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RESUMO

O escopo deste trabalho é investigar como as travestis são representadas pelo 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS). Ainda que nossa 

Constituição apresente um prisma humanitário, com prerrogativas visando à 

igualdade e à justiça, e, então tenha introduzido normativas a fim de 

operacionalizar o combate à discriminação voltada às mulheres, aos portadores 

de deficiência, aos idosos, aos indígenas e aos negros, nota-se pelas 

diferentes formas de violências simbólicas, que não somos de todo uma 

sociedade inclusiva. Uma simples análise de quem são os sujeitos que ocupam 

a maioria das salas nas universidades, cargos públicos, ou mesmo que gozam 

de livre acesso em diversos ambientes, leva à observação de que as 

denominadas “minorias” ainda permanecem à margem da sociedade.  Sob este 

contexto, propomo-nos a problematizar a situação das travestis no que tange à 

sua representação no campo judiciário sul matogrossense. Os resultados 

apresentados são iniciais, e observa-se que as travestis batem às portas do 

TJMS em contendas relativas à área criminal, uma vez que pela revisão teórica 

e a exploração inicial dos dados de campo, a área cível converge para as 

relações mais cotidianas que são interditas a estes sujeitos. Em outros dizeres, 

as travestis não adentram no palco do Judiciário do MS em litígios que retratam 

suas mais diversas relações cotidianas e sociais, conhecidas tecnicamente 
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para e no Direito como “esfera cível”. Assim, as travestis no TJMS estão 

ligadas a processos criminais aparecendo ora como p(l)ano de fundo no 

ambiente ou descrição do contexto do crime, ora na posse ou no repasse de 

drogas, ora como vítimas de crimes como homicídios. Diante desses dados 

preliminares buscamos analisar os argumentos que produzem as 

representações estigmatizantes, assim como perfazem a morte social, deste 

sujeito ambíguo deslizante que desorienta a estrutura binária heterossexual e 

heteronormativa da sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: 1)TRAVESTIS;  2)TJMS; 3)REPRESENTAÇÃO 

INTRODUÇÃO

Este trabalho é resultado de duas pesquisas desenvolvidas junto aos 

discursos jurídicos3, dentre eles, as representações voltadas às travestis junto 

ao sítio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS, 2011). Com base 

nos dados preliminares do início de trabalho de campo na referida “aldeia 

arquivo” (BECKER, 2008; CARRARA, 1998), saltou-nos aos olhos como é 

significativa4 a vinculação destes sujeitos à área criminal, isto é, as travestis 

apresentam sua aparecência (MALUF, 2002) em conflitos penais ou que são 

classificados como crimes para a legislação brasileira. Neste sentido, elas/eles 

ora aparecem como p(l)ano de fundo no ambiente ou descrição do contexto do 

crime, ora na posse ou no repasse de drogas, ora como vítimas de crimes 

como homicídios, ora como autoras de assassinatos5. Diante deste contexto, 

buscamos analisar os argumentos que produzem as representações 

“estigmatizantes” (BECKER, 2008a; GOFFMAN, 1982) das e contra as 

travestis no TJMS e que, porventura, a elas são estendidas no cotidiano do 

senso-comum. 

                                                            
3 A primeira delas intitulada “Maiorias que são minorias, invisíveis que (não) são dizíveis: 
análise etnográfica sobre sujeitos à margem dos discursos dominantes” e, a segunda ““Ele é 
feita para apanhar, ela é bom de cuspir, maldito Geni”: análise das representações e violências 
(re)produzidas pelos julgamentos do TJMS e pela mídia contra as travestis”.
4 O termo significativo aqui é utilizado como critério de explicitação da “recorrência” de casos 
que convergem para uma dada área do direito. 
5 Majoritariamente elas aparecem como ligadas às classificações destes “crimes”. 
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Feitas estas considerações iniciais, o presente ensaio está dividido em 

três grandes partes. Em um primeiro momento, passeamos por entre algumas 

categorias analíticas/teóricas e do próprio campo (êmicas), com o intuito de 

destacarmos determinados referenciais ou norteadores para pensar a 

inumanidade das travestis, como, o conceito de “violência simbólica” na 

interface com os processos de subjetivação e de resistência foucault(d)ianos. 

Na sequência, enlaçamos a categoria “gênero”, propositadamente, para 

podermos tocar na discussão da inumanidade ou ainda, dos sujeitos 

indizíveis/abjetos (BUTLER, 2005). Sem colocarmos pontos finais, explicitamos 

questões pontuais como as da metodologia, que se traduz como importante 

alicerce para entendermos, por exemplo, porque determinados crimes são 

imputados às travestis ou praticados contra elas.   

BAILANDO POR ENTRE CATEGORIAS ÊMICAS E ANALÍTICAS...

A Constituição de 1988 trouxe um enfoque mais humanitário, com 

prerrogativas visando à igualdade e à justiça e introduziu normativas a fim de 

operacionalizar o combate à discriminação voltada às mulheres, aos portadores 

de deficiência, aos idosos, aos indígenas e aos negros. 

Entretanto, notamos pelos discursos midiáticos e outras formas de 

violências simbólicas (BOURDIEU, 1999) que não somos de todo uma 

sociedade inclusiva. Em outras palavras, ousamos dizer que os discursos 

midiáticos, educacionais e científicos (em especial médicos e jurídicos) nos 

produzem enquanto sujeitos de “carne e osso” (MAUSS, 2003), capturados 

pelas formas e maneiras que eles desejam/impõem que nos (com)portemos. 

Assim, por mais que em meio a esta formatação pareça que não haja outra 

forma que não a da conformação, é claro que há pontos de capilaridades (de 

poder) através dos quais os sujeitos assujeitados para Foucault, resistem. 

Porém, parece-nos que para pensar a exclusão de determinados sujeitos 

inumanos6 das relações mais cotidianas possíveis, a expressão “violência 

simbólica” bourdiana torna-se pertinente, mesmo que nos aproximemos de 

matrizes teóricas foucault(d)ianas: 

                                                            
6 Adiante abordaremos o que denominamos de inumanos e de inumanidade. 
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A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o 
dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à 
dominação) quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou 
melhor, para pensar sua relação com ele, mais que de instrumentos de 
conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo mais que a 
forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser 
vista como natural; ou, em outros termos, quando os esquemas que ele 
põe em ação para se ver e se avaliar, ou para ver e avaliar os
dominantes (elevado/baixo, masculino/feminino, branco/negro, etc), 
resultam da incorporação de classificações, assim naturalizadas, de que 
seu ser social é produto. (BOURDIEU, 1999, p.47). 

Resumidamente, sua importância (a da violência simbólica) reside, por 

exemplo, na reflexão de como o discurso educacional formalizado dispõe de 

instrumentais e que estes nos são ofertados enquanto educa(n)dos. Mas, tais 

instrumentais não nos possibilitam agir, pensar e sentir para além dos 

binarismos de gênero (BUTLER, 2003) que equivalem às ofertas a nós dadas e 

vendidas em sala de aula. Nesta perspectiva, ou somos homens ou somos 

mulheres, não havendo espaço para o “e/ou” (SCOTT, 1995). 

Uma simples análise de quem são os sujeitos que ocupam a maioria das 

salas nas universidades, que ocupam cargos públicos, ou mesmo que gozam 

de livre acesso em todo comércio, entre outros ambientes, nos levam à 

observação de que as denominadas “minorias”, ainda permanecem à margem 

da sociedade. Neste sentido e sob este contexto, suscitamos a situação das 

travestis no que tange à sua representatividade no campo judiciário sul 

matogrossense- TJMS (2011). No discurso sentencial deste sítio, as travestis 

não adentram no palco do Judiciário em litígios que retratam suas mais 

diversas relações cotidianas e sociais, também conhecidas tecnicamente para 

e no Direito como “esfera cível”. Para ilustrar, pensemos em situações do dia a 

dia que retratam o que aqui classificamos como “esfera cível ou civil”: ir ao 

PROCON para reclamar do aumento de prestação de serviço escolar; ir ao 

Juizado Especial Cível para reivindicar revisão em formas equivocadas do agir 

por parte da imobiliária que loca um imóvel residencial no qual residimos, 

dentre outras. Como antes mencionado introdutoriamente, as travestis rimam 

com desvio no sentido mais estrito e equivocado do termo, isto é, 

criminalidade/delinqüência/marginalidade.



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES 
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução, 

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura
04 a 06 de Setembro de 2011

Centro de Convenções da Bahia
Salvador - BA

ENLAÇANDO O GÊNERO E “DESVELANDO” OS INUMANOS...

Quanto à “natural” ou essencializada estigmatização que recai sobre as 

travestis, cabe pontuar que ao falarmos da categoria analítica de “gênero” 

(SCOTT, 1995), segundo Judith Butler (2003) e Michel Foucault (1982), há que 

se sublinhar que a nós são impostos diversos dispositivos reguladores – legais, 

sociais, institucionais, militares, educacionais, psicológicos, jurídicos, médicos –

que nos definem desde antes que nascemos (ARÁN, 2006), sobretudo, após o 

advento do ultrassom. Tais dispositivos reguladores nos encaixam em duas 

únicas formas de sermos sujeitos no mundo das relações sociais concretas, tal 

como anteriormente mencionamos. São elas: ou se é homem (e heterossexual) 

e, então, as práticas de gênero o coloca no universo do masculino; ou se é 

mulher, também heterossexual e passiva no universo feminino. 

Sob tal perspectiva, para a filósofa feminista Judith Butler, a questão é 

bem mais minuciosa, uma vez que não existe um poder regulador que age de 

forma a estar sempre nos moldando e nos oprimindo para o viés do masculino 

ou do feminino. Para a autora o sujeito só passa a existir na medida de sua 

própria sujeição às regulações engendradas pelo discurso (BUTLER, 2004). 

Esta concepção deriva fundamentalmente da noção de poder a partir de Michel 

Foucault, na qual ele – o poder - não atua simplesmente oprimindo ou 

dominando as subjetividades e seus sujeitos, mas atua de forma imediata na 

sua produção. E mais, para Foucault não há uma teoria e um conceito que 

conceda contornos ao poder, uma vez que ele se exerce ou simplesmente se 

caracteriza pelo e no exercício. Portanto, é a partir da linguagem e dos 

discursos científicos dominantes, como o médico e o jurídico, que nós sujeitos 

somos produzidos, ou ainda, a linguagem nos produz enquanto precedente à 

nossa imersão no mundo das relações sociais, tal como prevê as contribuições 

de Lacan para a teoria psicanalítica. 

Frente à maneira dual/binário que nos estrutura, segundo a corrente 

levistraussiana na e da antropologia, não pensamos de forma a contemplar o 

entremeio ou o ambíguo (LÉVI-STRAUSS, 2003).  Assim, quando o fazemos é 

pela lógica da repulsa, tal como, Mary Douglas (1976) sugere, acrescentando 
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que o ambíguo é significado e representado socialmente como ligado à sujeira, 

perigo e impureza. Eis as travestis como os sujeitos que trazem em seus 

corpos, a marca que não escondem, por desejos próprios, a saber: o masculino 

posto no pênis, e o feminino posto em outras características como seios, 

quadris, nariz, boca e cabelo. Diferentemente das transexuais que não rompem 

ou não afrontam os imperativos das normas de gênero, uma vez que desejam 

ser homens ou mulheres; as travestis afrontam tais imperativos no constante 

movimento de ser travesti, aquela que carrega o duplo, o ambíguo, o ser 

homem e o ser mulher (RIOS, 2008). Portanto, ao convivermos em uma 

sociedade de matriz binária heterossexual, reconhecemos como inteligíveis

determinadas coerências, continuidades entre sexo, gênero, práticas sexuais e 

desejos, para então desta forma termos nossas identidades reconhecidas

(ARÁN et al,2006). Neste contexto, a travesti caracterizada pela linha 

transitória que perfaz e permanece, acaba desestabilizando as formas pelas 

quais os indivíduos podem e devem ser reconhecidos como sujeitos sexuados, 

uma vez que (in)corporam ou produzem full time o ambíguo. Ou melhor: 

cotidianamente ou processualmente elas/eles remodelam o masculino a elas 

conferido desde o nascimento, para (re)modelar concomitantemente o 

feminino. 

Sob tal perspectiva, a abjeção ou a inumanidade colada às travestis 

decorrem justamente do fato delas não serem nomeadas por estes 

discursos/linguagens que são legitimados para nos produzirem enquanto 

sujeitos ou humanos. Aqui reside a marca da linguagem que nos concede o 

passaporte de ingresso para acessar o universo das relações sociais. Afinal, 

somente nascemos para o mundo social a partir do nosso “registro” em 

certidão de nascimento. Então, no final das contas, o que não se nomeia não 

existe para aqueles que são os portadores do poder de nomeação. Nas 

palavras de Judith Butler (2002, p.161), o abjeto “relaciona-se a todo tipo de 

corpos cujas vidas não são consideradas ‘vidas’ e cuja materialidade é 

entendida como ‘’não importante’”.
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DE VOLTA AO NOSSO CAMPO E AOS DIÁLOGOS COM OUTRAS 

PESQUISAS...

Voltando às nossas aldeias arquivos do TJMS, cabem algumas 

considerações sobre os motivos que nos levaram a este objeto de pesquisa.  O 

presente trabalho se justifica, sobretudo, porque as autoras juntamente com 

outros pesquisadores se vincularam ao longo de 2009, 2010 e meados de 2011 

à compreensão de sentenças ou julgamentos do mesmo TJMS, envolvendo 

outra minoria de acesso a direitos, a saber: os indígenas (SOUZA, 2011; 

BECKER et al, 2011). Comparativamente, as travestis, este ambíguo que é 

Geni da música de Francisco Buarque de Holanda, quando travestida ela é 

bom de cuspir e de matar. Eis a morte social que, via de regra, quando se trata 

das travestis, coincide com a morte real ou física. Neste corpo significado pelo 

senso comum como errante, que não é tido como inteligível e não goza de uma 

existência legítima, é que se descarrega constantemente tamanha violência. 

Tornando-as, de pronto, como vítimas preferenciais de violência física letal em 

diferentes contextos (CARRARA & VIANNA, 2006).

Como parâmetro de pesquisa realizada com documentos judiciais, cabe 

ressaltarmos que entre janeiro de 2000 a julho de 2001, no município do Rio de 

Janeiro, os antropólogos Sérgio Carrara e Adriana Vianna buscaram investigar 

as dinâmicas sociais e os elementos relevantes nas instâncias Judiciárias, 

quando o papel da vítima era ocupado pelas travestis. Da análise de 105 

homicídios, envolvendo 108 vítimas, os pesquisadores destacaram pertinentes 

amostras referentes às diferenças de violências letais (homicídios) que incidem 

sobre as travestis quando comparadas àquelas praticadas contra grupos de 

homens não heterossexuais. Do ponto de vista comparativo, nos processos 

trabalhados pelos pesquisadores, as travestis aparecem vitimadas em sua 

maioria na rua, por armas de fogo e de maneira a caracterizar o que se 

denomina de execução a queima roupa. Neste sentido, os antropólogos 

mostram como os “casos de execução são maciçamente arquivados. Para 

outras formas de violência letal contra homossexuais, a taxa de arquivamento 
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mantém-se alta, mas cai para 50%, enquanto a de condenações eleva-se 

sensivelmente” (IDEM, p.235). O modo pelo qual esta diferença se constrói, 

ocorre de antemão pelo fato de o sujeito travesti carregar exposto no corpo, a 

inquietação que gera o entremeio, a não-identidade, o duplo; precisamente 

numa sociedade que reconhece e legítima apenas um único sexo à luz da 

teoria estruturalista binária. 

Assim, como hipótese inicial e aqui como reticências à guisa de pontos 

finais e conclusões, partimos do pressuposto e sob inspiração da pesquisa de 

Carrara e Vianna (2006) que no TJMS as travestis aparecem no contexto do 

judiciário apenas em processos criminais. Nestes, elas (majoritariamente) 

aparecem ora como acusadas de terem cometido crimes de (tentativa de) 

homicídio, de roubo e de tráfico de drogas, ora como vítimas letais de 

homicídios, ora como partes constitutivas da passagem descrita da cena de um 

dado crime. A relevância, em suma e repetimos, desta pesquisa centra-se na 

compreensão de como se produzem estas representações que recaem sobre 

as travestis, pois para a antropóloga Simone Becker, estas reforçam o que se 

entende enquanto “inumanas” (BECKER et al, 2011; BECKER, 2008; BUTLER, 

2005). 

Quanto aos aspectos metodológicos, as teorias voltadas aos 

instrumentos de pesquisa aqui utilizados serão as seguintes: a etnografia em 

“aldeias arquivos” (BECKER, 2008; CARRARA, 1998); a análise de discurso de 

Michel Foucault pautada nas categorias do “dispositivo da sexualidade”, da 

“genealogia do poder” e da “arqueologia do saber” (FOUCAULT, 2001; 2001a; 

RABINOW, 1995), bem como atrelada à concepção da etnografia como 

produção que se perfaz pela via textual. 

Assim, para tratar os documentos coletados no site do TJMS, levamos 

em consideração os ensinamentos de Clifford Geertz (1978) no que diz 

respeito à equiparação da etnografia à “descrição densa”7. Ao invés de realizar

etnografia em uma aldeia ou em uma instituição outra, mergulharemos nos 

documentos já “transcritos” e produzidos pelo TJMS. Neste sentido, como a 

                                                            
7 Sem desconsiderar que a etnografia não se esgota na descrição e nem na observação 
participante, mas na tessitura que se faz por meio do discurso/escrita, da sua autoria e/ou do 
discurso/imagético. Para maiores esclarecimentos ver James Clifford (1998), e seu vínculo com 
Michel Foucault. 
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pesquisa em arquivos aproxima-se mais das atividades desempenhadas por 

historiadores, recorremos a certas ferramentas foucault(d)ianas para justificar o 

tratamento dado aos “documentos como monumentos”, isto é, ater-nos-emos 

ao máximo no que está escrito e só a partir do que está no documento 

recorreremos às informações que extrapolam os escritos (BECKER, 2008, 

p.17). 

Ainda no que diz respeito à análise de discurso foucault(d)iana 

contaremos com os instrumentos do “dispositivo da sexualidade”, da 

“genealogia do poder” e da “arqueologia do saber”. Se não vejamos. 

Em a “História da Sexualidade 1 : a vontade de saber”, Foucault (2001) 

nos inspira a pensar no “poder”, termo intrínseco ao “Judiciário” – a começar 

pelo termo a ele acoplado Poder Judiciário – como uma categoria analítica 

polimorfa e móvel, isto é, ele não reside apenas e tão-somente nos discursos 

ditos dominantes em contraposição aos ditos dominados, tal como, pode-se 

depreender das noções bourdianas acerca dos “atos/ discursos de autoridade”

(BOURDIEU, 1998). Antes, o poder encontra-se tanto com o resistente 

“desejo”, quanto com a “instituição” ou “Grande Poder” hegemônico, pois:

(...) não se deve imaginar um mundo do discurso dividido entre o 
discurso admitido e o discurso excluído, ou entre o discurso dominante e 
o dominado; mas, ao contrário, como uma multiplicidade de elementos 
discursivos que podem entrar em estratégias diferentes (FOUCAULT, 
2001, p. 95).

Trata-se para Foucault, então, de rastrear como estes diversos discursos

(científicos ou não), apesar de muitas vezes contraditórios entre si, convergem 

para a elaboração de “enunciados” (o que é efetivamente “dito” ou “escrito”) 

que sustentam a produção de saberes – poderes. Ou, em seus dizeres ao 

responder à pergunta de Alain Grosrichard acerca do sentido e da função 

metodológica do “dispositivo”:

Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto 
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
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organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes 
elementos. (...). O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo 
de poder, estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações 
de saber que dele nascem mas que igualmente o condicionam. É isto, o 
dispositivo: estratégias de relações de força sustentando tipos de 
saber e sendo sustentadas por ele. (FOUCAULT, 2001a, p.144-146). 
(Negritos nossos).

A título de exemplo, os documentos jurídicos do TJMS podem sinalizar 

para características contextuais que não se reduzem a um olhar para a história 

de maneira linear, mas como imbricação do exercício de poderes em meio às 

produções de saberes que perfazem os discursos dominantes – não no sentido

bourdiano. Isto porque, os sujeitos que produzem os discursos apresentam 

inserções sociais ou estão situados em dados contextos. Concretamente, a 

imersão e a análise dos documentos do TJMS nos conduzirão às costuras ou 

às tessituras do possível entendimento dos motivos que levam as travestis a 

figurarem em conflitos penais como rés, em determinados e definidos tipos 

criminais, tais como, homicídio, roubo e tráfico de drogas. Por que estes “tipos 

penais” e não outros? E assim sucessivamente, incluindo, às análises que 

perpassam os conflitos que envolvem as travestis como vítimas, ou seja, se os 

réus que as conferem as chancelas das mortes físicas são condenados ou 

absolvidos e os motivos para um ou outro desfecho. Mesmo porque,

parafraseando as palavras de Francisco Buarque de Holanda, em sua Geni:

O seu corpo é dos errantes,
Dos cegos, dos retirantes;
É de quem não tem mais nada... É a rainha dos detentos,
Das loucas, dos lazarentos,
Dos moleques do internato.
E também vai amiúde
Co'os os velhinhos sem saúde... E é por isso que a cidade
Vive sempre a repetir: "Joga pedra na Geni!
Joga pedra na Geni!
Ela é feita pra apanhar!
Ela é boa de cuspir!
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Ela dá pra qualquer um!
Maldita Geni!" (TERRA, 2011). 
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