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Resumo 
 
Neste artigo, pretendo discutir o viés heteronormativo da mídia a partir de uma análise do caso 
“Ronaldo e as travestis”, amplamente veiculado nos meios de comunicação de massa do Brasil e 
do mundo. O objetivo é compreender as imbricações do jornalismo na reprodução e manutenção 
da hierarquia de valores e representações de gênero dominantes na sociedade brasileira. 
Levando em consideração o papel da televisão no debate público social do país, e por se tratar 
de fato relacionado a uma das principais figuras do futebol nacional, escolhi como corpus de 
análise a repercussão do caso no programa Globo Esporte, da Rede Globo de Televisão. Para 
fazer esta discussão, trago o conceito de gênero e sexualidade articulados no âmbito dos Estudos 
Feministas pós-estruturalistas e apóio-me nas teorias construcionistas do jornalismo que 
entendem as notícias como uma construção social.  
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1. Introdução 

Nas sociedades contemporâneas, não há como pensar a formação de valores e 

normatividades, culturalmente construídos, sem levar em conta a atuação dos meios de 

comunicação de massa. Em especial num país como o Brasil, marcado por 

desigualdades que se fundam na diferença de atributos sociais tais como gênero, raça, 

classe e geração, entre outros, e se traduzem numa hierarquização excludente. Pode-se 

afirmar que não há como pensar a cultura3 em que estamos inseridos sem refletir sobre o 

papel da mídia, tendo em vista a complexa teia de sentidos e poder produzida através 

dos discursos veiculados. Ao refletir sobre as imbricações da mídia na cultura 

imaginamos ser possível compreender a reificação dos processos que transformam as 

diferenças em desigualdades, principalmente no que tange às identidades de gênero e 

sexualidades. E dentre os principais produtos midiáticos, entendo o jornalismo como 

                                                        
1 Artigo aceito, não apresentado, e com resumo publicado no Livro de Resumos do Seminário Homens, Gênero e 
Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Papai, Núcleo de Pesquisa em Gênero e Masculinidades da UFPE, 
Instituto Promundo e Núcleo de Pesquisas Modos de Vida, Família e Relações de Gênero da UFSC, em outubro de 
2008. 
2 Jornalista, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Bolsista CAPES/SPM pelo Edital Especial Violência Contra as Mulheres. 
marciaveiga2005@gmail.com   

3Cultura aqui entendida como conjunto de regras, hábitos e valores de uma sociedade, historicamente 

construídos. 



uma das principais instâncias pedagógicas, produzindo significados e, como tal, 

considerada central para investigação desses processos de representações hegemônicas 

de gênero.  

O jornalismo pode ser entendido atualmente como um dos campos de grande 

formação de valores, e sua imbricação com a normatização da sociedade fica evidente 

por este prisma, bem como com a forma como são valoradas as relações sociais. É em 

meio a isso que se situam as representações de gênero. Os mesmos valores e formas de 

construção da realidade através da notícia incidem sobre a construção de determinadas 

concepções de gênero, definindo masculinidades e feminilidades, bem como 

sexualidades legítimas e ilegítimas. Nas matérias jornalísticas sobre comportamento, 

pela forma como são construídas, isso pode ser percebido nos discursos veiculados que 

indicam a presença de uma escala de valores típica de uma determinada concepção de 

gênero e sexualidade tomada como padrão de normalidade.  

Neste artigo discuto as imbricações do jornalismo na reprodução e manutenção 

da hierarquia de valores e representações de gênero e sexualidade dominantes na 

sociedade brasileira, pensadas a partir um fato jornalístico de grande repercussão 

envolvendo Ronaldo Nazário, reconhecido como um dos melhores jogadores de futebol 

e mais altos salários do mundo, e três travestis, profissionais do sexo atuantes em 

esquinas das periferias cariocas. O caso, ocorrido em 28 de abril de 2008, na cidade do 

Rio de Janeiro, foi amplamente divulgado na mídia a partir de um registro de ocorrência 

em uma delegacia de polícia, e imediatamente repercutiu de forma polêmica.   

A polêmica e a massiva difusão do caso nos meios de comunicação despertaram 

meu interesse justamente por trazer à tona temas como gênero, práticas sexuais 

divergentes da “norma”, diferenças de classe e denúncias de crimes, entre outras, 

questões relevantes para refletir sobre as concepções de gênero e sexualidade a partir de 

um padrão heteronormativo e as representações deste padrão no jornalismo.  

 

2.  A heteronormatividade como padrão  

As desigualdades sociais no Brasil são fundadas em marcadores sociais que 

refletem a hierarquização de valores e atributos vigentes na normatividade e na cultura 

do país. Classe, raça, sexo, gênero e sexualidade são alguns destes marcadores que 

estratificam e se refletem na exclusão de determinados indivíduos, grupos e práticas.  

Para tentar compreender estas desigualdades, apoio-me nas teorias 

construtivistas, que entendem que os padrões comportamentais e normas, socialmente 



partilhados, estão calcados em valores históricos e culturalmente construídos. Esta 

perspectiva considera que cada sociedade possui um sistema de atribuição de valores 

aos diferentes sujeitos e práticas, revelando que estas relações não são inatas, mas sim 

construídas. A cultura é o campo pelo qual pretendo discutir a existência de um padrão 

normativo ocidental hegemônico responsável pela hierarquização dos papéis de gênero 

e da sexualidade. Um caminho para estas discussões é a filiação ao conceito de 

construtivismo social que,   

reúne abordagens que buscam problematizar a universalidade desse instinto 
sexual [defendido por teorias essencialistas]. O foco da argumentação é o de que 
existem formas culturalmente específicas, que o olhar ocidental chamaria de 
sexualidade, que envolvem contatos corporais entre pessoas do mesmo sexo ou 
de sexos diferentes, ligados ou não à atividade reprodutiva, que podem ter 
significados radicalmente distintos entre as culturas, ou mesmo entre grupos 
populacionais de uma determinada cultura. Portanto, os significados sexuais e, 
sobretudo, a própria noção de experiência ou comportamento sexual não seriam 
passíveis de generalização, dado que estão ancorados em teias de significados 
articuladas a outras modalidades de classificação, como o sistema de parentesco 
e de gênero, as classificações etárias, a estrutura de privilégios sociais e de 
distribuição de riqueza, etc. (HEILBORN e BRANDÃO 1999:3) 
 
No que tange a uma discussão sobre sexualidade, o conceito de gênero “como 

uma categoria epistemológica, tomado como um princípio fundante e constitutivo do 

social impregnado pelo conceito de poder” (BONETTI, 2008) é o primeiro passo para 

tentar entender de que forma as relações de poder acabam por intervir produzindo 

condições de desigualdades aos sujeitos. Essa perspectiva permite compreender os 

processos que histórica e culturalmente diferenciam homens e mulheres, homens entre 

si e mulheres entre si e produzem discriminações, tais como o machismo, o sexismo, a 

homofobia, a lesbofobia e o racismo, articuladas a marcadores sociais como 

sexualidade, raça, classe e geração, entre outros, e violências, físicas, sexuais, 

simbólicas, etc., fundadas nas desigualdades produzidas entre eles. Tais discriminações 

e violências são resultado de um fenômeno social complexo que se fundamenta no 

universo de valores que conforma a nossa sociedade, atributos hegemônicos que podem 

ser situados como masculinos, brancos, heterossexuais e classe média. Esses atributos, 

tomados como o parâmetro do “normal” para a constituição das normas que regem o 

social, acabam por constituir uma hierarquia social excludente que pode ser 

compreendida por meio da imagem de uma pirâmide de distribuição do poder, cujo topo 

é constituído pelo padrão masculino hegemônico, já mencionado, e tem na base 



atributos que remetem ao que se pode chamar genericamente de minorias sociais e 

sexuais (mulheres, gays, lésbicas, negros, pobres, etc).   

A esse padrão, muitos estudiosos têm chamado de heteronormatividade, cuja 

base fundadora é a heterossexualidade compulsória (BUTLER, 2003a). Essa 

heteronormatividade se complexifica quando associada a outros marcadores sociais, 

redundando em valores que assumem uma hierarquia, produzindo relações sociais de 

desigualdade, bem como masculinidades, feminilidades, sexualidades e arranjos 

familiares periféricos, como se pode perceber atualmente no fenômeno das “famílias 

gays” (BUTLER, 2003b). A normatividade vigente nas sociedades ocidentais toma 

como padrão relações conjugais monogâmicas heterossexuais. Dessa norma, segue-se 

uma infinidade de implicações, dentre as quais se destacam os arranjos familiares 

nucleares formados por homem, mulher e filhos e as relações de parentesco baseadas 

nos laços de sangue.  Assim, compreendendo a heteronormatividade como padrão de 

comportamento normativo brasileiro interessa-me pensar de que maneira o jornalismo 

contribui para a reprodução e manutenção deste padrão. 

 

3. Sexualidades (im)possíveis? 

A partir do conceito de heteronormatividade podemos compreender o 

estranhamento e juízo de valor formado em relação a todas as práticas e identidades 

sexuais diferentes do previsto como legitimo na norma. Mesmo com as permanentes 

transformações comportamentais vivenciadas pelas sociedades ocidentais como, por 

exemplo, o advento do divórcio, das famílias mononucleares (um dos pais com filhos) e 

homoparentais (casais homossexuais com filhos), a heteronormatividade ainda é um 

importante regulador das relações sociais através da hierarquização de valores. O senso 

comum ainda promove juízos de valor calcados neste padrão normativo e costuma 

entender o que seja diverso da norma como anormal, desviante ou patológico, em 

especial no que tange ao exercício da sexualidade.  

A normatização das sociedades está vinculada à cultura, àquilo que 

historicamente se constitui como válido ou não, certo ou errado. Estes valores estão em 

permanente transformação, mas também se fundam e se mantém pelo status quo. No 

caso das sociedades ocidentais, grande parte dos valores constituídos acerca da 

sexualidade tem origem em questões religiosas e psicobiomédicas. São os 

representantes destas instituições, fortemente marcantes na formação cultural, que até 



hoje produzem discursos “legítimos” sobre a sexualidade. Não por acaso, são 

justamente estes discursos os mais utilizados nos meios de comunicação de massa. 

A construção social da homossexualidade como um pecado, anormalidade ou 

patologia é um dos exemplos da grande influência destas instituições significativamente 

imbricadas na cultura, e seu caráter político é um dos eixos pouco mencionados:  

a “construção” da homossexualidade como patologia, ocorrida na maioria das 
sociedades ocidentais, deixa claro que, assim como a prática sexual entre 
pessoas do mesmo sexo passou a fazer parte do conjunto de doenças ocidentais 
por uma questão política, ela saiu da lista das patologias também por uma 
questão política e não científica. (ZAMBRANO, 2008:54) 
 
A visibilidade da homossexualidade na contemporaneidade vem se dando em 

virtude da ação política dos movimentos homossexuais. Porém, ainda é senso comum a 

percepção de homossexuais, travestis e transexuais como fazendo parte de um grupo 

único, “numa confusão entre a orientação sexual (homossexualidade, 

heterossexualidade, bissexualidade) e as identidades de gênero (homens masculinos, 

mulheres femininas, travestis, transexuais femininos e masculinos, entre outras)” 

(ZAMBRANO, 2008:20-21). Essas confusões e certezas baseadas num padrão 

heteronormativo de conceber a sexualidade, as identidades e práticas sexuais, bem como 

os papéis de gênero, se revelam na exclusão e estigma de determinados grupos 

considerados desviantes da norma.  

As travestis4 são indivíduos cujo estigma em muito se agrava tendo em vista a 

tensa conjugação social de atributos fartamente desvalidos na norma: a identidade 

própria (o sexo biológico diferente do gênero), o gênero (feminino), as práticas sexuais, 

a classe social e o nível educacional (geralmente abaixo da média) e, principalmente, a 

associação à prostituição. Uma das principais características da identidade travesti é o 

cultivo da ambigüidade na construção de um gênero feminino em um corpo 

biologicamente masculino. Essa ambigüidade é reafirmada pela mudança da aparência 

física, moldada à imagem de um “feminino”, sem que isso implique a opção pela troca 

de sexo através de cirurgia. Esta adequação radical do corpo ao gênero não é pretendida 

pelas travestis. Elas se auto-definem como heterossexuais, ainda que as práticas sexuais 

sejam com indivíduos do mesmo sexo biológico. A construção da identidade travesti 

está para além dos dois conjuntos predominantes de práticas sexuais (hetero e 

homossexual) e para além dos sexos biológicos (masculino e feminino): constitui uma 

                                                        
4 Acompanho ZAMBRANO (2008:20) quando nos diz “usar o pronome feminino quando falar das 
travestis em respeito à categoria identitária reivindicada por elas”. 



identidade própria, a identidade travesti, geralmente espelhada não em homens ou 

mulheres, mas em outras travestis (GUIA DE FONTES EM DIREITOS SEXUAIS, 

2009). 

As formas de sociabilidade, afetividade e profissionalização das travestis se dão 

de modo igualmente específico. O estigma a que são submetidas começa no âmbito 

familiar, de onde grande parte delas são apartadas desde muito jovens. O estigma é um 

fator definidor na condução da vida social e econômica das travestis. A prostituição é 

uma das poucas alternativas de renda, tendo em vista as dificuldades de acesso à 

educação e aos empregos formais. As ruas são o lugar  

onde elas realizam o rito de passagem para a constituição de suas identidades e 
se iniciam na prática desta profissão. Lá encontram suas chamadas “madrinhas” 
– travestis mais antigas, que realizam serviços sexuais – e com elas aprendem 
técnicas de transformação corporal e subjetiva, bem como o ofício da profissão e 
seus “macetes”. Mais do que isso, “madrinhas” e “filhas” (como as iniciadas 
passam a ser denominadas) passam a conformar um tipo de arranjo familiar, 
com forte e duradouro vínculo afetivo. (GUIA DE FONTES EM DIREITOS 
SEXUAIS, 2008: 28) 

 
A ambigüidade desta identidade é igualmente fator de estranhamento histórico 

no imaginário social, em especial quando envolve a prostituição. A prostituição “é 

concebida pelo senso comum como uma atividade exercida pelos profissionais e nunca 

encarada como uma relação em que o cliente tem importante papel na construção de 

significados que a governam” (BENEDETTI, 2005: 123). Com relação aos clientes 

homens, as travestis classificam-nos em duas categorias: as maricona e os home 

(BENEDETTI, 2005). Essa classificação se dá a partir do contrato sexual exercido entre 

ambos e diz respeito às práticas sexuais solicitadas. Os primeiros em geral são vistos 

com certo desprezo pelas travestis. 

Esses clientes [as maricona], normalmente de classes sociais mais altas, mais 
velhos, que parecem constituir famílias nucleares tradicionais, procuram as 
travestis em carros vistosos. Costumam contratá-las para práticas como sexo 
oral, sexo anal ou mesmo em situações mais fantasiosas, como serem vestidos 
com as roupas íntimas das travestis [...]. (BENEDETTI, 2005:124) 
 

Por mais estranhamento que possa causar para o senso comum, é justamente este 

o “tipo mais habitual de cliente, fato que é atestado inclusive pelo sucesso no mercado 

da noite daquelas travestis que têm pênis maiores e, por isso, são mais requisitadas” 

(BENEDETTI, 2005:125). 



Já os do segundo grupo são preferenciais, justamente por acionarem identidades 

reconhecidas pelas travestis como masculinas e, com isso, valorizam como 

fundamentais para as práticas sexuais os atributos femininos das mesmas: 

O [grupo] dos home, congrega homens jovens, que fazem parte de grupos 
sociais semelhantes aos das travestis. Eles procuram as monas no mercado da 
noite, alguns a pé, para assumir papéis ativos nas relações sexuais da 
prostituição. Contratam as travestis exclusivamente pelos atributos e formas 
femininas, isto é, para que assumam posições passivas em todas as práticas 
sexuais contratadas. Essa espécie de cliente também não costuma interessar-se 
pelo pênis das travestis, que elas procuram ocultar e proteger durante as 
relações, colocando em evidência os seios, as nádegas e os cabelos, por 
exemplo.  
 
Diferentemente das transexuais, que buscam na cirurgia de transgenitalização 

uma adequação do gênero ao sexo, as travestis cultivam a ambigüidade, tanto na 

identidade quanto nas práticas sexuais vinculadas à prostituição (outro grande tabu, por 

envolver sexo e dinheiro). Aliados às questões de classe, todos os atributos de gênero e 

sexualidade no universo das travestis personificam o que de menor valor há na norma 

ocidental e, conseqüentemente, sujeitam as mesmas à exclusão social e a fortes 

estigmas. Assim, não só a existência das travestis, como toda e qualquer expressão 

pública que lhes de visibilidade possivelmente suscita no imaginário social as piores 

atribuições de valores. Em se tratando da visibilização destas na mídia, interessa-me 

compreender o quanto os estigmas e preconceitos se reproduzem e podem ser 

perpetuados a partir das concepções heteronormativas presentes nos discursos 

jornalísticos. 

 

4. O jornalismo como construção social da realidade 

Pensando na intrínseca relação jornalismo-formação de valores, certamente é a 

notícia (principal produto jornalístico) o elo capaz de revelar esta imbricação. Ao 

refletir na perspectiva da notícia como uma construção social infere-se que há um 

conjunto de elementos fundamentais para que um “fato” adquira o status de notícia. 

Segundo Wolf, “[...] a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e 

instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, 

quotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de factos, uma 

quantidade finita e tendencialmente estável de notícias” (WOLF, 2003:190). A 

definição de Wolf sobre a noticiabilidade indica claramente que há um processo de 

escolha, o qual demonstra que “a necessidade de selecionar, excluir, acentuar diferentes 



aspectos do acontecimento – processo orientado pelo enquadramento escolhido – são 

alguns exemplos de como a notícia, dando vida ao acontecimento, constrói o 

acontecimento e constrói a realidade” (CAREY5 apud TRAQUINA, 2001:87). Esse 

processo complexo, “que transforma matéria-prima (os acontecimentos) num produto 

(as notícias)” (TRAQUINA, 2004:180) tem a ver com um conjunto de requisitos que 

devem necessariamente “fazer sentido” tanto aos órgãos de informação quanto aos 

profissionais (os jornalistas), como veremos a seguir. 

Para compreender a construção da notícia, as teorias construcionistas trazem o 

próprio ethos
6 jornalístico, o lugar onde as notícias são produzidas, como um elemento 

fundante, e no centro desse ethos, o jornalista se destaca.  As notícias “são narrativas, 

‘estórias’, marcadas pela cultura dos membros da tribo e pela cultura da sociedade onde 

estão inseridos [...].”(TRAQUINA, 2001:86), são “aquilo que os jornalistas definem 

como tal” (WOLF, 2003:190).  

O papel do jornalista no processo de criação das notícias e, concomitantemente, 

na construção de realidades é, portanto, central na tentativa de compreensão dos valores 

circulantes em uma sociedade e, mais do que isso, permeia a formação de uma 

normatividade. O que “significa” como real para estes profissionais será, então, 

norteador do que é produzido e veiculado como “verdade” nos meios de comunicação. 

O conjunto de valores do jornalista incidindo na perspectiva da notícia como construção 

social é melhor explicitado pelo sociólogo norte-americano Michael Schudson7 (apud 

TRAQUINA, 2004:170-171), para quem as notícias são produzidas por  

pessoas que operam, inconscientemente, num sistema cultural, um depósito de 
significados culturais armazenados e de padrões de discursos. As notícias como 
uma forma de cultura incorporam suposições acerca do que importa, do que faz 
sentido, em que tempo e em que lugar vivemos, qual a extensão de 
considerações que devemos tomar seriamente em consideração.  
 
Soloski (1993:97) acrescenta que “[...] os jornalistas defendem implicitamente 

as normas e valores da sociedade. Como as fábulas, as ‘estórias’ noticiosas contêm uma 

                                                        
5 CAREY, J. The Dark Continent of American journalism. In: Manoff e Schudson (ed.). Reading the News. Nova 
York: Pantheon Books, 1986 
6 A definição de ethos aqui adotada acompanha Muniz Sodré que define que esta palavra “designa tanto morada 
quanto as condições, as normas, os atos práticos que o homem repetidamente executa e por isso com ele se acostuma, 
ao se abrigar num espaço determinado. É a consciência atuante e objetivada de um grupo social – onde se manifesta a 
compreensão histórica do sentido da existência- e, portanto instância de regulação das identidades individuais e 
coletivas” (SODRÉ, 2006:24). 
7 SCHUDSON, Michael. The power of news. Cambrige: Harvard University Press, 1995. 



moral oculta.” E, dessa forma, é essa moral e estes valores que permeiam e dão os 

contornos das narrativas produzidas. Segundo Traquina (2001:87), referindo Manoff8,  

a escolha da narrativa feita pelo jornalista não é inteiramente livre. Essa escolha 
é orientada pela aparência que a ‘realidade’ assume para o jornalista, pelas 
convenções que moldam a sua percepção e fornecem o repertório formal para a 
apresentação dos acontecimentos, pelas instituições e rotinas. 
 
Mas este processo não é unilateral; igualmente diz respeito às rotinas de 

produção do próprio órgão de informação. Molotoch e Lester (1993:50) vêem “[...] os 

media a refletirem não um mundo exterior mas as práticas daqueles que detêm o poder 

de determinar as vivências dos outros.”  

Por esse prisma, cabe pensar em que medida há um exercício de alteridade9 por 

parte deste profissional ao selecionar (escolher e hierarquizar) acontecimentos que serão 

transformados em notícias, principalmente tendo em vista a multiplicidade de grupos 

sociais existentes, sobre os quais vai “narrar suas estórias”, a maioria deles diferentes do 

grupo ao qual os jornalistas são pertencentes. Talvez essa reflexão possa trazer um 

indicativo de como as realidades são construídas (e valoradas) e a incidência disso nas 

interações sociais.  

A estrutura e as rotinas de produção da notícia também são elementos essenciais 

na potencialização dos valores subjetivos que interferem no resultado final do que é 

veiculado. A importância do modus operandi influenciando a construção da notícia é 

apresentada por Wolf, que nos diz que há “uma lógica específica dos mass media 

(ligada às suas exigências produtivas, expressivas, à rede de fontes que utilizam, às 

imagens que possuem do público etc.), que estrutura, de uma forma bastante decisiva, a 

imagem dos acontecimentos cobertos” (WOLF, 2003:185). Essa perspectiva nos fala 

como a forma operacional da produção das notícias está relacionada com o produto 

final, com as “verdades” circulantes em forma de notícias.  

Tanto a subjetividade dos profissionais (seus valores culturais e profissionais) 

quanto as rotinas de trabalho são elementos importantes para se pensar os valores que 

circulam na sociedade. É importante ressaltar que não se trata de pensar o jornalismo de 

forma maniqueísta, atuando perversa e deliberadamente nesse sentido, mas sim na 

perspectiva de compreender as notícias como resultado das imbricações do próprio 

jornalismo com a cultura na qual está inserido.   

                                                        
8 MANOFF, Robert Karl; SCHUDSON, Michael. Reading  the news. New York: Pantheon Books, 1986. 
9 Entendo como exercício de alteridade a capacidade de, a partir de reconhecer-se num grupo social entre tantos, 
deslocar-se para tentar compreender outras realidades pertencentes a outros grupos diferentes.  



Por este prisma, pretendo aqui discutir como a ingerência da 

heteronormatividade, como padrão de normalidade, se imiscui nas notícias produzidas e 

em que grau pode afetar a construção de padrões e estereótipos que contribuem para 

reforçar as desigualdades sociais.  

 

5. Uma história, quatro pessoas, uma versão oficial 

O caso envolvendo Ronaldo e as travestis aconteceu na madrugada do dia 28 de 

abril de 2008, e foi amplamente noticiado a partir do registro de ocorrência de tentativa 

de agressão e não pagamento por uma das travestis, contra Ronaldo, na 16º delegacia de 

polícia da cidade do Rio de Janeiro. A primeira polêmica vem com a versão do jogador, 

que não só nega as acusações como afirma ter sofrido tentativa de extorsão por parte das 

travestis. Outras versões polêmicas e trocas de acusações foram veiculadas. A travesti 

afirmava que Ronaldo havia pedido que ela trouxesse mais duas travestis e também 

buscasse drogas para o jogador. Ronaldo, por sua vez, nega o envolvimento com drogas 

e diz não ter percebido que se tratavam de travestis.  

As repercussões do caso na opinião pública reverberaram com um forte juízo de 

valor suscitando questionamentos variados que iam desde a incompreensão pela escolha 

de travestis em detrimento de mulheres, em especial mulheres que não tivessem relação 

com a prostituição (afinal, ele tinha dinheiro e poderia ter a mulher que quisesse, 

segundo o senso comum) até a indignação, preconceito e lástima pela situação do 

jogador. Parecia não restar dúvidas que as travestis mentiam sobre tudo e a única 

intenção era prejudicar Ronaldo (seja com a extorsão, seja a imagem, seja pela possível 

fragilidade momentânea do jogador). O discurso da opinião pública era o mesmo 

produzido pela primeira (e oficial) fonte a se manifestar publicamente sobre o assunto: o 

delegado Carlos Augusto Nogueira. 

Uma entrevista coletiva com o delegado do caso serviu como versão oficial dos 

fatos, já que num primeiro momento apenas imagens dos envolvidos eram veiculadas 

pelos meios de comunicação. Uma versão mais completa da entrevista foi veiculada no 

programa Globo Esporte e disponibilizada na internet, e seu conteúdo (com algumas 

interlocuções de jornalistas partícipes) são o objeto de estudo no presente artigo.  

O interesse por este objeto se deu em virtude de uma percepção empírica do 

forte viés heteronormativo presente no discurso veiculado, que igualmente entendo 

como um discurso hegemônico. Acreditando encontrar neste discurso um elo capaz de 

revelar um pouco mais sobre as percepções que norteiam o senso comum da sociedade, 



amparados na reprodução e manutenção de valores que reificam o status quo vigente, 

debrucei-me sobre o programa a fim de buscar e destacar os elementos constitutivos 

mais reveladores. Estes elementos destaco através de trechos retirados da entrevista 

coletiva veiculada no programa, os quais passo a discutir. 

A versão da entrevista coletiva disponibilizada na internet tem o tempo total de 

três minutos e trinta segundos. Ela é aberta com o delegado questionando o 

comportamento da principal travesti envolvida no caso, Andréa (André Albertino), 

quando do registro da ocorrência, por ela ter fugido no momento em que o delegado a 

questionou sobre a suposta cobrança de 50 mil reais a Ronaldo, de acordo com a versão 

do jogador ao delegado: 

Uma coisa é certa: nós temos que avaliar quem vem à delegacia prestar 
declarações, dizer que é vítima, dizer que é vítima e depois sair correndo, 
fugindo, é uma coisa que eu sinceramente, com todo o respeito, tenho que 
avaliar. Não posso deixar de levar em consideração. Foi de encontro ao que 
o Ronaldo disse, compreendeu? Se ficasse aqui e negasse, não, não pedi nada 
não... Mas fugiu. Falou pra mim e fugiu. Eu falei: calma, vamos avaliar isso, de 
repente se você não pediu. Fui chamar o policial para depor, porque estava 
tudo tranqüilo, e fugiu. Simplesmente, fugiu.  

 
De imediato, o discurso do delegado demonstra quem está sendo “avaliado” pela 

polícia. Contrariando os procedimentos corriqueiros, onde quem se dirige uma delegacia 

como vítima não é comumente o primeiro na ordem de “avaliação”, a prática policial 

neste caso se inverte. Porém, cabe inferir que este tipo de inversão é clássico no que 

tange aos crimes sexuais: a palavra da vítima é sempre posta em questão. O delegado 

segue explicando que não pode deixar de levar em consideração que a travesti se dizer 

vítima vai de encontro ao que o jogador Ronaldo disse, numa clara indicação de quem 

tem parâmetros claros para tal “avaliação”. Importante destacar que esta “avaliação” 

representa um juízo de valor, o que fica claro durante toda a exposição do delegado 

quando se refere aos envolvidos, como se pode perceber ao longo de toda a entrevista. 

Cabe refletir se esses parâmetros também não estavam claros durante todo o 

procedimento de registro da ocorrência. 

A entrevista tem seguimento com a intervenção de um repórter que pergunta: 

Mas o Ronaldo assumiu que tinha procurado travestis? O questionamento do repórter 

parece muito sintomático do que estava em questão e, principalmente, na importância 

do fato como “exótico” e imoral, o que igualmente suscitava estranhamento na opinião 

pública. A resposta do delegado traz claramente uma defesa, e parece tentar dirimir a 

“anormalidade” do fato: 



O Ronaldo assumiu tudo. Que queria se divertir, que queria conversar com 
uma pessoa fora do seu meio, assumiu tudo. E isso não é um fato criminoso, 
não é um fato criminoso, é um fato no máximo imoral, mas não é um fato 
criminoso. Eu não posso puni-lo porque fatos imorais por vezes não são 
criminosos.  

 
O delegado parece explicar a “estranheza” do jogador por procurar pessoas “fora 

do seu meio”. Também há o indicativo de ser no “máximo” uma “imoralidade”, ou seja, 

um desvio da moral, da norma, mas não um crime, como a “autoridade” faz questão de 

frisar, e com isso afirma não poder puni-lo. Esta punição pode ser pensada também no 

âmbito do juízo de valor, ou seja, não recriminá-lo por uma atitude desviante. Porém, 

não denota o mesmo tipo de julgamento acerca da travesti envolvida. Após a afirmação 

do delegado de que não havia um crime, e sim uma imoralidade, um outro repórter 

pergunta:  

Repórter: Mas foi aberto inquérito, né, doutor?  
Delegado: Não, foi aberto um procedimento para que possamos ouvir todo 
mundo e ter a comprovação do que ele tá dizendo é ou não verdade. Agora 
eu digo uma coisa a vocês: o fato dele sair com uma pessoa, ter relações, 
pagar uma pessoa pra ter relações, meus amigos, isso ai não é crime, 
entendeu? O que me parece, inclusive, meus amigos, salvo engano, isso nós 
temos que apurar, há chances, bem prováveis, dele estar sofrendo uma 
extorsão.  Nós temos que avaliar isso, porque eu aqui já protegi uma 
empregada doméstica, eu já protegi prostitutas, é porque naqueles eventos 
que eu protegi, protegi prostitutas e empregadas domésticas, mas eu 
também não admito que elas façam uma inverdade, cometam uma inverdade 
com uma pessoa só porque ela é famosa, ainda mais com problemas 
psicológicos como ele tá. 
  
Esse discurso parece muito elucidativo quanto aos padrões e hierarquia de 

valores professados pelo delegado. Destaco, novamente, o juízo de valor na frase “ter a 

comprovação do que ele tá dizendo é verdade ou não”. Essa apuração pode parecer 

muito comprometida quando se analisa o discurso que segue. Ele novamente “absolve” 

Ronaldo de qualquer crime, mesmo sem ter havido qualquer tipo de investigação, e 

parece estar empenhado em “proteger” o jogador, principalmente em relação à questão 

moral que envolve sua imagem. 

Para demonstrar sua “isenção”, o delegado se justifica dizendo já ter “protegido” 

empregadas domésticas e prostitutas. O uso deste recurso nesse contexto parece indicar 

que estas pessoas – empregadas domésticas e prostitutas – por seus marcadores de 

classe e exercício da sexualidade são sujeitos de menor valoração social na “pirâmide 

hierárquica” e que ele não as discrimina por tal posição. Ou seja, leva em consideração 



o que as mesmas dizem, então, as “protege”. Quando o delegado afirma “não admitir” 

que “estas pessoas” cometam inverdades parece indicar que ele tem poder de julgar o 

que é ou não verdade, e que essa decisão passa necessariamente por juízos de valor 

associados a marcadores sociais mais ou menos valorados. Esta hierarquização fica mais 

evidente quando ele coloca claramente os parâmetros para um julgamento que é acima 

de tudo moral: o contraponto que é dito por alguém com atributos sociais valorados 

positivamente (homem, famoso, rico).  Para completar, o delegado mais uma vez se vale 

de recursos que servem para “proteger” Ronaldo, afirmando que o mesmo está com 

problemas “psicológicos”. Tal afirmação suscita a hipótese de que “problemas 

psicológicos” serviriam de justificativa não apenas para indicar a fragilidade 

momentânea do jogador, o que teria motivado a tentativa de extorsão, mas 

fundamentalmente para justificar as atitudes “imorais” do jogador nos fatos.  

Na seqüência, uma intervenção de um outro repórter vem ao encontro do que 

parece ser a construção da reversão da posição do jogador, de acusado à vítima, e uma 

tentativa de “blindagem” da masculinidade do jogador. As perguntas do repórter, bem 

como as respostas do delegado, corroboram este intento, e em meu entendimento, são 

capciosas: 

Repórter: Eu conversei com uma pessoa, né, que é amigo do Ronaldo. E essa 
pessoa falou pra mim que ele foi vítima de um golpe. Tem essa possibilidade? 
Delegado: Porra, é, isso é bem provável, mas isso é bem provável. Você pega 
uma pessoa que tá com problemas, leva pro motel e depois começa a falar 
que vai chamar a imprensa, tenta filmar essa pessoa. Quando eu descubro que 
teve os 50 mil essa pessoa sai correndo da delegacia. Gente, eu tenho cinco 
testemunhas que ela saiu correndo da delegacia.  
Repórter: O cara falou que a travesti que saiu primeiro com ele era a mais 
parecida com mulher. As duas outras que chegaram depois eram mais 
masculinas. 
Delegado: Olha, eu só soube que era travesti quando a pessoa me falou que era. 
Olha, pelo amor de Deus, não é que eu tenha dúvida em relação, mas é que 
eu também tento não discriminar os outros, mas é bem difícil descobrir que 
aquilo dali é travesti.  
 
A primeira resposta do delegado constrói um discurso que prima pela inversão 

do que aconteceu. Ele fala como se as travestis tivessem se “aproveitado” do estado 

“problemático” de Ronaldo tendo “pegado e levado o jogador a um motel”, quando na 

verdade o que aconteceu foi justamente o oposto. Ou seja, o fato de Ronaldo ter 

declarado – conforme o próprio delegado já havia dito - que, por livre e espontânea 

vontade, teria procurado, de carro, na rua, uma travesti e, de comum acordo, se dirigido 

ao motel com ela, passa a ser categoricamente invertido neste novo discurso do 



delegado. Cabe destacar que tanto o repórter quanto o delegado constroem um discurso 

que parece indicar que o jogador havia se confundido, pensando que a travesti seria uma 

mulher. Por último, quando o delegado invoca a Deus e diz “que aquilo dali é travesti”, 

ele demonstra uma “coisificação” da travesti, indicando uma não humanidade. 

Por fim, surge a última pergunta, em que o repórter questiona o delegado quanto 

à droga. A reposta, no final, diz claramente qual a intenção do delegado durante as 

apurações que vem realizando: 

Repórter: Em relação à droga, o que falta apurar?  
Delegado: Nada. Não tem droga, não tem materialidade, não tem nada. Não há 
prova de que essa droga existiu, entendeu? Até porque se tivesse existido, 
do jeito como os ânimos das travestis estão, elas teriam mostrado, teriam 
dado pro policial. Aqui, seu policial, olha a droga aqui pro senhor apreender. 
Eu acho um pouquinho estranho não ter droga. Tudo tá muito estranho, 
gente. Eu não quero fazer injustiça ao pobre do Ronaldo. 

 

6 Considerações Finais 

A partir do caso Ronaldo e as travestis, este artigo pretendeu discutir o forte viés 

heteronormativo presente nos discursos midiáticos, colocado em evidência pelas 

escolhas realizadas no campo jornalístico que dizem respeito aos modos de produção, 

seleção de fontes, participação dos jornalistas e veiculação. Este fato jornalístico 

amplamente divulgado pela mídia é um bom exemplo das imbricações entre jornalismo-

formação de valores-sociedade que por fim podem contribuir para pensar na prevalência 

de um discurso hegemônico capaz de estigmatizar e excluir parcelas da população.  

Os personagens centrais desta narrativa representam uma pequena amostra das 

relações de poder e da presença de uma escala de valores responsável pelas 

discriminações em voga em nossa sociedade, onde gênero é um dos marcadores 

principais que desvelam desigualdades que podem resultar em violações de direitos. 

Temos aqui um jogador de futebol famoso no Brasil e no mundo, cujo salário é um dos 

mais altos, em especial pelos investimentos financeiros de grandes empresas 

multinacionais; e travestis, cuja identidade (e o gênero) suscita estranheza e polêmica 

por si só, ligadas ao mundo da prostituição e pertencentes à classe social baixa. Temos a 

imprensa atuando ativamente na narrativa e divulgação da estória a partir dos fatos 

contados por uma fonte considerada fidedigna, o delegado de polícia, representante do 

Estado.  

Por tudo que foi salientado na entrevista coletiva aqui análisada, pude inferir que 

o discurso midiático a respeito do caso, além de reproduzir a heteronormatividade 



vigente, teve grande influência na condução de questões que surgiram na opinião 

pública de uma forma geral. Entre os principais elementos para estas conclusões destaco 

o papel tendencioso do delegado, única fonte a narrar a versão dos fatos inicialmente, e 

a atuação dos jornalistas envolvidos com questionamentos que considero, no mínimo, 

igualmente tendenciosos.  Claramente juízos de valor foram fatores determinantes para 

a construção da notícia sobre o caso. E nestes juízos foram utilizados marcadores sociais 

heteronormativos responsáveis por conduzir a versão “verdadeira” dos fatos. Temos no 

caso ingredientes suficientes para mostrar a hierarquização de atributos mais e menos 

valorados em nossa sociedade, e são estes valores postos em julgamento que passam a 

consagrar quem de fato tem a verdade ao seu lado. 

O delegado, representante do Estado laico, se posiciona, é legitimado e tem 

como participes da construção de seu discurso os profissionais de mídia. São estas as 

vozes que fazem a narrativa do que “aconteceu” junto à sociedade brasileira. 

Claramente não o fazem de forma isenta ou objetiva como tendem a se auto-definir os 

profissionais dos meios de comunicação, em especial os jornalistas. E o representante 

do Estado deixou muito claro, desde o início, quem poderia ser questionado, quem 

estava com a razão e o que “poderíamos” pensar a respeito.  

Nesse sentido, entendo que o discurso prevalente está baseado na 

heteronormatividade como padrão de comportamento legítimo em nossa sociedade, 

tendo sido partilhado não apenas pela fonte, mas também pelos profissionais envolvidos 

e pela empresa que o veiculou. O padrão heteronormativo, responsável pelo estigma e 

exclusão de indivíduos, práticas e grupos sociais, ao ser reiterado pelos jornalistas, 

acaba contribuindo para o agravamento destas desigualdades e a manutenção do status 

quo vigente.  

 

8 Referências  

 
BENEDETTI, Marcos Renato. Toda Feita: o corpo e o gênero das travestis. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2005.  
BONETTI, Alinne. Sermerssuaqs cariocas? Convenções de gênero entre adolescentes 
negras cariocas. 2008. No prelo. 
 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero – feminismo e subversão da identidade. Rio de 
janeiro: Civilização Brasileira, 2003a.  
 
BUTLER, Judith. O parentesco é sempre tido como heterossexual? In: Cadernos Pagu – 
Olhares alternativos. 2003b. 



 
HEILBORN, Maria Luiza e BRANDÃO, Elaine Reis. “Introdução: Ciências Sociais e 
Sexualidade”, In: HEILBORN, Maria Luiza (org.). Sexualidade: o olhar das ciências 
sociais. IMS/UERJ. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1999. 
 
MOLOTOCH, Harvey; LESTER, Marilyn. As notícias como procedimento intencional: 
acerca do uso estratégico de acontecimentos de rotina, acidentes e escândalos. In: 
TRAQUINA, Nelson (Org). Jornalismo: questões, teorias e “estórias”. Lisboa: Vega, 
1993. 
 
SODRÉ, Muniz. Eticidade, campo comunicacional e midiatização. In: MORAES, Denis 
de (Org.) Sociedade Midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006.  
 
SOLOSKI, John. O jornalismo e o profissionalismo: alguns constrangimentos no 
trabalho jornalístico. In: TRAQUINA, Nelson (Org). Jornalismo: questões, teorias e 
“estórias”. Lisboa: Vega, 1993. 
 
TRAQUINA, Nelson. O estudo do Jornalismo no século XX. São Leopoldo: Unisinos, 
2001. 
 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo, porque as notícias são como são. Volume 
1. Florianópolis: Insular, 2004. 
 
Guia de fontes em direitos sexuais: sexualidade como direito humano na pauta da mídia. 
Porto Alegre: [s.n], 2009. No prelo. 
 
WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 2003. 
 
ZAMBRANO, Elizabeth. Nós também somos família. Estudo sobre a parentalidade 
homossexual, travesti e transexual. Tese de Doutorado. Curso de Pós-Graduação em 
Antropologia Social, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Porto Alegre, UFRGS, 
2008.  
 
http://globoesporte.globo.com/ESP/Noticia/Futebol/0,,MUL429370-4274,00.html 

Acessado em 10/07/2008. 

 


