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A socióloga Isabel Ventura construiu
uma história jurídico-legal do crime
de violação em Portugal, desde o sé-
culo XX até à atualidade. E o retra-
to que mostra no livro Medusa no
Palácio da Justiça ou Uma História
da Violação Sexualnão é abonatório

para a classe judicial. Amagistratu-
ra que julga os crimes sexuais é des-
crita como sendo desconfiada da ví-
tima, levando ao silêncio damulher
violada e promovendo a "impuni-
dade de quem agride".

Isabel Ventura concluiu que em
casos de crimes sexuais a prática
mostra que cada juiz sua sentença.
"As práticas legais nos tribunais
apresentam-se heterogéneas e de-
pendentes das crenças e entendi-
mentos pessoais de cada magistra-
do/a", escreve no livro que escreveu
a partir da sua tese de doutoramen-
to. Essas crenças influenciam deci-
sões. Por isso defende que os magis-
trados deviam ter formação espe-
cializada. Uma ideia que tem
acolhimento. "Háumprocedimen-
to-base que deve ser seguido para
avaliar estes crimes e por isso é que
a especialização faz sentido", apon-
ta a penalista Inês Ferreira Leite,
professora da Faculdade de Direito
de Lisboa (citada no livro) .

A socióloga diz na obra que há
uma imagem que viaja através dos
séculos em Portugal : "A do corpo fe-
minino que seduz e que é fonte de
fraqueza masculina." Segundo Isa-
bel Ventura, essaimagem ainda está
muito presente.

" (...) Como quando
em 2000 um tribunal diminui a
pena a um jovem de 17 anos que
violara uma criança de 7, por consi-
derar que a mesma havia contribuí-
do para o crime ao pedir ao rapaz
para a levar na sua bicicleta". Acór-
dão não muito distante damentali-
dade expressanum do Supremo, de
1989, alusivoaduas turistas violadas
no Algarve que entraram na "couta-
da do macho ibérico". Isabel Vent-
ura cita estudos que provam a de-
núncia bastante reduzida destes cri-
mes por oposição à realidade em
países europeus.
Participações a subir
Uma realidade que poderá estar a
mudar. De acordo com o Relatório
Anual de Segurança Interna apre-
sentado na quinta-feira o crime de

violação teve mais 73 participações
em 20 17 do que no ano anterior: de
335 casos denunciados passou-se
para 408 casos reportados às autori-
dades. Na categoria de crimes con-
tra as pessoas baixaram os crimes
de abuso sexual de crianças (menos
42 casos, de 979 queixas em 2016
para 937 em 2017) e o de violência
doméstica contra cônjuge (-174 ca-
sos, de 22 773 queixas para 22 599
denúncias em 2017).

No entanto, estes dados não
mostram a realidade. Para a juíza
Clara Sottomayor, do Tribunal
Constitucional, "há muito poucas
queixas por violação em relação ao
número real de crimes. As cifras ne-
gras ainda têm um grande peso
num crime que continua a ser semi-
público enquanto o de abuso sexual
de crianças é público".

Clara Sottomayor é citada no li-
vro por observar que "a violação é o
único crime no qual se discute a
questão do consentimento e da re-
sistência da vítima, o que facilita a

discriminação de género na aplica-
ção legal". A juíza sublinha essa
ideia: "Quando uma pessoa foi víti-
ma de roubo não se lhe pergunta se
consentiu ou resistiu. Protege-se
mais a propriedade do que a digni-
dade das mulheres." Mas admite
que nunca trabalhou numa secção
penal. "Quando entrei para o Supre-
mo foi para a secção cível. O que co-
nheço é de acórdãos que li em tra-
balho de investigação."

Ajuíza Cristina Esteves, em fun-
ções no tribunal de instrução crimi-
nal, em Cascais, e presidente do mo-
vimento Justiça e Democracia, já
julgou casos de violação. "No passa-
do acho que havia muitos casos
abafados, hoje não. Atualmente tem
havido condenações de violadores
apenas de prisão efetivas", disse ao
DN. Ainda assim, admite que se de-

para mais com "processos de abuso
sexual de menores do que com ca-
sos de violação clássicos".

Para a juíza, o maior problema
está na "falta de apoio psicológico

que é dado a agressores sexuais e

vítimas, no primeiro caso para sua
ressocialização, no segundo, para
ultrapassar um trauma grande que
destrói a vida". A magistrada recor-
dou um caso de violação - que

chegou a tribunal dez anos depois
dos factos porque o violador tinha
fugido do país - que julgou. O trau-
ma da vítima ainda era enorme:
"Quando a vítima, uma mulher,
entrou na sala de audiências, de-
satou a bater no arguido com uma
cadeira." E nota que "a maior par-
te dos violadores são pessoas pró-
ximas da vítima e insuspeitas".

Relatório Anual de
Segurança Interna,
referente a 2017,
mostra que subiram
queixas por crimes
de violação. Mas,
mesmo assim,
estarão longe da
realidade, diz juíza
Clara Sottomayor

CRIME
SEXUAL NA
HISTÓRIA E
NA JUSTIÇA
Na pesquisa que fez para o
livro Medusa no Palácio

da Justiça ou Uma História
daVlolação Sexual, Isabel
Ventura analisou a fornia
como as mulheres vítimas
e os agressores são vistos
pela sociedade e pela ma-
gistratura. Do século XIX
aos atuais códigos penais.

"Em acórdão de
27.6.1990,0 STJ decide
acerca de uma situação

de um homem de
43 anos, 'casado, pai de

dois filhos, com boa
conduta', acusado de
manter 'cópula com
menor de 14 anos',

tendo para tal 'utilizado
certa violência'. Escla-
rece o Supremo que a

menor, com 'desenvolvi-
mento físico superior
à idade', não se inibiu

de repetir a 'cópula



durante cerca de cinco
meses, motivada pelas
quantias que o réu lhe
dava ou/e pelo prazer
inerente às mesmas'."

"Em acórdão
de 20.2.1991, o STJ

(Supremo) garante que
sem violência não há

violação e desvaloriza a
'dentada dada pela ofen-

dida ao arguido', uma
vez que esta atitude, só

por si, 'não revela oposi-
ção ou resistência ao ato

da cópula'."

"A27.10.1993,05TJnã0
considera crueldade a
conduta do agente que

após violar uma mulher
'a arrasta para a cozinha
e lhe ensaboa os dedos
das mãos para conse-

guir retirar-lhe e apode-
rar-se dos anéis que ela
trazia', já que, apesar de

ser uma atitude vio-
lenta, não é manifesta-
ção 'impiedosa (...) ou
bárbara, a denotar da

parte do agente ausên-
cia do elementar senti-

mento de piedade'."

DA
COUTADA

DO MACHO
IBÉRICO

O acórdão onde se refere a
"coutada do macho ibérico"
seráomaismediático quan-
do se quer demonstrar uma
culturamachistanamagis-
traturaem relação avítimas
deviolação.No livro Medusa
no Palácio da /ustíçasão re-
cordados outros acórdãos
do mesmo teor depreciati-
vo. Ficam dois exemplos.

"O acórdão da 'coutada
do macho ibérico', de
18.10.1989", do STJ. As

vítimas de violação, duas
turistas jugoslavas a

quem dois portugueses
deram boleia, no Algarve,

'não hesitaram em vir
para a estrada pedir

boleia a quem passava
(...) em plena coutada
do 'macho ibérico'."

"Relação do Porto, a
7. 1 1 .2007, sobre uma

mulher que foi violada

dentro do seu próprio
carro. Não se provou que
'a violação tivesse provo-

cado à ofendida um
'sofrimento físico ou

psicológico agudo. (...)
envolveu um ato de

cópula e outro de coito
anal, ocorridos no inte-
rior de um automóvel,

sem violência particular-
mente grave."

"E verdade que a ofen-
dida, regressada a casa só

conseguiu adormecer
por volta das sete horas,

mas não se apurou
por que razão, não

se podendo, sem mais,
concluir que isso se

deveu a um 'sofrimento
físico ou psicológico

agudo'."

"O facto de a ofendida,
antes de abandonar o

lugar onde ficou livre do
arguido, ter anotado a

matriculado automóvel
daquele, pela presença
de espírito que revela,

é pouco compatível
com um grande abalo

psicológico."

Isabel Ventura "Falta criar
tribunais especializados
em crime violento"

RUTE COELHO

O que é uma violação credível?
Vinte magistrados entrevistados
pela socióloga Isabel Ventura du-
rante a pesquisa para o livro Me-
dusa no Palácio dajustiçarespon-
deram com um caso julgado que
tinha todas as características:
uma mulher que foi violada por
um agressor disfuncional, um
sem-abrigo, desconhecido, num
canavial, ou seja, num sítio ermo.
A vítima saiu do local a gritar com

a roupa rasgada e logo a seguir foi
denunciar a situação e pedir aju-
da. Isabel Ventura desmonta este

estereótipo e explica que há "uma
desconfiança" da classe judicial e

da sociedade em relação às víti-
mas mulheres.
No livro descreve uma classe judi-
cial discricionária, desconfiada
em relação às vítimas de violação- sejam mulheres ou menores - e
até sexista. É essa a imagem com
que ficou?

Não posso dizer quetenhaessalei-
tura. Fiz apenas 20 entrevistas a
magistrados. No início, parecia-me
haver um discurso das mulheres
juizes mais punitivo em relação ao
crime de violação: mas à medida
que avancei nas entrevistas essa
ideia desfez-se: haviahomens jui-
zes com um discurso mais puniti-
vo e algumas mulheres com um ar-
gumento mais desculpabilizante.



È preciso ver que a magistratura é
um corpo dentro da sociedade e
partilha das mesmas ideias distor-
cidasdoqueé uma vítima e do que
é um agressor. É suposto [nesse
pensamento] um agressor ser ma-
luquinho ou disfuncional e uma ví-
tima ser fraca e sem poder. É su-
posto a vítima denunciar logo a
violação e ultrapassar o trauma ra-
pidamente. Como também é mais
credível que uma violação seja co-
metida por um desconhecido do

que o que acontece mais vezes,
que é o agressor ser conhecido ou
até da família da vítima.
Devia haver mais especialização
dos magistrados nesta criminali-
dade?
A magistratura é um grupo com
poder para impor normas e defi-
nir conceitos. A vítima diz que foi
violada, o tribunal diz que ela foi
"coagida". Dada a especificidade
destes crimes, defendo que devia
haver tribunais especializados
em crimes violentos, não apenas
os crimes sexuais. E seria impor-
tante conceder formação espe-
cializada aos magistrados sobre
as diferentes tipologias e com-
portamentos das vítimas. Mas
não me parece realista exigir que
amagistratura consiga essa espe-
cialização, quando os tribunais
nem estão preparados, arquiteto-
nicamente, para proteger teste-
munhas destes casos.
Critica a"narrativa pornográfica"
que encontra nos acórdãos sobre

violação. É uma narrativa anula-
dora da violência, defende.
Porquê?
É verdade. A narrativa pornográ-

fica dos acórdãos anula a violên-
cia que foi exercida sobre as víti-
mas. Lembro-me deste acórdão
sobre um homem que morava em
Benfica (Lisboa), que abusava dos
menores e filmava-os. Há um con-
traste enorme entre a descrição
dos factos no acórdão e o que real-
mente aconteceu - e que ficou
gravado. Enquanto o juiz descre-
veu "as carícias" ou que o agres-
sor "introduzia o pénis do menor
na boca com movimentos ascen-
dentes e descendentes", no vídeo
o que se viu foi o menor a chorar
e o arguido a dizer: "Chupa lá isto,
não é porcaria nenhuma." As lá-
grimas do menor nunca são des-
critas no acórdão. Nem neste nem
em nenhum. Quando falo deste
acórdão aos meus alunos muitos
achariam que se tratava de sexo
consentido se não estivesse lá a
palavra "menor". A lei fala em sexo
oral e sexo anal, não fala em eja-
cular ou friccionar. Nem vítimas
nem agressores se exprimem
assim.

Háumaculpabilização da vítima
e uma desconfiança em relação
à mesma?
Há, mas não é por parte da ma-
gistratura em particular, é uma
desconfiança e uma culpabiliza-
ção da sociedade em relação à ví-
tima. O facto de a sociedade dizer
que a maior parte das denúncias
são falsas mostra isso. As pessoas
também não acreditam na ideia
de agressores próximos das víti-
mas, em quem elas podiam con-
fiar, serem os violadores. Ainda
temos muito para avançar.
Mas não lhe parece que jáhouve

alguns avanços?
Sim, mas não os suficientes. A vio-
lação continua a ser um crime se-

mipúblico e não um crime públi-
co. E quanto aos menores, apesar
de haver mais denúncias de abu-
sos, a comunidade escolar ainda
não está preparada para encami-
nhar os casos que conhece. E con-
sideramos que com 14 anos a ví-
tima já se autodetermina e que
com 16 tem idade para casar.

Socióloga Isabel Ventura
defende que violação devia

ser crime público

"A lei fala em sexo
oral ou sexo anal,
não fala em ejacular
ou friccionar.
Nem vítimas
nem agressores
se exprimem assim"

"A comunidade
escolar ainda não
está preparada para
encaminhar os casos
que conhece"


