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RESUMO

Este artigo ter como principal objetivo analisar as representações sociais dos peritos médico-legais do
Instituto Médico Legal de Sergipe – IML/SE, visualizando se eles reproduzem relações assimétricas entre
homens e mulheres no que tange às vítimas de violência sexual. Foram destacados os fatores que possam
contribuir para o fortalecimento da violência, tendo em vista a proteção dos direitos das vítimas em situações
de coerção e violência sexual. Optou-se pelo estudo de caso, pois essa modalidade de pesquisa busca
compreender fenômenos contemporâneos e da vida real, quando é necessário um aprofundamento analítico
dos fatos. Foi adotada a entrevista como principal instrumento metodológico. Diante disso, foram realizadas
seis entrevistas, com cinco homens e uma com mulher, para analisar como esses profissionais vivenciam e
representam a violência sexual. Observou-se que os peritos médico- legais tendem a ser mais técnicos e
demonstram, por vezes, certo grau de preconceito e estereótipos, já a perita médico-legal aborda mais
aspectos psicológicos das vítimas. O acolhimento humanizado constitui uma das expectativas para o
atendimento às mulheres vítimas de violência.
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ABSTRACT

This paper has as main objective to analyze the social representations of forensic experts from the Forensic
Institute of Sergipe - IML / SE , will see if they reproduce asymmetrical relations between men and women
when it comes to victims of sexual violence . The factors that may contribute to the strengthening of violence
, with a view to protecting the rights of victims in cases of sexual coercion and violence were highlighted . We
chose the case study because this type of research seeks to understand contemporary and real-life
phenomena , when an analytical deepening of the facts is necessary. The interview was adopted as main
methodological tool . Thus , six interviews were conducted with five men and one woman with , to analyze
how these professionals experience and represent sexual violence . It was observed that the forensic experts
tend to be more technical and demonstrate , sometimes certain degree of prejudice and stereotypes , as the
forensic expert discusses more psychological aspects of the victims . The host is a humanized expectations to
assist women victims of violence .
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Este artigo é parte da pesquisa apresentada ao Núcleo de Pós-graduação e Pesquisa em Sociologia e tem
como objetivo, analisar as representações sociais dos peritos médico-legais do IML/SE, visualizando se eles
reproduzem relações assimétricas entre homens e mulheres no que tange às vítimas de violência sexual.
Procura-se destacar os fatores que possam contribuir para o fortalecimento da violência, tendo em vista a
proteção dos direitos das vítimas em situações de coerção e violência sexual.

Questiona-se então, quais são as representações sociais que os peritos médico-legais possuem das vítimas de
violência sexual?
Logo, compreender as representações dessa categoria profissional tem importância preponderante, pois é a
perícia médico-legal a responsável pela prova técnica dos crimes sexuais.

Haja vista o exposto, para a análise da violência de gênero objeto deste artigo, optou-se por utilizar o
conceito da Teoria das Representações Sociais como mecanismo teórico-metodológico de compreensão do
tema. Essa opção é uma forma de driblar as dificuldades que a sociologia possui no debate acerca da violência
(PORTO, 2010), pois, o conceito de violência é muito subjetivo, varia de indivíduo para indivíduo, ou seja,
para algumas pessoas determinado acontecimento pode ser caracterizado com violência, já para outras não, a
exemplo da violência sexual presumida através da qual crianças e adolescentes são persuadidas a praticar
atos sexuais.

A profissão de peritos médico-legais nasceu da necessidade que os juízes de direito têm de esclarecer
determinados assuntos, dos quais eles não detinham o conhecimento. Assim, “peritos são pessoas
experientes, qualificadas em determinados assuntos, a quem cabe informar, esclarecer fatos de interesse da
Justiça relacionados à sua especialidade, quando solicitado” (PENNA, 1996, p. 51).

Diante do exposto, o exame pericial é uma das partes que compõe o inquérito policial, sendo essa análise o
que comprova a materialidade do crime. A comprovação da violência sexual ocorre por diversas formas,
segundo Habigzang (2005), elas ocorrem na seguinte proporção: exames ginecológicos, laudos do Instituto
Médico Legal e exame de corpo de delito (32,4%), relato da mãe (30,9%), avaliação psicológica (27,9%) e
depoimentos de outros familiares (25%).

Constata-se que são as provas clínicas (exames ginecológicos, laudos do Instituto Médico Legal e exame de
corpo de delito) que possuem o maior índice de comprovação de violência sexual. Dessa forma, ela deve ser
analisada e compreendida, a partir das representações, da subjetividade dos grupos, ou, até mesmo, de toda
uma sociedade, para com isso compreender o elemento estudado (WEIVIORKA, 1997). Assim, atualmente as
análises relativas à violência buscam compreender as representações que cercam tal fenômeno.

Em face dessa discussão, pensar na categoria de gênero de forma analítica é utilizá-la como instrumento
adequado para os estudos das diferenças e das desigualdades entre homens e mulheres. Sabe-se, no
entanto, que tais desigualdades são construídas nos mais diversos espaços: família, mercado de trabalho,
instituições e na subjetividade. Nesse aspecto, fazer análise a partir das teorias de gênero pressupõe a
substituição dos estudos relativos a mulheres, pois o gênero é uma categoria mais ampla, e compreende não
apenas o sexo feminino, mas as relações sociais construídas. Haja vista o exposto, trabalhar a categoria de
violência de gênero, explica-se pelo fato de ser uma categoria mais abrangente das que costumeiramente são
trabalhadas nos estudos feministas – violência contra a mulher, violência doméstica e violência intrafamiliar
–, pois ela abrange tanto homens como mulheres, adultos e crianças. Acrescente-se que esses estudos não
analisam, necessariamente, a mulher apenas como sujeito que sofre a violência, mas também como agente
desta. Então, ao lidar com essa categoria não se anulou a possibilidade de uma mulher agredir um homem,
outra mulher ou até mesmo seus filhos. Porém, a partir de estudos publicados anteriormente[1], entende-se
que é sobre ela que recai a maior parcela desses crimes, pois historicamente é o macho quem tem um projeto
de “dominação-exploração ou exploração-dominação” (SAFFIOTI, 2011).

METODOLOGIA
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O campo empírico da pesquisa integra o Instituto Médico Legal de Sergipe (IML/SE) localizado na Praça
Tobias Barreto, Nº 20, Bairro São José, em Aracaju – SE. Até o ano de 1967 este Instituto estava atrelado ao
Instituto de Identificação de Sergipe, após a Lei Nº 1.476 de 16 de agosto de 1967 eles se desmembraram,
sendo cada órgão independente, mas atrelados à SSP/SE. A esse Instituto compete [...] realizar exames e
expedir documentos, e processar e arquivar prontuários, na área de identificação civil e criminal, bem como
desenvolver estudos pesquisas relativos a impressões digitais e papilas dérmicas, e atividades necessárias ao
cadastramento de pessoas físicas e a elaboração de dados estatísticos (SERGIPE, 2002).

Apenas em 1979[2] o IML/SE passou a ser denominado Instituto Médico Legal Dr. Augusto Leite, e é
diretamente subordinado a COGERP, que fora criada em 05 de janeiro de 1991 através da Lei Complementar
Nº 79. A COGERP é um órgão operacional da estrutura orgânica-administrativa da SSP/SE, e subordinada a
esta, que tem por finalidade “a promoção, execução e coordenação das perícias criminalísticas” (SERGIPE,
2002).

A opção preferencial pela pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, refere-se ao fato dele tanto poder
analisar uma unidade como estudos múltiplos “um caso é uma unidade específica, um sistema delimitado
cujas partes são integradas” (MAZOTTI, 2006, p. 641). Para Yin (2010), esse tipo de pesquisa é pertinente
quando se busca compreender um “fenômeno da vida real em profundidade” (YIN, 2010, p. 39).

Em geral, as pessoas vítimas de violência sexual encaminhadas ao IML/SE são advindas de delegacias e
hospitais. Além dos documentos pessoais, caso as vítimas sejam encaminhadas da delegacia, elas devem
portar boletim de ocorrência, encaminhamento assinado pelo delegado e a guia de exame complementar. Em
caso de advindas de hospitais, elas devem também levar relatório médico.

Quando da realização desta pesquisa o IML possuía, em seu quadro de peritos médico-legais, nove
profissionais, porém um destes exercia o cargo de diretor da Instituição[3]. Desses três são mulheres; porém,
apenas uma realiza o exame de corpo de delito agendado – a única perita com especialidade segundo o
Conselho Regional de Medicina de Sergipe (CREMESE) –, as outras duas trabalham em escala de plantão de
final de semana, atendem vítimas de violência sexual para a realização de exame de corpo de delito, apenas
quando em flagrante. Em contato telefônico mantido com as plantonistas, elas não manifestaram interesse
em participar da pesquisa, ressaltaram que não poderiam contribuir com esse tipo de pesquisa. Logo, apenas
a perita que realiza exame pericial agendado concordou em realizar as entrevistas.

Entre os seis homens que trabalham no IML/SE, no decorrer da realização da pesquisa, apenas um não
concedeu entrevista, em função de trabalhar em esquema de plantão, e alegou o mesmo motivo das
plantonistas acima citadas. No entanto, a entrevista foi realizada com todos os profissionais que integram o
quadro de recursos humanos do IML na execução de perícia médica agendada. As entrevistas foram
realizadas de acordo com a disponibilidade dos entrevistados, umas ocorreram no IML/SE e algumas em
outros locais de trabalho do entrevistado. Das seis entrevistas concretizadas, apenas duas foram gravadas (as
entrevistas nº 02 e nº 06) com gravador digital; nas outras quatro, por solicitação dos entrevistados, não
houve gravação, apenas transcrição manual das falas dos atores. Todavia buscou-se preservar a
autenticidade do pensamento dos informantes.

As entrevistas foram realizadas apenas com os profissionais que atendem no período matutino e vespertino.
Ou seja, aqueles que recebem a população com agendamento prévio, com a ressalva apenas de casos de
flagrante que são atendidos sem necessidade de agendamento prévio. Assim, não foram entrevistados os
profissionais que trabalham apenas em escala de plantões noturnos ou de finais de semana.

Dos dados do perfil desses profissionais, foi observado também que apenas um é divorciado, os outros
entrevistados são casados, todos estão na faixa etária entre 51 a 69 anos. Constatou-se que os profissionais
trabalham em outros locais seja da rede pública, privada ou de forma autônoma em consultório. Eles estão há
mais de 19 anos trabalhando na Instituição, alguns já contam com 30 anos de trabalho. Os casados estão há
mais de 21 anos juntos, todos possuem filhos, desses apenas um possui filhas e a religião que a maioria
declarou foi a católica, porém um declarou-se agnósticos e outros dois não possuírem religião.
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Para análise e interpretação dos dados, foram considerados dois níveis: um voltado à análise teórica do
problema, e outro relacionando à construção teórica com os dados obtidos no estudo empírico. Ela buscou
responder a pergunta de partida proposta nessa pesquisa, confrontei então a teoria utilizada e os dados
empíricos levantados na pesquisa refutando ou afirmando o modelo teórico utilizado para a construção deste
estudo, sempre buscando ser: precisa, honesta e rigorosa (BEAUD & WEBER, 2007).

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PERITOS MÉDICO-LEGAIS

COLOCAR ALGO ANTES!!!!

A respeito das pessoas que procuram o IML/SE para a realização de exame de corpo de delito, os
entrevistados, em quase sua totalidade, informaram que são adolescentes e mulheres de classe social baixa,
todavia existiram aqueles que informaram haver a procura de ambos os sexos e pessoas de classe média:
Varia bastante, aparece de todas as faixas etárias, contudo a classe social a qual pertence é geralmente
pessoas de classes baixas. No que diz respeito ao sexo, são tanto homens quanto mulheres, os homens
quando adultos são na maioria advindos de abrigos.

Mulheres, mais mulheres, porque quando é estupro. E o estupro que é com arma ou sob
coerção ou violência, aí qualquer camada procura, inclusive as camadas mais abastadas da
sociedade, eles procuram. Mas quando é perda da virgindade com namorado ou suspeita de
alguém da família e que a vizinha ou a amiga, ou seja lá quem for perdeu a virgindade, só é a
classe mais baixa quem procura. Nenhum da classe média vem procurar a gente porque
perdeu a virgindade com o namoradinho só a classe baixa que procura, eu falo a classe
socioeconômica e cultural (ENTREVISTA Nº 02).

As entrevistas não apresentam homogeneidade, ou seja, são destoantes, tantos os entrevistados do sexo
masculino como a entrevistada do sexo feminino comungam da ideia de que a maioria das pessoas que
procura o IML/SE é do sexo feminino. Todavia, na entrevista nº 02 observa-se que o perito destaca o fato de
muitas adolescentes procurarem o serviço do IML/SE porque perderam a virgindade com o “namoradinho”. Na
opinião dele isso não é estupro. O entrevistado cita um exemplo de uma adolescente de 13 anos que foi fazer
o exame de corpo de delito, pois manteve relações sexuais com o namorado de 21 anos, e o perito
questionou: “o que você veio fazer aqui?
” desconsiderando o ECA. Pode-se fazer uma profunda análise a partir desta passagem, pois o que observou é
uma inversão de valores entre o que é legal e o que o agente denomina como certo. Em sua concepção a
adolescente não deveria está realizando tal exame, pois o ato teria sido consentido, ou seja, não houve
violência.

Para Sarti (2011), o problema que reside no olhar sobre a vítima está na “relação entre mim e o outro”, na
demarcação do que compõe um grupo descriminado. Há implicitamente a possibilidade de se associarem as
características da vítima – e do agressor – a um determinado grupo social, essencializando-o e eludindo,
assim, a complexa dimensão relacional da violência, em suas formas de espelhamentos e contrastes.
Fixam-se identidades positivas, diante das quais a alteridade aparece apenas como polo negativo (SARTI,
2011, p. 53).

Sobre a idade em que o crime de estupro é mais cometido, os entrevistados acreditam que a idade de 14
anos é mais crítica, sendo considerada aquela na qual mais ocorrem os crimes de estupro. Um dos
entrevistados caracterizou-a como a idade da “sopa de hormônio”, pois é nessa fase em que as meninas e os
meninos estão “atrás de sexo mesmo”. E mais uma vez não é considerado o papel do Estado, das políticas
públicas e da família, mas sim do próprio indivíduo. Não foi questionado, por exemplo, o papel da família, que
muitas vezes são os agressores, ou até mesmo coniventes com a agressão.

Quanto à classe social de quem procura esse atendimento, os entrevistados não chegam a um consenso,
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alguns acreditam que são pessoas de classe baixa e outros de classe mais elevada, o fato é que a violência
sexual ocorre em todas as classes. Para Faleiros (1997) a violência não escolhe a classe social que vai atingir,
no entanto as denúncias são maiores em famílias pobres. Na concepção do autor a pobreza não é condição
sine qua non da violência, porém ela é uma condição de risco, pois propicia “a promiscuidade, a falta de
alojamento, as frustrações da miséria, e do desemprego, o analfabetismo, o alcoolismo, a falta de cultura do
diálogo com as crianças” (FALEIROS, 1997, p. 39).

A predominância é de mulheres, crianças abaixo de dez anos com baixo nível econômico,
pardas e mestiças. As pessoas procuram o IML pela ampla divulgação na mídia, em função
disso, acredita que tudo é violência sexual, e na maioria dos casos não se constata nada.
Geralmente os pais, que estão em processos de guarda dos filhos, acusam um ao outro de
violência sexual para assim pegarem a guarda da criança. (ENTREVISTA Nº 05).

Outros informam que a predominância é de crianças, abaixo de dez anos, as entrevistas nº 05 e nº 06
apresentam ainda que a procura desse atendimento no IML/SE aumentou em função da ampla divulgação na
mídia, através de seus programas, campanhas educativas, divulgando os serviços, a legislação e as formas de
violência sexual.

Outro ponto apresentado nas entrevistas é que muitas das pessoas que procuram o IML/SE não sofreram
violência sexual. Na entrevista nº 06, o entrevistado afirma que algumas pessoas buscam o IML/SE com o
objetivo de terem uma constatação de que ainda são virgens, com o objetivo de serem “averiguadas”.
Segundo um dos entrevistados, a ampla divulgação fez aumentar a procura, eles esclarecem que muitas
crianças são encaminhadas ao IML/SE pelos pediatras, mesmo sem terem sido vítimas de violência sexual,
apenas por notarem alguma vermelhidão nas genitálias.

Durante a realização das observações no IML/SE, não houve nenhum exame pericial com homens adultos,
apenas em mulheres adultas, o que não significa dizer que eles não são vítimas de violência sexual. Os
autores afirmam que na visão naturalista a relação homem versus mulher é vista a partir da dominação dos
homens e da perspectiva heterossexuada do mundo, essa visão gerou para o homem uma espécie de prisão,
onde, a todo o custo, ele tenha que provar sua virilidade.

A educação dos meninos segue padrões de oposição entre os gêneros. Nesse sentido, os homens são
estimulados a manifestar a sua virilidade por meio da rejeição de comportamentos tidos como femininos para
se constituírem como homens. Assim, o padrão de masculinidade é idealizado por meninos e homens não pelo
desejo de serem viris, mas pelo medo de serem vistos como pouco viris ou afeminados (GOMES et al, 2007,
p. 567-568).

Algumas meninas já acham que o fato de ter tirado a roupa já é agressão, recebi um
caso de uma menina de 13 anos que permitiu que seu vizinho, da mesma idade,
entrasse em sua casa, e lá eles tiraram a roupa e o menino tocou seu seio e sua
genitália com os dedos, mas não houve penetração, a mãe achou que a menina tinha
sido violentada, então faço questão de esclarecer aos pais quando isso acontece que a
filha deles está intocada, como nasceu (ENTREVISTA nº 04).

Diante da entrevista é possível perceber que ocorre uma dificuldade no entendimento dos profissionais do que
é estupro. Ainda está muito arraigada no imaginário desses profissionais à ideia de estupro apenas como a
penetração. O que foi observado nesse questionamento é que os peritos médico-legais informam que as
pessoas que procuram o IML/SE são em sua maioria mulheres, crianças e adolescentes e que os traços
marcantes das entrevistas realizadas entre os homens e a mulher não diferiram em sua essência,
contrariando o senso comum, a mulher foi mais sucinta que os homens. Eles tentaram explicar, inserir a
procurar do exame de corpo de delito por mulheres, crianças e adolescentes em um contexto, explicando os
motivos pelos quais esses são os atores que mais procuram o atendimento, enquanto que a perita resumiu-se
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a dizer quem são as pessoas que são atendidas no IML/SE com suspeita de violência sexual.

No tocante a estrutura física, o IML conta com uma sala de realização dos exames de corpo de delito do
IML/SE, sendo que ela possui duas portas de entrada, uma dá acesso ao corredor do IML/SE a outra à sala do
perito médico-legal. A vítima e os acompanhantes entram pela porta do corredor, já o perito pela outra. O
profissional é o último a entrar na sala, a qual dispõe de uma maca, uma cadeira ginecológica, dois armários,
um foco de luz e um banheiro.

Quando entram na sala, a técnica do IML/SE solicita para que a vítima troque de roupa no banheiro, neste
caso o que se espera é que ela volte vestida com uma camisola, no entanto em alguns casos em que a
pesquisadora assistiu à realização do exame, a vítima enrolou-se em pedaços de papel (papel descartável
utilizado para forrar a maca e a cadeira ginecológica), pois o IML/SE não possuía camisolas. Só após a vítima
estar deitada na maca ou na cama ginecológica é que o perito médico-legal entra na sala, sem nenhum
contato anterior com a vítima, sua família ou o técnico do IML/SE.

No contexto do IML/SE o exame segue com uma conversa entre o perito médico-legal e a vítima, e é nesse
momento que ele a questiona como aconteceu o fato, quem cometeu a violência, onde e há quanto tempo foi.
Então, após essa conversa, com o auxílio do técnico do IML/SE (que com o foco de luz ilumina a área a ser
analisada), o perito médico-legal visualiza a genitália e o ânus da vítima. Ele vasculha, abrindo-os com as
mãos para procurar índicos de violência.

Assim, sobre como é realizado o exame pericial os peritos médico-legais responderam o seguinte:

Quando é flagrante é mais fácil, as pessoas procuram o atendimento depois de muito tempo,
quando já tem seis meses do ocorrido, aí não tem mais como saber. E o exame fica indefinido.
Principalmente quando é criança, pois, na criança não existe a conjunção carnal, o corpo da
criança não suporta o ato sexual. Além disso, a maioria defende o réu. (ENTREVISTA Nº 01)

Nota-se que os peritos médico-legais estabelecem muitas distinções, em seu discurso. Enquanto na entrevista
Nº 01 o profissional explica as dificuldades na realização do exame, pois a vítima procura o IML/SE após
muito tempo do ocorrido, o que dificulta a realização do exame, já que algumas provas já não têm como ser
percebidas (sêmen, arranhões, hematomas, etc.). Ele afirma que em caso de pessoa do sexo feminino,
consegue perceber se houve o rompimento do hímen, o que em pessoas com vida sexual ativa não é
sinônimo de violência sexual. Em razão disso, o técnico esclarece que os laudos são “indefinidos”, sendo
apenas a palavra do provável agressor contra a da vítima. Greco (2010) afirma que nos casos onde não
existem mais vestígios, forçar a vítima a realizar este procedimento com um profissional desconhecido é
aumentar, ainda mais, a sua vergonha, “intensificando-se aquilo que é conhecido por vitimização secundária”.

Um dado das entrevistas merece ser destacado; é a ideia expressa na entrevista Nº 01 de que crianças não
sofrem penetração peniana, em função da sua estrutura óssea. Ora, durante o decorrer da pesquisa foi
realizado um exame de corpo de delito em uma criança de quatro anos que sofreu dilaceração da vagina ao
ânus. Um ponto que merece destaque no contexto dos crimes sexuais contra homens é que durante a
pesquisa bibliográfica, a literatura não menciona os casos de violência sexual cometidos contra o sexo
masculino. A literatura analisada, que versa sobre a medicina legal, não expõe como deve ser realizado o
exame de corpo de delito em vítimas de violência sexual do sexo masculino, centra-se apenas no rompimento
do hímen.

Já na entrevista Nº 03 o informante preocupa-se em contextualizar o fato, compreender como a presumível
violência aconteceu. Esclarece como se dá a relação médico versus paciente, os instrumentos usados para
angariar a confiança das vítimas, através a explicação de como o exame é realizado, o que irá perceber ao
realizá-lo, com a finalidade de deixar o paciente o mais confortável possível. Esse profissional explica que
muitas vezes as vítimas ficam inibidas em relatar o ocorrido na presença de seus familiares, e, quando isso
ocorre, ele solicita que os acompanhantes saiam da sala, acrescenta também que geralmente os meninos
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informam mais detalhes do ocorrido que as meninas.

Ainda segundo os entrevistados, há pessoas, geralmente do Interior do Estado, que casam-se ainda menores
de idade e ao término do casamento vão ao IML/SE realizar o exame como forma de punição ao
ex-companheiro. No entanto, um entrevistado relatou que um pai buscou a atendimento do IML/SE relatando
que o filho tinha sofrido violência sexual, e que a agressora tinha sido a mãe. Segue o relato:

Na maioria dos casos não se constata nada. Geralmente os pais que estão em processos de
guarda dos filhos acusam um ao outro por violência sexual, chegou aqui uma vez um pai
dizendo que a mãe tinha violentado o filho com o dedo, não foi comprovado, esse foi o único
caso em que vi que uma mulher sendo acusada de violência sexual (ENTREVISTA Nº 05).

Esse entrevistado foi o único que disse já ter realizado um exame onde uma mulher era suspeita de violência
sexual, todos os outros relataram que nunca receberam nenhum caso de violência sexual em que a mulher foi
a agressora, entretanto o perito informou que não foi comprovada a violência, que o pai alegou a existência
da violência como forma de conseguir a guarda da criança. Algumas outras questões interessantes sobre a
realização do exame apareceram no decorrer das entrevistas. Observou-se que todos afirmam não realizam o
exame sozinho com a vítima, um dos entrevistados esclareceu qual o motivo da realização do exame
acompanhado: “Ao contrario do que as pessoas pensam é pra proteção do médico.” (ENTREVISTA Nº 02).

Ao concluir a realização do exame, o profissional volta para sua sala, a vítima se recompõe e, então, com um
carro do IML/SE, próprio para atender a essa demanda, é encaminhada à MNSL. Ao regressar a sua sala, o
perito médico-legal, elabora o LP com o auxílio de uma profissional do IML/SE que o digita. O que
visualizamos com essas falas é a fragilidade da relação médico-paciente.

No que concerne aos aspectos que são observados na vítima de violência sexual, os peritos médico-legais
explicaram o seguinte:

Observamos se existem mordidas, murros. Pode ter qualquer tipo de agressão. Observamos
na genitália: equimose, coágulos. No ânus, fissuras e sangramentos. Realizamos a coleta de
material para análise de esperma e, se necessário, de DNA (ENTREVISTA n º 05).

Os entrevistados basicamente explicam que no ato do exame de corpo de delito, todo o corpo da vítima é
analisado, e consideram as marcas que a violência deixa na vítima, suas mamas (quando do sexo feminino),
genitálias, ânus, barriga e membros. Todavia, ao realizar a observação, durante a realização do exame,
notou-se que os peritos médico-legais a têm-se primordialmente à fala das vítimas, à genitália e ao ânus, eles
não vasculharam o resto do corpo, talvez em função de que os casos não eram de flagrantes e já tinham
ocorrido há alguns dias.

Vale pontuar que o exame de corpo de delito não pode ser concludente, principalmente quando não existem
mais provas da violência sofrida. Na realização do exame de corpo de delito o profissional deve visualizar todo
o corpo da vítima e não apenas como se ele fosse tão somente ginecológico (ARDAILLON e DEBERT, 1987).

Não, a maioria das vezes não vem nada, porque as pessoas têm medo e ficam quietas, as
vítimas, mulheres elas ficam quietas com medo de morrer. Às vezes o cara, o agressor tá com
uma faca um revólver, então ela não se mexe. Entendeu?
Então é muito difícil você pegar um (pausa) uma lesão corporal fora da genitália que é próprio
do estupro (ENTREVISTA nº 02).

Além disso, os entrevistados explicam que os casos em que as vítimas são bebês, ainda é mais difícil de
observar a violência, porque às vezes ele tem apenas uma vermelhidão proveniente da falta de higienização
adequada, e os pais e pediatras acreditam ser violência sexual. Ademais, os casos que envolvem crianças
abaixo de dez anos causam muito estrago em seu corpo, quando existe a penetração, toda a região genital
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interna da criança é danificada. Todavia eles explicam que quando é criança o abuso muitas vezes acontece
com o dedo.

Eu fiz uma necropsia em uma criança aqui uma meninazinha, acho que ela tinha o que... uns
nove anos ou sete anos de idade. Foram dois que estupraram ela, mataram, depois eles
estrangularam ela, mas uma bagaceira, os caras deixaram uma bagaceira na menina, e foi
pelo ânus, não foi nem pela vagina, ela tinha uma vagina pequeninha, aí foram pelo ânus
dela, pelo canal anal (ENTREVISTA nº 02).

Observe-se que, apesar de um dos entrevistados acreditar que não existe conjunção carnal contra crianças e
adolescentes, é sobre elas que a violência deixa marcas mais severas em seu corpo e em sua vida emocional.
Schaefer et al (2012) relatam que as crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual sofrem com
vários problemas dentre eles “depressão, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, transtornos
dissociativos, Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e, até mesmo, Transtorno da Personalidade”
(p. 228)

Quanto ao questionamento da relação que a vítima mantém com o seu agressor, os entrevistados
responderam o seguinte:

As pseudovítimas né?
Geralmente são parentes próximos, cunhados, padrastos (ENTREVISTA nº 05).

O consenso observado no discurso dos profissionais é que os violentadores são pessoas do círculo familiar da
vítima. Porém, para um dos entrevistados, o fato da mãe estar trabalhando possibilita o investimento sexual
do padrasto, e quando é realizado por esse, o ato é envolvido por muitas ameaças, e nem sempre por
penetração. O pai, no imaginário dos peritos médico-legais não aparece como uma figura que costuma
praticar essa violência, a representação dos peritos médico-legais é que o padrasto é a pessoa que mais
agride, todavia em quase todas as pesquisas utilizadas nesta dissertação, inclusive no estudo feito no próprio
IML/SE os pais foram quem mais violentaram (pai – 7,37% e padrasto – 2,99%).

Convém observar com um olhar mais acurado, o questionamento/afirmativa na entrevista nº 05 o uso do
termo “pseudovítimas”, pois, o entrevistado considera violência sexual apenas a prática sexual não
consentida, com uso de força física, por isso o uso da terminologia “pseudo”. Ele não considera violência
sexual o fato de uma menina, menor de idade ser seduzida por alguém; para ele, se foi “consentido”, se a
vítima não ofereceu resistência, não é violência sexual. É importante destacar que a prática sexual em
crianças e adolescentes, mesmo com seu consentimento, é considerada estupro, pois o ECA os considera
sujeitos em desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa abordagem procurou-se privilegiar uma aproximação diferente, na maneira de ler os acontecimentos
relacionados com a violência, que tem como alicerce um olhar a partir de uma perspectiva de gênero, sem
esquecer que estas nasceu à luz das reflexões acadêmicas das/os pesquisadoras/es feministas, os quais
oferecem uma leitura diferenciada na abordagem de conceitos chaves tais como violência de gênero, relações
de poder, entre outras.

As representações que os peritos médico-legais têm em relação às vítimas de violência sexual estão
interligadas à forma como a sociedade visualiza esses indivíduos, ela faz parte dessa “rede”, dessa “ordem
oculta” geradora das mentalidades coletivas. Estudar a sociedade contemporânea não é algo simples, pois ela
é muito dinâmica, e foi essa dinamicidade que possibilitou vários processos de mudança social e gerou uma
maior demanda da população por direitos sociais que eram anteriormente esquecidos.
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Observou-se que o crime sexual é muito combatido quando realizado com crianças e adolescentes, até porque
eles são indivíduos em processo de formação que ainda não respondem por si. No entanto, os crimes
cometidos contra mulheres adultas e homens ainda são esquecidos. Sabe-se que muitas mulheres são
violentadas pelos seus companheiros (SAFFIOTI, 2004), mas esses crimes não são divulgados. Que muitos
homens, gays também sofrem com essa violência, mas também pouco se comenta, no IML/SE não foi
realizada nenhuma perícia, no período estudado, com gays. Diante do exposto, foi visualizado, no discurso
dos peritos médico-legais, que eles estabelecem assimetrias entre homens e mulheres, consideram a mulher
apenas como passiva na violência sexual, e não podem assumir um papel ativo no ato sexual, através de
outros mecanismos violentos que não apenas o órgão sexual. E que os homens também não são passivos,
apesar de ter pessoas do sexo masculino que sofreram estupro, os profissionais quase nunca fazem menção a
essa parcela da sociedade. Nesse aspecto, visualiza-se que o homem sofre mais que a mulher, visto que, o
que a sociedade espera dele é um papel de homem viril, forte, invulnerável e provedor; e não de uma pessoa
que sofre violência sexual. Tanto é que a forma mais habitual de humilhar um detento no sistema prisional é
a violência sexual.

Diante de tudo que foi analisado, visualiza-se que são importantes estudos continuados visando a ampliar
esta pesquisa. Que é fundamental pesquisar os laudos periciais, analisar a necropsia de pessoas que
morreram após serem violentadas. Enfim, que o conhecimento relativo a este tema e a este campo de
pesquisa possa ser divulgado e ampliado nas discussões acadêmicas.
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