeitosa. O 
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Diário da Noite, por ocasião da passeata, falou em "Protesto 
das Bonecas" e insinuou que estes haviam sido iniciados 
porque a ação policial "desgostou alguns setores do 
submundo". Por outro lado, o jornal "nanico" Em Tempo, 
publicou um artigo favorável aos homossexuais, escrito por um 
dos integrantes do Somos, e a Folha de S. Paulo deu uma 
cobertura ao acontecimento de primeira página. (MACRAE, 
1990, p.229) 

 

Comparada à imprensa sensacionalista, a FSP destacou-se pelo respeito às 

vítimas da violência policial na análise de Macrae. Mas fato inédito ocorreu na 

coluna Palavra do Leitor, de 18 de junho de 1980, inteiramente dedicada às rondas 

de Richetti. Foram publicadas cinco cartas de leitores; duas a favor da continuidade 

da ação e parabenizando o delegado e outras três criticando, sendo uma delas de 

uma prostituta e outra de um participante da passeata de 13 de junho que 

parabenizavam a FSP pela cobertura. A prostituta Srtª M. Silva, que se descrevia 

como “não me orgulho e nem me envergonho, sou prostituta”, comentou a atuação 

da imprensa da seguinte forma: 

 

Salvo o noticiário da “Folha”, dos jornais de escândalo (por 
outras razões) e de três deputados, não tem merecido o real 
destaque a repulsa à atitude violenta e ilegal da polícia, que 
detém e maltrata quem nenhum crime cometeu. Será que 
direitos humanos só os exilados políticos tinham? E por falar 
nestes, nós que tanto pedimos a anistia não merecemos agora 
uma palavra de solidariedade? Nem o Lula (quantas vezes fui a 
Vila Euclides!) que opina sobre tudo, disse uma palavra a 
nosso favor. (FSP, 18 jun. 1980, p.3) 

 

A primeira vez que a FSP deu voz a uma prostituta foi para elogiar o jornal. 

Esta prostituta politizada via de forma crítica o silêncio de tradicionais opositores à 

violência institucional. A anistia a presos políticos despertou na prostituta e em 

setores que haviam sido perseguidos durante os anos de chumbo a questão dos 

direitos humanos perante o poder da polícia. Srtª Silva disse em outro trecho de sua 

carta que só não estava entre as prostitutas presas “por questões financeiras”, 

deixando a entender que havia pago a policias por sua liberdade, gesto que não 

estava ao alcance de todas. 

A publicação de cartas como esta se enquadrava no chamado Projeto Folha, 

que pretendia a identificação do leitor com as reportagens. A aproximação da linha 

editorial com a ideia de participação da sociedade civil fazia com que demandas 
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sociais como as dos recém-criados movimentos feminista e homossexual 

interessassem ao jornal. Tanto a prostituta quanto o manifestante de 13 de junho 

invocaram os direitos humanos em seus argumentos para criticar Richetti. 

Logo após o depoimento de Richetti no CPDDPH da ALESP, a FSP publica 

o editorial Assembleia Omissa (FSP, 2 jul. 1980) sem citar o nome do delegado, 

apesar do texto comentar o seu depoimento. Neste editorial, a FSP deixou de 

questionar as rondas policiais e centrou-se em comentar os casos de violência e em 

criticar os deputados do CPDDPH. O jornal, que anteriormente havia se exposto 

perante a polícia, analisava a conjuntura política do momento de forma a culpar os 

deputados da oposição ao lembrar que existiam provas suficientes publicadas na 

imprensa para instaurar uma moção contra o delegado: 

 

O caso em pauta – o das rondas policiais no centro da cidade, 
acusadas de violências contra prostitutas, travestis e simples 
transeuntes – é bastante polêmico, pois envolve grupos 
humanos que são alvo de preconceito e segregação. Além 
disso, a pressão sofrida pelos paulistanos ante o risco de 
assaltos e roubos é tão grande que qualquer aparato policial 
parece salutar e desproporcionalmente eficaz em relação a 
seus reais efeitos. Daí a omitir-se no julgamento da questão vai 
apenas um passo. E foi o que ocorreu. (FSP, 02 jul. 1980, p.2) 

 

O jornal reconhecia as posições políticas que envolviam as vítimas da 

violência e os moradores, adotando uma pretensa neutralidade perante a sua 

disputa pelo espaço urbano. Com este editorial, o jornal ressalta que a moção não 

era contra a polícia, mas sim contra os casos de violência, adotando uma postura 

legalista que pressionava o conselho a fiscalizar a ação policial. Não foram 

mencionados os motivos pelos quais levaram tais deputados a não encaminhar a 

moção, somente os chamando de omissos. O motivo da omissão revelaria o jogo de 

poder presente entre os deputados e Richetti e, certamente, seria mais esclarecedor 

e de maior interesse público perante a simples crítica realizada. 

Ao comparar o editorial da FSP com a nota da redação do OESP sobre o 

mesmo caso, percebe-se que a Folha não se posicionou explicitamente a favor dos 

moradores do centro, como fez seu concorrente. Ambos os jornais teceram críticas 

aos deputados, mas a FSP teve o cuidado de não se posicionar de modo a chocar-

se com os segmentos sociais que sonhavam com a apuração das arbitrariedades. 

Sua posição pendeu a criticar o lado mais fraco na correlação de forças, os 
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deputados da oposição que se viram de mãos atadas frente aos Termos de 

Declarações que Richetti possuía. Sem nenhuma prova contra o delegado levada a 

diante e com a ameaça deste de processar Ruth Escobar por difamação, tornava-se 

um terreno incerto e perigoso continuar com editoriais sobre as rondas de combate 

ao trottoir.  

A principal questão é entender o papel dos editoriais para a construção da 

ação concreta da publicação. A FSP, por meio de seus editoriais, defende interesses 

políticos e econômicos próprios - os do grupo Folha, pois trata-se de um espaço em 

que o jornal consolida-se no papel de formador de opinião pública e na busca da 

responsabilidade social com a pretensão de definir-se como "um jornal a serviço do 

Brasil". Para Silva (2009, p.105), os editoriais demonstram a hierarquia presente em 

uma empresa de comunicação, pois expressam a visão do conselho editorial. 

Com o respaldo dos editoriais, a equipe da FSP pode dedicar-se a investigar 

a fundo os rondões de Richetti durante o curto período de tempo do mês de junho, 

quando os rondões ganharam evidência na imprensa. Como, por exemplo, no caso 

da reportagem referente ao Termo de Declarações da prostituta Telma, que assinou 

o documento em branco, citado no terceiro capítulo. Ao confrontar a atuação do 

jornal nos anos de 1979 e 1980 pode-se perceber uma drástica mudança na sua 

forma de cobrir as rondas de combate ao trottoir. 

Torna-se necessário mencionar três fatos que podem ter condicionado a 

mudança de linha editorial da FSP em relação ao trottoir: a posição do OESP de 

apoio aos moradores e a Richetti pode ter influenciado a cobertura, como uma forma 

de diferenciar-se do concorrente; a nomeação a Secretario de Segurança Pública do 

civil Otávio Gonzaga Júnior em março e a Lei da Anistia em agosto de 1979 abriam 

espaço para uma maior prestação de conta das ações da Polícia à sociedade, 

principalmente em relação aos presos políticos; e o apoio de deputados e 

movimentos sociais a vítimas da violência policial. 

Portanto, nos termos de Gisela Taschner (1992), a FSP seguiu os ventos 

dos deputados da oposição indo de encontro as suas causas políticas. Porém, 

quando o vento mudou de lado, o jornal percebeu que aquele ainda não era o 

momento de apurar os casos de violência. Por isso, diminui o tom nas críticas a 

Richetti e culpa o CPDDPH por omissão. Depois do depoimento de Richetti, no final 

de junho, o jornal volta a cobrir as rondas e manifestar-se com editoriais somente em 

1981, com o anúncio do patrulhamento feminino.  



148 
 

Gisela Taschner (1992, p. 179) fez uma análise abrangente do grupo Folha, 

considerando a empresa como um conglomerado jornalístico. Tal postura levou a 

críticas a trabalhos como o de Mota e Capelato (1981), que não consideraram a 

empresa como grupo. 

Macrae traz posição semelhante à de Taschner e diferencia os diferentes 

jornais do grupo: 

 

Mas, mesmo durante este período, forças conservadoras já 
estavam reagindo. Especialmente a imprensa sensacionalista 
como Notícias Populares e Folha da Tarde mantinha sua 
tradicional postura moralista, chamando a polícia a defender a 
sociedade de uma série de vícios que eram descritos em 
detalhes para a delícia dos leitores. A atuação dessa imprensa 
muitas vezes considerada órgão oficioso da polícia não 
surpreendia ninguém. (MACRAE, 1990, p.223) 

 

Com as descrições de Macrae e Tascher, percebe-se que outros jornais do 

grupo como a Folha da Tarde e o Notícias Populares geralmente cobriam a as 

rondas atendo-se somente as posições oficias da polícia. 

Para Kushnir (2001), o jornal Folha da Tarde, ficou conhecido pelo grande 

número de policias civis na redação tinha como carro chefe o jornalismo policial, 

mantendo tal estrutura de 1969 até 1984. Para tal autora a estratégia do grupo 

opondo a FSP a Folha da Tarde era uma estratégia de mercado, que pretendia 

englobar diferentes mercados e jogar diferentes jogos políticos do país. A Folha da 

Tarde era o jornal que mais vendia no grupo, e foi descrito como pelo jornalista 

Carlos Brickman que trabalhava na FSP como um jornal que representava a polícia: 

“Se a polícia fosse a Gestapo, a Folha da Tarde seria a Gestapo, se fosse a KGB 

seria a KGB.” (KUSHNIR, 2001, p.351). 

Taschner (1992, p.182-183) analisou a Folha da Tarde e percebeu que este 

jornal teve seu auge em 1975, no entanto o número de vendas em bancas de jornal 

caiu ano após ano (Anexo 5). Tornava-se patente que este tipo de jornalismo policial 

já encontrava um mercado saturado em 1980, mas ao mesmo tempo o grupo 

necessitava manter tal mercado, que ainda vendia muito mais que a FSP. Conclui-se 

que o grupo Folha permitiu diferentes vertentes de cobertura das rondas em seus 

jornais, e que a mudança de postura da FSP em relação às rondas enquadrava-se 

em suas estratégias de marketing “Projeto Folha” para dominar uma parte do 

mercado sem desgastar-se com o governo. 
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Além dos editoriais e da mudança na cobertura em 1980 a FSP contava com 

artigos de opinião de Paulo Sérgio Pinheiro na coluna Tendências e Debates. Os 

artigos de Pinheiro na FSP foram compilados em um livro intitulado “Escritos 

Indignados”, título dado pela tom crítico em relação aos temas polícia, prisões, 

censura e política. Dos diversos artigos que Pinheiro escreveu na coluna tendências 

e debates, quatro dedicam-se a temática das rondas policias e serão analisadas 

neste capítulo. 

 

 

Os escritos indignados de Paulo Sérgio Pinheiro 

 

  

Paulo Sérgio Pinheiro nasceu em 1944 na cidade do Rio de Janeiro, formou-

se em direito e depois em sociologia. Realizou o doutorado em estudos políticos na 

Universite Paris 1 - Sorbonne em Paris no ano de 1971 com um trabalho sobre o 

Partido Comunista do Brasil no Contexto Internacional. Quando volta ao Brasil 

conhece Michel Foucault e toma contato com o tema da prisão, depois escreve 

Estratégias da ilusão – A revolução mundial e o Brasil, 1919-1935 (1977), obra em 

que começa a estudar a repressão policial as classes populares na cidade do Rio de 

Janeiro, mesmo que ainda o foco fosse o Partido Comunista. No ano de 1979 já 

escrevia artigos no jornal A República e na revista Isto é sobre a repressão policial e 

a violência urbana.   

Em março de 1980 aparece o primeiro escrito indignado de Pinheiro na FSP, 

comentando uma série de ataques terroristas sofridos por personalidades, partidos e 

livrarias de esquerda que ficaram sem apuração policial. Segundo ele havia sido 

convidado por Otávio Frias para escrever os artigos na Coluna Tendências e 

Debates, parte integrante da página três do jornal. A página três foi criada por 

Claudio Abramo em 1975 e era tida pela redação como um grande diferencial do 

jornal, continha uma coluna chamada Painel com pequenas notas sobre política 

nacional, uma seção chamada Palavra do Leitor com publicações de cartas 

enviadas ao jornal, e a coluna Tendências e Debates com dois artigos de opinião de 

autores diferentes. Até os dias de hoje a coluna é iniciada com uma tarja explicativa: 
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Os artigos publicados com assinaturas dos autores não 
traduzem necessariamente a opinião do jornal. Sua publicação 
obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas 
brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do 
pensamento contemporâneo. (FSP, 06 jun. 1980, p.3) 

  

Com esta mensagem o jornal eximia-se de responsabilidades sobre os 

artigos e expunha seu verdadeiro interesse de estimular os debates com os artigos 

ali publicados. Os temas e autores passavam pelo crivo do jornal, que poderia 

suscitar questões, ganhando a simpatia de leitores, que muitas vezes mandavam 

cartas para o jornal comentando os artigos. Em seu início nomes consagrados do 

jornalismo escreviam com certa periodicidade na coluna, como Paulo Francis que 

acabou sendo contratado como correspondente, Alberto Dines e Newtom Rodrigues 

(KUSHNIR, 2001, p.347).  

O jornalista Ricardo Kotscho em entrevista a Milton Severiano descreveu a 

coluna da seguinte forma: “E a Folha virou o jornal da abertura política, da 

redemocratização. Abriu a página três para todo mundo escrever, PC do B48, UDR49, 

da extrema esquerda à extrema direita.” (SEVERIANO, 2011, p.194) Com uma 

diversidade correntes políticas nos artigos, a FSP suscitava polêmicas com as cartas 

dos leitores que eram publicadas geralmente depois de dois dias da publicação na 

coluna ao lado Palavra do Leitor, formando um vinculo entre as colunas. Temas 

proibidos até aquele momento como o Partido Comunista, e a crítica á Violência 

Policial certamente despertaram novos leitores, agradando na busca de Frias em 

superar o OESP.  

Também no ano de 1980 Pinheiro decide ir a campo e visitar cadeias, 

necrotérios, prisões iniciando uma longa trajetória de defensor dos direitos humanos. 

Recentemente em entrevista ao programa Roda Viva da Tv Cultura descreveu como 

foi a primeira vez que atuou diretamente com a polícia: 

 

Eduardo Muylaert - Gostaria de aproveitar esta oportunidade 
para falar um pouco de sua trajetória pessoal. Eu estive 
relendo os “Escritos Indignados" dos anos oitenta, você era um 
verdadeira guerrilheiro dos direitos humanos se enfiava em 
necrotério, em cadeia, até pro horror da própria família, e hoje 
é um diplomata, vai receber um prêmio na ONU, vai fazer um 
relatório, você é o mesmo Paulo Sérgio Pinheiro que começou 
a carreira na Boca do Lixo e hoje senta em Genebra? 

                                                 
48

 Partido Comunista do Brasil 
49

 União Democrática Ruralista 
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Paulo Sérgio Pinheiro - Olha eu não sei, Eu queria até lembrar 
uma história. A primeira intervenção de Direitos Humanos que 
eu fiz foi quando eu voltei da França, estava com Darcy 
Penteado que era um pintor, a Ruth Escobar, o Eduardo 
Suplicy e o Eduardo Muylaert. Tinha um delegado que gostava 
de bater em travesti, eu não vou dizer o nome dele porque não 
é apropriado a essa hora da noite dizer isso (risos). Nós fomos 
protestar ao Delegado Geral, Tinham 14 travestis e nós. Era a 
primeira vez que eu me metia com a polícia e minhas pernas 
tremiam. Nesse dia a noite minha avô liga do Rio e diz pra 
mim: “Foi pra isso que você foi educado Paulo Sérgio? Você 
não tem nada a ver com essa gente! Fica se metendo com a 
polícia.” É evidente que hoje eu não posso utilizar o mesmo 
megafone . Em relação ao Brasil presente em quero guardar 
um obsequioso silencio. (TV CULTURA, 08 out. 2013) 

 

Pela descrição de Pinheiro pode-se compreender que começou sua carreira 

com a defesa de travestis que eram alvo das rondas de Richetti em 1980 na Boca do 

Lixo. Eduardo Muylaert seu amigo desde a época de estudante em Paris, era 

advogado criminalista e o acompanhou nessa visita as autoridades policiais. Desta 

turma de deputados, artistas e advogados, Pinheiro foi primeiro intelectual 

acadêmico que se interessou pela violência nas rondas policias. Segundo ele 

naquela época as pesquisas acadêmicas passavam longe do tema da violência 

policial, sendo a coleção Violência a Brasileira publicada em 1981, uma das obras 

pioneiras neste debate. Descrita sua trajetória, leva-se em consideração seus artigos 

de opinião na FSP como as primeiras análises mais aprofundadas sobre a 

arbitrariedade das detenções em massa de travestis prostitutas e michês.   

Pinheiro começa sua crítica as rondas de combate ao trottoir com o artigo 

“cruzadas inúteis” pulicado em 6 de junho de 1980. Período em que esperava-se 

que Richetti fosse depor a ALESP. Pinheiro não citou o nome do delegado em seu 

artigo demonstrando o medo de denunciar autoridades policiais nominalmente que 

prevalecia na época. Denominou as rondas como cruzadas morais, em referências 

as epopeias cristãs da idade média que pretendiam livrar Jerusalém dos hereges. A 

analogia compreende a classificação que fez das rondas: em nome da moral. 

dispendiosas e inúteis (PINHEIRO, 1984, p.74). Da mesma forma que as cruzadas 

da idade média não conseguiram livrar a terra santa do julgo mulçumano de forma 

permanente, as rondas policias não conseguiram livrar a cidade do trottoir, somente 

o espalhando para outras áreas. Pinheiro também atenta para os altos gastos com 



152 
 

este tipo de operação, que classificou como dilapidação do imposto do contribuinte, 

como o ocorrido nas cruzadas que levantavam altas somos de ordens cristãs.  

 Em Cruzadas Inúteis Pinheiro descreve a atuação da polícia tida como ideal 

para as rondas é perseguir, cafténs, os proxenetas, os traficantes de mulheres e de 

tóxicos e entregalos a justiça” (PINHEIRO, 1984, p.73). Para o autor, a polícia 

deveria ser controlada pelo sistema judiciário, e cobrava que o procurador geral de 

justiça não assistisse de braços cruzadas as rondas de combate ao trottoir. Citou 

como exemplo um episódio ocorrido em 1896 na cidade do Rio de Janeiro, quando a 

polícia resolveu “limpar as zonas”. Segundo ele, naquele episódio um advogado 

chamado Evaristo de Macedo impetrou habeas-corpus para todas as prostitutas, 

libertando-as da prisão. Sua argumentação baseava-se no princípio da legalidade 

normativa e encontrava como saída para a questão um poder judiciário forte perante 

a polícia. 

Neste primeiro artigo Pinheiro já estabelecia a repressão ao trottoir com o 

autoritarismo na sociedade brasileira “ontem os operários de São Bernardo, hoje as 

prostitutas e os travestis, amanhã todos nós” (PINHEIRO, 1984, p.74). No final de 

setembro de 1980, Pinheiro publicava outro artigo intitulado “cruzadas antieróticas” 

em que consegue estabelecer uma relação entre as diferentes cruzadas do Estado 

que identificou naquele momento: 

 

Em São Paulo, a polícia resolveu „limpar‟ o centro da cidade 
durante os últimos dois meses realizou milhares de prisões 
ilegais, aterrorizando prostitutas, homossexuais e travestis. 
Depois foi a vez da cruzada contra a imprensa alternativa, 
através de bombas lançadas por grupos de direita, até gozando 
de total impunidade, assegurada pelo poder público. 
Vergonhosamente, as bancas de todo o páis se encontram sob 
regime de censura fascista. O governo sem decretar a censura, 
se viu livre assim de uma imprensa tão incômoda e irritante. 
Depois da cruzada contra o Pecado e da cruzada contra a 
Subversão, chegou a vez da cruzada contra o erotismo. 
(PINHEIRO, 1984, p.148) 

 

A época das cruzadas a que se refere Pinheiro foi a marcante preocupação 

com a moralidade no período do pós-anistia. A cruzada contra o erotismo, foi a 

cassação de licenças de diversas revistas eróticas por juízes de menores da cidade 

do Rio de Janeiro. Movimento semelhante ocorreu em São Paulo em maio de 1981, 

quando um movimento de “senhoras paulistas”, que tinha como uma de suas líderes 
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a primeira dama Sylvia Lutfalla Maluf, reivindicavam “liberdade sem libertinagem” 

solicitando uma intervenção do Ministério da Justiça na televisão brasileira. Pode-se 

perceber que concomitantemente a repressão ao trottoir, forças políticas também 

tentavam censurar o espaço público da imprensa, com especial atenção ao erotismo 

e a homossexualidade.  Nas ruas ou na televisão, as sexualidades que não 

atendiam aos padrões morais destes grupos eram combatidas, uma luta para não 

enxergar e não deixar que outros assistissem práticas que consideravam imorais. O 

ponto alto destas declarações pela censura não oficial, ocorreu em 1982 quando o 

presidente Figueiredo declara que o principal problema da nação “é a onda de 

erotismo e a licensiosidade de costumes” (PINHEIRO, 1984, p.151). 

As cruzadas de Pinheiro relacionam-se com a categoria de inimigos 

objetivos descrito por Hannah Arendt. Os inimigos objetivos referem-se aos tipos 

indesejáveis pelo estado que eram cotidianamente insultados pelo poder público. 

Inimigos objetivos foram por exemplo o povo polonês,  que era insultado e 

comparado com o povo alemão, de forma a permitir práticas repressivas e planos 

futuros de eliminação. Segundo Arendt: 

 

Na polícia totalitária havia uma distinção entre inimigos 
“objetivos” e inimigos “suspeitos”, com relação aos primeiros 
não há apenas uma suspeita de ação contra o regime, mas sim 
uma propensão, uma inclinação de causar perigo em função de 
uma “posição ideológica ameaçadora”, observada e apontada 
pelo governo totalitário até que todos saibam que sua posição 
é de inimigo e assim a pessoa possa ser eliminada. (ARENDT, 
1989, p.474) 

 

Ressalta-se que tal categoria foi desenvolvida para um contexto totalitário 

que visava à eliminação de seres humanos, mas que guarda semelhanças com as 

descrições que Pinheiro fez do tratamento que o estado brasileiro deu aos tidos 

como „imorais‟.  As prostitutas, travestis e michês representavam uma ameaça a 

ordem estabelecida, e mesmo sem terem praticado crimes, estavam sob 

permanente vigilância da polícia. Tal desconfiança já era o suficiente para as 

detenções em massa, eram imoralmente ameaçadores para as famílias de 

moradores do centro, sendo declarados inimigos da Polícia com operações 

específicas.  Segmentos do regime não escondiam seu ideal de que uma redenção 

moral poderia ser operada pela polícia e pelos censores e colocavam minorias sob 
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permanente oposição aos valores ideológicos que consideravam os corretos e 

oficiais do Estado. 

O último escrito indignado sobre as rondas policiais foi publicado em  

novembro de 1981, quando Pinheiro dedica um artigo somente ao trottoir, intitulado 

„O Supremo e o trottoir‟. Naquele mês o Supremo Tribunal Federal (STF), corte 

máxima do poder judiciário brasileiro havia julgado o caso de várias prostitutas 

paulistas que solicitavam um habeas corpus preventivo, também chamado de salvo 

conduto. Graças ao artigo de Pinheiro, único que comentou tais decisões foi possível 

encontra-las no STF e verificar as questões jurídicas que envolviam a polícia e o 

trottoir. 

 

 

O trottoir na Corte Suprema  

 

  

O STF é a última esfera do sistema jurídico brasileiro a julgar os recursos, a 

chamada última instância do poder. Os processos que chegam até o Supremo 

passaram por todas as instâncias das justiças estaduais, sem uma decisão que 

eliminasse recursos embasados em princípios constitucionais. Por isso as decisões 

do STF tem caráter conclusivo, também são chamadas de jurisprudência, por 

representarem a legalidade da decisão perante os princípios constitucionais. A 

jurisprudência do STF normalmente era utilizada em futuros casos semelhantes, 

sendo tomada como referência no julgamento.   

Para Paixão (2007, p.229-231) o STF tem uma função política de 

representar o interesse público e preservar a legalidade das decisões tomadas pelos 

três poderes perante a constituição. Durante o regime da ditadura civi-militar seus 

membros, os ministros passaram por um processo de aposentadorias compulsórias, 

como forma de punição a revogação de atos do regime. A ditadura tinha claros 

objetivos de adotar um tom de legalidade e necessitava das decisões do órgão para 

legitimar-se no poder. Em 1969 a maior parte dos ministros já haviam sido 

nomeados pelo regime assegurando um vínculo com seus interesses. Paixão (2007, 

p.199-303) descreve essas nomeações como uma tentativa de tornar o STF um 

órgão meramente contemplativo dos interesses do executivo.  
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Ao todo no arquivo do STF foram encontrados oito acórdãos referentes a 

prática do trottoir, o primeiro em 1962 e o último em 1982. Dos oito, cinco são 

referentes ao período de 1979-1982, evidenciando a maior demanda de habeas 

corpus (HC) preventivo neste período. Destes cinco, três tiveram o HC negado pela 

corte.   Todos os casos desde 1962 foram referentes a cidade de São Paulo, dado 

que demonstra o pioneirismo paulistano em reivindicar o direito de praticar o trottoir 

como um argumento válido para a justiça, mesmo que a prostituição não fosse 

reconhecida perante a lei como profissão.  

O relatório do RHC 39270 de 1962 do Ministro Pedro Chaves já declarava: 

“Não é fato penalmente punível a "Battre Le Trottoir", consistindo ilegalidade e abuso 

de poder a prisão de quem a ele se entrega”. Nesta primeira vez que o STF julgou o 

direito de praticar o trottoir, concedeu o habeas corpus. Já em 1973, com o STF com 

outra composição, decide: "Em princípio, o meretrício e o trottoir não são puníveis, 

se não há importunação nem ultraje público ao pudor" (PODER JUDICIÁRIO, 18 set. 

1973, p.1033), mas nega o recurso a prostituta em votação unânime, alegando que 

se ela estava em liberdade e não praticava nenhum delito, não necessitaria do HC.   

Em setembro 1981 o STF julga o caso de duas prostitutas Maria De Fátima 

Valeriano Bandeira e Iolinda Pereira De Souza, e a postura em relação ao trottoir 

muda: “não há direito constitucionalmente assegurado a pratica de "trottoir", a qual e 

contraria aos bons costumes, ofensiva da moralidade pública e fonte de 

constrangimento para transeuntes e residentes.” (PODER JUDICIÁRIO, 25 set. 

1981, p.17) Em votação onânime foram negados os HCs as prostitutas, 

demonstrando que a postura jurídica a ser seguida não era mais garantir o direito ao 

trottoir sem atentado público ao pudor.  

Quatro dias depois, no dia 29 é julgado outro recurso de duas prostitutas 

Clarissa da Mata e Souza e Sonia Maria de Souza, que alegaram a perseguição da 

polícia paulista a prostitutas, e a ilegalidade das prisões efetuadas. Em seu 

relatorório Ministro Soarez Munhos apontou que no processo da segunda instância 

da justiça paulista a Seccional Centro teve que dar explicações ao juiz sobre a 

perseguição as prostitutas: “A autoridade apontada como coatora informou que as 

pacientes não estão detidas nem ameaçadas de detenção”. Portanto Richetti teve 

que prestar esclarecimentos a justiça pela perseguição as duas prostitutas, a justiça 

paulista seguiu suas explicações, mas o STF, compreendeu a perseguição as 

prostitutas, como  “fato notório” e concedeu seu Habeas Corpus .  
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O reconhecimento da perseguição e as concessões de HCs não duraram 

muito tempo, no julgamento de 03 de novembro, a corte volta a trás o argumento da 

inconstitucionalidade do direito ao trottoir e vence e nega-se o recurso da prostituta  . 

Depois disso Pinheiro escreve mais um artigo indignado na FSP intitulado “O 

Supremo e o Trottoir”, no qual analisa a posição dos ministros: 

 

As duas turmas de julgamento do Supremo estão se 
engalfinhando. E a discussão agora ameaça ficar 
desequilibrada porque a defesa do direito constitucional que as 
moças têm de ir e vir perdeu um de seus mais lúcidos 
defensores, o ministro Leitão de Abreu, que passou a cuidar de 
coisas mais graves. Contra essa turma de ministros, um outro 
entende que o trottoir deve ser reprimido policialmente porque 
atenta ao pudor. "Não posso dar um "habeas corpus" 
preventivo para colocar uma prostituta em posição garantida de 
importunar o pudor dos passantes ou mesmo atentar contra o 
pudor" diz o ministro cordeiro Guerra. Coitadinhos dos clientes, 
pobres homens, devem ser defendidos pela volúpia da carne (e 
deixados impunes). As mulheres para o xadrez. (FSP, 25 nov. 
1981, p.2) 

 

Neste artigo Pinheiro relata a divisão presente nas turmas que julgavam os 

recursos, o autor questionou de forma irônica o tom de moralidade que revestia o ato 

de deixar as prostitutas a mercê da polícia. Pinheiro atentou em outro trecho do 

artigo que prostitutas não davam recibo das extorsões policiais que sofriam e que 

era muito difícil comprovar um mercado de exploração que era sabido de todos. 

Para Pinheiro as prostitutas que ganhassem a proteção da justiça poderiam 

denunciar as redes de corrupção montadas pela polícia e colaborar no efetivo 

controle daquela instituição.  

Em dezembro de 1981 o STF concede mais um habeas corpus a uma 

prostituta, comprovando a variabilidade de decisões para um mesmo caso, de 

acordo com turma, como descrito por Pinheiro.  

Nove meses depois, o Processo 59.518, da prostituta Francinete Soares de 

Castro é julgada no final de agosto de 1982. Este foi o recurso de maior 

argumentação, pois a justiça estadual paulista havia concecido seu HC em primeira 

instância, mas o ministério público estadual recorreu levando a caso para segunda 

instância. Na segunda instância estadual Francinete não obteve a concessão do HC, 

recorrendo ao STF.   
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Segundo o Ministro Oscar Corrêa no processo de Francinete a negação do 

salvo conduto a prostitutas pelo TJ-SP em segunda instância, significava que o 

tribunal estava atento a sua realidade e percebeu a queda da criminalidade no 

centro de São Paulo, "quando se fez uma certa disciplina ao trottoir”. O Ministro 

Corrêa discorreu diversos argumentos para manter a posição desfavorável a 

concessão do HC as prostitutas, segundo ele a justiça não deveria facilitar a prática 

do trottoir, e citou que até em 'países modelo' havia a dificuldade em achar uma 

solução que não fosse policial  para o problema da prostituição. No final de seu voto, 

de 16 páginas e 27 argumentos contra o provimento do HC, no último ressaltou que 

faz parte do poder da polícia estabelecer uma restrição geográfica ao trottoir. Oscar 

Corrêa foi o ministro que demonstrou o maior número de argumentos para o 

combate ao trottoir, sua linha de pensamento não restringia a ação da polícia sobre 

o trottoir. (PODER JUDICIÁRIO, 26 ago. 1982, p.231-247) Já o ministro Cordeiro 

Guerra, atentou para o direito de ir e vir dos cidadãos brasileiros e fez críticas a ação 

policial: "E não vejo, no poder de polícia, exercitado com moderação e equilíbrio" 

(p.229).  

Expunham-se as duas linhas de pensamento, uma a favor do controle do 

trottoir pela polícia e negava os HCs e outra que reconhece o abuso da polícia e 

provinha os Hcs. No final o recurso de Francinete foi negado, mais ressaltou-se que 

a polícia não poderia realizar prisões arbitrárias, resultado tido vitória parcial da 

prostituta, perante a justiça, que reconheceu seu direito a liberdade no processo, 

mas não emitiu HC por não reconhecer o direito ao trottoir. O cenário do recurso de 

1982, mostrou que neste ano o ministério público estadual, parte da justiça estadual 

e a maioria do STF já viam o direito de praticar o trottoir como inconstitucional. 

 Com este cinco recursos analisados no período de 1979-1982 percebe-se 

que havia uma preocupação que os HC fomentassem atentados ao pudor e abusos 

por parte das prostitutas no aliciamento de clientes na rua. Também se questionava  

que tal medida tiraria o poder da polícia sobre averiguações da polícia, 

deslegitimando seu poder sobre o trottoir. Mas esse arcabouço de decisões do STF, 

era acima de tudo, uma legalidade construída para legitimar demandas jurídicas e 

sociais. Maneira protetora e sufocante de preservar e impor moralidades e 

costumes. Entre os 20 anos que passaram entre 1962 e 1982 o trottoir passou de 

direito de ir e vir a ato prática imoral não garantida em lei para o STF. 
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Salgueiro (2008) entrevistou o Francisco advogado Lobo da Costa Ruiz, que 

atuou em cerca de 20 casos de salvo conduto ao trottoir no início dos anos oitenta. 

O advogado explicou respondeu a ela como era a relação entre a polícia e o trottoir: 

 

1. Em pesquisa que realizei no site do STF apenas encontrei 
Recursos de Habeas Corpus entre 1962 2 1982. O Sr.Tem 
idéia da concentração de casos nesses anos? 
Na época, a polícia de São Paulo empreendeu rigorosa 
repressão ás denominadas 'michelas', que 'batiam bolsa', 
faziam o 'trottoir' pelas ruas, mercadejando o próprio corpo. Por 
longos anos centenas e centenas de mulheres e travestis eram 
presos diariamente, levados para as delegacias e soltos ao 
amanhecer. Quando soltos, recebiam a ameaça de, na próxima 
vez, ficarem presos por um dia, em outra vez por dois, e assim 
por diante. Essas ameaças geravam o justo temor de 
novamente virem a perder a liberdade de ir, vir e ficar sem 
culpa formada, sem ordem escrita fundamentada de autoridade 
judiciária competente ou estarem em situação de flagrância, 
autorizando a postulação de habeas corpus em caráter 
preventivo, com a expedição de um documento denominado 
salvo-conduto. (SALGUEIRO, 2008, p.121) 

 

Nas memórias do advogado está o argumento que utilizava na defesa de 

prostitutas, a ilegalidade das prisões. Além disso, o advogado lembrou-se da 

cotidianidade das prisões arbitrárias, das táticas de intimidação da polícia e do temor 

que os praticantes do trottoir sentiam no espaço público da rua. Em outra pergunta 

realiza por Salgueiro a Francisco Ruiz foi referente ao número de advogados que 

trabalhavam com a solicitação de HC, e Ruiz respondeu que eram cerca de 20.  

Pelas memórias do advogado nota-se que somente o serviço gratuito do 

Centro Acadêmico XI de agosto, não dava conta da demanda por HC. Um mercado 

jurídico havia se formado em torno da permanente situação de vulnerabilidade das 

prostitutas, travestis e michês. No caso do trottoir a justiça era incerta e cada juiz 

agia de uma forma diferente, podendo negar ou aceitar seus pedidos de HC.  

 

 

As panteras no combate ao trottoir 

 

 

No mesmo ano de 1981 em que os recursos começavam a chegar ao STF, a 

Polícia Civil de São Paulo lança mais uma política de combate ao trottoir, o 
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policiamento feminino. No dia 3 de fevereiro de 1981, o diretor do DEGRAN Rubens 

Liberatori vem a público anunciar a formação de um grupo de 12 investigadoras que, 

a serviço da Delegacia Seccional Centro, irá combater prostitutas, travestis e 

trombadinhas. Logo na posse, recebem o apelido de As Panteras, em analogia ao 

seriado Charlie's Angels, sucesso da TV norte americana nos anos setenta, em que 

três belas mulheres são agentes especiais no combate ao crime organizado.50 

No dia seguinte, a notícia esteve na capa da FSP com o título Investigadoras 

vão policiar área central. A reportagem do jornal compareceu na cerimônia de 

lançamento realizada na Delegacia Seccional Centro. Lá, Rubens Liberatori proferia 

um discurso enaltecendo a participação feminina na Polícia Civil: "A mulher, além de 

humanizar a Polícia com seu trabalho, afasta a imagem de sexo frágil ao combater 

diretamente os marginais" (FSP, 04 fev. 1979, p.13). O argumento de melhorar a 

imagem da mulher na sociedade com as investigadoras não levava em consideração 

a imagem que se construía das prostitutas criminalizadas com as rondas que 

acabava de instituir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4.1 - Foto do anúncio do patrulhamento feminino. (FSP, 04 fev. 1971, p.13)51 

                                                 
50

 Charlie's Angels ou As Panteras (título no Brasil) é uma série de televisão norte-americana 
produzida entre 1976 a 1981 que apresenta três belas mulheres que trabalham na Agência de 
Detetives Charles Townsend, comandada pelo misterioso chefe que jamais aparece e que passa as 
orientações por meio de um viva-voz. 
51

 Foto de Eduardo Costa. 
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O jornal OESP, que não cobriu a cerimônia de lançamento, acompanhou a 

primeira ronda policial de um grupo de investigadoras. A reportagem seguiu a viatura 

descrevendo todos os atos das investigadoras, que prenderam prostitutas que 

portavam uma caixa de lingerie sem nota fiscal. Depois da apreensão, a equipe do 

OESP abandonou a cobertura alegando que as rondas dificilmente teriam bons 

resultados: 

 

[...] dificilmente terá bons resultados, já que só saem da viatura 
quando suspeitam de alguém [...] “Mas se os famosos 
"rondões" do delegado Richetti com dezenas de viaturas muitas 
vezes detinham mais de cem pessoas das quais apenas uma 
havia cometido crimes, pode-se imaginar o resultado do 
trabalho das doze investigadoras. (OESP, 05 fev. 1981, p.16) 

 

OESP só cobriu as panteras nesta única vez, o que mostra que as rondas 

não despertavam o mesmo entusiasmo presente nas coberturas de 1980. A 

reportagem questionava os resultados fracos e começava a duvidar dos anúncios da 

polícia de combater a prostituição, não pela legalidade, mas pelos resultados. 

Postura que mostra a polícia como instituição fraca e ineficaz no controle da 

prostituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4.2 - Foto da ronda policial de liberetes no OESP. (OESP, 05 fev. 1981, p.16)52  
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 Foto de Luiz Gevaerd. 
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Em 7 de fevereiro, a FSP publica editorial sobre a atuação das panteras. Da 

TV para as ruas comenta a analogia entre o seriado e a situação real das 

investigadoras nas rondas, descontruindo o mundo da ficção que pairava sobre o 

apelido: 

 

[...] estas são seres humanos que aparentemente preferiram 
(conforme algumas revelaram a esta "Folha") continuar como 
investigadoras e que a contragosto representam o papel que 
lhes querem impingir. [...] Esta “Folha”, embora reconhecendo 
as origens e razões essencialmente sociais do crime urbano 
praticado com violência, tem endossado a tese segundo a qual 
o Estado não pode transgredir com delinquentes, nem a 
sociedade deve apiedar-se de quem ameaça a vida e a 
propriedade de seus membros. Mas a ação policial deve reter-
se dentro dos limites da lei, para que o cidadão não quede em 
desamparo, face a face com duas violências entre as quais não 
sabe distinguir qual é a pior, se a cometida por policias ou se a 
praticada por delinquentes. (FSP, 07 fev. 1981, p.2) 

 

A FSP se posicionou claramente contra a atuação da polícia ao questionar 

as detenções arbitrárias atendo-se para o princípio da legalidade. Utilizou o 

argumento que defendia uma polícia forte contra a criminalidade, mas opunha-se à 

violência policial. Em outro trecho, o editorial cobra uma ação forte da polícia contra 

traficantes de tóxico e de lenocínio e afirma que não há razão jurídica no Código 

Penal para prender prostitutas e travestis. Para a FSP, as rondas transformaram “o 

código civil e penal em letra morta” (FSP, 07 fev. 1981). 

Os argumentos do editorial Da TV para as ruas mostram a FSP como 

defensora da legalidade, embasando seus argumentos na doutrina jurídica. O 

argumento da legalidade era uma forma de esquivar-se do debate sobre o direito de 

prostituir-se na rua. Ao mesmo tempo o argumento da legalidade trazia de forma 

implícita uma crítica à independência da polícia perante o sistema judiciário e 

legislativo, e tinha a mesma posição de Pinheiro, a de que a prostituição não era um 

crime. 

A utilização de investigadoras em simples rondas de combate à prostituição 

era um retrocesso perante a complexa operação de combate ao tráfico de drogas 

ocorrida em 1979. Naquele ano, ocorreu uma chacina que culminou no assassinato 

de 30 prostitutas paulistas na cidade do Rio de Janeiro. Investigadoras do DEIC-SP, 

na época dirigido por Sérgio Fleury, e da Polícia Federal realizaram diversas 

incursões em casas noturnas, visando desmontar as redes de tráfico de drogas. A 
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polícia conseguiu chegar até os assassinos e desmontar a rede, e divulgou para a 

imprensa as diversas casas noturnas de alto padrão que foram alvo das operações. 

A atuação das investigadoras ganhou prestígio nos Estados de São Paulo e do Rio 

de Janeiro, que anunciaram em fevereiro de 1979 um plano de treinar mais 

mulheres para investigar o tráfico de drogas em boates (FSP, 19 fev. 1979, p.9). Nos 

anos setenta, pela primeira vez uma mulher chegou ao cargo de delegada de 

Polícia, e aumentava a cada concurso a entrada de mulheres nos diversos cargos 

da Polícia Civil. Havia uma expectativa dos movimentos sociais de uma melhora no 

atendimento às mulheres vítimas de violência e nos casos de estupro (Lampião da 

Esquina, jan. 1980, p.4).  

O policiamento feminino até aquele momento tinha uma imagem positiva na 

imprensa. Como mencionado no primeiro capítulo, travestis citaram rondas 

realizadas por mulheres na gestão de Erasmo Dias em entrevista ao jornal Lampião 

da Esquina. Naquela oportunidade argumentaram que as mulheres gozavam de 

maior respeito perante os travestis (Lampião da Esquina, dez. 1979, p.6). Por mais 

que não fosse uma novidade para os que eram detidos desde o tempo de Erasmo 

Dias, o policiamento ostensivo feminino foi lançado como uma inovação na gestão 

de Paulo Maluf. 

Porém, as Panteras, última política de policiamento ostensivo, não 

agradaram FSP e OESP. Mas o embate entre o trottoir, os moradores e a polícia 

continuava presente na cidade e nos jornais. As rondas não eram mais publicadas 

na imprensa com tanta intensidade, mas seguiam no cotidiano da cidade. 

 

 

O silenciamento das rondas: 1981-1983 

 

 

Uma grande seca se abateu sobre o Ceará, Bahia, Sergipe e Pernambuco 

em março de 1981. A preocupação de uma migração em massa para São Paulo 

atormentava as autoridades militares do Estado, que elaboravam planos de utilizar 

os estádios de futebol da cidade para abrigar os flagelados. OESP publica uma 

reportagem sobre a seca e faz referência à Estação Roosevelt, no bairro do Brás, 

tradicional ponto de desembarque de nordestinos. O cenário da praça foi descrito 

com dezenas de prostitutas praticando o trottoir. Uma delas, Marinalva, de 23 anos e 
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recém-chegada da Bahia, declara estar cansada da prostituição, mas não via 

alternativas de emprego. Já havia trabalhado como cobradora e doméstica, mas 

“encontrou muitos problemas para continuar nesses empregos” e não pensava em 

retornar para seu Estado. A reportagem utilizava a história de vida de Marinalva 

atrelada à seca para construir a imagem da prostituta como uma desajustada social. 

Marinalva representava uma preocupação naquele momento com o aumento da 

prostituição nas estações rodoviárias e áreas de desembarque (OESP, 15 mar. 

1981, p.42). 

Pouco mais de três meses depois do anúncio das Panteras, no dia 11 de 

maio o juiz corregedor de presídios Renato Laércio Talli publica uma portaria 

proibindo a entrada de novos presos no presídio masculino da Casa de Detenção, 

mas conhecido como Carandiru. Neste episódio, revelou-se um esquema de 

exploração sexual de travestis no oitavo pavilhão da Casa de Detenção, que foi 

desmontado pelo corregedor. Funcionários ganhavam dinheiro ao permitir a 

prostituição em uma ala reservada somente para relações sexuais (OESP, 12 mai. 

1981, p.18).  

Como solução para abrigar condenados pela Justiça, o juiz sugere o 

encaminhamento dos presos aos distritos policiais. A decisão não agradou o 

delegado Rubens Liberatori, que declarou ao OESP que havia acabado de receber 

100 camburões para serem utilizados nos rondões, mas perdia espaço nas celas 

dos distritos (OESP, 12 mai. 1981, p.18). Funcionários da polícia queixaram-se para 

a FSP da decisão com uma ameaça de paralisação: 

 

Nas delegacias, porém, a reação dos policias foi mais violenta. 
De acordo com delegados, investigadores e carcereiros, "os 
Distritos não estão aparelhados para cuidar de presos e, se 
isso acontecer, o serviço vai parar". [...] A queixa principal 
entretanto é falta de espaço, pois os condenados iriam ocupar 
o lugar tomado rotativamente por prostitutas, travestis, homens 
detidos pelas rondas para averiguações [...]. (FSP, 13 mai. 
1981, p.12) 

 

O anúncio da lotação do Carandiru evidenciou a existência de estruturas 

montadas para a repressão ao trottoir nas delegacias e para a exploração de 

travestis no maior presídio da capital. Os rondões foram reafirmados pela polícia, 

que adquiriu novos equipamentos, mas tendia a sofrer uma redução do número de 

detenções em massa com a perda de espaço físico. 
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Cidades de grande porte do interior paulista começam a reforçar suas 

rondas contra prostitutas e travestis durante o ano de 1981, como São José do Rio 

Preto (OESP, 12 jun. 1981, p.21) e Campinas, que fez um convênio com 60 viaturas 

da Guarda Noturna, uma entidade privada para aumentar o efetivo nas ruas (OESP, 

10 jul. 1981, p.13).  Casos como o de Campinas, que intensificou a segurança 

privada e os interesses privados no policiamento ostensivo, demonstram a quebra 

do estado de direito e o aumento da violência e da segregação urbana, como aponta 

Teresa Caldeira (2000). Além disso, evidenciam que o combate ao trottoir como 

política de segurança pública não se esgotara com a experiência da capital, 

tornando-se válida para outras cidades de grande porte. 

Em julho de 1981, seringueiras centenárias foram cortadas da avenida 

Cruzeiro do Sul, no bairro de Santana, por abrigar prostitutas e travestis no período 

noturno. Moradores solicitaram o corte das árvores com abaixo-assinados. Depois 

de cortadas, a calçada não foi cimentada novamente, gerando mais protestos de 

moradores (OESP, 24 jul. 1981, p.16). 

Em março de 1982, OESP faz um editorial sobre a crítica que o presidente 

Figueiredo fez sobre as fotos de travestis na imprensa: 

 

De qualquer maneira, porém, não é pelo número de fotografias 
de homossexuais ou de mulheres que se comprazem em se 
exibir quase nuas que se pode aquilar o aumento da 
permissividade e da degradação da juventude. Nesse terreno, 
o tóxico faz mais vítimas! É o mais elementar bom senso 
conservador que dita estas observações; por este motivo, 
causa espécie que o porta voz do planalto tenha dito que o 
presidente Figueiredo lançou a ideia da cruzada redentora à 
vista das fotografias de travestis reproduzidas com evidente 
escândalo comercial por certa imprensa. (OESP, 17 mar. 1982, 
p.3) 

 

Seu bom senso conservador de 1982 não era mais o mesmo que anunciara 

no especial Perigo a Invasão dos Travestis, em 1980. Também nota-se que OESP 

noticiou apenas uma vez as rondas, no episódio das Panteras, e quando o fez 

mudou a abordagem, criticando-as. Com a pretensão de ensinar bom senso 

conservador ao presidente militar, OESP declara que o foco não era mais os 

travestis, mas os traficantes de tóxicos. 

Em maio de 1982, o governador Paulo Salim Maluf renuncia ao cargo para 

disputar as eleições daquele ano como deputado federal. Maluf tinha ambições 
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presidenciais e visava concorrer ao pleito de 1985. Assume em seu lugar o vice-

governador eleito pela Assembleia José Maria Marin, que governou o Estado até 

março de 1983. Marin, que havia sido deputado estadual pela Arena nos anos 

setenta, era um conhecido crítico da esquerda e transferiu-se para o PDS em 1980. 

Durante o seu governo, não foram lançadas políticas de combate ao trottoir na 

imprensa, mas as mesmas equipes e políticas de segurança adotadas no governo 

de Maluf continuaram valendo53. 

Em 1982, ocorre a permanência das queixas contra prostitutas e travestis 

em diversos bairros da cidade. No edifício Século XX, moradores continuavam 

queixando-se das prostitutas depois de outro incêndio no dia 27 de março de 1982 

(OESP, 28 mar. 1982, p.26). O Brás, que também esperava a revitalização do Largo 

da Concórdia, continuava recebendo críticas de moradores pela permanência de 

prostitutas, que conviveram com o medo do maníaco do Brás, psicopata que matou 

cinco delas em hotéis do bairro (OESP, 11 mai. 1982, p.22). Em São Miguel 

Paulista, no extremo leste da capital, moradores de um conjunto habitacional 

denunciaram ao OESP que prostitutas estavam invadindo prédios em construção 

(27 mai. 1980, p.21). 

Arouche muda para pior era o título da reportagem de uma página de Paulo 

Sérgio Scarpa, na FSP, em março de 1982. Um dos moradores descreveu os 

frequentadores do jardim como “nova África‟‟. O saudosismo dos anos cinquenta 

esteve presente em todos os três moradores que deram declarações ao jornal. Dois 

já não viam esperança em ações da polícia e afirmaram que os rondões de Richetti 

haviam somente reduzido o número de assaltos por trombadinhas por um curto 

período de tempo. Ambos viam o momento de 1982 com mais assaltos que em 1980 

(FSP, 01 mar. 1982, p.11). 

 No final de agosto de 1982, os baixos salários de investigadores frente aos 

de delegados continua pendente, e Francisco José Godinho, presidente da 

Associação dos Funcionários da Polícia Civil, declara as reivindicações da categoria 

a FSP: “Os investigadores de Polícia precisam de um incentivo, melhor remuneração 

e, principalmente, trabalhar na investigação e não nas rondas perseguindo 

prostitutas e travestis” (FSP, 28 ago. 1982, p.10). Mesmo com as greves brancas, os 

investigadores não conseguiram o aumento de salário desejado. Esta questão 
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 Atualmente Marin vem sendo investigado pela comissão nacional da verdade pela morte do 
jornalista da TV Cultura Vladimir Herzog.  (ROGERO, 01 abr. 2013) 
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permeou todo o período analisado e mostrou que as rondas não foram aceitas 

passivamente dentro da polícia. O fim da utilização de investigadores nas rondas 

tornou-se a principal reivindicação da categoria, juntamente com a de melhores 

salários. 

O bairro dos Campos Elíseos, que esperava sua revitalização com a saída 

da rodoviária para a zona norte da capital, teve seus anseios frustrados, e 

moradores continuavam queixando-se de prostitutas.  Logo no início de junho, a 

polícia chegou a declarar que o índice de criminalidade na região havia diminuído, 

com queda de 70 para 20 no número de indiciados por vadiagem (OESP, 05 jun. 

1982, p.55).  Mas em outubro a FSP faz uma reportagem sobre a Boca do Lixo e 

nota a crise da prostituição na região. O jornal só encontrou práticas de trottoir na 

rua dos Protestantes, próxima à avenida  Rio Branco. Agora as prostitutas se 

concentravam nas portas de boates devida à proibição do paredão pela polícia.  

Em 1982, a França determina que a partir de 1º. de novembro todos os 

brasileiros que visitem aquele país passem pelo processo de concessão de visto no 

Consulado Francês no Brasil. A medida deve-se ao elevado índice de travestis 

brasileiros prostituindo-se em Paris54. Tem-se o indício de que passados tantos anos 

de repressão pela polícia, o autoexílio na França foi o caminho mais rentável e 

seguro para muitos travestis brasileiros (OESP, 16 dez. 1982, p.7). 

No dia da eleição para governador, em 15 de novembro, as cotidianas 

prisões para averiguações não ocorreram como de costume, pois a polícia poderia 

ser acusada de estar impedindo cidadãos de votar. Mas mesmo assim não se viam 

prostitutas nas ruas, e boates funcionavam com descrição. Segundo reportagem do 

OESP, há evidências de que naquela noite pode ter ocorrido algum tipo de 

acordo/ameaça entre a polícia e diferentes segmentos da prostituição (OESP, 16 

nov. 1982, p.6). 

Em janeiro de 1983, os michês são pela primeira vez tema de uma matéria 

especial da FSP, que dedica inteiramente o caderno Folhetim a questões 

femininas. A matéria O mundo está perdido? continha descrições dos pontos de 

trottoir de michês nas avenidas Sena Madureira, República do Líbano, São João, 

                                                 
54

 Em outubro de 1982, os travestis que já haviam expulsado as prostitutas francesas do bosque Bois 
de Bologne dominaram a região de Pigalle, em Paris. Pouco tempo depois o governo francês, na 
época presidido por François Miterrand, volta atrás de sua decisão abolindo o visto de entrada e 
negando que o motivo da restrição fossem os travestis. Mas o jornal OESP declara que será 
intensificado o combate aos travestis brasileiros (OESP, 16 dez. 1982, p.7). 
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Ipiranga e no Lardo do Arouche. Um michê aceitou ser entrevistado pelo repórter 

Assis Ângelo em troca de dinheiro, e descreveu somente os casos de clientes 

mulheres. Na mesma reportagem, havia um quadro intitulado A Polícia diz o que 

pensa, no qual o delegado da Seccional Sul Celso Chagas diferenciava um travesti 

de um michê: 

 

Por natureza, os travestis são mais violentos em seus atos. 
Mas observa - tanto um quanto o outro praticam assaltos, 
agridem suas vítimas e principalmente, os dois são chegados à 
prática do conto do suadouro. É um pessoal perigoso. (FSP, 16 
jan. 1983, p.3) 

 

Segundo a reportagem, muitas mulheres tinham a curiosidade e sentiam o 

desejo de contratar um garoto de programa. A mulher despontava como cliente do 

mercado da prostituição. Atenta ao aumento no número de michês, a polícia 

conserva um arquivo especial que, em janeiro de 1983, continha 291 fichados. 

Indagado pelo repórter se haveria uma solução para a prostituição, o delegado 

responde: “Sinceramente não saberia apontá-la” (FSP, 03 jan. 1983, p.3). Encerra-

se o período analisado com esta declaração do delegado, que reflete os 

acontecimentos do período. Enquanto não se achava uma solução para a 

prostituição, continuava-se com as prisões arbitrárias. As rondas de combate ao 

trottoir permaneceram até o início do governo de André Franco Montoro em março 

de 1983. 
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A pesquisa realizada possibilitou estabelecer as relações entre imprensa, 

violência e trottoir por meio de a análise das rondas policiais da cidade de São Paulo 

no período de 1979 a 1983, durante a ditadura civil-militar. Uma história política 

marcada por personagens como a prostituta Gabriela Leite, o governador Paulo 

Maluf, o sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro e o delegado José Wilson Richetti, que 

planejava e executava as operações policiais de coação contra a prostituição de rua. 

Uma história da cidade que erguia seus muros marcada pela relação de repressão e 

resistência entre prostitutas, travestis e michês e a Polícia. 

A época das cruzadas morais e contra o erotismo foi como Pinheiro 

denominou o governo de Paulo Salim Maluf. Não se pode afirmar que estas 

cruzadas foram invenções do governador, pois desde os anos 50 já se faziam 

operações deste tipo. No entanto, no governo de Maluf as operações de rondão 

passaram a ser utilizadas como forma de aproximação com moradores e 

comerciantes interessados na retirada do trottoir de determinadas áreas da capital 

paulista. O combate ao trottoir foi declarado em nome da família e da ordem, tendo 

implícita a promessa da revalorização dos imóveis. A classe média realmente 

acreditava que a polícia poderia dar à população o Largo do Arouche dos anos 50 

ou a avenida Angélica e os Campos Elíseos dos barões do café somente com 

políticas de policiamento ostensivo.    

Até os dias de hoje o ex-governador Paulo Maluf aparece em campanhas de 

seu partido na televisão com o jargão “Eu vou colocar a Rota na rua”, referindo-se à 

Polícia Militar de policiamento ostensivo que, segundo Pinheiro, ficou reconhecida 

como a que mais matou no mundo no ano de 1981. A promessa de uma polícia forte 

ainda é utilizada como estratégia para ganhar votos para muitos políticos brasileiros. 

A cidade de São Paulo guarda particularidades em sua história como, por 

exemplo, o confinamento da prostituição até os anos 50 no bairro do Bom Retiro. 

Porém, seja na memória dos paulistanos, na imprensa, nos estudos de criminologia 

de Guido Fonseca ou em obras como Além do Carnaval (GREEN, 2000) e O 

Negócio do Michê (PERLONGHER, 2008), percebe-se a expansão do trottoir em 

toda a década de 70. Isto é, a prostituição de rua nunca conseguiu ser efetivamente 

controlada pela polícia, que sempre teve pretensões de dominar todos os ramos da 

prostituição.  

Com as descrições da prostituta Gabriela Leite e do explorador da 

prostituição Hiroito Morais Joanides compreende-se que a prostituição de uma parte 
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da Boca do Lixo havia sido controlada pela polícia, com a formação de redes de 

corrupção, exploração e violência. Em reportagem no final de 1982, o malandro 

Quinzinho havia declarado “Tá todo mundo falido”, pois os clientes de maior poder 

aquisitivo tinham se mudado para a Boca de Luxo. Já a Boca do Lixo, região onde 

hoje está a chamada Cracolândia, perdia cada vez mais seu mercado da prostituição 

para as casas de massagem e boates.  

O trottoir estava em expansão pela cidade, e a polícia mapeava seu avanço 

identificando os que praticavam a prostituição de rua com Termos de Declarações. 

Estes documentos continham dados como a localização dos pontos de prostituição e 

os hábitos pessoais. No caso dos travestis, era informado até o gasto com a compra 

de hormônios. Enquanto este documento não era produzido, os detidos aguardavam 

nas celas dos distritos. Alguns deles chegavam a permanecer presos por alguns 

dias. Pela descrição das fontes policiais publicadas na imprensa, prostitutas, 

travestis e michês buscavam margens de parques, grandes avenidas com bulevares 

e áreas residências que ficavam desertas à noite. O automóvel contribuiu para a 

mudança das territorialidades, descentralizando o trottoir das bocas da região central 

da cidade. 

A violência policial e as rondas contribuíram somente para espalhar ainda 

mais a prostituição pela cidade e afastar os clientes e habituais boêmios, que 

acabaram se mudando para áreas menos estigmatizadas pela polícia. Porém, 

apesar das cruzadas contra a prostituição, do anúncio da FSP sobre o fim do trottoir 

na região em 1982 e da mudança da rodoviária do centro da cidade, a Boca do Lixo 

não voltou a ser frequentada pelas famílias, como sonhava José Wilson Richetti.  

A violência fazia parte da ordem marginal dos diversos segmentos sociais 

que coabitavam nas bocas do Centro de São Paulo. A prostituição estava imersa na 

marginalidade, situação utilizada pela polícia para extorquir somas de dinheiro de 

cafetões e caftinas, que administravam o mundo marginal. Na ausência de uma 

legislação regulamentadora da prostituição, a violência funcionou como elemento 

ordenador e como forma de inserir as leis do mundo marginal.  

A vigilância aos considerados vadios, no caso estudado os indivíduos que 

realizavam o trottoir, não era de uso exclusivo da polícia. A vigilância ramifica-se 

pela sociedade por uma rede de micro poderes que englobam desde o discurso da 

imprensa às conversas e narrativas da vida cotidiana. Teresa Caldeira (2000), ao 

analisar a construção da democracia na cidade de São Paulo, descreveu esse 
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processo como a fala do crime. Os discursos que decorrem desta perspectiva 

pretendem alimentar um círculo vicioso em que o medo é analisado e reproduzido, 

exigindo que a violência seja ao mesmo tempo reprimida e ampliada pela 

intervenção policial. 

A aplicação da Contravenção Penal de Vadiagem era utilizada como 

estratégia para perseguir prostitutas, travestis e michês. A vadiagem permitia a caça 

às bruxas dentro das possibilidades e demandas do Estado. As declarações de 

combate aos inimigos objetivos eram feitas pelos chefes de Polícia cotidianamente 

na imprensa. Assaltantes, trombadinhas, prostitutas, traficantes de tóxico e travestis 

foram descritos como parte de um mesmo bolo, único e indissolúvel. Esse tipo de 

narrativa aglutina diversos elementos e torna palatável a repressão policial, já que é 

provável que os leitores do jornal tenham algum tipo de ressalva a alguns destes 

grupos. A prostituição é colocada ao lado de crimes como assalto e tráfico de 

entorpecentes, dando a entender que também é um ato ilícito. Assim, cada um 

desses grupos perde o direito de voz ativa e de expressar suas demandas 

específicas, pois a polícia buscava ouvir apenas o lado dos moradores. 

Durante a pesquisa, ocorreu uma frustração perante os silêncios que 

envolvem a documentação referente à repressão ao trottoir. Os Termos de 

Declarações produzidos pela polícia no período foram, em sua maioria, expurgados 

pelas delegacias, que não têm o compromisso perante as leis de proteção de 

arquivos de preservar documentos sem validade judicial. Este silêncio foi rompido 

pelo historiador James Green, que guarda em seu acervo pessoal mais de trezentos 

Termos de Declarações de travestis obtidos em 1995, quando entrevistou o 

delegado Guido Fonseca. A satisfação em encontrar tais documentos com Green 

não diminuiu a frustração em perceber que a Academia de Polícia ou os expurgou 

de seu acervo depois de 1995 ou não os classificou, pois os termos não foram 

encontrados na Acadepol. 

A manifestação do sistema judiciário não conseguia imprimir os princípios da 

legalidade na prática policial, que aplicava as leis segundo os interesses de cada 

delegacia. Mesmo sem o apoio da Secretaria de Segurança Pública, delegados de 

polícia como Richetti e Paulo Bonchristiano vinham a público lançar planos contra 

prostitutas e travestis. No vácuo existente de uma profissão que não era legalizada e 

de prisões que também não eram legalizadas pela Justiça, o sistema judiciário 

atuava concedendo Habeas Corpus preventivo, ou seja, reconhecia a arbitrariedade 
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policial, mas preferia impedir que a prisão se repetisse ao invés de controlar as 

ações da polícia. 

A memória das vítimas da repressão policial tem substancial importância 

para diagnósticos da força da polícia perante o mercado da prostituição. Torna-se 

necessário nas sociedades modernas a compreensão da prisão, no caso desta 

pesquisa a vulgarização da prisão. Ao disseminar prisões arbitrárias, o próprio 

sistema não tinha condições de oferecer as mínimas condições de dignidade aos 

presos, deixando-os dias detidos somente para averiguações. 

 A Polícia desempenhou o papel fundamental de servir como órgão de 

vigilância, cujo objetivo primário era o de manter a ordem social pela exclusão 

temporária (prisão) da sociedade de cidadãos considerados nocivos. Um cenário em 

que o trottoir constitui-se como um problema para a legitimação do poder paralelo, 

que contava com o apoio de setores conservadores da sociedade, como 

associações de comerciantes e de moradores do centro da cidade. Certamente era 

melhor para as forças policiais a figura dos exploradores de lenocínio, impondo 

padrões e valores com a criação do filtro representado pelas boates. Diminuía, 

assim, a possibilidade de prostituir-se de forma autônoma, sem a interferência de 

policiais e de exploradores de lenocínio.  

Em contrapartida, havia uma parte da Polícia Civil que era contrária aos 

rondões, apesar de o aval da Secretaria de Segurança Pública em 1980. Distritos 

Policiais uniram-se para reclamar ao diretor do DEGRAN Rubens Liberatori do 

numeroso contingente de delegados e investigadores utilizados nas operações de 

Richetti (FSP, 28 mai. 1980). Outro exemplo de resistência aos rondões da polícia 

são as greves brancas, que desmontaram a estrutura das operações. A postura de 

uma parte da instituição contribuiu para a diminuição das rondas, mesmo que não 

tivesse a intenção de defender prostitutas, travestis ou michês. 

No entanto, como aponta Teresa Caldeira, a lógica das forças policias no 

período analisado visavam à constituição de um ciclo de violência sem fim, uma 

forma de perpetuação das práticas apoiadas por uma fala do crime, decorrência de 

um Estado autoritário que inviabilizou a consolidação da democracia na cidade de 

São Paulo. Este ciclo caracteriza-se pela persistência das rondas policiais e pelo 

discurso que as justificava perante a população. A fala do crime descrita por Teresa 

Caldeira é uma categoria referente à análise de discursos e se articula e 

complementa a de inimigos objetivos descrito por Hannah Arendt quando analisou 
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Estados totalitários. Ambas as categorias têm como ponto em comum a utilização de 

estereótipos e a construção de estigmas para perpetuar a violência.   

A cobertura da imprensa não se interessou em dar voz aos que eram presos 

por vadiagem, ouvindo na maioria das vezes somente os policiais. As poucas vezes 

que puderam falar na imprensa era sobre violência. O silêncio sobre a situação da 

prostituição na cidade foi poucas vezes quebrado, mas não chegou a atingir a 

exploração policial da prostituição.  

Ao longo da pesquisa traçou-se um panorama político de como os jornais 

Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo mudaram suas coberturas jornalísticas 

das rondas. Ambos as cobriram de forma semelhante, utilizando a fala do crime 

como argumento para pedir uma ação da polícia. A FSP foi se distanciando deste 

discurso e procurou aproximar-se das demandas de movimentos sociais que 

opunham-se à violência policial. Já o OESP, que defendia uma forte intervenção 

policial em 1980, passou a afirmar o descrédito da polícia em acabar com o trottoir 

em suas reportagens. A imprensa era necessária para a teatralização das rondas, 

com fotos, promessas de mais operações e divulgação de resultados. A Polícia 

necessitava da imprensa como uma vitrine de seu trabalho, esperando da sociedade 

maior respaldo para suas operações. 

Ocorre um pico da cobertura da imprensa com as rondas de Richetti, em 

1980, quando OESP e FSP declararam publicamente suas posições políticas. No 

decorrer do período analisado, entende-se que as promessas de “botar para 

quebrar” e a disseminação de prisões arbitrárias caíram em descrédito nas 

coberturas jornalísticas. O combate à prostituição deixava de ser o foco das 

demandas por segurança, sendo substituída pelo combate ao tóxico como o objetivo 

ideal. 

A vida profissional de Richetti e a memória construída sobre ela demonstram 

a perpetuação da violência policial sobre o trottoir. Nos primeiros dias do governo 

Marin, em março de 1982, Richetti é referendado pelo Conselho da Polícia Civil 

como delegado de Classe Especial e chega, assim, ao topo da carreira à frente da 

Delegacia Seccional Centro. Ademais, passados 11 anos das rondas policiais, 

Richetti é homenageado pelo deputado Afánazio Jazadi, que institui seu nome como 

denominação do prédio da Delegacia Seccional Centro. Sua imagem positiva 

ressaltada na lei representa a tentativa de forças políticas perpetuarem as práticas 

autoritárias contra prostitutas e travestis: 
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Trabalhou em vários distritos policiais de São Paulo, 
culminando sua luminosa trajetória à frente da Delegacia 
Seccional Centro, no ininterrupto trabalho de combate aos 
“trombadinhas”, exploradores de lenocínio, prostitutas e 
“travestis” que infestavam o centro da cidade de São Paulo. 
Nessa oportunidade sua atuação chegou a ser comentada e 
elogiada pela imprensa de Nova Iorque e Paris, que o 
consideraram como “policial modelo” no combate àqueles tipos 
de infrações penais. (SÃO PAULO, 1990) 

 

José Wilson Richetti falece em São Paulo em 30 de julho 1989, quando 

ocupava o cargo de delegado na Delegacia do Consumidor. No ano de sua morte 

surge a iniciativa de Afanásio em homenageá-lo. 

O atual momento histórico, com a criação de comissões da Verdade e o 

Plano Nacional de Direitos Humanos, permite rever as homenagens realizadas 

durante o período da ditadura. Visando fomentar discussões sobre a memória, 

função do historiador pesquisador, foi enviado por este autor à Comissão da 

Verdade da OAB e à Comissão Estadual da Verdade um relatório contendo as 

graves violações aos direitos humanos cometidas nas rondas de Richetti. Espera-se, 

assim, que esta pesquisa possa ter contribuído para estimular as reflexões sobre a 

polícia e sua conflituosa relação com prostitutas, travestis e michês.  

A passagem para a democracia permitiu a perpetuação das violações aos 

direitos humanos por parte da polícia, não só na memória construída sobre Richetti, 

mas também na continuidade das rondas. Somente no ano de 2012 a contravenção 

penal de vadiagem deixou de ser crime - depois da condenação pela Justiça de 

diversos moradores de rua da cidade de Franca chocar o país. Abre-se, portanto, 

um campo de pesquisa que necessita de melhor atenção do historiador referente à 

situação dos considerados vadios. Os diferentes tipos de vadios perseguidos 

compreendem os modelos de espaço público da rua propostos pela polícia.  

Encerra-se a pesquisa com uma frase de Leonel Brizola ironizando a política basista 

do Partido dos Trabalhadores que muito bem representa a emergência do tema 

prostituição no início dos anos 80: “Precisamos chamar para o partido também as 

prostitutas e os pivetes” (FSP, 14 abr. 1979, p.2). 
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Os Anexos obedecem à seguinte sequência: 

 

1 – Mapa da Boca do Lixo elaborado por Nestor Perlongher (2008, p.124-125) 
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CDHPPP 

3 – Ata da reunião do CPDPPH publicada no Diário Oficial no dia 2 de julho de 1980 
(p.89) 

4 – Carta do deputado Eduardo Suplicy publicada no jornal O Estado de São Paulo 
(05 jun. 1980) 

5 – Tabela de médias anuais da porcentagem do mercado consumidor de jornais da 
Grande São Paulo (TASCHNER, 1992, p.192) 
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1 - Mapa da Boca do Lixo elaborado por Nestor Perlongher (2008, p.124-125) 
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2 – O serviço de Cerimonial da ALESP, 30 jun. 1980 –  
20 fotografias da sessão do CDHPPP 
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3 – Ata da reunião do CPDPPH publicada no Diário Oficial  

no dia 2 de julho de 1980 (p.89) 
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4 – Carta do deputado Eduardo Suplicy publicada  
no jornal O Estado de São Paulo (05 jun. 1980) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

5 – Tabela de médias anuais da porcentagem do mercado consumidor de jornais da 
Grande São Paulo (TASCHNER, 1992, p.192) 
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6 – Relatório entregue à Comissão da Verdade da OAB-SP 

 

 

À Comissão da Verdade da OAB-SP 
Ref: Solicitação de informações para fins de esclarecimento da verdade 
A/C: Dr. Martin de Almeida Sampaio 

 
 
 

Tendo em vista a recente criação da Comissão da Verdade no âmbito da Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional São Paulo, eu, Rafael Freitas Ocanha, RG XXXXX, CPF 
XXXXXX, venho requerer a apuração de graves violações aos direitos humanos cometidas 
no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, na área da Delegacia Seccional de Polícia 
Centro do Município de São Paulo, entre os anos de 1980 a 1982. 

A natureza da solicitação encontra-se prevista na Portaria 237/12/PR de 26 de junho 
de 2012, pois envolve o trabalho realizado pelos advogados durante a ditadura militar 
na defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos. 

As informações aqui dispostas foram colhidas para o projeto de Mestrado “Amor, 
Feijão, abaixo Camburão - Imprensa, Violência e Trottoir”, orientado pela Profa. Dra. Carla 
Reis Longhi, no programa de Pós-Graduação em História Social da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo.  Coloco-me à disposição como pesquisador para estabelecer 
parcerias, e conto com o apoio do Departamento de História da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (Anexo I). 

Vale lembrar que iniciativas como esta estão previstas no comunicado de 12 de janeiro 
de 2012, da Associação Nacional de História (ANPUH), o qual reconhece a importância do 
papel do historiador nos trabalhos das Comissões da Verdade. 

 

Justificativa da solicitação: 

Em junho de 1980, com a iminente visita do Papa João Paulo II à cidade de São 
Paulo, as Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo unem forças para realizar a 
chamada operação “Limpeza”, depois batizada de “Rondão”, que visava “limpar” da cidade 
prostitutas e travestis (Anexo II) e era chefiada pelo delegado José Wilson Richetti. Para a 
realização destas operações, utilizava-se o método de batidas policiais para prender 
aqueles que estivessem na rua, que em seguida eram levados ao distrito policial para 
averiguações. Tal procedimento de prisões arbitrárias foi usado sob a aplicação da prisão 
cautelar, inserida no vigente Código de Processo Penal Brasileiro de 1941, promulgado 
durante a Ditadura do Estado Novo de 1937. 

Em fevereiro de 1980, o jornal Lampião da Esquina publicou um classificado do 
Departamento Jurídico do Centro Acadêmico XI de Agosto, que se propunha a defender 
gratuitamente minorias que estavam sofrendo perseguições policiais naquele momento 
(Anexo III). Naquela época, a Drª Alice Soares Ferreira orientou estagiários do Centro 
Acadêmico XI de Agosto, ensinando-lhes a advogar com coragem e afinco pelas liberdades 
fundamentais, com respeito ao cidadão, sem preconceitos de qualquer ordem, contribuindo 
assim para minimizar as mazelas sofridas pelas minorias perseguidas pela polícia. 
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Já a advogada Drª Zulaiê Cobra Ribeiro recebeu diversas queixas de prostitutas 
espancadas por policiais e encaminhou ao Conselho Paulista da Ordem dos Advogados do 
Brasil uma representação. A OAB-SP se manifestou com um documento de repúdio às 
violências policias praticadas sob o comando de José Wilson Richetti, o que foi noticiado 
pela Folha de S. Paulo, em 13 de junho de 1980 (Anexo IV).  

Durante essas operações, o advogado Dr. José Gregori, da Comissão de Justiça e 
Paz, colheu diversos casos de tortura que ocorreram nestas operações. Um documento 
escrito pelos deputados Eduardo Suplicy, Irma Passoni, Fernando Morais, Audálio Dantas e 
a atriz Ruth Escobar relata sete destes casos, todos envolvendo tortura, espancamentos e 
abortos decorrentes de espancamentos realizados pelas forças policiais. Tal documento foi 
enviado pelo deputado Eduardo Suplicy ao membro do Ministério Público Hélio Bicudo, e 
encontra-se nos arquivos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Anexo V). 

Outro exemplo de abuso da autoridade policial foi a prisão por três dias do sociólogo 
Vinícius Caldeira Brant, companheiro de trabalho do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso no CEBRAP, por não portar carteira de trabalho assinada (Anexo VI). 

Na época em que foi chamado a depor no Conselho Parlamentar de Direitos da 
Pessoa Humana da Assembleia Legislativa, o delegado José Wilson Richetti se recusou a 
liberar a entrada de deputados na carceragem do 3° DP (Anexo VII), passando por cima do 
regimento do Conselho e, consequentemente, da autoridade do Poder Legislativo. Tal fato 
culminou na desmoralização da Assembleia Legislativa nos meios de comunicação (Anexo 
VIII). 

As considerações feitas aqui referem-se a presos comuns e estão diretamente ligadas 
ao contexto político em que o país viveu durante a ditadura civil-militar (1964-1982), e são 
parte integrante do arquivo geral do DEOPS-SP (Anexo IX) devido a sua grande 
repercussão junto aos movimentos sociais, que realizaram diversas passeatas contra a 
violência policial desencadeada pelas operações “Limpeza” e “Rondão”.  

O Plano Nacional de Direitos Humanos 2010, lançado pela Presidência da República, 
tem como um de seus objetivos estratégicos o de modernizar a legislação do período de 
exceção (1964-1982). Por isso se faz necessário a discussão sobre a utilização da prisão 
cautelar. Este tema foi discutido no próprio ano de 1980, em que ocorreram as operações 
“Limpeza” e “Rondão”. Naquela época, o jurista Hélio Bicudo já se manifestava sobre a 
inconstitucionalidade da prisão cautelar, pois representa uma sobreposição da Polícia Civil 
ao Poder Judiciário, uma vez que só um juiz poderia decretar a prisão de um indivíduo, e 
não um delegado (Anexo X). Caracteriza-se, assim, uma sobreposição do Executivo sobre o 
Judiciário ao se ferir a isonomia de um dos três poderes, o que fere os pilares do regime 
democrático. Tal situação demonstra como durante o período da ditadura civil-militar esse 
artifício foi usado pela estrutura governamental para legitimar o aparato policial sobre a 
Constituição brasileira. 

Outro ponto passível de averiguação é a memória construída em torno de José Wilson 
Richetti. Em 1989, após nove anos das operações “Limpeza” e “Rondão”, o deputado 
Afanásio Jazadji encaminha o projeto de lei n° 368 para apreciação, visando dar a 
denominação de “Dr José Wilson Richetti” à Delegacia Seccional de Polícia Centro, do 
departamento das Delegacias Regionais de Polícia da Grande São Paulo. 

Projeto de Lei n° 368 de 1989. 

Trabalhou em vários Distritos Policiais de São Paulo, culminando sua luminosa 
trajetória à frente da Delegacia Seccional de Polícia Centro, no ininterrupto trabalho de 
combate aos “trombadinhas”, exploradores de lenocínio, prostitutas e “travestis” que 
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infestavam  o centro da cidade de São Paulo. Nessa oportunidade sua atuação chegou a ser 
comentada, e elogiada, pela Imprensa de Nova Iorque e Paris, que o consideraram como 
“policial modelo” no combate àqueles tipos de infrações penais. 

Conforme o projeto de lei de Afanásio Jazadji, o delegado José Wilson Richetti teria 
tido uma trajetória luminosa por ter combatido prostitutas e “travestis” (entre aspas) que 
infestavam o centro de São Paulo.  A afirmação dele constrói uma memória de que o 
combate a prostitutas e travestis seria positivo para a sociedade e digna de homenagens, 
mesmo não encontrando amparo legal na época para tais atos, já que a prostituição não se 
configurava e não se configura infração penal, assim como o travestismo, a transexualidade 
e a homossexualidade. 

Os elogios dados por jornais de Nova York e Paris a José Wilson Richetti citados no 
projeto de lei do deputado Afanásio Jazadji não condizem com alguns jornais da cidade de 
São Paulo, como a Folha de S. Paulo, que se pronunciou em um editorial contra a violência 
policial praticada pelo delegado (Anexo XI), e o Lampião da Esquina, da imprensa 
alternativa, que publicou chocantes fotos da violência policial gerada pelas operações 
“Limpeza” e “Rondão” (Anexo XII). Diversos discursos foram pronunciados na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo contra o delegado José Wilson Richetti, dentre eles um 
do deputado Eduardo Suplicy (Anexo XIII), que reflete sobre a política de segurança 
empregada por José Wilson Richetti ao usar a violência generalizada para combater os 
assaltos na cidade, e outro do deputado Fernando Morais, que protesta contra violência 
policial e o uso de força policial no combate à prostituição (Anexo XIV). 

Fomentar discussões sobre a homenagem prestada ao delegado José Wilson Richetti, 
pelo deputado Afanásio Jazadji, com a lei estadual 7.076, de 1991 (Anexo XV), interfere o 
ato de refletir sobre a prática das forças policias durante o regime de exceção. Não se 
espera e não é o intuito desta solicitação que a comissão julgue José Wilson Richetti como 
réu das acusações que lhe foram feitas na época. Mas que discuta sobre a legalidade das 
operações policiais que realizou no centro de São Paulo à luz do direito à memória e à 
verdade como direitos humanos. Espera-se assim que o Poder Público, por meio desta 
comissão, manifeste-se sobre as operações policias que José Wilson Richetti comandou, e 
que, com seu parecer, de voz à memória dos indivíduos que sofreram violência policial no 
período e que foram omitidos na homenagem do deputado Afanásio Jazadji. 

Diante dos motivos expostos na justificativa, venho requerer e solicitar à Comissão da 
Verdade da OAB-SP que: 

 Manifeste-se sobre a atuação de advogados paulistas e da OAB-SP na defesa de 
prostitutas e travestis durante as operações “Limpeza” e “Rondão” chefiadas por José 
Wilson Richetti; 

 Manifeste-se sobre a utilização da prisão cautelar pela Polícia Civil do Estado de São 
Paulo no período de 1980-1982, a fim de contribuir para “identificar e tornar públicas as 
estruturas utilizadas para a prática de violações de direitos humanos, suas ramificações nos 
diversos aparelhos de Estado e em outras instâncias da sociedade”, conforme previsto no 
objetivo estratégico n°1 da Comissão da Verdade no Plano Nacional de Direitos Humanos 3, 
de 2010; 

 Manifeste-se sobre a legalidade das atividades e objetivos das operações “Limpeza” e 
“Rondão” da Polícia Civil de São Paulo, que eram chefiadas por José Wilson Richetti, 
quando delegado de Polícia da Seccional Centro; 

 Manifeste-se sobre a Lei Estadual n° 7.076, de 30 de abril de 1991 (Anexo XVI), tendo 
em vista que seu texto tem como objetivo perpetuar uma memória sobre José Wilson 
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Richetti, denunciado como responsável por uma série de graves violações aos direitos 
humanos, inclusive tortura no período analisado por esta Comissão (Anexo XVII). Saliento 
que este tipo de procedimento está previsto no Decreto da Presidência da República nº 
7.177, de 12.05.2010: “Fomentar debates e divulgar informações no sentido de que 
logradouros, atos e próprios nacionais ou prédios públicos não recebam nomes de pessoas 
identificadas reconhecidamente como torturadores.” 

 

Na oportunidade, renovo meus votos de consideração e apreço pelo digníssimo 
trabalho desta Comissão. 

 

 

São Paulo, 20 de agosto de 2012. 

 

______________________________ 

Rafael Freitas Ocanha 

 




