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Resumo 

A pesquisa discute a produção da verdade jurídica por meio da perícia criminal desenvolvida 

pelo Instituto de Criminalística (IC) que, junto com o Instituto Médico Legal, compõe a 

Polícia Científica do Paraná. Com sede em Curitiba e atribuição em todo o Estado do Paraná, 

o Instituto de Criminalística é um órgão que integra especialidades periciais diversas, que são 

divididas em dois grupos principais: 1) as perícias realizadas no interior do órgão; 2) as 

perícias nos locais do delito – denominadas de Laboratórios e Localística, respectivamente. A 

pesquisa consistiu na realização de uma etnografia no interior dos laboratórios da Balística 

Forense e Documentoscopia, com o objetivo de compreender a série de procedimentos que 

integra o fazer pericial. Observou-se que os materiais enviados à perícia, são primeiramente 

protocolados e distribuídos conforme a espécie de exame solicitado pela autoridade policial. 

Posteriormente, os materiais são encaminhados às seções e distribuídos entre os especialistas 

encarregados de realizar as análises. Por fim, a longa série de procedimentos periciais 

finaliza-se com a confecção do Laudo de exame pericial que será remetido à autoridade 

requerente. Tal documento, via de regra, constitui elemento de destaque num embate judicial 

e poderá ser utilizado na produção da verdade jurídica. Com a etnografia dos laboratórios, 

obteve-se que o modelo analítico da perícia laboratorial baseia-se no paradigma: padrão x 

questionado. A primeira categoria é composta por materiais oficiais fabricados nos 

laboratórios do IC, em delegacias etc. e a segunda pelos materiais enviados, suspeitos de 

concorrerem em uma ação delituosa e que são tomados como possíveis vestígios da existência 

do crime. Apreendeu-se que a perícia criminal, ao examinar os materiais enviados à perícia, 

poderá produzir uma conexão específica entre pessoas, objetos e evento criminoso, sendo este 

um dos principais aspectos das técnicas de identificação criminal atual.  Ao delinear conexão 

entre pessoas, objetos e evento a perícia criminal produz proposições que poderão, mais tarde, 

serem utilizadas por atores compreendidos no universo jurídico a fim de produzirem uma 

verdade sobre uma possível ação criminosa.  
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Abstract 

The search discusses the production of juridical truth by science forensic developed by 

Instituto of Criminalistica (IC) which, with the Instituto Medico Legal, compose the Policia 

Cientifica of Parana. Located in Curitiba and with attributions in entire Parana State, the 

Instituto of Criminalistica is an organ which integrates several forensic specialties, which are 

divided in two main groups: 1) the forensic analysis within institute; 2) the forensic analysis 

on local of crimes – denominated of Laboratorios and Localistica, respectively. The search 

consisted on realization of ethnography in laboratories of Ballistic Forensic and 

Documentoscopy, with the objective of understand the series of procedures which integrate 

the do forensic. It was observed which the materials send off to analysis are firstly protocoled 

and distributed according to specie of analysis solicited by police authority. After, the 

materials are sent to sections and distributed both experts responsible on do the analysis. 

Lastly, the long series procedures analytics finish with the confection of forensic examination 

report which will sent to claimant authority. The report usually constitute element of featured 

in judicial dispute and maybe utilized in production of juridical truth. Through of laboratory 

ethnography was obtained which the pattern analytic of forensic exam laboratorial is fixed in: 

pattern x in question. The first category is compose by materials officials fabricated in 

laboratories of IC, in delegacies etc. and the second by materials sent out, suspects of 

participates on an action criminals and which are views how possible vestiges of crime 

existence. It was apprehended which the analysis forensic, to examines the materials sent out 

to exam, can produce a specific connection between persons, objects and criminal event, 

which is a key feature of techniques criminal identification actual. In outlining connection 

between persons, objects and events the forensic activity produce propositions which may, 

afterward, will used by actors involved in juridical universe to finish of produce a truth on a 

possible crime action. 
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INTRODUÇÃO 

Propomo-nos apresentar um estudo etnográfico sobre a perícia criminal. Esta 

atividade se encontra prevista no Código de Processo Penal brasileiro e dentre suas principais 

atribuições, está a apuração das ações imputadas crimes por meio do exame do conjunto de 

vestígios resultantes desta ação – denominado de corpo de delito
1
. O estudo consiste numa 

etnográfia da perícia criminal  direcionado à compreensão da constituição da materialidade 

do crime e da verdade jurídica. De acordo com Aline Iubel, “materialidade é o termo 

“nativo” utilizado pelos policiais [e peritos], que está também na lei, para descrever o 

conjunto de provas por eles construídas ou encontradas que autorizam falar na real ocorrência 

de um crime ou não.” (2009, p. 87). Nesse sentido, os laudos produzidos pelos peritos 

criminais ao final dos procedimentos de exames dos vestígios constituem grande parte do 

conjunto de provas referentes a uma ação imputada crime, ou seja, da materialidade. Esse 

conjunto de provas além de apontar a real ocorrência do crime, em termos jurídicos, também 

deverá demonstrar as circunstâncias em que ocorreu a ação delituosa, os meios empregados 

nela e sua autoria. Sendo assim, ao buscarmos compreender a constituição da materialidade 

por meio da perícia criminal, visamos paralelamente identificar alguns modos de produção da 

verdade jurídica. Esta relação entre materialidade e verdade se apresenta na constante 

utilização dos laudos periciais por juízes em vistas a embasarem suas sentenças. Assim como, 

por promotores para sedimentarem suas denúncias. E até mesmo por advogados de defesa que 

podem recorrer aos laudos para demonstrar a inocência do réu.  

Um exemplo da relevância desempenhada pela perícia criminal nos processos 

criminais se verifica no julgamento de 15 policiais militares acusados de matar 8 detentos no 

episódio conhecido como “O massacre do Carandiru”, ocorrido em 1992. No episódio, 

policiais militares intervieram em uma rebelião ocorrida na Casa de Detenção de São Paulo - 

conhecida como Carandiru -, resultando na morte de 111 detentos no total. O perito criminal 

Osvaldo Negrini Neto afirmou na sessão de julgamento dos policiais que os exames de 

confronto balístico nunca foram realizados. O exame de confronto balístico é, segundo os 

peritos criminais, responsável por determinar se o projétil encontrado junto ao local do crime 

ou corpo da vítima percorreu o cano da arma em posse do(s) suspeito(s) de praticar(em) o 

delito. O motivo deve-se ao fato de que os 400 projéteis encontrados junto ao local do 

massacre demorariam 72 anos para serem confrontados com as 500 armas dos policiais 

                                                           
1
 Usaremos itálico em palavras que são termos técnicos empregados pelos atores do universo jurídico com o 

intuito de destacar que linguagem é utilizada nesse universo.  
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militares. O fato de não ter sido realizado o confronto balístico foi um dos principais 

argumentos do advogado de defesa a favor dos policiais (réus), dado a ausência de provas que 

determinassem a autoria dos réus no homicídio dos detentos
2
. 

Por essa via, algumas questões se fazem presentes, tais como: Qual foi o tratamento 

até agora dado à perícia criminal pelas investigações antropológicas? A seguir, esboçarei o 

lugar ocupado pela perícia criminal nas etnografias.  

Em um estudo clássico sobre o julgamento de processos criminais referentes aos 

chamados crimes passionais, a antropóloga Mariza Corrêa afirma que “os argumentos 

técnicos, apesar de mencionados muitas vezes, servem mais para apoiar outros pontos, e não 

são nunca, nesses casos [os processo criminais], o centro da discussão [...].” (CORRÊA, 1983, 

p. 61)  Os argumentos técnicos a que se refere Corrêa são os laudos periciais, sendo indicado 

pela autora o papel marginal desempenhado pela perícia criminal ao longo do embate jurídico 

entre as partes – isto é, entre acusação e defesa. Contudo, o trecho que citamos traz consigo 

uma nota de rodapé, no qual a autora faz uma ressalva quanto ao papel da perícia nos 

processos criminais. 

Um exame da quantidade de álcool existente no corpo de uma pessoa, por exemplo, 

pode servir ou não para determinar se ela estava embriagada; um exame 

necroscópico só pode sugerir que uma bala nas costas foi a primeira a ser disparada; 

as manchas têm muitas vezes nos processos ‘a aparência de sangue humano’ e assim 

por diante. Mas há exceções: no caso do promotor que matou a esposa, um famoso 

perito em grafologia foi chamado a testemunhar sobre o fragmento de uma carta da 

morta, que teria sido enviada ao amante se o marido não a tivesse apanhado. Além 

dele, dois linguistas foram também consultados sobre as palavras que falavam na 

carta, apoiando a tese da defesa. (Ibid., p. 61-62) 

Depreende-se que a centralidade da perícia criminal nos processos criminais seria 

exceção e não a regra. A nota de rodapé dedicada ao papel da perícia criminal destaca 

paralelamente outro aspecto. Se por um lado o exame pericial pode apenas servir para 

determinar ou não se uma pessoa estava embriagada, constatada a existência de álcool no 

corpo, os laudos de exames periciais também podem assumir papel central no embate jurídico, 

quando consideramos sua possibilidade de determinar as circunstâncias envolvidas na prática 

de um crime – conforme o homicídio descrito por Corrêa. Nesse sentido, pretendo que não há 

uma posição pré-definida de marginalidade ou centralidade exercida pelas perícias em um 

                                                           
2
 Cubas, Marina Gama; Turollo JR., Reynaldo. Confronto balístico de armas usadas no Carandiru levaria 72 

anos, diz perito. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 fev. 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com. 

br/cotidiano/2014/02/1413479-confronto-balistico-das-armas-dos-pms-comas-paredes-do-carandiru-levaria-72-

anos.shtml>. Acesso em: 29 set. 2014.  



10 
 

 

processo criminal. A posição desempenhada pela perícia e consequentemente pelos laudos é 

contingente, ainda mais quando consideramos sua possibilidade de apresentar informações 

que possam absolver o acusado – como no “massacre do Carandiru” e no crime passional 

apresentado por Corrêa. Entretanto, as possíveis finalidades e a relevância desempenhada 

pelos laudos periciais não se orientam conforme uma busca pelo “esclarecimento” das 

“verdadeiras circunstâncias” dos crimes, segundos as proposições de Corrêa.  

De acordo com Corrêa, uma das características do processo criminal seria a criação 

de uma fábula por meio dos atores jurídicos envolvidos: juízes, advogados de defesa, 

promotores, delegados etc. A autora toma o conceito de Vladimir Propp, indicando que a 

fábula, assim como o embate que atravessa o processo criminal atrai para o seu mundo, isto é, 

para o mundo dos autos “[...] apenas os elementos que correspondem às formas de sua 

construção.” (CORRÊA, 1983, p. 33). Nesse sentido, noticiada à autoridade policial a 

existência de uma ação imputada crime, há o início da execução dos procedimentos já 

previstos em códigos processuais que irão coordenar o processamento do real pelo direito. 

Esse processamento do real e a construção da fábula são determinados de saída pelas posições 

que cada ator ocupa no universo jurídico, os quais visam ao seu modo a solução do conflito 

que desencadeou a ação judicial. A estratégia dos delegados, por exemplo, se apresenta na 

tentativa de ‘mostrar serviço’ e encontrar um culpado. Ao passo que os promotores são tidos 

pelos advogados de defesa como pessoas que “[...] querem a desgraça do acusado, são frios e 

insensíveis na aplicação da lei, ou querem encher-se de glórias à custa de condenações.” 

(Ibid., p. 52) Os juízes, segundo a autora, seguem estratégias muito semelhantes aos 

promotores. Nesse mesmo sentido, os advogados entrevistados por Corrêa apontam que é 

comum os promotores buscarem qualificar o crime apresentado na denúncia, buscando com 

isso ou aumentar a pena do réu caso condenado, ou fazer com que este tenha alguma punição. 

Deste modo, afirma a autora  

[...] no momento em que os atos se transformam em autos, os fatos em versões, o 

concreto perde quase toda sua importância e o debate se dá entre os atores jurídicos, 

cada um deles usando a parte do ‘real’ que melhor reforce o seu ponto de vista. 

Neste sentido, é o real que é processado, moído, até que se possa extrair dele um 

esquema elementar sobre o qual se construirá um modelo de culpa e um modelo de 

inocência. (Ibid., p. 38) 

Baseando-nos nas proposições de Corrêa, podemos afirmar que a verdade jurídica é 

produto de uma série de práticas mobilizadas por atores do universo jurídico, os quais 

transformam os atos em autos, os fatos em versões. Por sua vez, a produção da verdade 
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jurídica segue os ditames das estratégias que cada ator assume conforme sua posição no 

sistema jurídico, os quais visam atingir seus objetivos estabelecidos por esse sistema.  

As proposições de Corrêa se aproximam em grande medida das interpretações propostas 

por Roberto Kant de Lima. Segundo o autor, o direito penal brasileiro se assenta em bases 

eminentemente dogmáticas, expressas especialmente na lógica do contraditório. Tal lógica 

presente nos processos criminais institui em polos contrários acusação e defesa, promovendo 

“[...] um dissenso infinito, o qual só se interrompe através de uma autoridade externa às 

partes, que lhe dá fim e declara uma tese vencedora e a outra, vencida.” (LIMA, 2010, p. 29) 

Nesse sentido, a verdade jurídica produzida pelo direito penal brasileiro possui como 

característica a oposição entre duas teses, a da acusação e da defesa. Em consequência, ao 

final do processo somente uma dessas teses será promovida pela autoridade jurídica (o juiz) à 

condição de verdade, a tese vencedora, enquanto a tese vencida será reduzida à condição de 

falsa. Contudo, ressalto que a análise de Kant de Lima sobre as práticas do modelo jurídico 

brasileiro são construídas a partir da comparação com o modelo jurídico do common law, 

presente nos Estados Unidos. Utilizando-se de um evento ocorrido ao longo de sua etnografia, 

Kant de Lima busca demonstrar o esforço de um juiz da cidade de San Francisco em 

promover o consenso entre acusação e defesa, com o intuito de evitar um processo longo e, 

segundo o juíz, sem relevância social e moral. Desta forma, após um acalorado debate e 

tentativa de negociação entre promotor, advogado de defesa e réu, ambos concordam em 

mudar a acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve. A implicação disso se 

dá na condenação do réu a um ano de detenção a ser cumprido em liberdade com restrição de 

direitos e com obrigações que deveriam ser acatadas pelo condenado
3
. Essa mesma 

possibilidade de negociação e consenso não há no modelo jurídico brasileiro, segundo Kant 

de Lima. O motivo, conforme ressaltado anteriormente, deve-se ao fato de o processo 

criminal ser inaugurado com a instauração da lógica do contraditório que estabelece de um 

lado a defesa, do outro a acusação,  cabendo ao juiz ou júri decretar o final do embate entre as 

partes.  

A reflexão de Kant de Lima segue destacando dois aspectos que são de extrema 

importância para a compreensão do contexto em que a perícia criminal se insere. O primeiro é 

que no direito penal brasileiro não há espaços para consensos entre as partes, visto que se 

disputa uma “[...] verdade real, absoluta, que se quer impor à outra parte, que tem por opção 

                                                           
3
 O réu ao aceitar o acordo com seu advogado e promotor deverá, em seguida, comparecer ao tribunal e realizar 

uma auto-declaração afirmando-se culpado.   
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ou concordar com ela, confessando, ou discordar dela [...]” (Ibid., p. 41, grifo do autor). Ao 

decretar uma tese como vencedora e verdadeira, automaticamente a autoridade jurídica estará 

decretando outra tese como vencida e falsa. É nisso que reside o caráter absoluto da verdade 

jurídica no direito penal brasileiro, dado que a tese vencida é ao final do embate totalmente 

desprovida do status de verdade. Esta característica se diferencia substancialmente do 

common law norte-americano, modelo que promove o consenso e no qual a verdade 

produzida não possui caráter absoluto como no nosso modelo. O segundo aspecto do modelo 

jurídico brasileiro é a assimetria que marca o embate entre as partes do processo, 

privilegiando a acusação em detrimento da defesa. A razão da assimetria se justifica no modo 

como são produzidas as provas criminais ao longo do inquérito policial. Nessa fase, as 

autoridades policiais coletam ou produzem os indícios que devem estabelecer o nexo entre o 

evento criminoso e a autoria do suspeito. Estabelecido o nexo, deverá ser oferecida a 

denúncia feita pelo promotor de justiça ao juiz de direito. Este recebimento da denúncia pelo 

juiz marca o início do processo criminal e a instauração das partes do processo – acusação e 

defesa. Contudo, Kant de Lima destaca que as partes já no início do processo se encontram 

em flagrante assimetria, pois o conjunto de provas e indícios produzidas ao longo do inquérito 

policial será apropriado pela acusação para sua construção das versões sobre o evento 

imputado crime. Nesse sentido,  

ocorre que uma versão cartorial produzida pelo inquérito policial tem fé pública, e a 

outra, a do réu que se defende, não tem. E no processo penal brasileiro, as alegações 

do réu que não estão conformes aos autos do inquérito têm que ser provadas, o que 

caracteriza seu ethos inquisitorial. (LIMA, 2010, p. 37-38, grifo do autor)  

      

Com base nas proposições apresentadas acima, levanta-se uma questão: Qual o lugar 

da perícia criminal no direito penal brasileiro? Em estudo baseado nas proposições acima 

esboçadas, a socióloga Griza (2009), e os peritos Alexandre Giovanelli e Rodrigo Garrido 

(2011) descrevem a perícia criminal como uma instância legitimadora das práticas policiais e 

inquisitoriais. Conclui-se então que 

[...] a perícia [seria] uma instância legitimadora das práticas comumente adotados 

pela investigação estritamente policial. Desta maneira, a lógica de funcionamento 

dos órgãos periciais é subsumida pelos mecanismos de poder e estruturação 

estabelecidos no âmbito da polícia civil. Ou seja, a perícia nada mais é do que uma 

das estruturas mantenedoras e reprodutoras da cultura e de práticas comumente 

adotadas pela polícia civil. (GIOVANELLI; GUARRIDO, 2011, p. 13-14.) 

 

Se seguirmos tais proposições, podemos então caracterizar a prática da perícia 

criminal “[...] e a investigação policial, em geral, pelo uso de práticas inquisitoriais em que 

primeiro se supõe a existência de um crime, depois se presume um culpado e em seguida 
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buscam-se provas para condená-lo.” (Ibid, p. 14.) Por outro lado, A. Giovanelli e R. Garrido 

destacam também o crescente processo de desvinculação dos órgãos de perícia criminal do 

corpo da polícia civil ocorrido nas últimas duas décadas. Esse processo de desvinculação, aos 

olhos dos autores, poderá promover uma ruptura com as práticas policiais inquisitoriais 

responsáveis por enfraquecer a confiança da população nos processos de enfretamento à 

criminalidade, visto que as práticas inquisitoriais se caracterizam pelo aspecto fortemente 

autoritário. Nesse sentido, ressaltam Giovanelli e Garrido (2011, p. 21) “[que] a atuação de 

uma perícia científica, pode servir, ainda, como mais uma instância reguladora do ciclo 

judicial, ao invés de simples legitimadora de práticas discriminatórias que alimentam a 

violência social e institucional.”   

A presente pesquisa busca estabelecer um diálogo com as proposições apresentadas 

acima, voltando-se mais detidamente para a compreensão dos laudos periciais como parte da 

produção da verdade jurídica. Vimos que em grande medida a perícia criminal não consistiu 

num objeto de estudo etnográfico, especialmente pelos eminentes pesquisadores que 

problematizaram as práticas policiais e jurídicas de produção da verdade. Apoiando-nos no 

crescente processo de desvinculação da perícia em relação à polícia civil, propomo-nos nessa 

pesquisa tomar a perícia criminal como um objeto de estudo autônomo às práticas policiais e 

jurídicas. Autonomia nesse caso não significa ausência de relação com as práticas policiais e 

jurídicas, mas sim uma especificidade da perícia que a encara como diferente de uma mera 

instância legitimadora das práticas policiais inquisitórias. Em outras palavras, antes de ser 

apenas uma extensão das práticas policiais, ou mera legitimadora das versões produzidas pela 

acusação em uma ação penal, a perícia criminal é aqui apreendida como uma técnica 

específica de produção de uma verdade. Esta verdade produzida pela perícia poderá mais 

tarde ser utilizada por promotores, juízes e advogados de defesas na produção da verdade 

jurídica. Em outras palavras, entende-se que determinadas proposições tecnocientíficas 

presentes nos laudos periciais podem constituir a base da construção de uma verdade jurídica, 

consistindo esta a proposta da monografia. 

A proposta de elaborar uma etnografia da perícia criminal como objeto tem como 

fonte de inspiração os estudos sobre as técnicas de identificação. Isso se deve ao fato de que a 

perícia criminal constitui uma técnica de identificação criminal, pois seu objetivo está voltado 

em determinar a autoria de uma ação imputada crime e as circunstâncias em que ocorreu, com 

base na análise dos vestígios resultantes da ação imputada crime. Deste modo, ressalto que a 

identificação criminal da qual a perícia criminal faz parte possui sua própria história, ainda 
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que intimamente conectada ao desenvolvimento histórico do Direito Penal. Nesse sentido, 

cabe levantarmos uma importante questão: Quais são os fatores que propiciaram o surgimento 

das técnicas de identificação modernas?  

Simon Cole (2001) destaca que as técnicas de identificação modernas são efeitos do 

processo de industrialização ocorrido no final do século XVIII, na Europa. Com o advento da 

industrialização, as localidades onde se concentravam as indústrias passam a receber um 

grande contingente populacional, tornando a cidade um agregado de indivíduos anônimos. Os 

padrões das relações sociais nas grandes cidades emergentes são diametralmente diferentes 

dos quais esavam presentes nos antigos vilarejos interioranos, nos quais as relações eram 

próximas e pessoais e a identificação dos indivíduos se dava pelo conhecimento de sua 

história e família. As técnicas de identificação – em casos relacionados a crimes - 

predominantes no período que antecedeu ao surgimento das grandes cidades se baseavam, em 

grande parte, no estigma. Trata-se da realização de uma marca visível e irreversível no corpo 

dos sujeitos condenados por algum crime (COLE, 2001). Tal marca possibilitava o 

reconhecimento “do criminoso” em outros lugares para além dos vilarejos, como também 

permitia à comunidade relembrar dos atos cometidos pelo condenado. A consequência era que 

mesmo punido este ainda permanecia suspeito pelos crimes que poderiam vir a ocorrer nos 

vilarejos, recaindo sobre si a culpa.  

Por outro lado, Cole destaca que a técnica do estigma passou a cair em descrédito a 

partir de dois fenômenos básicos: a) a realização dos estigmas nos corpos dos condenados 

impossibilitava a reintegração desses à sociedade, sendo o estigma visto como uma técnica 

“arcaica” pelas ideias iluministas cada vez mais presentes no universo jurídico; b) A 

racionalização do direito propiciada pelo iluminismo teve por consequência a difusão da 

concepção de que cabia aos juízes julgar estritamente o delito praticado pelo acusado, e não 

os crimes pelos quais este fora julgado no passado. Nas palavras de Cole (Ibid, p. 14) “justice, 

according to this enlightened view [Cesare Beccaria
4
], could only be effected through strict 

sentencing guidelines based upon the specific offense committed rather than the criminal 

history of the offender […]”. Segundo Cole, as técnicas de identificação que surgem com o 

objetivo de tornar conhecidos os indivíduos das grandes cidades e os suspeitos, estão 

intimamente ligadas ao desenvolvimento da burocracia moderna.  

                                                           
4
 Cesare Beccaria (1738-1794) foi um eminente jurista milanês, adepto das filosofia iluminista e grande 

responsável por sua implementação no universo jurídico. Dentre suas principais obras, destaca-se: Dos Delitos e 

Das Penas, 1764.    
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[…] modern institutions were evolving into modern bureaucratic governmental 

institutions, which increasingly saw their mission as generating and archiving 

knowledge about individuals, especially stigmatized individuals like criminals. For 

the first time, governments considered it their business to collect and store 

information about ordinary people. Bureaucracies arose whose mission was knowing 

individual citizens. (Ibid, p. 10) 

 

Para o referido autor, as práticas implementadas pelas instituições burocráticas do 

Estado passam a estar fortemente voltadas para a produção de um arquivo sobre a população, 

especialmente aqueles considerados indesejáveis, criminosos etc. Porém qual método utilizar 

para a produção dos dados a figurarem nos arquivos? É nesse sentido que surge a 

Antropometria como técnica de identificação. Trata-se de uma técnica de criação de um 

arquivo sobre os indivíduos baseadas nas medidas corporais destes, medidas estas 

consideradas únicas e, por isso, capazes de individualizá-los. A Antropometria teve como um 

dos principais idealizadores o francês Alphonse Bertillon na segunda metade do século XIX. 

Por outro lado, segundo Cole (2001) passados poucos anos a antropometria cedeu espaço para 

a técnica datiloscópica, devido aos inúmeros problemas para sua implementação e produção 

de dados sobre os suspeitos. A técnica datiloscópica, utilizada atualmente, consiste na 

produção de arquivo sobre um sujeito e da identificação criminal de um suspeito com base 

nos traços presentes nas mãos - a impressão digital – a qual também é tida como única e capaz 

de individualizar os sujeitos. É nesse sentido que Cole (2001) destaca o deslocamento das 

técnicas de estigmas, que graduamente vão sendo substituídas pela produção de arquivos 

sobre os sujeitos e “criminosos”. Deslocamento este que indica a associação entre técnicas de 

identificação criminal e atividade burocrática, conforme veremos nos próximos capítulos. 

 

A pesquisa de campo  

A presente monografia consiste em um estudo etnográfico realizado no Instituto de 

Criminalística do Paraná (IC), órgão que compõe junto ao Instituto Médico Legal (IML) a 

Polícia Científica do Paraná. Para a pesquisa, foi realizada observações em dois laboratórios 

de perícia criminal do IC – a saber, o laboratório de Balística Forense e o de 

Documentoscopia. O período de pesquisa de campo compreendeu o mês de dezembro de 

2012 e fevereiro de 2013. Inicialmente, por motivos que explicitarei melhor no capítulo dois, 

realizei minhas observações no laboratório de Balística sendo transferido mais tarde ao 

laboratório de Documentoscopia. Dentre as razões dessa transferência estava a constante 

preocupação dos peritos da Balística com a segurança do local. Tal preocupação foi gerada 

por minha presença no laboratório, especialmente pelo fato de eu ser desconhecido no órgão e 
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pelo fato de grande parte dos objetos periciados na Balística serem armas de fogo. Com isso, 

aos olhos dos peritos a presença de um estranho sugeria a possibilidade de informações 

sigilosas sobre o laboratório vazarem, voluntária ou involuntariamente. Já no laboratório de 

Documentoscopia, fui tomado como um pesquisador que se interessava por compreender em 

que medida as práticas da Polícia Científica – da qual o IC faz parte – se caracterizam como 

mais ou menos científicas. Esses aspectos referentes à minha posição no contexto etnografado 

incidiram de maneira efetiva na minha apreensão das atividades dos laboratórios periciais, 

assim como em diferentes perspectivas sobre as definições de perícia criminal.  

Inspirando-nos nas proposições teórico-metodológicas de Bruno Latour (2000) e 

Aline Iubel (2009), busquei apreender a perícia criminal da perspectiva das práticas cotidianas 

mobilizadas pelos peritos do IC. Deste modo, a partir da observação das práticas visou-se 

delinear as conexões presentes na execução da perícia criminal e como tais conexões estão 

imediatamente ligadas com atividades “fora” do IC (LATOUR, 2008, p. 16). Observamos tal 

aspecto ao identificarmos que ao final da série de procedimentos que integram a análise 

pericial, os peritos produzirão um laudo de exame pericial que irá descrever parte dos exames 

realizados e a conclusão a que se chegou. Esses laudos são frutos da análise de objetos ligados 

aos locais do crime e que ao serem enviados ao IC, tem por resultado a produção de 

documentos que irá se destinar à autoridade que solicitou a perícia. Com isso, dedicamos o 

capítulo dois à compreensão da série de procedimentos que integra a perícia criminal e o 

capítulo três analisamos em um caso específico os destinos traçados pelos laudos. Nesse 

sentido, embora os laudos periciais tendam a figurar nos processos criminais como provas 

criminais, tais documentos não adquirem esses status automaticamente, isto é, assim que saem 

do órgão pericial. Por essa via, ao acompanharmos a circulação dos laudos periciais e como 

esse documento é juntado a outros documentos, de modo que se constatou preliminarmente 

que “[...] o status de uma afirmação depende das afirmações ulteriores. Seu grau de certeza é 

tornado mais ou menos, dependendo da sentença seguinte que a retomar [...]” (LATOUR, 

2000, 50).  

Em relação aos aspectos da construção do presente texto etnográfico, optamos por 

não utilizar os nomes verdadeiros dos peritos criminais. Um dos motivos dessa posição foi 

que a própria ocultação dos nomes verdadeiros dos peritos figurou como condição para a 

realização da etnografia. Ainda que tenhamos optado pela utilização de nomes fictícios, os 

interlocutores que me relacionei no IC eram bastante concretos. No período de pesquisa de 

campo, percebi que minha presença no órgão era avaliada de formas bastante diferentes entre 
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os peritos, sendo algumas dessas perspectivas até contrastantes. Se, por um lado, fui 

questionado sobre minhas verdadeiras intenções de pesquisa por alguns, os quais se 

demonstravam céticos quando ao que de fato queria compreender, outros peritos 

estabeleceram comigo outras formas de diálogo. Dentre tais formas, acha-se a curiosidade por 

minha pesquisa e tentativa de dialogar sobre a consistência do trabalho etnográfico. Conforme 

discute Bevilaqua (2003), atualmente é recorrente as etnografias adotarem nomes e 

características dos interlocutores de pesquisa, caracterizando-os de maneira muito concreta, 

procedimento este muito diferente do adotado pelas etnografias clássicas, em especial as da 

antropologia social britânica. Seguindo tal discussão, devo afirmar que  não me relacionei 

com indivíduos-padrão no IC, e sim com sujeitos concretos, aspecto que culminou em 

diferentes formas de obtenção de informações, e do próprio conteúdo dessas afirmações, 

conforme se verificou nos diferentes discursos dos peritos sobre a constituição atividade 

pericial. Considerar as particularidades de cada ator e como estas são centrais no processo de 

pesquisa de campo e construção da etnografia tem por referência a discussão proposta por 

Bevilaqua (2003). 

Por fim, optou-se por utilizar o itálico em termos empregados por peritos, policiais, 

promotores e outros atores que compõem o universo jurídico. Ainda que tais termos não 

sejam de uso exclusivo desses atores, a postura tomada visa destacar o encontro com uma 

linguagem técnica e faz parte de um universo específico. Com isso, ao colocarmos em itálico 

os termos empregados pelos atores que figuram como nossos interlocutores, visamos destacar 

a especificidade da linguagem utilizada por eles, bem como marcar a diferença entre a 

linguagem técnico-pericial e a antropológica, propriamente dita.  

      

Da divisão dos capítulos  

No capítulo um apresentaremos o processo de criação da Polícia Científica do 

Paraná, em 2001. Esse processo representa a desvinculação do IC e IML do corpo da Polícia 

Civil, passando ambos os órgãos a formar uma polícia até então não existente, denominada de 

Polícia Científica. A desvinculação segue uma tendência presente em outros Estados da 

União. Em seguida, descreverei minha estratégia de inserção no IC e como isso necessitou da 

mobilização de uma série de contatos dentro do órgão. Por fim, destaco a relevância da 

produção de documentos para a apreensão da atividade pericial, de modo a discutir a 

importância da atividade de protocolo e burocrática para a execução das perícias criminais. 
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No capítulo dois descrevo detalhadamente os laboratórios de Balística Forense e de 

Documentoscopia. Tratar-se-á de uma etnografia comparativa entre ambos os laboratórios, em 

vistas a indicar como os objetos periciados em cada contexto incidem sobre as próprias 

práticas e perspectivas dos peritos sobre o laboratório e de outros atores externos ao IC sobre 

tais especialidades periciais. Após descrever a série de procedimentos que compõem os 

principais exames de cada laboratório pericial, apresentaremos o modelo analítico das perícias 

de laboratório – que se assenta na análise comparativa entre objetos padrões e objetos 

questionados. 

No capítulo três apresentaremos a etnografia dos documentos produzidos pelos 

peritos e a problematização dos destinos seguidos por tais papeis. Trata-se não de percursos 

unívocos, mas sim que variam de acordo com cada situação. A discussão visa debater como 

os laudos periciais compõem o processo de produção da verdade jurídica. 

Na conclusão faremos uma breve recapitulação dos principais aspectos constitutivos 

da perícia criminal, debatendo as concepções sobre a produção da verdade jurídica e seus 

fundamentos em dialogo com Kant de Lima (2010) e Mariza Corrêa (1983)  
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Capítulo 1 

O Instituto de Criminalística do Paraná 

 

Ao definir a prática da perícia criminal como objeto de estudo etnográfico procurei 

argumentar que a perícia não é simplesmente uma extensão das práticas policiais. Nesse 

sentido, propus compreendermos a perícia como dotada de uma lógica própria de 

funcionamento e construção da verdade, sendo a demonstração disso um dos nossos objetivos 

de pesquisa. Por essa via, verificamos o primeiro aspecto dessa autonomia representado no 

crescente número de órgãos estaduais com atribuição de perícia criminal e médico-legista que 

se desvincularam nos últimos anos das polícias civis às quais eram até então vinculados e 

subordinados. Essa tendência se apresenta em 17 estados da União, cuja desvinculação 

culminou na criação de novos orgãos periciais subordinados diretamente às secretarias de 

segurança pública dos Estados em que se localizam. Dentre esses 17 estados
5
 compreende-se 

o Paraná que teve no dia 24 de outubro de 2001, por meio da promulgação da emenda 

constitucional estadual n. 10, a desvinculação de dois órgãos periciais da polícia civil. Trata-

se do Instituto de Criminalística do Paraná (IC) e do Instituto Médico Legal (IML), os quais 

ao se desvincularem da Polícia Civil do Estado passaram a formar uma nova polícia 

denominada de Polícia Científica do Paraná.  

As sedes do IC e IML estão localizadas na Avenida Visconde de Guarapuava, na 

região central de Curitiba-PR. Ambos os órgãos dividem o mesmo lote, localizando-se o IC 

na parte frontal enquanto a estrutura física do IML se encontra aos fundos do primeiro (ver 

figura 1). A estrutura tem por consequência o compartilhamento da entrada/saída de veículos 

pelos órgãos, assim como a recorrente “confusão” de pessoas que procuram o IML e acabam 

se dirigindo à recepção do IC. Tal aspecto é tema comum em conversas com as recepcionistas 

do IC que afirmam que poucos leem os avisos colados à porta, que informam que o IML se 

localiza aos fundos e que para acessá-lo é necessário percorrer a lateral direita do IC, pelo 

lado externo (ver figura 1). Esta proximidade de ambos os órgãos, aliada ao pouco 

conhecimento sobre eles resulta na tomada do IC e IML como “a mesma coisa”. Quando 

iniciei minha etnografia no IC, ao comentar com colegas algumas curiosidades sobre o 

campo, estes logo diziam: “ah, quer dizer que você está pesquisando ali no IML? Já viu algum 

                                                           
5
 Com o Paraná os outros Estados são: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e 

Tocantins. Fonte: http://appes.com.br/portal/index.php/all-news/1691-novo-paradigma-de-policia-tecnica.html  
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corpo lá?”. Contudo, IC e IML são órgãos que possuem especialidades periciais, estrutura e 

direção diferentes, apesar de juntos comporem a Polícia Científica. 

 

 

 

   As especialidades periciais do IML se concentram em exames médico-legais em 

cadáveres, partes de corpos, ossadas completas ou não, pessoas vivas, além de exames 

complementares na área de Anatomia Patológica, Toxicologia, Química Legal e Sexologia 

Forense. Igualmente, o IC contempla uma série bastante diversa de especialidades periciais, 

as quais se dividem em dois grupos principais: as perícias de laboratório e a localística. As 

perícias laboratoriais são realizadas no interior do IC, cuja atividade se concentra na análise 

de materiais encaminhados ao órgão por autoridades policiais, judiciais ou até mesmo pelos 

peritos da localística. As perícias de laboratórios são divididas em: Documentoscopia, 

Genética Molecular Forense (DNA), Balística Forense, Química Forense, Informática 

Forense, Retrato-Falado e Perícias Audiovisuais. Já a localística caracteriza-se pelos peritos 

se deslocarem até o local em que ocorreu o fato imputado crime. Trata-se de uma modalidade 

voltada à compreensão do local da dinâmica do evento, cabendo aos peritos coletarem os 

vestígios do local e armazenarem-nos, de modo que tais vestígios poderão mais tarde ser 

encaminhados aos laboratórios para análise complementar. Dentro da modalidade localística 

há especialidades, cada qual voltada para a compreensão de um tipo de crime em específico: 

Crimes contra a pessoa, Crimes contra o patrimônio, Acidentes de Trânsito e Engenharia 

Legal.  

FIGURA 1 – INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO PARANÁ E 

ACESSO AO INSTITUTO MÉDICO-LEGAL (FUNDOS) 

FONTE: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Instituto_de_Criminal% 

C3%ADstica.JPG/290px-Instituto_de_Criminal%C3%ADstica.JPG 
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Apresentados os aspectos organizacionais do IC, destaco que não há uma oposição 

entre perícias “de fora” – localística - e perícias “de dentro” – laboratórios -, pois estas são 

vistas pelos próprios peritos como especialidades complementares. Por sua vez, são muito 

presentes nas narrativas dos peritos dos laboratórios com cerca de 10 anos de carreira 

lembranças da época que desempenhavam, ao mesmo tempo, atividades na localística e nos 

laboratórios. Dito isso, nas próximas páginas realizo um breve levantamento sobre a criação 

da Polícia Científica do Paraná. O objetivo é oferecer ao leitor um mapa das relações em que 

se encontra o IC, assim como discutir as consequências da criação da Polícia Científica. 

Pretendo também descrever como os peritos veem suas atividades e de que maneira essas 

perspectivas são construídas em diálogo com visões exteriores ao corpo de peritos criminais. 

1.1. A criação da Polícia Científica do Paraná 

A emenda constitucional estadual nº 10, promulgada pela Assembleia Legislativa do 

Paraná em outubro de 2001, alterou os artigos 46 e 50 da Constituição do Estado do Paraná. 

Nesse sentido, criou-se um novo órgão responsável pela segurança pública conforme 

encontramos na emenda: 

 "Art. 46 A segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é 

exercida, para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, pelos seguintes órgãos:  

 

I - Polícia Civil;  

II - Polícia Militar;  

III - Polícia Científica.  
 

Parágrafo Único. O Corpo de Bombeiros é integrante da Polícia Militar.”  

 "Art. 50. A Polícia Científica, com estrutura própria, incumbida das perícias de 

criminalística e médico-legais e de outras atividades técnicas congêneres, será 

dirigida por perito oficial de carreira da classe mais elevada, na forma da lei.” 
6
 

Com a desvinculação do IC e IML da Polícia Civil, deu-se início algumas 

consequências. A primeira delas foi a tomada da direção do IC e do IML, ambas 

independentes entre si, por um perito de carreira e de classe elevada, sendo que anteriormente 

cabia aos delegados da Polícia Civil a direção dos órgãos. A segunda foi a autonomização do 

IC e IML, os quais formando uma nova polícia passam a estar subordinados à secretaria de 

segurança pública, e não mais ao delegado geral da Polícia Civil. Esta autonomia também 

compreendeu os aspectos financeiros e administrativos dos órgãos. Em diálogo com uma 

                                                           
6
 Casa Civil. Sistema Estadual de Legislação. Disponível em: <http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/ 

listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=10276&codItemAto=103911>. Acesso em: 01 nov. 2014.   
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perita do IC, esta afirmou que anteriormente à emenda já havia uma autonomia administrativa 

e identitária do IC e IML em relação à Polícia Civil, autonomia que a emenda constitucional 

veio consolidar. A terceira consequência envolveu questões mais espinhosas, criando um 

embate judicial que questionava a própria constitucionalidade da Polícia Científica. Refiro-me 

à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 2616 que teve como requerente o então 

governador do Estado do Paraná Jaime Lerner, e à ADIN nº 2575 movida, pelo Partido Social 

Liberal. O teor das ADIN´s apresenta argumentação semelhante, descrevendo como 

inconstitucional a criação de um órgão de segurança com atribuições de polícia judiciária
7
, 

pois segundo a constituição federal seria a Polícia Civil quem concentraria tais funções
8
. 

Nesse sentido, a inconstitucionalidade da Polícia Científica do Paraná estaria no conflito entre 

a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Paraná. 

O período posterior à promulgação da emenda nº 10 foi definido por alguns peritos 

como obscuro e difícil para a Polícia Científica-PR. Por ter sido movida pelo então 

governador do Estado do Paraná, a ADIN serviu algumas vezes para justificar a não 

realização de investimentos nos órgãos periciais – segundo alguns peritos. Desta forma, a 

situação de “inconstitucionalidade” da Polícia Científica foi descrita como “uma verdadeira 

pedra no sapato”, conforme se referiu ao caso uma perita do IC. Contudo, tais afirmações 

eram sempre seguidas de ressalvas de que as coisas estão melhores atualmente, pois as 

autoridades do Estado nos últimos anos estabeleceram um melhor diálogo com a Polícia 

Científica. Porém, a Polícia Científica do Paraná não foi o único órgão a ter uma ADIN 

denunciando sua condição de inconstitucionalidade. Igualmente ao caso paranaense, o 

Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul teve uma ADIN, atualmente finalizada, que 

solicitava sua reintegração ao corpo da Polícia Civil, como fazia parte anteriormente à 

desvinculação. Entretanto, mesmo a condição de autonomia do IGP-RS em relação à Polícia 

Civil gaúcha tendo sido declarada pelos tribunais superiores como inconstitucional, isto não 

culminou na reintegração das atividades ao corpo da Polícia Civil, de modo que foi 

conservada a autonomia do IGP-RS.  

                                                           

7
 As atribuições da polícia judiciária são basicamente resumidas em apuração das infrações penais, de modo que 

se esclareça a dinâmica da infração e sua autoria. 

8
 Art. 144, § 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 
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Ao longo de minha pesquisa de campo no IC, havia certo desconforto quando tocava 

no assunto de uma possível reintegração ao corpo da Polícia Civil. Nessas situações o caso do 

IGP-RS era referido como um exemplo de que mesmo declarada a suposta 

inconstitucionalidade da Polícia Científica isso certamente não resultaria na reintegração à 

Polícia Civil.  

Concretizada a criação da Polícia Científica, órgão que concentra as atividades de 

perícia criminal e médico-legista, seguiu-se a produção de elementos identitários que a 

diferenciassem da Polícia Civil. Os brasões são exemplos desses elementos identitários, 

figurando a criação desses elementos uma busca por demonstrar “à sociedade” a 

materialidade da existência da Polícia Científica, conforme afirmou minha principal 

interlocutora no IC. A produção de um brasão também visava a consolidar a desvinculação da 

Polícia Civil, de modo a destacar a diferença entre perícia e polícia.  

 

                                      

 

               Visualizamos nos brasões apresentados aspectos bastante distintos quando os 

comparamos. O da Polícia Científica traz em seu centro quatro símbolos indicativos de suas 

atividades técno-científicas, a saber: um modelo atômico, um corpo humano, um microscópio 

e uma lupa. Tais símbolos são ainda mais ressaltados quando consideramos a inscrição em 

latim “Véritas, Scientia et Justitia”,  que traduzida ao pé da letra significa “Verdade, Ciência e 

Justiça”. Por outro lado, o brasão da Polícia Civil, em apenas duas cores, com o nome do 

órgão no centro e com destaque para a palavra polícia em letras maiores do que as palavras 

Paraná e Civil que também estão presentes no brasão. Os lemas de ambas as polícias também 

se diferenciam substancialmente, sendo o da Polícia Civil “Servir e Proteger”. Já o da Polícia 

FIGURA 2 – BRASÃO DA POLÍCIA 

CIENTÍFICA DO PARANÁ 

FIGURA 3 – BRASÃO DA 

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ 

FONTE: http://www.policiacientifica.pr.gov.br/ FONTE: http://www.policiacivil.pr.gov.br/ 
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Científica traz o enunciado “A ciência a serviço da justiça”, lema esse presente em alguns 

banners espalhados pelo Instituto de Criminalística e que são recorrentemente utilizados 

como fundo de fotografias oficiais do órgão que trazem as autoridades representativas deste – 

como as fotos dos ex-diretores e diretor, por exemplo.  

Conforme a configuração acima delineada, identificamos que a Polícia Científica 

ressalta o seu caráter “técnico” e “científico” mobilizado em suas atividades, sendo essas 

atividades diferentes das Polícia Civil. Tais fatores me chamaram a atenção quando me dei 

conta da existência de uma polícia especializada em atividades técnicas e científicas, sendo 

esse um dos principais aspectos que busquei compreender inicialmente em minha etnografia 

do IC. A seguir passo a descrever minha inserção em campo, de modo a elucidar essas 

afirmações. 

1.2.  Estratégias de inserção no Instituto de Criminalística do Paraná 

Meu interesse em pesquisar a perícia criminal e realizar uma etnografia no Instituto 

de Criminalística se deve, em grande parte, a uma sugestão da profa. Ciméa Bevilaqua – 

minha orientadora. Refiro-me à época em que cursava a disciplina de “Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Antropologia”, no segundo semestre de 2012, ministrada por minha orientadora. 

A forma de avaliação na disciplina consistia na confecção de um relatório parcial e um final 

contendo a descrição dos dados provenientes de observação etnográfica realizado pelo aluno, 

em um contexto de sua preferência. No entanto, assim que iniciaram as aulas da disciplina já 

tinha traçado para mim mesmo que descreveria nos relatórios as minhas experiências 

etnográficas que tinham como material de análise um processo criminal e matérias de jornais 

referentes aos eventos que geraram esse processo. Tratava-se do mesmo objeto de estudo de 

minha Iniciação Científica que realizava naquele momento. Ao comunicar a minha 

orientadora a ideia, obtive como sugestão que poderia utilizar o processo criminal como 

material etnográfico contanto que mudasse o foco da análise etnográfica nos relatórios, pois 

caso contrário a proposta da disciplina não seria cumprida e nem me acrescentaria novas 

perspectivas de metodologia de pesquisa. Contudo, ao final da conversa minha orientadora 

sugeriu que pesquisasse algo diferente, principalmente em algum contexto que tivesse contato 

recorrente com pessoas, e não apenas com papeis.  

Como minha pesquisa de Iniciação Científica estava ligada a questões envolvendo 

práticas jurídicas e policiais, além da construção da verdade sobre um evento imputado crime 
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e perspectivas sobre justiça – presentes no processo criminal e jornais -, busquei para o 

trabalho da disciplina um objeto relacionado a esse tema. Em consulta ao site da Polícia Civil, 

verifiquei algumas delegacias especializadas na apuração de crimes específicos, 

especialmente de roubo de veículos. Contudo, em determinado momento surgiu como um 

lampejo a ideia de pesquisar o Instituto Médico-Legal.  

No dia seguinte iniciei uma corrida para encontrar algum amigo ou conhecido que 

trabalhasse no IML ou que tivesse contato com alguém do órgão. A ideia era fazer com que o 

contato facilitasse minha inserção em campo. Após algumas tentativas fracassadas, lembrei-

me que o pai de um amigo é perito do Instituto de Criminalística do Paraná e poderia me 

ajudar a entrar ou no IML ou no IC. Conversei com o perito por telefone e depois de uma 

breve exposição das minhas intenções de pesquisa, que se resumiam basicamente em poder 

acompanhar as perícias realizadas nos laboratórios, este me passou o nome da diretora dos 

laboratórios do IC
9
. Desta forma, a escolha pelo IC resultou nas maiores facilidades que 

encontrei em estabelecer contato com funcionários desse órgão em relação ao IML. Com um 

nome, ainda mais de alguém de um cargo de elevada posição na hierarquia do IC, pensava 

que dificilmente seria dispensado logo de início ou até mesmo na recepção. Ter um nome 

significava, antes de tudo, tornar próximo aquele órgão que se mostrava tão opaco e 

impessoal aos olhos de quem estava do lado de fora, no caso eu. 

Encontramos em Danilo Pinto (2007) uma interessante reflexão a respeito das 

estratégias de inserção em campo, com especial atenção para os laços pessoais que envolvem 

pesquisador e interlocutores. Evidentemente, os laços são importantes para a continuidade da 

pesquisa, por outro lado podem também ser condição de início desta. Danilo Pinto ao 

apresentar a situação de inserção de Piero Leirner, antropólogo que realizou pesquisa de 

mestrado com o Exército brasileiro, explica que Leirner teve seu acesso inicialmente 

facilitado por sua professora orientadora que era conhecida no meio militar. Além deste 

aspecto, somou-se o fato de sua orientadora ser representante da universidade, confluindo 

com o interesse dos militares em se aproximar da universidade em busca de “um projeto 

comum para o Brasil”(PINTO, 2007, p. 20). Um segundo exemplo é a etnografia de Celso 

Castro da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Segundo Pinto fazendo referência  
                                                           
9
 Naquele perído – novembro de 2012 – a diretoria do IC se resumia em: Diretoria Geral, Diretoria das perícias 

laboratoriais e Diretoria das perícias de localística. Esta última diretoria acumulava a atribuição de direção das 

subsedes do IC – denominadas de seções técnicas - presentes em diversos municípios no interior do Estado do 

Paraná. Atualmente o quadro no IC é diferente, permanecendo a Diretoria Geral, porém tendo agora a diretoria 
para as perícias da capital e uma diretoria para as seções técnicas.  
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Castro, alguns militares ficaram surpresos por Castro ter conseguido autorização para realizar 

a pesquisa, autorização que não ofereceu grandes dificuldades para ser concedida. E um dos 

fatores que podem ter colaborado para a inserção de Castro na AMAN, conforme destaca 

Danilo Pinto, estaria ligado ao fato de Castro ser filho de um militar da reserva. O terceiro 

exemplo é do próprio Danilo Pinto, que etnografou conflitos burocráticos envolvendo 

cartórios e para isso observou as atividades num dos principais cartórios de Bragança Paulista 

(SP). Tal acesso teve como principal articulador o tio do pesquisador, que por sua vez era 

corretor de imóveis na cidade e, tendo prestado favores para o dono de um cartório, solicitou 

como retribuição que este aceitasse a permanência de seu sobrinho no estabelecimento 

durante alguns meses.  

No dia 04 de dezembro de 2012, por volta das 14:30, dirigi-me ao IC. Após alguns 

segundos de hesitação em frente ao órgão, entro pela porta de vidro canelado. Dentro do 

órgão, deparo-me com a recepção para visitantes do lado direito e o balcão do protocolo do 

lado esquerdo – para quem entra. Anuncio à recepcionista que quero falar com a diretora dos 

laboratórios, referindo-me a ela pelo nome. A recepcionista pergunta meu nome, de qual 

instituição sou e sobre que assunto gostaria de tratar. Ao realizar a última pergunta, a 

recepcionista já se encontrava em contato pelo telefone com a secretária da diretora. Respondi 

que era aluno do curso de Ciências Sociais, da Universidade Federal do Paraná, e gostaria de 

conversar com a diretora sobre a possibilidade de realizar uma pesquisa sobre o IC. Ela me 

avisa que a diretora estava em algum laboratório e solicita que eu aguarde um momento para 

subir a sua sala.  

 

FIGURA 4 – SEÇÃO DE PROTOCOLO E RECEPÇÃO 
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Ao me sentar, pude observar por cima do balcão da seção de Protocolo que algumas 

pessoas trabalhavam ali digitando em computadores, outras empacotando objetos e folhando 

papeis, outras se movendo de um lado para outro. Havia certa atmosfera naquele lugar que me 

lembrava do período em que havia trabalhado em um escritório de contabilidade, e pensei o 

quanto já estive mergulhado em papeis e precisando digitar freneticamente, exatamente como 

algumas pessoas ali faziam. A recepcionista em tom bastante simpático me perguntou sobre o 

que era a pesquisa e eu disse que gostaria de compreender as atividades do IC. Após cerca de 

cinco minutos sou autorizado a subir à sala da secretária da diretora dos laboratórios, que se 

situava no primeiro andar. Fui acompanhado até o início das escadas pela recepcionista.  

Cheguei à recepção próxima a sala da diretora dos laboratórios, apresentei-me à 

secretária que logo disse para eu me sentar. Ela aparentava ter minha idade e decorridos 

poucos minutos de espera me perguntou quem havia me indicado ao IC. Respondo que foi o 

perito Antônio Carlos
10

. A recepcionista diz que o conhecia, pois seu pai, que era perito 

aposentado do IC era amigo de Antônio. Em seguida, ela me conta que quando era criança 

costumava brincar com o filho de Antônio, que por coincidência é meu amigo. Aquele 

ambiente desconhecido logo se tornou um pouco mais próximo, criando um clima que me 

possibilitou diminuir o nervosismo em que me encontrava. Desta forma, ao ser questionado 

pela secretária sobre o conteúdo da minha pesquisa, aproveitei para ensaiar o que diria à 

diretora dos laboratórios. Minutos depois Rosane, a diretora, chega à recepção onde me 

encontrava, cumprimenta-me com um aperto de mão e um beijo no rosto, e diz para irmos a 

sua sala. A caminho da sala, penso que dificilmente teria conseguido passar pela recepção 

senão fosse o fato de saber o nome da diretora, sua função e “ter sido indicado” por um perito. 

1.3. A Seção de Protocolo como coração do Instituto de Criminalística 

Após me apresentar à diretora, disse que gostaria de realizar uma pesquisa no órgão e 

para isso seria necessário ali permanecer durante algumas semanas ou meses. Entreguei-lhe 

um projeto contendo minhas intenções de pesquisa, que se resumia em compreender como se 

realizavam na prática as diferenças entre Polícia Civil e Polícia Científica, bem como qual era 

a relação entre ambas as polícias. Em seguida à leitura do projeto, a diretora respondeu que 

teria um trabalhão para “dar conta daquilo tudo”. E, depois de perguntar quem havia me 

aconselhado a falar com ela, disse que se eu queria compreender como a Polícia Científica se 

                                                           
10

 Com base nas razões explicitadas na Introdução, os nomes referidos no presente trabalho são fictícios.  
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relacionava com a Civil, ou até mesmo com a Militar, deveria fazer minhas observações na 

seção de Protocolo. Tal afirmação me gerou curiosidade, pois não cogitava que a seção de 

Protocolo poderia elucidar sobre a consistência do trabalho do IC ou da Polícia Científica. 

Nesse sentido, questionei em que consistiam as atividades do Protocolo, ao passo que a 

diretora respondeu que a Seção de Protocolo era “o coração do Instituto de Criminalística”, 

pois tudo que entrava ou saía do IC passava por ali.  

Demonstrada minha curiosidade, prosseguiu a diretora afirmando que cabia à seção 

de Protocolo registrar os materiais possivelmente ligados a um crime e que estavam sendo 

encaminhados à perícia nos laboratórios do IC. Ao decorrer do campo, pude verificar que 

esses materiais são de diversos tipos como: armas de fogo, entorpecentes, documentos 

suspeitos de falsidade ou adulteração etc. O encaminhamento desses objetos, via de regra, se 

dá no período denominado de inquérito policial, procedimento de responsabilidade da 

autoridade policial e que tem por característica a apuração de indícios resultantes de um 

delito. Nessa fase, objetiva-se determinar a dinâmica e autoria de uma ação imputada crime, 

sendo a análise dos materiais encaminhados ao IC uma forma de tornar tal dinâmica 

conhecida, assim como a autoria. Os materiais encaminhados à perícia são acompanhados de 

um ofício que possui uma numeração de identificação, breve descrição do material 

encaminhado à perícia, qual espécie de análise pericial está sendo requisitada, número do 

inquérito de que o material faz parte, nome do suspeito do inquérito e quando este se encontra 

preso destaca-se com um carimbo no documento (solicitando urgência na perícia). Registrar 

esses dados no sistema interno do IC consiste a função da seção de Protocolo, ato que tem por 

sequência o encaminhamento dos materiais ao laboratório responsável pela perícia 

especificada no ofício. Sem o registro na seção de Protocolo, os objetos se perderiam entre 

outros inúmeros objetos presentes nas prateleiras dos laboratórios. Ademais, os laudos 

periciais emitidos ao final dos exames laboratoriais serão encaminhados à seção de Protocolo 

e lá entregues aos policiais incumbidos pelo delegado que solicitou a perícia, de retirarem os 

laudos. Depreende-se que o IC se assemelha a “[...] um sistema de inscrição literária” 

(LATOUR, 1997)
11

, dado que a análise dos materiais encaminhados à perícia implicará na 

                                                           
11

 Sobre a atividade dos laboratórios, destaca Latour (1997, p. 46) “O observador consegue dar sentido às 

atividades mais obscuras – à do técnico que tritura cérebros de ratos, por exemplo -, porque agora ele sabe que a 

finalidade última de toda essa atividade pode ser um esquema ao qual é conferido um grande valor. O que lhe 

parecia ser somente um caos de números adquire finalmente valor de argumento em uma discussão entre 

‘doutores’. O observador, portanto, forma a ideia de que o laboratório é um sistema de inscrição literária.” 
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própria transformação do objeto em uma inscrição – o laudo – a estar presente no inquérito e, 

mais tarde, no processo criminal. 

Decorrida a definição da seção de protocolo como “o coração do IC”, e por conta de 

querer observar algo que fosse realmente mobilizador no órgão, entusiasmei-me em realizar 

minha etnografia naquele lugar em específico. Porém tal entusiasmo foi seguido de um 

“banho de água fria”, quando a diretora se ausentou da sala por uns instantes e, após consultar 

o diretor geral do IC, retornou com a notícia de que não poderia ficar no protocolo devido 

questões de segurança. Tempos depois, uma interlocutora do laboratório de Documentoscopia 

me disse que seria até mesmo perigoso eu ficar no Protocolo, pois caso algum objeto 

encaminhado à perícia sumisse eu poderia ser responsabilizado. Embora tenha ficado em 

aberto a negociação referente ao local que iria observar, aproveito para relatar que um tanto 

curiosamente, no dia seguinte a conversa com a diretora aqui descrita, fui encaminhado ao 

laboratório de Balística Forense - área considerada de segurança no IC - especializada nos 

exames de armas de fogo, armas brancas, armas impróprias e outras. Contudo, tal aspecto será 

tratado no próximo capítulo.  

Finalizo o presente capítulo destacando, mais uma vez, a centralidade da produção de 

registros sob a forma de protocolos como condição para as atividades do IC – daí “coração”. 

Justamente sobre a produção de registros, números, protocolos, documentos – em suma, 

inscrições - iremos nos concentrar nos próximos capítulos. Trata-se de uma escolha por um 

princípio organizador que nos permitirá apreendermos as orientações das atividades nos 

laboratórios, sendo tal escolha uma própria imposição do campo como descreverei a seguir. 
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Capítulo 2 

Laboratórios 

Acompanhar séries de televisão, em especial as norte-americanas, nunca foi um 

hábito meu. Entretanto, ao iniciar minhas observações no Instituto de Criminalística conclui 

que os peritos não só pareciam acompanhar algumas séries, como citavam recorrentemente 

uma série de TV norte-americana em especial. Refiro-me a Crime Scene Investigation (CSI), 

continuamente exibida no Brasil pela Rede Record de televisão. Parte das definições e 

discursos dos peritos sobre suas atividades que me eram apresentadas dialogavam com esta 

série de televisão e que se explica por conta do seriado ilustrar o dia a dia da perícia criminal. 

Um exemplo disso foi a conversa com a diretora dos laboratórios que, ao me informar da 

impossibilidade de pesquisar a seção de Protocolo, afirmou que o mais interessante seria 

acompanhar alguma especialidade da localística, pois era “o mais CSI” que havia no órgão. 

Em seguida, a direitora concluiu afirmando que a localística era o mais emocionante no órgão 

e que eu “veria bastante morto”. Contudo, que imagem sobre a perícia elabora o CSI? 

Segundo a socióloga Catarina Fróis (2006, p. 253)  

num qualquer episódio que vejamos da série policial CSI – (Crime Scene 

Investigation) a trama obedece sempre aos mesmos ditames: ocorre um crime, a 

equipa de investigação policial e forense chega ao local e, em seguida, todo um 

complexo dispositivo é posto em marcha com o objetivo de encontrar pistas que 

permitam descobrir o(s) assassino(s). 

 Os finais dos episódios do CSI também seguem os mesmos ditames: é descoberta ou 

comprovada a identidade do autor do delito representado no início do episódio; ou é 

comprovada a inocência daquele de quem se suspeitava, descobrindo-se o verdadeiro autor do 

crime. Nesse caso, o poder dos peritos consiste no “desvendamento de crimes”, sendo o 

objetivo concluído sempre por meio da utilização de uma série de tecnologias de 

identificação: “recolha de impressões digitais, ADN dos suspeitos, câmaras de vigilância, 

cruzamento de informação disponível em base de dados que mais facilmente permita detectar 

e identificar quem praticou o crime.” (FRÓIS, 2006, p. 253). Os procedimentos legais 

posteriores à identificação do autor do delito nem figuram nos episódios do seriado, tais atos 

representam nos discursos dos peritos do seriado como consequência daquilo que eles 

mesmos determinaram anteriormente. Embora, em alguns episódios e situações estes 

expressem receio quanto à recepção das provas pelo juiz e júri, bem como se a decisão desses 

atores estará de acordo com a perícia. Tal ilustração sobre perícia criminal produzida pelo CSI 

é muitas vezes vista como positiva aos olhos dos peritos. O motivo é que a perícia, conforme 
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esboçada no seriado, consiste em um emblema da objetividade, racionalidade e, por 

consequência, dos modelos ideais de cientificidade. Segundo alguns peritos, esta concepção 

proporcionada pelo seriado colabora para a legitimação da perícia, ainda que corresponda 

mais a um modelo representativo do que propriamente ao existente na prática pericial, de 

modo geral.   

Doutro ponto de vista, a perícia realizada nos laboratórios do IC é apresentada nos 

discursos dos peritos de forma bastante diversa da imagem do seriado acima esboçada. Certa 

vez, após me identificar como aluno do curso de Ciências Sociais que estava realizando 

observações no IC com a finalidade de produzir relatório para uma disciplina, um perito da 

localística do interior do Paraná que realizava uma estadia nos laboratórios da capital passou a 

me sugerir algumas “coisas legais” que, segundo ele, deveriam constar no relatório. Segundo 

ele, era necessário eu discutir “a visão negativa da sociedade sobre a perícia criminal”, dado 

que por ser uma atividade exercida por funcionários públicos, era recorrentemente tomada 

pelo público médio como: lenta, sem grandes utilidades públicas e o perito como o modelo de 

funcionário que não trabalha. Outra vez, uma perita do laboratório de Balística Forense, que 

aparentava possuir um longo tempo de atividade me perguntou sobre minhas intenções de 

pesquisa naquele laboratório. A perita monstrava desconfortável com minha presença, o que 

fundamentava o motivo da pergunta, ao passo que respondi que minha intensão era descrever 

o dia a dia do laboratório, de modo a compreender as principais características da perícia 

criminal. Contudo, a tentativa de uma definição simples sobre o meu trabalho e intenções 

teve, como contrapartida, a resposta de que ali não havia nada de interessante pesquisar, pois 

tal atividade por ser excessivamente burocrática, era chata, repetitiva e monótona.  

Em discussão levantada sobre o tema, Danilo Pinto (2007) destaca que o termo 

“burocracia”, inclusive em locais que a fazem existir – órgãos do Estado, cartórios etc. – 

assume em grande parte das vezes um tom pejorativo, aludindo a sua suposta inutilidade aos 

olhos da população média. Para a perita, o elemento burocrático constituía aquilo de 

desinteressante na atividade pericial, servindo como argumento para me distanciar ou abortar 

meu interesse. Já para o perito a atividade pericial seria, aos olhos do público, próxima a um 

funcionalismo público que traz consigo o peso do estereótipo da repartição pública como local 

em que não se faz nada e nada acontece.  Evidentemente, os elementos apresentados dialogam 

com uma visão dispersa no imaginário social brasileiro, no qual “[...] a burocracia parece 

constituir a negação do serviço público na mente das pessoas. Na verdade, ela é empregada 
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como sinônimo de “complicação desnecessária, rigidez e formalismo estéril, uma fonte de 

problemas e de infelicidade social.” (Reis 1990, p. 169 apud Pinto, 2007, p. 50-51). 

Entretanto, mais do que elemento constitutivo da perícia criminal, ainda que percebido 

negativamente, a burocracia é a forma da relação que o IC – leia-se também o Estado – 

estabelece com os sujeitos que o procuram. Para iniciar minha etnografia, por exemplo, tive 

de ser “objeto” da burocracia do IC, isto é, eu havia passado no dia seguinte à conversa com a 

diretora dos laboratórios pela seção pessoal – com funções semelhantes aos Recursos 

Humanos. Nela, fui cadastrado no sistema do órgão, constando no cadastro desde meu nome, 

números dos meus documentos, passando pela instituição a que estava ligado, chegando ao 

meu tipo sanguíneo. Ao fim do cadastro, foi dado a mim um cartão de identificação, contendo 

o brasão da Polícia Científica e a palavra: estagiário.  

2.1 Do local de crime aos laboratórios 

 A “burocracia” no IC parecia se estender por toda parte, começando na seção de 

protocolo localizada no terréo do órgão e indo aos laboratórios de perícia espalhados pelos 

dois andares do prédio. Refiro-me aqui à burocracia comumente presente em etnografias, isto 

é, como atividade que tem por característica central a produção de rubricas, carimbos, 

números, em suma: inscrições. A produção de inscrições parecia constituir o núcleo das 

atividades do órgão, porém mais tarde percebi que tal produção não é limitada ao interior do 

IC. Com o desenvolvimento da etnografia, percebi que quando encontrados num local os 

vestígios que possam esclarecer a dinâmica e autoria de uma ação imputada crime, os peritos 

da localística coletarão tais materiais colocando-os em pacotes plásticos, que receberão uma 

etiqueta com nome, numeração e rubrica do especialista. Esses vestígios, agora protocolados, 

ficarão sob custódia do delegado responsável pela investigação do caso. Mais tarde, tal objeto 

acompanhado de um ofício poderá ser enviado pela autoridade policial para análise 

complementar nos laboratórios do IC. O modus operandi da perícia criminal descrito, na 

medida em que desloca os vestígios dos locais do crime para dentro dos laboratórios se 

assemelha ao modus operandi próprio das centrais de cálculo (LATOUR, 2000).  O problema 

imposto à prática de tais centrais
12

 se resume a 

                                                           
12

 De acordo com Latour (2000, p. 294), “a palavra rede indica que os recursos estão concentrados em poucos 
locais – nas laçadas e nos nós – interligados – fios e malhas. Essas conexões transformam os recursos esparsos 
numa teia que parece se estender por toda parte.” Para Latour, por exemplo, a tecnociência possui a 
característica de funcionar como uma rede. E as centrais de cálculos, são juntamentes “as laças e nós” que 
acumulam os recursos angariados em diferentes pontos da rede.  
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[...] como atuar a distância sobre eventos, lugares e pessoas pouco conhecidos? 

Resposta: trazendo para casa esses acontecimentos, lugares e pessoa. Como fazer 

isso se estão distantes? Inventando meios que (a) os tornem móveis para que possam 

ser trazidos, (b) os mantenham estáveis para que possam ser trazidos e levados sem 

distorções, decomposição ou deterioração, e (c) sejam combináveis de tal modo que, 

seja qual for a matéria de que são feitos, possam ser acumulados, agregados ou 

embaralhados como um maço de cartas. (Ibid, p. 362) 

O que torna os vestígios móveis, estáveis e combináveis são justamente as inscrições 

que possibilitam os peritos da localística e autoridades policiais enviarem para dentro dos 

laboratórios objetos dos locais de crime. Sem as inscrições não seria possível marcar, 

codificar e até mesmo combinar os vestígios, fazendo com que esses se perdessem em alguma 

prateleira de uma delegacia ou laboratório, assim como perdessem sua conexão com o local 

de onde provinham. Considerando tais elementos, as práticas burocráticas e científicas não 

seriam opostas, conforme aparenta nos discursos recorrentes que tomam a burocracia como 

um formalismo desnecessário e entrave, mas sim intimamente relacionadas ou até mesmo 

indissociáveis, segundo Latour (2000). Outro fator que vai ao encontro deste, consistiria em 

que a prática científica translada “o mundo de fora” dos laboratórios para dentro deles, prática 

que acaba por subtrair “o mundo de fora” pelo “mundo dos papeis”. É nesse sentido que diz 

Latour (2000, p. 412), “as paredes das galerias do cupinzeiro científico são literalmente 

forradas de papel.” Com isso, a verdade produzida pela ciência e também pela perícia 

criminal consiste num produto deste deslocamento “do fora” para “dentro” das centrais de 

cálculo – sendo um exemplo o IC. Ademais, destaca Latour (2000, p. 378) “essa mobilização 

de tudo o que pode ser inscrito e levado de lá para cá é o elemento principal da tecnociência, e 

devemos tê-lo em mente se quisermos entender o que acontece dentro desses centros.”  

Considerado a centralidade da produção de inscrições para a efetivação das práticas 

científicas, burocráticas, técnicas, isto é, da perícia criminal, servimo-nos da noção de 

produção de inscrições como um princípio organizador de nossas observações dos 

laboratórios de Balística Forense e Documentoscopia. Esse princípio será responsável por 

tornar todo o emaranhado de procedimentos e ações realizadas nos laboratórios um pouco 

mais compreensíveis, além é claro de indicar um aspecto fundamental da produção da verdade 

presente nos laudos periciais.  

2.2. A Seção de Balística Forense  

No segundo dia de pesquisa no IC fui apresentado à chefe da seção de Balística 

Forense, uma senhora com cerca de 55 anos, baixa estatura, muito simpática ainda que 
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parecesse me analisar. Perguntado sobre minhas intenções de pesquisa, afirmei que buscava 

compreender a prática cotidiana da perícia criminal realizada nos laboratórios. 

Evidentemente, no segundo dia já havia me colocado um projeto mais humilde de pesquisa, 

deixando a compreensão da diferença entre perícia e polícia para um segundo ou terceiro 

momento. A chefe da Balística então pediu para acompanhá-la até a sua seção. Ao percorrer 

metade do corredor, percebi que as portas das seções sempre permaneciam fechadas, 

ocasionando que mesmo com o final da pesquisa não soube o que acontecia atrás de muitas 

daquelas portas. Entro na seção de Balística, deparo-me com algo muito mais próximo de um 

escritório do que de um “laboratório científico” retratado em filmes que, talvez ingenuamente, 

esperava lá encontrar. Sobre as mesas dos peritos havia certo número de folhas empilhadas, 

aparentemente desorganizadas e aos meus olhos indicavam um possível acúmulo de serviço. 

Pendurados nas paredes estavam quadros já desbotados pelo tempo e luz que demonstravam 

as estruturas das armas de fogo, suas peças, dispositivos e nomenclaturas. Os computadores 

geralmente vistos pelos peritos como antigos, lentos e cheios de vírus, somavam em torno de 

8 para toda a seção. Somava esse mesmo número o de peritos, embora muitos deles só 

conheci por comentários
13

.  

Ao entrar na seção, a chefe pediu atenção dos peritos e disse meu nome, que eu era 

do curso de Ciências Sociais e passaria um período observando o trabalho deles. Em seguida, 

dirijo-me à estagiária que se encontrava próxima com a intenção de cumprimentá-la, que por 

sua vez disse que estava com a mão suja de pólvora e não me cumprimentaria. Aproximo-me 

de um perito que estava digitando um laudo no computador também com o objetivo de 

cumprimentá-lo.  Depois de olhar rapidamente e penetrantemente para a mão dele e a minha – 

esboçando desconforto -, estendeu a mão e me cumprimentou. Tal episódio, chocante para 

quem era mais inexperiente que hoje com pesquisa de campo resultou no meu abandono do 

toque de mão naquela seção. No dia seguinte, ao acompanhar um exame de confronto 

balístico, agoniado com a situação coloco minha caneta de anotação na boca e mordo-a. O 

perito que realizava o exame pausa rapidamente seu serviço e diz: “se você colocar a caneta 

na boca peço que não deixe sobre a mesa, pois grande parte dos objetos que analisamos 

contém sangue dos locais de crime e os peritos deixam sobre as mesas.” Tal episódio me fez 

compreender o motivo do aperto de mão ser indesejável e inabitual naquela seção, bem como 

                                                           
13

 Por conta dos peritos trabalharem cerca de 6 horas/dia, muitos deles comparecem ao IC só na parte da manhã 

ou tarde. Deste modo, por fazer minhas observações no IC a tarde, muitos dos peritos da Balística e da 

Documentoscopia eu não conheci. 
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apreender que os peritos tomavam a seção como um espaço impuro – diferente de outras 

seções.  

Depois de cumprimentar o perito, a chefe da seção passou a percorrer as saletas e me 

mostrar como funcionavam as coisas no local. Deparei-me com prateleiras espalhadas por 

todos os cantos e que estavam abarrotadas de envelopes de papeis contendo uma numeração 

com seis dígitos separados por um ponto (i.e.: 111.111). Os envelopes continham as armas de 

fogo e projéteis periciados ou a serem periciados. Em seguida, fui dirigido a uma sala que 

armazenava em pequenos envelopes de papeis, também numerados, os projéteis extraídos de 

corpos vítimas que haviam sido feridas por arma de fogo. Esses projéteis são encaminhados à 

seção de Balística pelos médicos-legistas do IML, responsáveis por realizarem os exames 

necrópsicos (exame responsável por informar qual a causa da morte) ou de lesão corporal da 

vítima.  

Adiante fui apresentado a um livro de registro no qual a estagiária anotava o número 

de protocolo das armas encaminhadas à seção – mesmo número dos envelopes. Ao registrar 

no livro, os materiais encaminhados à perícia eram distribuídos entre os peritos responsáveis 

por procederem a exames requisitados nos ofícios. Caminhamos no sentido de uma prateleira 

presente em outra sala, lá estavam materiais de responsabilidade de um perito que por conta 

da aposentadoria não concluiu os exames. Meu trabalho no dia seguinte, como estagiário 

voluntário, era organizar por numeração aqueles envelopes, pois eles seriam redistribuídos 

entre os peritos para conclusão dos exames. Por último, visitamos uma sala na qual se 

achavam os microscópios-comparadores utilizados pelos peritos para realização dos exames 

de confronto balístico. A pequena sala era o espaço da seção de Balística que estava mais 

próximo da imagem de um laboratório científico, desses representados em filmes ou 

fotografias. 

Conhecida a seção de Balística Forense, uma primeira imagem que fazia do lugar 

tinha sido desfeita. Imaginava que na seção eram periciadas somente armas de fogo, porém o 

rápido tour pelo local me fez identificar além das armas de fogo convencionais (pistolas, 

revolveres calibre 38) outras inúmeras armas à primeira vista esquisitas: espadas, facões, 

pedaços de paus, enxadas, espingardas antigas que eu duvidava do funcionamento e etc. Esses 

objetos somados às armas de grosso calibre e armadilhas de caça eram, via de regra, os 

objetos periciados naquela seção, objetos estes que estavam ligados a uma prática criminosa 

como homicídio, latrocínio e/ou porte ilegal. Com a etnografia, percebi que os peritos 
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guardam nos computadores que utilizam no órgão algumas pastas-arquivos contendo imagens 

de objetos curiosos que já passaram pela seção e que analisaram. Um exemplo ocorreu já no 

primeiro dia de campo na seção, quando disse a um perito que havia bastante diversidade de 

materiais e esse para instigar ainda mais minha curiosidade mostrou uma ponta de para-raios 

que alguém tinha transformado numa espécie de faca – segundo o perito, utilizada em 

assaltos. Ele também me mostrou armas de fogo de fabricação caseira, além dos simulacros 

que são réplicas de armas de fogo que não realizam disparos – embora o perito ressaltasse que 

também eram utilizados em crimes. Outro perito, dias depois, afirmou que passam por ali 

raridades também, como era o caso de uma pistola nazista encaminhada para exame, que 

estava boas condições de funcionamento.  

Apresentada a seção de Balística Forense, uma funcionária do protocolo chega à 

seção e inicia uma conversa com a chefe da Balística. Vendo-me com tempo livre, após a 

enxurrada de informações e curiosidades vistas, decido esboçar um mapa da seção. Não 

queria perder nenhum detalhe, uma vez que além de observador também me pensava como 

estagiário, ou seja, alguém com obrigações para com aquela seção. Desta forma, retiro do 

bolso da calça um bloquinho e começo a desenhar um mapa da seção. É claro que minha ação 

estava pautada pelas leituras de etnografias, nas quais os mapas surgiam como ferramenta 

para apreensão das relações a serem observadas.  Ao se dar conta de minha ação, a chefe 

interrompe a conversa e se aproxima dizendo: “ah, quer dizer que você está fazendo um 

mapa?”. Constrangido por ser um péssimo desenhista, respondo que sim e tampo 

parcialmente o desenho com a mão após uma breve olhadela de minha interlocutora. A 

mesma se distancia e retoma a conversar e, segundos depois, percebe que retomei o desenho, 

ocasionando sua reaproximação só que dessa vez mais incisiva. Deste modo, sou 

interrompido com a seguinte frase: “Você não me mostrou suas credenciais. Como vou saber 

que você não é um espião?”. Um pouco assustado, retiro o cartão de identificação “estagiário” 

e mostro à minha interlocutora, que por sua vez diz: “coloque isso aí pendurado no pescoço.”  

O evento narrado ilustra, além de minha inexperiência com o trabalho de campo e 

falta de etiqueta para com minha interlocutora, o problema da segurança sempre presente no 

meu período de pesquisa de campo na seção de Balística. Ao longo de uma semana no local, 

constantemente fui tomado como um possível espião, ou alguém tão inexperiente que poderia 

colocar voluntária ou involuntariamente em risco a segurança daquela seção. Poderia também 

vazar informações sigilosas ou deslegitimar o trabalho da perícia que, era vista com certa 
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queixa por parte dos peritos como pouco reconhecida pela “sociedade” e pelo Estado. 

Passados alguns minutos da situação constrangedora em que havia me colocado, busquei 

remediar o acontecido ajudando minha interlocutora a preencher um pedido de munição que 

seria enviado ao Exército e de lá encaminhado à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC). 

Empresa que segundo minha interlocutora detinha o monopólio no mercado de munições no 

Brasil.  

Quando retornei no dia seguinte à seção de Balística me deparei com várias pessoas 

novas na seção, as quais se encontravam empacotando armas em plásticos, que em seguida 

eram inseridas nos envelopes de papel numerados e que eram encaminhados às prateleiras. No 

entanto, conforme descrevi na seção anterior, esse não é o único processo que a arma ou 

qualquer objeto periciado pela seção de Balística será submetido. Dentre os inúmeros 

percurso percorridos pelos objetos – conforme descreveremos adiante - antes de ingressarem 

no IC, os mais recorrentes são: coleta do material no local do crime pelos peritos da 

localística. Esse é o momento que o material é inserido numa embalagem com etiqueta, 

contendo numeração, rubrica e breve descrição do material. Decorrido seu armazenamento, os 

objetos são entregues à custódia do delegado de polícia responsável pela investigação. 

Identificado um suspeito, por meio das investigações policiais, o delegado de polícia irá 

encaminhar à perícia os objetos que estavam sob sua custódia. “Vestígios” é o nome dado a 

esses objetos, sendo todo o seu conjunto denominado de “corpo de delito”. Nesse sentido, 

para os peritos criminais corpo de delito não se resume ao corpo da vítima, embora a 

expressão faz supor, e sim ao conjunto de vestígios ligados à ação imputada crime. 

Encaminhados à perícia, esses materiais serão entregues na seção de protocolo em 

embalagens plásticas junto com seus respectivos ofícios. Em certos casos, também 

recorrentes, os objetos podem ter sido apreendidos com algum sujeito em uma abordagem 

policial – comum no caso de porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Há também o caso das 

armas presentes em locais de suicídio que igualmente serão encaminhadas ao laboratório de 

Balística para análise.  

Por diversos que sejam os caminhos percorridos pelos objetos a serem periciados, ao 

chegarem ao IC eles seguirão um trajeto bastante específico: serão entregues na seção de 

protocolo junto com os ofícios confeccionados pela autoridade policial. Registrados no 

sistema do órgão, constando data de entrada do objeto, modalidade de perícia requisitada, 

número dos ofícios que os acompanham, a delegacia de onde são provenientes etc. recebendo 
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ao fim do registro um numero de protocolo. Quando encaminhados à seção de Balística, os 

materiais serão inscritos no livro registro e junto à sua numeração constará o nome do perito 

designado para periciá-los. Em seguida, os materiais serão envelopados pelo perito e, por fim, 

encaminhados às prateleiras onde aguardarão a perícia. Cabe aqui destacar que os objetos que 

compõem o corpo de delito de um inquérito policial ou processo criminal cujo respectivo 

suspeito ou réu se encontra preso terão urgência. Nesse caso, os materiais serão submetidos à 

perícia antes dos que correspondem aos inquéritos ou processos criminais em que o suspeito 

ou réu se encontra solto. Contudo, cabe aqui destacar que a cada movimento realizado pelo 

objeto, seja dentro ou fora do IC, seguirá a produção de uma inscrição – número, rubrica, 

documento ou até mesmo imagem conforme descreverei a seguir.  

Aquelas pessoas que eu não conhecia e estavam na seção de Balística Forense, eram 

os peritos recém-empossados oriundos de um concurso ao concurso que havia sido realizado 

há quatro anos – o último para perícia criminal no Paraná. Uma perita com anos de carreira, a 

mesma que afirmou ser a perícia criminal uma atividade burocrática (chata, monótona e 

repetitiva), solicitou-me que não realizasse a atividade de que tinha sido incumbido pela chefe 

da seção – esta encontrava-se ausente naquela tarde. O pedido, que mais parecia uma ordem, 

demonstrava que aquela perita também ditava as regras naquele laboratório e a posição da 

chefia era menos um cargo hierárquico e de poder, e mais uma função administrativa – tal 

como preencher pedidos de munições, informar o Diretor Geral do IC sobre as atividades da 

seção, etc. Com tempo livre, resolvi me aproximar dos quatro peritos – um homem e três 

mulheres - que lá estavam em treinamento. Após iniciar conversa com o perito em 

treinamento, perguntei em qual curso ele era formado, e obtive a resposta: “Arquitetura e 

Urbanismo na Universidade Federal do Paraná”. A resposta me gerou curiosidade, pois 

imaginava que os peritos fossem formados em áreas como as Engenharias, Biologia, Química 

etc. Mais tarde, um perito com 5 anos de carreira me informou que a formação universitária 

dos peritos fixos da seção de Balística Forense era bastante diversa. Por exemplo, haviam 

dois peritos formados em Direito, um formado em Medicina Veterinária, a estagiária estava se 

formando em Química e a chefe da seção era formada em Farmácia. A formação dos peritos 

no órgão também era bastante diversa, pois aqueles que estavam em treinamento haviam 

passado uma semana em alguns dos laboratórios do IC – Balística, Documentoscopia, 

Informática etc.  
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Decorrida minha tentativa de aproximação dos peritos novos, sentei-me numa 

cadeira e comecei a folhear uma pasta contendo modelos de laudos periciais para aquela 

seção. Li um que dizia sobre uma armadilha para caça e quando acionada deflagrava um 

cartucho recarregável, sendo que tal objeto fora encaminhado do município de Ortigueira ao 

IC, em Curitiba. Minutos depois, ao perceber minha curiosidade pelo trabalho e ao mesmo 

tempo meu tédio por “estar parado”, um perito natural do Rio Grande do Sul – que 

chamaremos de Giovane - me faz uma pergunta: “Você que é da Antropologia, já passou no 

museu de Antropologia do IML?”. Minha resposta foi negativa e que havia ficado curioso em 

conhecer. Em seguida, ele me faz uma segunda pergunta mais curiosa que a primeira: “E 

você... conhece o Lombroso?”. Respondi que sim, especialmente por se tratar de uma figura 

curiosa e que fazia parte da história da Antropologia. Destaquei que a figura de Lombroso, no 

curso de Ciências Sociais, era tomada por um passado obscuro do qual a Antropologia 

contemporânea afirma ter se desvinculado. Giovane demonstrou não ter compreendido 

minhas afirmações, sendo assim argumentei que nas disciplinas de Antropologia na 

Universidade aprendíamos que houve já nas últimas décadas do século XIX e início do século 

XX uma ruptura da Antropologia Social com os pressupostos encarnados pela Antropologia 

Física ligada à Escola Italiana de Antropologia Criminal de Cesare Lombroso. Esta última 

constituía uma corrente que via na criminalidade um fenômeno biologicamente motivado, 

tendo o sujeito criminoso inscrito no próprio corpo as supostas evidências desta motivação – 

daí as medições de crânios, orelhas, mãos, responsáveis pela identificação dos “naturalmente 

criminosos”. Ou seja, achava-se que os sujeitos eram biologicamente determinados a 

cometerem crimes (Cole, 2001, p. 3).  

As questões levantadas pelo perito demonstravam além de curiosidade em minha 

área de formação e pesquisa, a possibilidade de estabelecer vínculo que podia ser construtivo 

para minhas observações. É claro que aquele vínculo antes de ser somente desejado, era 

naquele momento necessário, pois percebia que minha presença naquela seção gerava 

desconforto e desconfiança. Isso era ainda mais evidente quando conversava com a perita 

Joana, que certa vez pediu para confeccionar o relatório em sua frente sobre o que estava 

observando tanto e, tendo eu recusado devido a compexidade de se escrever um relatório 

etnográfico consistente com dois dias de observação, esta afirmou que pelo que estava 

percebendo eu construiria um conceito ruim da seção. Desta forma, resolvo tomar a libertar e 

perguntar ao perito qual era o principal exame naquela seção e também o mais árduo de ser 

feito. A pergunta visava a estabelecer um diálogo com o perito, bem como identificar os 
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aspectos mobilizadores da seção no seu cotidiano. O perito respondeu que o principal exame 

era o de confronto balístico, pois exigia além de uma boa noite de sono, concentração e um 

tanto de “sorte”. 

A definição do exame de confronto balístico como o principal realizado na seção e 

que exigia do perito condições físicas e até mesmo “sorte” do perito mostrou-se de grande 

interesse para mim. Aquela breve descrição do exame se mostrava diversa de outras 

descrições sobre a atividade pericial que tinha ouvido até então, a saber – a produção de 

protocolos e registros como centrais, bem como aquelas que utilizavam o modelo “perito 

CSI” para descrever quanto próximo ou distante a perícia estava desse modelo.  Deste modo, 

acompanhar o exame de confronto balístico se mostrava como uma chave de compreensão do 

universo da perícia e como elementos contingentes poderiam constituir tal atividade. É 

verdade que mais tarde, outros discursos se somaram a este do perito, discursos esses que 

apontavam a perícia não como uma atividade a ser realizada automaticamente e sim que 

exigia uma série de fatores próprios da condição e disposição de observação dos peritos.  

a) O confronto balístico:  

Na Introdução desta monografia apresentamos o massacre do Carandiru e como a 

não realização do exame de confronto balístico, pelos peritos criminais, foi utilizada como um 

dos principais argumentos do advogado de defesa a favor dos policiais acusados pelo 

homicídio de oito presidiários. A importância do exame de confronto balístico, segundo os 

peritos e atores do universo jurídico, reside na possibilidade deste exame determinar se um 

projétil encontrado no local do crime e/ou no corpo da vítima percorreu ou não o cano da 

arma apreendida com o suspeito de praticar o delito, ou que esteja conectada a ele de alguma 

forma. Deste modo, o exame de confronto balístico pode constituir um importante elemento 

que indique a identidade do autor de uma ação criminosa.  Tal proposição será demonstrada 

mais pormenorizadamente no capítulo três quando examinarmos a utilização dos laudos 

periciais na construção da verdade jurídica.   

              O exame de confronto balístico consiste na análise comparativa dos projéteis 

questionados e os padrões
14

, utilizando-se um microscópio-comparador (ver figura 4). 

                                                           
14

 Os termos questionados e padrões são parte de um conjunto de termos empregados pelos peritos, os quais 

possuem uma grande variedade e que podem ser empregados de maneiras diferentes dependendo do contexto. 

Por exemplo, em laudos periciais o termo questionado pode se encontrar substituído pelos termos em questão ou 

motivo pericial. O termo seção também figura como parte do repertório dos peritos, assim como os termos 
específicos para se referirem a partes específicas que compõem a munição.  
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Denomina-se de questionado todo projétil ligado à ação criminosa e que pode ter sido 

encontrado no local do crime, no corpo da vítima ou situação semelhante. Os questionados 

são comumente enviados ao laboratório de Balística pelos médicos-legistas do IML que, via 

de regra, retiraram os projéteis ao realizarem o exame necrópsico. Daí o motivo da seção de 

Balística ter uma sala reservada aos projéteis enviados pelos médicos-legistas do IML à 

seção. Contudo, é possível que os projéteis questionados sejam enviados à seção de Balística 

pelos peritos da localística que coletaram o material no local do crime, ou pelos delegados de 

polícia que estariam com a custódia do material. Já os padrões são aqueles projéteis 

produzidos pelos peritos no interior do IC, os quais utilizam a arma suspeita de ligação com a 

prática criminosa investigada. Porém, surge uma pergunta: o que torna o confronto balístico 

possível? Segundo os peritos, ao percorrer o cano da arma o projétil é “arranhado” pelo cano. 

Esses “arranhões” são tidos pelos peritos como a “impressão digital da arma”, isto é, uma 

marca (única) de cada cano. Deste modo, o confronto balístico buscará identificar os 

arranhões presentes nos projéteis questionados – produzidos pela arma utilizada no crime, 

comparando-os com os arranhões presentes nos projéteis produzidos pela arma encaminhada à 

perícia, a qual se suspeita ter sido utilizada na ação criminosa.   

 

 

Os “arranhões” podem ser classificados em duas classes principais: os mais 

acentuados em profundidade e largura que são denominados de estrias ou sulcos; os pequenos 

e múltiplos arranhões, alguns perceptíveis somente por meio de microscópio, denominados de 

FIGURA 5 – MICROSCÓPIO-COMPARADOR 

FONTE: http://www.bio-optic.com/novedades/balistico.jpg 

A e B: Porta-objetos 

onde são inseridos os 

projéteis para 

comparação. As lentes 

oculares oferecem aos 

peritos a imagem 

simultânea de ambos 

os projéteis. 
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raiamentos e que se situam entre os sulcos. Numa arma de calibre 38, por exemplo, os sulcos 

totalizam seis. Evidentemente, esse número de sulcos pode variar de acordo com o calibre e 

modelo da arma – por exemplo, pistolas calibre 40 tenderão a apresentar um número de sulcos 

diferentes. Contudo, referimo-nos às armas de calibre 38 por serem os materiais mais 

recorrentemente analisados na seção de Balística Forense.   

FIGURA 6 – CARTUCHO CALIBRE 38 

                   

 Na imagem a seguir, visualizamos que ao percorrer o cano da arma, o projétil efetua 

movimentos aspirais responsáveis por dar potência ao disparo – segundo os peritos. Nesse 

percurso, pequenas elevações no cano – as raias – provocam sulcos no projétil. Os espaços 

entre as raias provocam pequenos “arranhões” no projétil, sendo denominadas de raiamento.  

 

Com base nesses elementos, surge uma questão: quais são os procedimentos 

efetuados no exame de confronto balístico? Bem, o perito inicialmente realiza o chamado 

teste de eficiência da arma que é a efetuação de um disparo contendo somente a espoleta 

(conteúdo explosivo da munição sem o projétil) em uma caixa de isopor que reduzirá o 

barulho do disparo. Após isso, os peritos irão fotografar os projéteis questionados e a arma 

apreendida que se encontram sobre uma superfície plana, quadrada, com réguas nas quatro 

margens. Neste momento, os projéteis questionados são catalogados numa folha e é atribuída 

a eles uma numeração crescente da esquerda para a direita (projétil 1, 2, 3 etc.). A seguir, o 

perito se dirige a uma sala escura na qual se acham os microscópios-comparadores e uma 

balança digital. Os questionados são pesados um a um, tendo sua massa variando alguns 

décimos de gramas recorrentemente. O peso do projétil questionado é anotado numa folha, de 

CARTUCHO: Calibre 38, SPL. Tipo: CHOG Curto. Fabricação: 

Nacional, empresa CBC. Peso do projétil (parte escura de chumbo): 

8,21 gramas. Com diâmetro de 10,2 mm (embora possa apresentar 

variações milimétricas). Estojo: parte metálica que armazena a espoleta 

e encobre parcialmente o projétil.  

FONTE: http://www.cbc.com.br/municoes-para-revolveres-subcat-2.html 

FIGURA 7 – PERCURSO DO PROJÉTIL 

FONTE: http://www.apaginadomonteiro.net/Cano.gif 
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modo a corresponder com o número que foi dado a ele no registro fotográfico. Em seguida, o 

perito com um medidor digital – paquímetro digital – mede o diâmetro do projétil, sendo que 

tal medida também costuma variar alguns décimos de milímetros. Com estes dois 

procedimentos temos o chamado calibre real do projétil, ou seja, o peso e o diâmetro exato 

dele. Deste modo, ressalto que o chamado calibre 38 é denominado de calibre nominal, dado 

que dentro da medida deste calibre há variações – ela é sempre aproximativa. Em alguns 

casos, o projétil questionado pode estar tão danificado a ponto de somente o peso determinar 

qual o seu calibre real e nominal, isto é: se ele estiver na casa de 8 gramas é de uma arma 

calibre 38.  

A pesagem e mensuração dos projéteis questionados servem como critérios para que 

os peritos avancem às próximas etapas do confronto balístico. Por exemplo, se um perito 

constatar no momento da pesagem que o projétil possui em torno de 6,35 gramas, concluirá 

que se trata de um projétil calibre 32 e este não pode ter sido deflagrado por uma arma calibre 

38. Nesse sentido, se alguma autoridade tiver requisitado o exame de um projétil calibre 32, 

este não poderá ter sido deflagrado por uma arma calibre 38, devido à incompatibilidade.  

Logo após o perito confirmar que o calibre real se adequa à faixa de diâmetro e peso 

do calibre nominal da arma em exame, ele passará ao segundo momento da perícia. Esta etapa 

será marcada pela seleção de cartuchos (munição) de preferência da mesma marca do projétil 

em questionado, ou que coincida com o modelo, i.e.: projétil da CBC = cartucho da CBC; 

projétil encapado com cobre = cartucho encapado com cobre
15

. Desta forma, realiza-se o 

disparo com a arma supostamente ligada ao crime utilizando-se os cartuchos selecionados. O 

disparo ocorre num tanque d’ água, onde o perito irá posteriormente apanhar a parte de 

chumbo (projétil). A este projétil produzido dentro do laboratório se denomina de projétil 

padrão.  

O terceiro momento da perícia, o mais demorado e desgastante segundo os peritos, é 

o confronto dos projéteis. Na seção de Balística, para cada projétil questionado o perito 

criminal produz dois ou três projéteis padrões. Este número de padrões produzidos dependerá 

de alguns fatores. Dentre eles, está o fato de parte das armas enviadas para confronto balístico 

já trazerem consigo os cartuchos que nelas estavam carregados, os quais serão todos 

deflagrados pelos peritos. Nesse caso, fazem-se os projéteis padrões utilizando-se a própria 

carga de cartuchos na arma ligada a um suposto crime.  Outro fato será a própria escolha do 

                                                           
15

 Os projéteis encapados de cobre são aqueles de fabricação argentina, segundo peritos da Balística. Por conta 
do cobre ser um material altamente modável tem-se o confronto balístico desses modelos de projéteis como 
mais difíceis. De acordo com o perito Giovane, os “argentinos” gostavam de dificuldar o trabalho dele.      
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perito e também o grau de dificuldade que o projétil questionado impõe a eles – projéteis 

questionados que apresentam um alto grau de deformação devido ao impacto são 

considerados de difícil comparação. O confronto balístico, consideradas as etapas 

anteriormente descritas, terá o “início” propriamente dito quando um projétil questionado e 

um padrão são colocados por vez no microscópio-comparador, sendo que a lente esquerda do 

microscópio oferecerá a imagem de um projétil e a da direita, de outro. Nesse sentido, o perito 

terá simultaneamente diante dos olhos dois projéteis diferentes a serem 

confrontados/comparados. Em seguida, buscar-se-á verificar se os sulcos – as marcas de 

maior espessura - feitos pelas raias do cano da arma no projétil questionado e no padrão 

coincidem. Se ambos os projéteis apresentarem sulcos semelhantes que os cortam do centro à 

base, o perito passará então a comparar os pequenos raiamentos (ranhuras) quase 

imperceptíveis a olho nu e que se acham entre os dois sulcos. Desta forma, os sulcos oferecem 

um ponto de referência que o perito buscará utilizar em busca de raiamentos semelhantes 

entre os dois projéteis analisados. No confronto balístico, a análise pericial buscará a 

semelhança dos raiamentos em três zonas – das seis no total - situadas entre os dois sulcos. 

Fotografar, pesar, medir, anotar em um bloco de notas, produzir projéteis, todas essas 

ações que acabam por produzir inscrições a cada passo estão voltadas para uma única 

finalidade: produzir o laudo pericial. Assim agem os peritos criminais no laboratório de 

Balística Forense do IC, os quais se comportam como “[...] uma estranha tribo que passa a 

maior parte de seu tempo codificando, marcando [...] e escrevendo.” (Latour e Woolgar, 1997, 

p. 42). Esses elementos talvez nos conduzam à conclusão parcial da perícia criminal como 

uma atividade burocrática ou que tem na produção de inscrições seu principal aspecto. É claro 

que tal conclusão se baseia no fato de que, até o momento, os peritos fizeram coisas não muito 

diferentes que transladar coisas do mundo concreto – das armas, projéteis, facões, corpos - 

para um mundo de papeis – números, medidas, fotografias, em suma, inscrições. 

Inconformados com essa visão, poderíamos julgar de maneira diversa e afirmar que é o 

singular momento da utilização de um aparelho de alta tecnicidade - o microscópio-

comparador - no qual reside o elemento central da perícia criminal e aquilo que há de 

verdadeiramente tecnocientífico nesta atividade. Esta ideia certamente culminaria na seguinte: 

é por meio do microscópio-comparador - um instrumento supostamente, objetivo e neutro – 

que o perito alcançará uma verdade sobre o mundo: se a arma analisada, a mesma que 

produziu os projéteis padrões confrontados, foi aquela que também deflagrou ou não o 

projétil questionado (que matou ou feriu a vítima). Contudo, essas conclusões ganharão um 
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“balde de água fria” caso levemos a sério o que os peritos dizem sobre sua própria atividade. 

Explico-me.  

  Por gentileza, o perito Giovane me permitiu acompanhar todos os procedimentos 

que compõem o exame de confronto balístico – que descrevemos anteriormente. Ao 

chegarmos à sala onde se achavam os dois microscópios-comparadores, Giovane se senta 

numa cadeira e explica que o microscópio-comparador que iria utilizar estava conectado ao 

computador situado ao lado do aparelho através de um cabo. Deste modo, pude acompanhar o 

exame pelo monitor do computador, dado que a câmera instalada no microscópio me 

apresentava imagens próximas à da visão que o perito tinha por meio das lentes oculares do 

microscópio. Giovane insere de um lado um projétil questionado e de outro lado do 

microscópio o projétil padrão. Ao se aprontar para iniciar o confronto de ambos os projéteis, 

o perito se volta para mim e diz: “esse é o microscópio-comparador, quer dizer microscópio, 

pois quem compara é perito.” Essa singela frase traz consigo a concepção do objeto técnico 

como algo muito diferente de um autômato, que se faz substituto do trabalho humano.  

É verdade que a perspectiva que vê os objetos técnicos “[...] como puros conjuntos 

de matéria, desprovidos de verdadeiro significado e apresentando apenas utilidade [...]”, foi 

fortemente criticada por Gilbert Simondon. “Os idólatras da máquina apresentam geralmente 

o grau de perfeição de uma máquina como proporcional ao grau de automatismo.” 

(Simondon, 2008 [1958] s/p). E prossegue Simondon, propondo uma nova apreensão do 

objeto técnico como algo muito além de um simples autômato que se mostra como um robô, 

ou duplo do homem: “na verdade o automatismo é um grau bastante baixo de perfeição 

técnica. Para tornar uma máquina automática, é preciso sacrificar várias possibilidades de 

funcionamento, vários usos possíveis.” Deste modo, a proposta de Simondon é apreender as 

máquinas não como autômatos fechados, mas sim como objetos abertos que supõem os 

humanos como seus organizadores, sendo esses os objetos dotados de alta tecnicidade – 

diferentemente da concepção que toma o objeto técnico como autômato e substituto do 

humano. Contudo, se os objetos altamente técnicos – como o caso do microscópio-

comparador – supõem os humanos como organizadores, tal relação não se apresenta como 

mero uso do primeiro pelo segundo. Isto é, os objetos não são meros escravos dos humanos, 

pois eles também implicam uma ação aos humanos. Nesse caso, os objetos técnicos e os 

humanos se encontram em uma complexa relação de mútua agência, esboçada por Simondon 

como semelhante à relação do maestro (os humanos organizadores) e os músicos (os objetos 

técnicos).  
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Longe de ser o vigia de um grupo de escravos, o homem é o organizador permanente 

de uma sociedade dos objetos técnicos que precisam dele como os músicos precisam 

do maestro. O maestro da orquestra só pode reger os músicos porque ele interpreta, 

como eles e tão intensamente quanto todos eles, a peça executada. Ele acalma ou 

apressa os músicos, mas é também acalmado e apressado por eles; de fato, através 

dele, a orquestra acalma e apressa cada músico. Ele é para cada um deles a forma 

movente e atual do grupo em sua existência presente; ele é o intérprete mútuo de 

todos com relação a todos. Assim, o homem tem por função ser o coordenador e o 

inventor permanente das máquinas que estão à sua volta. Ele está entre as máquinas 

que operam com ele. (SIMONDON, 2008 [1958], s/p) 

 

Esta reflexão não dialoga simplesmente com a singela e emblemática frase de 

Giovane, mas está de acordo com uma visão recorrente entre os peritos criminais do IC. Um 

exemplo disso foi ao longo do meu período de pesquisa na Documentoscopia. Após me referir 

ao seriado norte-americano Crime Scene Investigation minha principal interlocutora na seção 

afirmou que “as pessoas acham que perícia é fácil, que é só colocar uma impressão digital 

num aparelho e ele fará a análise e encontrará o suspeito por você.” Outra asserção, muito 

próxima disso, foi ao longo de uma entrevista com um perito da localística – mais 

especificamente de Crimes contra a pessoa. Após ler minha etnografia
16

, o perito afirmou que 

havia gostado da relevância do papel dos próprios peritos na efetivação dos exames. E disse 

que “noventa por cento ou mais da perícia depende da observação, do tato do perito. Não são 

as aparelhagens que fazem nosso trabalho.” É nesse sentido que verificamos o papel 

desempenhada pelas máquinas e objetos técnicos na atividade pericial, os quais não são 

substitutos da atividade humana. Apropriando-nos da alusão de Simondon, os peritos são os 

maestros e os músicos são os objetos técnicos – paquímetros, microscópio-comparadores, luz 

wood, etc. Ressalto que a apreensão anteriormente explicitada segue uma via contrária aos 

modelos ideiais de ciência e objetividade retratada no seriado de grande sucesso: o CSI. Nesse 

seriado, grande parte das proposições periciais são extraídas de maneira automática de 

aparelhos técnicos que conjugam boa parte do trabalho pericial. Dito isso, vejamos como a 

relação entre maestro e músicos se dá no exame de confronto balístico.  

Depois de Giovane inserir um projétil padrão e um questionado no microscópio, este 

passa a girar um projétil e depois outro buscando estabelecer as zonas de congruência entre os 

projéteis. Acompanhar o exame pelo monitor me fez perceber que havia uma multiplicidade 

de raiamentos naqueles mesmos projéteis que eu havia observado a olho nu e não identificado 

tais raiamentos. Depois de 30 minutos, Giovane identifica o primeiro projétil questionado, o 

qual apresentava congruências com o projétil padrão indicando que ambos percorreram o 

                                                           
16

 Trata-se de um relato de pesquisa denominado “Sobre a fabricação da materialidade do crime: Uma etnografia 

da perícia criminal no Instituto de Criminalística do Paraná”, publicado na Revista de Antropologia da UFSCar, 

vol.5, núm. 2, jul.-dez. 2014.    
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mesmo cano da arma que o marcaram. Porém, faltavam ainda mais dois projéteis 

questionados a serem analisados. Passam-se cerca de 30 minutos e Giovane ainda se encontra 

em busca da congruência entre o segundo projétil questionado e o padrão. Como Giovane 

havia produzido seis projéteis padrões para aquele confronto, ele passa a trocá-los em busca 

de algum padrão que corresponda ao questionado. Algumas vezes, ao movimentar o projétil, 

eu dizia a Giovane que talvez tivesse visto uma congruência entre ambos os projéteis. Nas 

primeiras vezes em que intervim desta maneira, o perito retornou à posição anterior de ambos 

os projéteis e disse o motivo pelo qual não havia congruência ali – se tratava de pequenos 

raiamentos que diferiam entre si e por isso não era possível afirmar que percorreram o mesmo 

cano da arma. Decorrido longo tempo sem resultados de congruência entre os projéteis, cruzo 

a seção de Balística e pego um copo d’ água para beber. Nesse trajeto, ouço o discurso de um 

perito com anos de carreira da seção de Balística que afirma ter ficado feliz com a nomeação 

dos novos peritos – que o ouviam. Para o perito, os novos peritos representavam a renovação 

da perícia criminal e ele ficava ainda mais contente por perceber que este novo pessoal era 

bastante qualificado – ou seja, ao longo do treinamento haviam passado pela seção peritos 

com metrado, ou com cursos de especialização. Nesse sentido, apesar do “descaso” que 

muitas vezes o “Estado” relegava à perícia, afirma o perito que aqueles novos integrantes do 

corpo pericial representavam a continuidade e até mesmo o aperfeiçoamento da atividade de 

perícia criminal. 

De volta à sala dos microscópios-comparadores vejo Giovane um tanto desgastado 

por buscar, sem sucesso, as congruências do segundo projétil questionado com os padrões. 

Passados cerca de dez minutos, Giovane sugere irmos tomar um copo de Coca-Cola num 

pequeno espaço dentro da seção de Balística que figura como um refeitório. Sentamo-nos e 

entre um gole e outro de Coca, pergunto ao perito sobre as diferenças entre Porto Alegre/RS – 

terra natal de Giovane - e Curitiba/PR. O perito responde que gostava de morar aqui e não via 

grandes diferenças entre ambas as cidades. E segue o papo sobre assuntos corriqueiros. 

Depois de 10 minutos, retornamos à sala dos microscópios e após alguns giros do projétil 

questionado e o padrão, o perito comemora como se tivesse visto um gol do seu time no final 

do campeonato o fato de ter achado as congruências entre os projéteis e diz “o que uma Coca 

não faz?!”. Levanto-me e observo pelas lentes oculares do microscópio os projéteis, ação essa 

que me causa um enorme estranhamento, pois no microscópio os raiamentos se apresentavam 

de maneira muito mais sutil do que no monitor do computador. Além de que no microscópio 

os projéteis assumiam uma tonalidade amarelada semelhante a ouro, enquanto no monitor a 
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imagem oferecida do microscópio era cinzenta. Concluo que para a realização do confronto 

balístico era necessário muito mais que uma boa noite de sono, estar descansado, paciência e 

“sorte” como havia dito Giovane dias antes. Utilizar o microscópio me indicou que era 

necessário um condicionamento do perito, semelhante ao maestro que apressa ou acalma os 

músicos na execução de uma orquestra, Giovane era condicionado pelo microscópio na 

mesma medida que era condicionado por este.  

O confronto do terceiro projétil questionado foi realizado na sala dos microscópios 

com a presença dos três peritos que se encontravam no último dia de treinamento na seção. 

Logo depois de girar o projétil questionado e o padrão buscando as congruências, Giovane 

identifica duas zonas situadas entre os dois sulcos dos projéteis, de modo que só faltava mais 

uma zona para constatar-se que o terceiro projétil também havia percorrido o mesmo cano da 

arma no qual percorreram o primeiro e segundo projétil questionado. Decorridos cerca de 20 

minutos, entre sugestões dos peritos novos e observação, Giovane afirma ter encontrado a 

terceira zona de congruência até então faltante no terceiro projétil questionado. Um perito 

com tempo de carreira na seção de Balística – o chamaremos de Roberto -, o qual 

encaminhou os novatos àquela sala pede licença e observa as congruências entre o projétil 

questionado e padrão. Afirma que realmente havia congruência. Outro perito, o novato 

formado em Arquitetura e Urbanismo que se encontrava sentado ao meu lado pede desculpa, 

diz que quer falar algo, hesita e, por fim, diz que não identificou congruência entre ambos os 

projéteis. Roberto responde que os raiamentos entre os projéteis questionados e padrões 

nunca se assemelhavam inteiramente, trata-se sempre de uma aproximação e que 

naquele caso a proximidade entre os raiamentos indicava que ambos provinham do mesmo 

cano de arma. Em seguida, Roberto afirma que colocar o registro fotográfico daquela zona de 

congruência ali presente num laudo poderia ocasionar problemas, controvérsias, aconselhando 

os peritos então a selecionarem a imagem que retratasse as congruências que se 

aproximassem o máximo possível entre si. Tal conselho foi seguido da afirmação: “por isso 

que disse a vocês que é necessário colocar sempre uma observação no laudo, afirmando que a 

imagem anexada não representa a totalidade dos exames realizados.” Por outro lado, duas 

peritas novatas diziam que as congruências eram na verdade perfeitas e não tinham como 

discordar daquilo. 

O próximo passo do confronto balístico consiste na produção do laudo pericial. 

Nessa etapa, é regra o perito utilizar um modelo de laudo já salvo em seus arquivos no 

computador, sendo a confecção do laudo marcada pela substituição e acréscimos das novas 
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informações no antigo documento. Se o processo do exame como teste de eficiência, 

fotografia, pesagem, mensura, produção dos projéteis padrões e confronto no microscópio-

comparador somou ao todo cerca de duas a três horas, a confecção do laudo soma cerca de 

vinte minutos. Contudo, esses vinte minutos são valiosos, pois as informações inscritas no 

laudo serão aquelas passíveis de serem utilizadas no processo criminal e, consequentemente, 

na construção da verdade jurídica – que determinará a inocência ou a culpa do réu. O perito 

ao afirmar que os projéteis padrões e questionados apresentam congruências concluirá, por 

conseguinte, que a arma encontrada junto ao suspeito ou ligada a este foi a mesma por onde 

percorreu o projétil que matou ou feriu a vítima. Deste modo, figura no laudo pericial uma 

proposição produzida por uma série de procedimentos. Evidentemente, o microscópio-

comparador produziu junto ao computador a ele conectado imagens do confronto balístico, as 

quais serão - no momento de produção do laudo - estrategicamente selecionadas de modo que 

melhor convençam aos leitores do documento, isto é, delegados, juízes, júri, promotores e 

advogados.  

  

 

Fonte: www.gopixpic.com/...-/http:%7C%7Ci*d.. 

 

Devo fazer aqui uma ressalva, pois não tomamos como um artifício meramente 

tendencioso ou uma particularidade dos peritos do IC a seleção das imagens que reforcem as 

proposições escritas no laudo. Ora, esta prática é na verdade uma constante na atividade da 

tecnociência como demonstra Latour (2000), para quem a ciência possui duas faces, uma 

representando a ciência pronta e a outra a ciência em ação. A ciência pronta seria o domínio 

dos fatos/verdades consolidados, enquanto a ciência em ação é o domínio da prática dos 

cientistas e técnicos, os quais se voltam ao longo de uma controvérsia e cotidianamente à 

FIGURA 8 – CONGRUÊNCIA ENTRE DOIS PROJÉTEIS 
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construção dos fatos/verdades. Se a ciência pronta diz: “Acate os fatos sem discutir”, a face da 

ciência em ação afirma: “Descarte os fatos inúteis.” (LATOUR, 2000, p. 21). Seguindo a 

proposição de Latour, afirmo que buscamos ao longo da etnografia da seção de Balística e do 

confronto balístico demonstrar como a construção da verdade presente nos laudos periciais – 

se a arma periciada foi aquela que matou/feriu a vítima - consiste no descarte de elementos 

pouco convincentes (as imagens dos projéteis com baixa congruência, por exemplo).  Com 

isso, os peritos estrategicamente associam aos documentos àqueles elementos mais passíveis 

de convencerem as autoridades policiais ou judiciais, tais como imagens e asserções que 

afirmam a congruência dos projéteis – que deverá ser demonstrada de maneira que se torne 

indiscutível.  

Nesse mesmo sentido, afirmo que os documentos possuem um silêncio que oculta os 

locais onde foram produzidos, pois não figurará no laudo a discordância entre dois peritos ou 

mais sobre a congruência dos projéteis padrões e questionados – conforme relatamos 

anteriormente. 

 

2.3 A seção de Documentoscopia 

Decorrida aproximadamente uma semana de observações na seção de Balística 

Forense, fui transferido à seção de Documentoscopia. A razão, segundo a diretora dos 

laboratórios, era de que eu poderia vazar alguma informação mesmo que não 

intencionalmente que afetasse a segurança da seção de Balística. A transferência teve 

implicações significativas, embora eu tenha somente sido transferido a uma seção localizada 

na outra ponta do mesmo corredor em que se situava a Balística Forense. Logo após se 

apresentar, Fátima – minha principal interlocutora na Documentoscopia e chefe desta seção – 

afirma que leu meu projeto de pesquisa. Disse-me que “o pessoal da seção pessoal” estava 

receoso com minha condição de estagiário voluntário, pois achavam que eu poderia estar 

querendo “dar um golpe” e pensando em ir num futuro próximo à justiça alegando que 

trabalhei no IC sem receber. Sendo assim, ao ler meu projeto de pesquisa Fátima disse ter 

compreendido que se tratava não de um estágio, como “o pessoal da seção pessoal” 

imaginava, e sim de uma pesquisa acadêmica e científica sobre a perícia criminal. Depois de 

um tempo de conversa, Fátima afirma que era assessora jurídica do Diretor Geral do IC e que 

esclareceu minha situação de pesquisador ao Diretor, afirmando que havia dito em uma 

reunião que “os peritos eram meus ratos brancos que eu estava observando.” Achei curiosa 

esta concepção de minha pesquisa sobre aquele órgão, concepção bastante diferente da de 
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alguns peritos da Balística Forense onde fui tomado como um perigo iminente e possível 

espião
17

. 

Aos olhos da chefe da Documentoscopia, além de observar os peritos como se 

fossem meus ratos brancos – isto é, como eles se comportavam e relacionavam -, eu estava ali 

também para apreender o que havia de “científico” na Polícia Científica. É claro que isso 

fazia sentido no primeiro dia, porém decorrida uma semana de reviravoltas e um turbilhão de 

coisas acontecendo sem que eu pudesse torná-las apreensíveis tal objetivo já havia sido 

abandonado. Deste modo, descrever como os peritos realizavam os exames e quais eram as 

finalidades de todas aquelas atividades já parecia um objetivo ousado e era essa ousadia que 

me propus realizar. Contudo, acompanhar os exames periciais foi tarefa impossível de ser 

realizada na seção de Documentoscopia. Segundo Fátima, minha presença produzia um 

contexto que não propiciava sua concentração que era necessária para fazer a perícia, bem 

como ela preferia responder às minhas dúvidas ao invés de me deixar num canto qualquer. 

Este aspecto marca expressiva diferença com a etnografia de Bruno Latour do Instituto Salk 

na Califórnia/EUA. 

Ao final de alguns meses, este etnólogo francês, mal balbuciando o inglês e 

ignorante em matéria de ciência, tornara-se invisível. Quando havia alguma visita no 

laboratório, indicavam meu escritório: “Aqui está nosso cromatógrafo de alta 

pressão, aqui, nosso filósofo residente, lá, nosso espectrômetro de massa.” 

(LATOUR, 1997, p. 16)  

 

Esta mesma sensação de invisibilidade experimentada por Latour não me foi 

proporcionada na seção de Documentoscopia e muito menos na Balística. Evidentemente, a 

seção de Documentoscopia também não propiciava me tornar invisível, pois se tratava de uma 

seção dividida em duas salas, sendo que os peritos se concentravam em uma apenas – aquela 

que possuía ar condicionado. Diferentemente da Balística em que, embora visível, eu podia 

circular e às vezes sumir momentaneamente entre as incontáveis prateleiras abarrotadas de 

revólveres periciados ou aguardando a perícia, na Documentoscopia a sala era mediana, 

porém quase nenhum papel sobrava sobre a mesa e nenhuma prateleira se fazia presente no 

meio da sala, dando um aspecto “minimalista” ao laboratório. 

Assim que cheguei à seção de Documentoscopia, deparei-me com uma problemática 

que não se fez presente quando estava na Balística. Refiro-me à minha percepção do que era 

uma ação imputada crime e como tal prática se mostrava. Por se tratar de uma especialidade 

                                                           
17

 Na seção de Balística, por diversas vezes fui questionado sobre o conteúdo do meu relatório e se estava ali 

para denunciar por meio do relatório os possíveis ‘erros’ ou debilidades no trabalho deles. Por razões diversas, 

fui tomado pela seção Pessoal como também como uma ameaça.   
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voltada à análise de armas de fogo, brancas e todo objeto com potencial lesivo, na Balística 

percebia o crime como uma ação que por excelência se utilizava da violência – potencial ou 

de fato. Ou seja, não tinha dúvida de que facões, revólveres, espingardas, simulacros
18

 ou 

qualquer objeto semelhante poderiam ter sido usados numa ação criminosa, tal como roubo, 

homicídio, latrocínio e etc. Ao olhar aqueles revolveres e facões na seção de Balística 

pensava sobre a história, certamente trágica, que aqueles objetos ajudaram a escrever e como 

haviam ido parar naquela seção. Refletia se aqueles objetos foram enviados à seção de 

Balística por conta do suicídio de alguém, da morte de um dos cônjuges após uma separação 

ou se tratava de um simples “acerto de contas”. Já na Documentoscopia, logo após os 

primeiros minutos de conversa com Fátima, percebi que ali os materiais mais recorrentemente 

examinados eram de outra ordem, ou seja, documentos oficiais, Carteiras de Identidade (RG), 

Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) e Certificados de Registro e Licenciamento de 

Veículo (CRLV)
19

. Na seção também eram examinados cheques Bancários e papéis-moedas. 

Havia o caso de objetos menos recorrentes enviados à seção, tais como cartas de suicídio, 

cartas contendo ameaças de morte e de gênero aproximado.  

Eu não possuía dúvidas de que os laudos periciais produzidos na Balística poderiam, 

num futuro próximo, vir a compor os autos de um processo criminal. Nesse sentido, por 

periciar objetos ligados possivelmente ligados a ações violentas – potenciais ou de fato -, 

percebia a perícia na Balística como a área clássica da criminalística e, por consequência, do 

Direito Penal – área específica do direito voltada às ações imputadas crimes. Na 

Documentoscopia ao ouvir que ali também eram examinados contratos, resolvo perguntar a 

Fátima se ali também eram periciados documentos ligados a contrafações, isto é, ações a 

serem julgadas na esfera Cível – e não na esfera Penal como era o caso das armas. Fátima 

então respondeu que a seção de Documentoscopia era parte do Instituto de Criminalística, 

sendo assim eles realizavam na seção somente perícia criminal e não perícia cível. Explico-

me de maneira mais clara. No caso da Balística eu associava os materiais periciados na seção 

a possíveis crimes, dado minha percepção do crime como um ato violento que se utilizava de 

meios potencialmente lesivos – as armas. Já na Documentoscopia eu não percebia violência 

por detrás dos contratos, por exemplo. Deste modo, julgava que uma possível fraude nos 

contratos constituía mais um dano material a uma pessoa – seja física ou jurídica - do que uma 

                                                           
18

 Simulacros são objetos com a aparência semelhante a uma arma de fogo, porém não configura uma arma de 
fogo por não realizar disparos. Geralmente é produzido soldando-se canos de ferros, de modo a dá-los 
aparência física de uma arma.  
19

 Siglas utilizadas pelos próprios peritos para se referirem aos documentos periciados.   
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prática violenta/criminosa. Nesse sentido, percebia tais documentos periciados na 

Documentoscopia como constituintes não de crimes e sim de contrafações da alçada do 

Direito Civil.  

Fátima e mais um perito que se achava na seção de Documentoscopia ao ouvirem 

minha definição do que era crime apontaram para os equívocos de minha percepção. Segundo 

meus interlocutores, o crime não é necessariamente um ato violento e sim um “ato ofensivo 

contra a sociedade”. Nesse sentido, explicaram-me que todo ato que seja percebido como 

ofensivo contra a sociedade e se encontre devidamente prescrito no Código de Processo Penal 

deverá ser apurado pelas autoridades policiais, que encaminharão o conjunto de provas – 

inclusive os laudos – aos promotores de justiça, os quais oferecerão a denúncia ao juiz de 

direito. Por esta via, o promotor pode ser visto como um representante da sociedade que se 

viu ofendida pelo ato do réu. As contrafações julgadas na esfera Cível são tidas como atos 

ilícitos contra uma pessoa em particular, implicando tal ato em um dano material ou moral, 

por exemplo. Esta foi a diferenciação entre Direito Civil e Direito Penal dada pelos peritos. 

Ademais, é de se destacar que em dado momento da conversa com Fátima, o perito que se 

achava conosco explicou que a diferença entre Direito Penal e Civil é que “no Direito Penal 

alguém vai preso, no Direito Civil alguém paga alguém.” 

A razão da reflexão acima, que pode ter se mostrado como uma digressão, visou 

demonstrar a percepção da liminaridade ocupada pela Documentoscopia em relação ao 

Direito Civil e Direito Penal. Posição essa muito diferente da que é ocupada pela Balística. 

Por outro lado, se minha percepção da Documentoscopia como uma possível especialidade 

pericial que também se ocupava da análise de objetos empregados em contrafações se 

mostrava como um equívoco, eu não incorria sozinho nesse equívoco. Logo após explicitar 

minha dúvida acima esboçada, Fátima afirmou que já havia cansado de receber solicitações de 

juízes que requeriam a perícia de objetos supostamente empregados em uma contrafação a ser 

julgada na esfera Cível.  A perita disse também que era comum os juízes enviarem à seção 

recibos de pensão alimentícia dos quais se suspeitava de fraude, sendo tal objeto um dos casos 

clássicos de contrafação a ser julgada na esfera Cível. Sobre esses casos, relatou-me a perita 

que certa vez havia recebido do juiz a solicitação de exame de alguns recibos que 

supostamente haviam sido fraudados pelo pai da criança que pretendia justificar com base nos 

recibos suspeitos de fraude, que havia pagado os seis meses de pensão reclamados pela ex-

esposa. Por ter se sensibilizado com a situação, a perita afirma ter feito a perícia e constatado 
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que o pai havia realmente falsificado as assinaturas da ex-esposa nos recibos com a intenção 

de não pagar a pensão.  

Com o passar do tempo de minhas observações na seção percebi várias ligações de 

pessoas solicitando perícia de algum documento (contrato ou recibo) supostamente fraudado, 

pois a pessoa estava movendo um processo civil e necessitava do laudo da perícia. Nesses 

casos, minha interlocutora respondia que a perícia grafotécnica ou documentoscópica 

realizada na seção era somente referente a crimes que estavam sendo apurados em inquéritos 

policiais ou processos criminais. E recomendava que tais pessoas buscassem os peritos 

particulares, os quais realizam as perícias para processos cíveis. Evidentemente, algumas 

dessas pessoas segundo a perita ofereciam o pagamento ao serviço, pois diziam ser difícil 

achar peritos particulares que fizessem a dita perícia. Porém, ao relatar tais situações, Fátima 

demonstrava não ver com muito bons olhos a perícia particular, e ainda mais os “colegas 

peritos” do IC que eventualmente aceitavam fazer os exames para processos cíveis com o 

objetivo de “complementar a renda”.  

Detendo-nos agora mais especificamente sobre a perícia criminal realizada na seção 

de Documentoscopia, verificamos na seção uma série bastante diversa de materiais 

periciados. Na verdade, dentro da Documentoscopia existe uma multiplicidade de 

especialidades periciais que não se resume apenas a perícia documentoscópicas – isto é, de 

documentos de natureza diversa. Na seção de Documentoscopia há cinco especialidades 

periciais principais: a) Documentoscopia; b) Grafotecnia; c) Contábeis; d) Mecanográfico; e) 

Marcas e Patentes. Os exames documentoscópicos se voltam à análise de documentos oficiais 

dos quais se suspeita de adulteração ou replicação ilegítima; também entram nessa categoria 

as cédulas de papel-moeda, selos e títulos. Os exames grafotécnicos consistem na análise da 

autenticidade ou falsidade de uma assinatura, bem como identificação da autoria de uma 

escrita ou assinatura. A especialidade contábil examina documentos contábeis que podem 

apontar para uma possível infração penal. De modo geral, os exames mecanográficos buscam 

determinar qual máquina de escrever ou impressora foi utilizada na produção de um escrito 

ligado a um crime – daremos exemplo a seguir. Os exames concentrados em Marcas e 

Patentes visam determinar a autenticidade de um dado produto - CD´s, jogos de computador; 

cigarros e vestimentas - por meio da análise de rótulos, embalagens, etiquetas e outros 

elementos que integram tais produtos. Por outro lado, conforme informamos anteriormente, os 

materiais mais recorrentemente periciados na seção de Documentoscopia fazem parte das 

especialidades documentoscópica como é o caso das CNH´s, CRLV´s, papel-moeda. Da classe 
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grafotécnica, que costumam ser recorrentes na seção, faz parte os cheques bancários, outros 

materiais como cartas de ameaça e de suicídio também são algumas vezes enviadas à seção.  

 Os exames documentoscópicos – especialmente dos RG´s, CNH´s, CRLV´s e papel-

moeda -, consistem na busca pelos elementos de segurança que deverão constar nos 

documentos que, quando produzidos legitimamente, possuem uma série de dispositivos 

comuns aos papeis de talho-doce
20

.  Empresas como Thomas Greg&Sons, Interprint LDTA e 

American Bank Note, juntas possuem o monopólio da produção de papeis de talho-doce 

utilizados em documentos oficiais. Uma das consequências disso é que os papeis de talho-

doce nos quais são impressos os documentos possuirão características padronizadas, dada a 

pouca diversidade de empresas produtoras. Tal característica aproxima-se em grande parte 

dos projéteis analisados na Balística Forense, projéteis estes que antes de terem sido 

deflagrados compunham cartuchos produzidos pela CBC. Nesse sentido, por deter o 

monopólio do mercado de munições no Brasil a CBC garante aos peritos da Balística, como 

os fabricantes de papeis de talho-doce garantem aos peritos da Documentoscopia, um padrão 

dos materiais a serem analisados nos laboratórios. Contudo, que elementos de segurança estão 

presentes nos documentos impressos em talho-doce? Vejamos a figura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Talho-doce é uma técnica de impressão que se utiliza geralmente de placas de cobre e zinco. Trata-se de uma 
técnica que “entalha o papel” impresso, tendo nessas pequenas incisões feitas nos papeis o preenchimento de 
tintas. Deste modo, é uma técnica de impressão em alto e baixo relevo. É geralmente utilizado para a 
impressão de documentos, papel-moeda, selos de cartórios etc.  
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FIGURA 9 – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

 

Fonte: http://lh3.ggpht.com/-aSncIfqDawA/T0922OMX--I/AAAAAAAADZI/RGjh4cKFUY4/image 

_thumb%25255B11%25255D.png?imgmax=800 

 

Visualizamos que a CNH é composta por uma série de microtextos dispersos pelo 

documento, inclusive na foto, sendo que tais microtextos trazem a inscrição “Detran” e são 

perceptíveis apenas por meio de lentes de aumento. As filigranas estão presentes no canto 

direito do documento e consistem em pequenos relevos perceptíveis com o passar das mãos 

sobre o local. O fundo offset numismático representado por um brasão da república do Brasil 

pode ser visualizado quando colocamos o documento contra a luz, de modo que se destaca o 

brasão num tom cinza-escuro. Nesse sentido, os peritos ao examinarem os documentos talho-

doce buscarão tais elementos de segurança, que são tidos por eles como irreprodutíveis devido 

à alta tecnologia e complexidade empregada pelos fabricantes desses papeis.  

Ao longo de minha etnografia na seção de Documentoscopia, Fátima me mostrou 

alguns documentos encaminhados à perícia e que eram suspeitos de terem ou sido fabricados 

ou adulterados de maneira ilegítima. Assim que retirava os documentos – geralmente CNH´s - 
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da embalagem plástica contendo o registro do protocolo e ofício da autoridade policial 

requerendo a perícia, Fátima expressava em palavras e gestos sua desconfiança quanto àquele 

material. Logos nos primeiros instantes que em pegava os documentos, Fátima dizia coisas 

como “Ih, esse eu já vi tudo. Quer ver só como é falso?”. No caso das CNH´s, após pegar o 

documento e visualizá-lo de modo a constatar sua inautenticidade, Fátima repassava-o e pedia 

para que eu olhasse principalmente os borrões de tinta e a ausência dos microtextos. Essas 

eram as principais características dos documentos produzidos de forma ilegítima, os quais 

também apresentavam uma multiplicidade de micropontos perceptíveis com a lupa e que, 

segundo Fátima, indicava que esses documentos haviam sido produzidos por meio de 

impressora multifuncional a jato de tinta – de uso popular e residencial. Por sua vez, os 

documentos legítimos possuíam quase sobre toda sua superfície microtextos com a inscrição 

“Detran” no lugar dos micropontos. Outros elementos de segurança também se fizeram 

presentes quando acompanhei a perita e chefe da seção de Documentoscopia a uma sala 

escura tendo somente uma luz ultravioleta acesa. Após submeter à luz ultravioleta uma CNH 

tida como autêntica e a outra inautêntica, a perita me apontou como no documento autêntico 

alguns dispositivos de segurança assumiam aspectos luminescentes. Por outro lado, os 

documentos inautênticos não apresentavam nenhum dispositivo luminoso, ficando toda sua 

superfície escura. 

O papel-moeda por possui impressão em talho-doce, também apresenta elementos de 

segurança semelhantes as CNH´s, CRLV´s, RG´s e outros documentos produzidos em talho-

doce e que quando submetidos à luz ultravioleta, destacam aspectos luminescentes. Compare 

a figura 10 e 11, visualizamos que na primeira a nota de 5 euros impressa em talho-doce 

igualmente ao papel-moeda brasileiro, quando submetida à luz ultravioleta torna-se quase 

inteiramente azul com detalhes amarelos. Esta transformação de aspecto não ocorre em papeis 

impressos em impressoras a jato de tinta, os quais quando submetidos à luz ultravioleta 

permanecem totalmente escuros, isto é, sem aspectos luminescentes.  
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FIGURA 10 – CÉDULA DE CINCO EUROS  

 
Fonte: http://www.novas-notas-de-euro.eu/var/storage/images/site-conference/euro-banknotes/euro-banknotes-7-

2/the-new-%E2%82%AC5/1236-174-eng-GB/NUEVO-BILLETE-DE-5%E2%82%AC_security_banknotes.png 

 
FIGURA 11 – CÉDULA DE CINCO EUROS SUBMETIDA À LUZ ULTRAVIOLETA 

 

Fonte: http://www.novas-notas-de-euro.eu/var/storage/images/site-conference/euro-banknotes/security-

features/additional-features/the-new-%E2%82%AC5/standard-uv-light-front/84287-12-eng-GB/Standard-UV-

light-front_security_zone.jpg 

Com base nas informações acima, pode-se afirmar que a perícia documentoscópica 

que se detém mais recorrentemente na análise de RG´s, CNH´s, CRLV´s e papel-moeda, e 

possui um procedimento estabelecido. Trata-se da visualização prévia utilizando-se uma lupa, 

momento este em que se buscará identificar os aspectos gerais do documento: se este 

apresenta micropontos indicando produção por meio de impressora jato de tinta, bem como se 

o material apresenta borrões de tinta, ausência de relevos, ausência de marca d’ água quando 

colocado contra a luz e ausência de microtextos ao longo do documento. Em seguida, dá-se 

seguimento ao exame submetendo o documento à luz ultravioleta, que ao incidir sobre o 

documento provocará nele o aparecimento de aspectos luminescentes. Aqui vale destacar que 

algumas técnicas dos papeleiros visam reproduzir tais elementos de segurança, como é o caso 

do uso da resina e/ou agulhas para simular os relevos presentes nos papeis de talho-doce. 

Quando visualizado com uma lupa, o documento que apresenta resina conterá pontos 

brilhantes. No caso das agulhas, estas ao perfurarem os papeis simularão um relevo, sendo os 

espaços dos furos recorrentemente cobertos pela tinta. Há o casos de documentos que são 

oficiais na origem, porém tiveram seus dados autênticos subtraídos e colocados no seu lugar 
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outros dados, sendo estes os documentos adulterados. Nesse último caso também é comum 

que a foto do documento – especialmente das CNH´s – tenha sido substituída. Deste modo, ao 

serem submetidos à luz ultravioleta, os dados apagados dos documentos aparecerão de forma 

luminescente enquanto os dados inseridos de maneira ilegítima não apresentaram aspecto 

luminoso. 

 Os exames grafotécnicos se detêm na análise de grafias produzidas pelo punho 

humano, de modo que não há nessa modalidade de exame uma busca por elementos de 

segurança definidos de antemão como no caso da análise documentoscópica. O exame 

grafotécnico consiste na análise comparativa da grafia presente no material em questão – carta 

de suicídio, de ameaça, cheque bancário etc. – com a grafia do suspeito de tê-la produzido. 

Para que o exame ocorra, os delegados de polícia solicitarão ao suspeito de ter produzido a 

grafia em questão que este assine em algumas folhas, de modo que copie a grafia suspeita. 

Deste modo, o exame grafotécnico consistirá na comparação da grafia presente no material 

em questão e da grafia produzida pelo suspeito num órgão do Estado – a delegacia - a esta 

última será dada o nome de “padrão”. Nesse sentido, identificamos que a perícia criminal 

realizada no interior do IC tem por característica o modelo analítico “padrão x questionado”. 

De acordo com Fátima, chefe da seção de Documentoscopia, esse modelo analítico está 

presente tanto na seção de Documentoscopia – nos exames grafotécnicos e 

documentoscópicos -, na seção de Balística Forense, na seção de Genética-Molecular (DNA) 

e outros laboratórios. No caso da Genética-Molecular, o exame buscará comparar o código 

genético do suspeito de praticar determinado crime e que fora coletado pelos peritos do 

laboratório (este será o DNA padrão); com o código genético extraído do local do crime – nos 

casos de estupro, presente no próprio corpo da vítima (DNA questionado). 

No exame grafotécnico, os peritos afirmam não buscarem proporções semelhantes 

entre a grafia do material questionado e a grafia do material padrão. Segundo os peritos, 

mesmo que a grafia tenha sido produzida pelo mesmo punho, esta se diferenciará cada vez 

que for produzida, não havendo com isso duas assinaturas que tenham exatamente a mesma 

proporção. Deste modo, o exame grafotécnico buscará retraçar o sentido feito pelo punho que 

realizou a grafia questionada, no momento de confecção da escrita, buscando determinar se 

este sentido é o mesmo do punho que produziu a grafia padrão. 
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FIGURA 12 – (a) ASSINATURA AUTÊNTICA, (b) ASSINATURA NÃO AUTÊNTICA 

 

Fonte: Lusa, Jair Francisco. Assinatura: um ato de responsabilidade? UFSC, Florianópolis, SC: 2010. 

Conforme visualizamos na figura 12, seguindo as proposições dos peritos da 

Documentoscopia, a assinatura autêntica (a) apresenta traçado rápido e seguro. Já a assinatura 

inautêntica (b) indica um traçado mais lento, com hesitação e trêmulo, indicando sua 

inautenticidade. Após verificar que a assinatura questionada constitui uma grafia inautêntica – 

como no caso da assinatura (b) -, os peritos buscarão determinar se o punho que confeccionou 

a grafia questionada realizou, no momento de confecção da grafia, o mesmo sentido do punho 

do suspeito que produziu as grafias padrões no interior da delegacia de polícia.  

Para finalizar o presente capítulo, cabe aqui narrar um evento referente ao exame 

grafotécnico, de modo a indicar como a contingência permeia essa modalidade – e outras - de 

perícia criminal. Certa vez, ao chegar à seção de Documentoscopia acabei por não encontrar 

Fátima, tendo um perito da seção solicitado que eu me sentasse e a aguardasse. Decorridos 

poucos minutos de espera, vi que o perito se mostrava um tanto agitado, pois se encontrava 

analisando uma assinatura suspeita de inautenticidade presente em um documento – um 

contrato. Após visualizar diversas vezes a assinatura com uma lupa, o perito se desloca até ao 

computador conectado a uma espécie de scanner, aparelho este responsável por digitalizar a 

assinatura e ampliá-la a grandes proporções. O perito inseriu o documento no scanner e 

focalizou a ampliação em apenas uma das letras que compunham a assinatura, tratava-se da 

letra “d”. Depois de ampliar e diminuir diversas vezes a letra “d”, o perito permaneceu por 

alguns momentos imóvel, sendo interrompido por um perito aposentado, que falava altíssimo 

e que havido ido visitar a seção. Após o perito aposentado senta-se junto ao que realizava o 

exame grafotécnico, ambos passam a discutir os motivos para o “anel” da letra “d” – parte 

comumente chamada de “barriga” – não estar totalmente fechada, ou seja, ligada à haste 

vertical. Uma das problemáticas levantadas pelo perito que realizava a análise era se se tratava 
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de uma característica do punho que realizou tal assinatura ou se foi uma falha na tinta da 

caneta no momento da assinatura. 

É de se destacar que essas contingências se impõem aos peritos, de modo que estes 

busquem uma saída de acordo com os procedimentos legais, isto é, prescritas de antemão para 

eventualidades inconstantes e imprevisíveis. Se as contingências permeiam os locais de 

exames periciais e de produção dos laudos periciais, por outro lado a confecção do laudo 

pericial consiste no silenciamento dessas contingências, não constando elas na linguagem 

oficial dos peritos criminais, isto é, do Estado.  
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Capítulo 3  

Documentos 

Iniciamos o presente trabalho com a proposta de desenvolvermos uma etnografia da 

perícia criminal, com o objetivo de delinear a produção da materialidade do crime, isto é, do 

conjunto de provas construídas ou coletadas por policiais e peritos (IUBEL, 2009). O objetivo 

se baseava na proposição, que discutiremos neste capítulo, de que os laudos são elementos 

constitutivos da produção da verdade jurídica. Nesse sentido, afirmamos que os laudos são 

constantemente utilizados por autoridades jurídicas na formulação das sentenças, por 

promotores de justiça para embasarem suas denúncias oferecidas aos juízes e até mesmo pelos 

advogados de defesa que podem utilizar os laudos periciais como prova de inocência do réu.  

Ao apresentarmos o julgamento de quinze policiais acusados pelo homicídio de oito detentos 

no episódio conhecido como o “Massacre do Carandiru”, demonstramos como a ausência de 

exames periciais e figurava no argumento do advogado de defesa dos policiais como indício 

da inocência dos réus devido a “ausência de provas”. 

No capítulo um demonstramos o processo de desvinculação do Instituto de 

Criminalística e Instituto Médico-Legal da Polícia Civil, culminando na criação de uma nova 

polícia denominada de Polícia Científica.. Com o desenvolvimento da etnografia da perícia 

criminal no capítulo dois, buscamos demonstrar os aspectos constitutivos da prática pericial e 

como esta é dotada de uma lógica própria de produção das proposições presentes nos laudos 

periciais. Os resultados da etnografia dos laboratórios do IC apontaram que a lógica de 

produção de proposições da perícia laboratorial reside no modelo analítico caracterizado pelo 

confronto dos objetos padrões produzido em órgãos do Estado, com os objetos questionados 

– suspeitos de conexão com uma prática delituosa. Deste modo, cabe fazer uma a analogia 

entre práticas policiais e periciais, pois enquanto policiais e delegados tomam depoimentos de 

testemunhas e interrogam suspeitos – isto é, de pessoas - visando a apuração de uma prática 

delituosa. Os peritos criminais interrogam os objetos – denominados de vestígios - 

possivelmente ligados a uma prática criminosa, talvez provindo daí o nome desses objetos de 

“questionados” conforme se referem os peritos.  

Demonstrado o percurso realizado até o momento, veremos no presente capítulo 

como a produção da verdade jurídica mobiliza uma série de atores envolvidos em um embate 

judicial, dentre os quais se situam os peritos criminais. Conforme Latour (2000, p. 70) “a 

construção do fato é um processo tão coletivo que uma pessoa sozinha só constrói sonhos, 

alegações e sentimentos, mas não fatos.” Deste modo, a reflexão tem por objetivo traçar a 
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mobilização de diferentes atores na produção da verdade jurídica e como os laudos periciais 

podem figurar nos discursos de atores que podem ser “os consumidores finais” dos laudos – 

delegados, promotores, advogados de defesa. Evidentemente, trata-se de uma proposta 

fortemente baseada nos estudos sobre a produção da verdade da tecnociência de Latour 

(2000), para quem “[...] o destino das coisas que dizemos e fazemos está nas mãos de quem as 

usar depois.” (Ibid, p. ) Com isso, pretendemos delinear como os laudos podem ser utilizados 

na construção de uma verdade jurídica, quais são as informações e a constituição desses 

documentos. Para tanto, analisaremos um conjunto de documentos como laudos periciais, 

depoimentos, interrogatórios, manifestações da acusação, da defesa e de juízes referente a um 

caso de homicídio que nos servirá de material etnográfico em nossa análise. 

 

3.1 Do local de morte à identificação do(s) suspeito(s)  

Em um Laudo de exame e levantamento de local de morte produzido por dois peritos 

da localística, seção de Crimes contra a pessoa do IC, visualiza-se que os peritos se utilizam 

largamente de imagens para descreverem o local e construírem suas proposições. O 

documento que tomamos como material etnográfico traz ao longo das doze páginas que o 

compõe nove fotografias, as quais se encontram situadas nas últimas seis páginas do laudo. 

Nas seis primeiras páginas encontramos um conjunto de informações que embora variem em 

conteúdo, por outro lado seguem a mesma estrutura comum aos laudos de local de morte. O 

documento é iniciado com a descrição por extenso da data de realização da perícia, endereço 

do local periciado, qual delegacia que solicitou a perícia, além do nome do Diretor do IC, do 

Chefe da seção e dos dois peritos. Esta apresentação introdutória é finalizada com o 

enunciado: “Em consequência, os Peritos procederam ao exame solicitado, relatando-o com 

verdade e com todas as circunstâncias, da forma como segue.” As partes seguintes, como 

“Histórico” e “Das Informações” trazem informações quanto ao horário de solicitação da 

perícia, que pessoas acionaram as autoridades policiais e que policiais estavam presentes no 

local quando da chegada dos peritos.  

No laudo que tomamos como objeto de análise, visualizamos que dois peritos 

compareceram no local de morte situado na Rua Geraldino Ramiro dos Santos, nº 100, Bairro 

Caiuá, em Curitiba – no dia 30 de março de 2001. Os peritos foram acionados às 22h30min 

tendo comparecido ao local às 23h10min, onde se encontravam dois soldados da Polícia 

Militar, e o corpo sem vida da pessoa que chamaremos apenas de Sebastião.  
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No tópico “Do local” segue informações referentes ao local periciado e que fora 

encontrado a vítima. No laudo analisado, as informações se referem a uma edificação de 

alvenaria, “[...] sendo que parte do imóvel encontra-se em construção, com obras paralisadas 

há tempo [...]”. A residência se divide em duas partes, constando no “[...] pavimento inferior, 

sala, cozinha e bwc e, no pavimento superior, dois quartos [...]” e segue referência de imagens 

do local anexadas ao fim do laudo. É somente no tópico seguinte, intitulado “Do Cadáver” 

que será apresentado as características do cadáver encontrado no local de morte. Segundo o 

laudo, o cadáver apontado como sendo Sebastião se encontrava numa cama situado num dos 

quartos do pavimento superior da residência “[...], na posição de decúbito dorsal, recoberto 

parcialmente por um cobertor de lã [...], com os dedos mínimo e anular [da mão esquerda] 

encontrados sobre a arma [...]”. Também no lado esquerdo, na região cranial denominada de 

temporal esquerda – situada próxima ao ouvido – se encontra uma lesão causada por projétil 

de arma de fogo. Descreve-se em seguida, os trajes e características físicas do cadáver, tais 

como “[...] pessoa do sexo masculino, de cor negra, olhos castanhos, [...], aparentando idade 

compreendida entre 45 a 50 anos.”  

FIGURA 13 – POSIÇÃO QUE O CADÁVER FORA ENCONTRADO NO LOCAL DE MORTE 

 

    

Importante ressaltar que no tópico “Do Cadáver” os peritos deverão descrever - como 

no laudo que analisamos - se havia algum pertence junto ao cadáver no momento de 

realização da perícia, tais como relógio, anéis, dinheiro, carteira com dinheiro e/ou 

documento, cigarro e etc. Embora esses elementos possam se apresentar aos olhos leigos 

como secundários ou de um “excesso descritivo” que acomete os peritos criminais, devo 
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ressaltar que tais elementos constituem parte do conjunto de significações do qual os peritos 

lançarão mão para interpretarem as circunstâncias da dinâmica da ação imputada crime. Em 

seu livro sobre perícia em local de morte violenta, o perito criminal do IC Edimar Cunico 

(2010) afirma a importância de se verificar a existência ou não de pertences no local junto ao 

cadáver, os quais podem indicar a ocorrência ou não de roubo seguido de morte.  

Um exemplo de como a posição que fora encontrado o cadáver e os objetos junto a ele 

podem constituir um conjunto de significação para os peritos, encontra-se em um caso 

analisado por Cunico (2010). Trata-se de uma moça de cerca de 25 anos que fora encontrada 

em um terreno baldio, sem casas próximas ao local. A vítima encontrava-se deitada, na 

posição denominada de decúbito dorsal – a mesma de Sebastião -, com as vestes sem sinais de 

terem sido retiradas ou rasgadas e com as pernas levemente entreabertas. A vítima apresenta 

uma macha roxa no pescoço, no tamanho de um polegar e língua levemente para fora da boca. 

Nesse sentido, Cunico aponta para a ausência de vestígios presentes em estupro seguido de 

morte, tais como vestes levantadas e as pernas da vítima abertas. Sobre o caso, segue a análise 

de Cunico (2010, p. 339) 

Asfixia resultante de esganadura. O alinhamento do corpo, das vestes, dos objetos, a 

carteira de trabalho em uma das mãos, sem marcas de luta no solo imediato, 

mostram que a vítima ficou impossibilitada de oferecer resistência. Sem violência 

sexual e sem subtração dos pertences, tudo aponta para um crime de vingança 

passional. 

As imagens presentes no laudo de que nos servimos como material etnográfico pode 

sugerir, aos olhos de um leigo em perícia criminal, que Sebastião atentou contra sua própria 

vida, pois a mão esquerda que repousava sobre a arma simulando manuseio se situa no 

mesmo lado da lesão cranial que provocou a morte de Sebastião. Entretanto, a interpretação 

sugerida pode estar equivocada caso a arma que repousava próximo ao umbigo de Sebastião 

estivesse servindo à sua defesa quando este foi alvejado por outrem enquanto dormia. Ou 

ambas as hipóteses podem estar erradas, sendo a arma implantada pelo/a homicida de 

Sebastião em vistas a simular suicídio ou outra situação que desconhecemos. Contudo, tais 

hipóteses não figuram no laudo do local de morte de Sebastião. Evidentemente, essas 

conclusões rápidas e potencialmente equívocas dão lugar no tópico “Perinecroscopia” 

presente no laudo a descrição de diversos objetos tidos pelos peritos como vestígios do local 

de morte e possivelmente de homicídio em que se encontra o cadáver. Dentre tais objetos, os 

peritos destacam: o revolver que repousava sobre o cadáver, de marca Taurus, calibre 38, nº 

série AA48484848, contendo no tambor três cartuchos intactos e um estojo deflagrado, além 
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de uma das câmeras do tambor estar vazia; uma camisola feminina, que se encontrava do 

avesso e ao lado do cadáver, sendo apreendida pelos policiais também presentes no local junto 

aos peritos; a coberta que recobria parte do corpo se situava sob os membros inferiores, sendo 

destacado pelos peritos que tal conjuntura denotava ter sido “arrumada”; referência à janela 

do quarto ao lado em que fora encontrado o cadáver, a qual estava sem cadeado; referência à 

cozinha, peça que continha uma lata de lixo virada, restos de comida na panela e um copo 

quebrado, indicando aos olhos dos peritos uma possível atividade recente no local.    

No tópico “Observações” os peritos da seção de Crimes contra a pessoa, destacam 

que coletaram das mãos do cadáver amostras de resíduos metálicos e que as encaminharam ao 

Laboratório de Química Legal do IC. O exame residuográfico, visa determinar se as mãos que 

forneceram as amostras contêm resquícios de chumbo, pólvora e outros elementos que 

compõem as munições indicando que se tais mãos realizaram ou não o disparo de uma arma 

de fogo. Também verificamos no mesmo tópico referência à coleta de impressões papilares do 

revolver, do estojo e dos cartuchos encontrados no tambor da arma, embora os peritos 

concluam no mesmo laudo que se tratava apenas de fragmentos que impossibilitaram 

encaminha-los ao Laboratório de Papiloscopia da Polícia Civil. Ao fim do laudo, afirmam os 

peritos que “a arma, os cartuchos e o estojo deflagrado foram acondicionados em embalagem 

lacrada, identificada e rubricada e seguem com este laudo”. Este trecho aparentemente 

simples traz consigo uma informação importantíssima, pois se a arma encontrada junto ao 

cadáver era até então um dentre os diversos objetos conectados ao local de morte. Com a 

produção do laudo e armazenamento do objeto em uma embalagem lacrada, rubricada e 

identificada, tal arma torna-se uma inscrição que poderá circular entre diferentes órgãos e 

passar pelas mãos de diversas pessoas sem perder sua conexão com o local em que fora 

encontrada. Ademais, o próprio corpo de Sebastião torna-se objeto a ser deslocado de um 

local a outro, como verificamos no Laudo de Necropsia confeccionado pelo IML, datado do 

dia 31 de março de 2001, às 02h30min. Segundo este laudo, o cadáver não possuía 

substâncias psicoestimulantes conforme exame toxicológico prévio e nem dosagem álcool 

etílico, que poderia indicar embriaguez no momento da morte. Nesse sentido, ao descrever o 

exame necrópsico realizado, o médico-legista afirma ter constatado no interior do crânio do 

cadáver “hemorragia de grande volume localizado nas fossas cerebrais médias e anterior”, 

além de identificado um projétil que fora extraído, inserido em um envelope, e enviado à 

Delegacia de Homicídios que investiga o caso. Deste modo, conclui o médico-legista que a 

causa da morte deve-se a “instrumento perfuro-contundente (projétil de arma de fogo).”  
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Conjuntamente à produção do Laudo de exame e levantamento de morte pelos 

peritos da localística do IC, laudo necrópsico pelo IML, dá-se também a produção do Boletim 

de Ocorrência (B.O.) pela Polícia Civil – mais especificamente a Delegacia de Homicídios. 

No processo criminal que analiso, B.O. e laudos configuram juntos em elementos tomados 

pelos delegados e investigadores como indícios da ocorrência de uma possível ação criminosa 

a ser averiguada pelo inquérito policial. Contudo, ao lermos o B.O. datado do dia em que 

ocorreu a perícia do local de morte, verificamos no início da descrição sobre o fato noticiado 

uma breve repetição das principais informações presentes no laudo de local de morte – sendo 

até mesmo referido os peritos criminais como fornecedores das informações que ali 

constavam. Porém, no B.O encontramos antes de uma repetição um acréscimo de novas 

informações conforme seguem  

 

Segundo informações das testemunhas [cinco vizinhos, dentre eles uma criança], a 

vítima estava separado de sua esposa, Silvana Amaral, mas constantemente a mesma 

pernoitava na casa juntamente com a vítima, mesmo  em conflito, tendo também em 

companhia as filhas menores (duas) e um filho maior Cleverson Amaral, o qual 

mora direto com o pai.  

 

As informações dão conta ainda que a esposa juntamente com as filhas pernoitaram 

na casa na noite de 29 para 30/03.  

 

Obs: A arma encontrada sobre o corpo da vítima, está registrada no nome de Silvana 

Amaral (esposa da vítima), sob nº. 12121212 – Arma Revólver marca Rossi “38” nº 

série AA48484848.  

 

O corpo foi encontrado pela 4º testemunha, juntamente com as amigas Emanuele e 

Bárbara (vizinhas menores).  

 

De acordo com trecho do B.O. destacado, percebemos um primeiro delineamento da 

relação entre objetos e suspeitos em vistas à identificação criminal. A arma encontrada junto 

ao cadáver pertencia à esposa da vítima, conforme levantamento realizado pelo número de 

registro da arma nos arquivos de posse e registro de armas. Tal aspecto, embora comum aos 

olhos atuais, indica como as técnicas de identificação de suspeitos e/ou criminosos possuem 

sua historicidade. De acordo com Cole, as burocracias surgiram com o advento das grandes 

cidades com o objetivo de tornar os sujeitos anônimos em cidadãos conhecidos e 

“controlados” pelo Estado. Deste modo, afirma Cole (2001, p. 10) “for the first time, 

governments thought it important that some people, notably criminals, have an identity that 

existed outside the physical body, in the files and paper records of some government 

bureaucracy.” Se há atualmente, como no passado, uma íntima relação entre técnicas de 

identificação e burocracia, deve-se ressaltar que tais técnicas não se restringem às 
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transformações de informações sobre os sujeitos e seus corpos – como almejava a 

Antropometria - em dados presentes arquivos do Estado. Conforme visualizamos no B.O. 

referente ao caso que estamos analisando, as técnicas de identificação criminal e burocracias 

atuais se orientam também para a identificação das coisas, residindo aí um dos principais 

aspectos dos modos de operação da identificação criminal. De acordo com o material 

etnográfico, ao conectar pessoa e objeto identificado e que se situava no local de morte, 

visualizamos a delineação do possível autor da ação imputada crime pela autoridade policial. 

Entretanto, cabem aqui alguns questionamentos: o projétil que matou Sebastião fora aquele 

deflagrado pela arma que se encontrava junto ao cadáver? E se Sebastião atentou contra sua 

própria vida? E se Sebastião fora alvejado por outra arma, sendo aquela que se encontrava 

junto a ele poderia estar servindo para sua defesa? E se Sebastião fora realmente vítima de 

homicídio, seria realmente sua esposa a autora ou a arma servia para a sua? Acompanhemos a 

seguir como peritos criminais, policiais, promotores de justiça, testemunhas e suspeita são 

mobilizados em vistas a responderem tais problemas – e paralelamente interpõem outros.  

 

3.2 Da confissão e do papel desempenhado pelos laudos 

No dia 24 de maio de 2002, o delegado do 11º Distrito Policial da Capital situado na 

Cidade Industrial de Curitiba – CIC/PR, enviou ofício ao IC requerendo exame de confronto 

balístico. A distância temporal entre a produção do B.O. datada cerca de um ano e dois meses 

antes da requisição da perícia via ofício, traz consigo mudanças quando visualizamos a 

produção dos documentos confeccionados pelas autoridades policiais. Dentre tais mudanças, 

verificamos que se antes a Delegacia que investigava o caso se identificava apenas por 

“Delegacia de Homicídios”. Pouco mais de um ano depois, a Delegacia passa a se identificar 

pelo nome de 11º Distrito Policial. Ademais, os documentos que eram escritos à máquina de 

escrever nos idos de 2001, em 2002 já apresentam características de terem sido digitados em 

computador e impressos em impressoras a laser ou jato de tinta. Importante destacar que se 

tivemos a produção do Laudo de exame e levantamento de local de morte e Laudo de 

Necropsia seguidos da constatação da morte daquele apontado como sendo Sebastião, já o 

Laudo de exame de arma de fogo e munição produzido pelos peritos da seção de Balística do 

IC apresenta a data de emissão de 06 de junho de 2002. Esses elementos destacados indicam, 

além da temporalidade que opera a produção de documentos pela polícia, também a 

transformação dos meios técnicos utilizados no seio do corpo de segurança do Estado. 
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Se pouco mais de um ano separam a constatação da morte de Sebastião e confecção 

do laudo de confronto balístico, por outro lado houve a produção de outros documentos 

conforme identificamos no processo criminal referente ao caso em questão. Dentre tais 

documentos figuram o Auto de qualificação, vida pregressa e interrogatória. Datado de 09 de 

abril de 2001, cerca de 10 dias após a morte de Sebastião, o Auto de qualificação inicia com 

informações como data, horário de realização do interrogatório e que autoridades estavam 

presentes junto a Silvana Amaral, esposa de Sebastião e suspeita de tê-lo assassinado. Ao 

final do documento, verificamos que o advogado de defesa e mais duas testemunhas – estas 

últimas não identificadas – assinam o Auto de qualificação junto com o Delegado, escrivão da 

delegacia e interrogada. É de se destacar algumas informações sobre a suspeita presentes logo 

no início do Auto de qualificação, as quais geram certa curiosidade pelo seu teor, embora 

visem de delinear as características da interrogada. Segue algumas das informações e 

respostas em relação à Silvana i.e. - sobrancelhas: separadas; nariz: afinado; lábios: finos; 

olhos: castanhos; boca: normal; dentes: dentadura; altura: 1,53 m; peso: 60 kg; religião: 

católica. Esse conjunto descritivo, com a implantação dos computadores, deu lugar à 

fotografia que é atualmente anexada junto aos Autos de qualificação.  

No Auto de qualificação, Silvana descreve Sebastião como um homem violento, que 

agredia a ela e seus três filhos – sendo um deles filho de casamento anterior -, bem como nos 

três meses que antecederam a morte ambos não dormiam juntos, embora Silvana afirme 

dormir em outros cômodos da casa. Nos momentos seguintes do Auto de qualificação, 

Silvana afirma que possuía um carro da marca Corsa e que o dividia com seu esposo, sendo a 

discussão que culminou na morte de Sebastião motivada pela suposta apreensão do carro em 

vias de ocorrer – sem esclarecer por quais motivos específicos. A discussão iniciada por volta 

das 21:00h do dia 29 de março de 2001, teve reinício segundo Silvana às 5:00h, quando 

Sebastião adentrou o quarto em que dormia Silvana e desferiu vários socos em sua cabeça. 

Momentos depois, Silvana se dirige ao quarto em que estava Sebastião e afirma ter tentado 

conversar, quando Sebastião retira a arma registrada no nome da esposa situada em baixo do 

seu travesseiro e a agride utilizando o objeto. Nesse momento, Silvana grita pedindo ajuda das 

filhas, retirando-se do quarto e retornando logo em seguida. Afirmando que sentia que 

Sebastião iria mata-la, Silvana se aproxima da cama e se valendo de um momento de 

descuido, pega o revolver registrado em seu nome e desfere um tiro contra o então seu esposo. 

Silvana no Auto de qualificação descrito apresenta sua narrativa sobre como ocorreu 

o homicídio e contexto deste. Considerados todos os elementos elencados por Silvana, esta 
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ainda assim declara sua autoria do crime conforme será reiterado algumas vezes no processo 

criminal em que ela figurará como ré, respondendo a sanção de homicídio doloso (quando há 

intenção de matar). Sua “confissão” poderia bastar, servindo como prova de sua autoria do 

delito e culminando no encaminhamento dos laudos periciais, B.O., interrogatório e 

depoimento das testemunhas ao promotor de justiça – documentos estes que figuram como a 

materialidade do crime e serão utilizados no oferecimento da denúncia contra a ré. Contudo, 

no art. 158 do Código de Processo Penal que prescreve as ações que deverão ser tomadas 

pelas autoridades policiais e jurídicas no encaminhamento de um processo, encontramos o 

seguinte enunciado: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo 

de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.” É nesse sentido, 

que o exame de confronto balístico conforme presente no caso etnográfico analisado, figura 

como procedimento obrigatório para julgamento da ré, sob pena de tornar nulo o processo 

caso não seja cumprido.  

Deste modo, os laudos periciais vêm desempenhar no inquérito policial e mais tarde 

no processo criminal como uma via processual obrigatória de constituição da materialidade 

dos crimes que deixaram vestígios. É nesse sentido que os laudos periciais, na medida em que 

fazem parte do processo produção da verdade jurídica, colaboram na legitimação desta 

produção uma vez que o discurso do réu sobre os fatos pode mudar ao longo do embate 

jurídico e outras provas serão necessárias para a fundamentação da acusação e julgamento do 

réu. Tal princípio é descrito pela jurisprudência dos tribunais superiores e juristas como “a 

presunção da inocência” do réu, que tem “[...] o propósito de exigir do Estado a reunião de 

elementos que justifiquem, cabalmente, o exercício do poder de punir – sem o que, tal 

exercício configurará abuso.” Uma possível leitura deste princípio, poderia enquadrar a 

perícia criminal como sendo na verdade um artifício utilizado pelo Estado a fim de justificar 

suas próprias ações repressivas. Trata-se da perspectiva de Giovanelli e Guarrido (2011), os 

quais seguindo Kant de Lima (2010) apontam a perícia criminal como uma instância 

legitimadora das práticas inquisitoriais exercidas pela polícia. Nesse sentido, peritos e 

policiais se assemelham ao agirem determinando previamente um suspeito e, em seguida, 

produzindo provas contra o mesmo. Por outro lado, o processo de produção da materialidade 

do crime e identificação criminal segue um percurso mais complexo em relação ao sistema 

conceitual elaborado pelos atores. Dado que destacamos a importância dos objetos na 

produção de elos entre o suposto autor de um crime com o próprio evento tomado pelas 
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autoridades policiais como um delito. E como vimos, tais elos são constituídos por papeis 

contendo rubricas, numeração, carimbos e fé pública – ou seja, presunção de verdade. 

Todavia, é de se destacar que embora seja regra as ações tidas por criminosas 

deixarem vestígios, é possível que certos delitos não tenham deixados vestígios, ou estes 

tenham sumido ou não tenham sido encontrados. Tal situação foi descrita por Aline Iubel 

(2009) como recorrente em sua etnografia do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente 

Vítima de Crimes (Nucria), numa Delegacia da Polícia Civil especializada neste tipo de 

crimes, na 12º Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente e na Promotoria que atua 

junto à Vara. Ao apresentar o cotidiano dos órgãos pesquisados, Iubel (2009) identifica no 

processo de produção de documentos uma das principais características do fazer dessas 

instituições. Ou seja, é na produção e circulação dos documentos que tais órgãos fazem o 

direito, dado que noticiado às autoridades policiais a ocorrência de um crime, será iniciado 

um processo de produção de documentos que irão transladar “o mundo externo” para “um 

mundo de papeis”. Em referência à Latour, afirma Iubel (2009, p. 25) “a fabricação do direito 

consiste [...] em tecer o social com os fios do direito, construindo uma trama inteiramente 

juridicizada e constantemente reconstruída, que tem uma forma particular de enunciação.” 

Esta forma particular de enunciação tem por característica justamente o envio de informações 

de uma instituição à outra, sendo esta circulação um dos elementos chaves da produção da 

verdade jurídica. Trata-se de proposições e características do campo semelhantes às quais 

descrevemos em relação à perícia criminal, porém quando consideramos as modalidades de 

crime e que informações compõem “o mundo de papeis” o jogo se complexifica. 

De acordo com Iubel, os crimes apurados e julgados pelo Nucria, 12º Vara e outros 

órgãos conectados costumam ser de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. 

Trata-se de uma modalidade de crime, conforme cartazes e discursos de policiais, juízes e 

promotores, difícil de ser verbalizada por aqueles que sofreram a ação – as crianças e 

adolescentes vítimas. Um dos cartazes presentes no Nucria retrata isso, ao trazer o seguinte 

enunciado: “verbalizar uma situação de abuso já é bastante complicado para um adulto, 

imagine para uma criança ou jovem.” Nesse sentido, muitos dos crimes de abuso e violência 

por não serem verbalizadas pelas vítimas logo após o ocorrido, ou pela demora de mães ou 

responsáveis em procurarem a polícia, acabam por perder os vestígios que poderiam atestar a 

existência da ação. Deste modo, a materialidade produzida por policiais e investigadores tem 

no depoimento das partes envolvidas – especialmente das vítimas – seu principal elemento 

constitutivo. Sobre tal aspecto, relata a delagada do Nucria  
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Muitas vezes, não há muito que examinar ou investigar. Muitas mães 

demoram para virem fazer a denúncia de crime sexual, por exemplo, e daí, 

se existiam marcas corporais que pudessem aparecer em exame de 

conjunção carnal já não apareceriam mais. Então, nos resta acreditar na 

palavra da mãe e da vítima. Essa palavra é a nossa maior prova. (Iubel, 

2009, p. 69 – itálico e negrito no original). 

 

O contexto apresentado que tem por característica a materialidade do crime ser 

formada com base nas palavras da vítima e responsáveis difere-se do caso etnográfico 

referente à morte de Sebastião. Esta diferença consiste que o Código de Processo Penal 

prescreve para os crimes que deixaram vestígios – como no local de morte de Sebastião, tais 

como o cadáver, o revolver, a camisola, o projétil que o matou e etc – a realização dos exames 

periciais, ou seja, o exame do corpo de delito. Contudo, em casos que o corpo de delito – 

conjunto de vestígios – tenha desaparecido, as provas testemunhais poderão suprir-lhes a falta 

[NOTA]. Seja como for, em ambos os casos a mera confissão do acusado não configura a 

materialidade do crime, exigindo-se outros elementos que indiquem a autoria e dinâmica da 

ação imputada crime – daí a necessidade da perícia criminal, especialmente por ser 

procedimento obrigatório para os crimes que tenham deixado vestígios em tempo de serem 

examinados.  

Demonstrada a importância dos laudos periciais e outros elementos que constituem a 

materialidade do crime, passemos à análise do laudo de confronto balístico referente à arma 

encontrada junto ao corpo de Sebastião. 

 

3.3 A reunião dos laudos periciais e oferecimento da denúncia 

O revolver que encontrado junto ao corpo de Sebastião somado ao projétil extraído 

do cadáver pelo médico-legista do IML, foram enviados ao laboratório de Balística Forense 

no dia 24 de maio de 2002. No ofício que acompanha os materiais, o delegado do 11º Distrito 

Policial da Capital/PR solicita à perícia que responda “aos quesitos de praxe quanto a 

prestabilidade e funcionamento [da arma], bem como confronto balístico, tudo para instrução 

do Inquérito Policial” e cita numeração do inquérito. No cabeçalho do ofício consta o nome 

de Silvana Amaral apontada como indiciada pelo crime de homicídio doloso – quando há 

intenção de matar - no Inquérito Policial e de Sebastião, na condição de vítima. Dito isso, 

surge a questão: que quesitos de praxe são esses? Como eles se apresentam no laudo 

produzido pela balística forense?  
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O Laudo de exame de arma de fogo e munição, produzido pelo laboratório de 

Balística Forense do IC e no qual consta o exame de confronto balístico, segue em termos 

gerais uma apresentação introdutória semelhante aos padrões do Laudo de exame e 

levantamento do local de morte produzido pela localística, seção de Crimes contra a pessoa. 

Inicia-se apresentado o dia, o nome do delegado solicitante da perícia, nome do Diretor do IC 

e nome de dois peritos a realizarem o exame. A diferença é que, identificada suposta autora 

do delito, no laudo de arma de fogo consta o nome do suspeito – o qual na fase de inquérito 

policial é designado pela palavra indiciado. Seguida a apresentação introdutória, os peritos 

descrevem quatro “quesitos de praxe” nos exames de confronto balístico – cito conforme os 

laudos: 

Primeiro quesito 

Qual a natureza da arma de fogo encaminhada a exame e qual o seu calibre nominal? 

Segundo quesito 
A arma de fogo, no estado em que se encontra, pode ser utilizada eficientemente 

para a realização de disparos?  

Terceiro quesito 
Qual a natureza da munição encaminhada a exame e qual o seu calibre nominal? 

Quarto quesito  

O projétil motivo pericial apresenta indícios de que procede de cartucho deflagrado 

na arma de fogo encaminhada a exame?  

     

Os tópicos seguintes descreverão de maneira detalhada as características da arma de 

fogo examinada, tal como número de série, modelo, marca, calibre nominal (se o calibre é 

“38”, “32”, “22”), quantas raias dextrogiras o cano da arma periciada possui. Estas raias são 

responsáveis, conforme descrito no capítulo dois, por produzir sulcos nos projéteis no 

momento que percorrem o cano. No caso das armas calibre 38, como a encontrada junto ao 

corpo de Sebastião, o cano possui seis raias dextrogiras que provocaram seis sulcos no 

projétil. Essa descrição inicial sobre a arma será, ao fim do laudo, citada como resposta do 

primeiro quesito apresentado no início do documento. Após isso, acha-se a referência no 

laudo ao teste de eficiência da arma, que consiste no disparo de espoleta – conteúdo explosivo 

de um cartucho sem o projétil de chumbo. Esse teste indicará aos peritos se a arma possuía 

capacidade de realizar disparo de cartucho, sendo ao final do laudo citada como resposta do 

segundo quesito. Em seguida, o laudo apresenta a descrição do calibre do projétil e seu 

modelo, os quais deverão coincidir com o calibre da arma periciada. Segundo os peritos, os 

projéteis de chumbo nu - sem revestimento de cobre - indicam que esse fora produzido pela 

empresa que detém o monopólio da produção de munição nacional – a CBC. Desta mesma 

empresa, de acordo com descrição do laudo, provém o projétil retirado do crânio de Sebastião 
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pelos peritos do IML. É de se destacar que esse mesmo projétil, segundo o laudo de exame, 

apresentava grandes deformações devido ao impacto com o tecido ósseo do crânio.  Nesse 

sentido, os peritos afirmam que identificaram o calibre nominal do projétil a partir do seu 

peso, não podendo afirmar o calibre real do projétil devido às grandes deformações que esse 

se encontrava. A descrição detalhada do projétil enviado a perícia consiste na resposta ao 

terceiro quesito. O resultado do confronto balístico consta no último tópico do laudo, e 

trazemos a seguir conforme presente no laudo referente a perícia da arma e projétil 

encontrados no local de morte de Sebastião.   

Ao exame comparativo do projétil motivo pericial com os projéteis padrões, feito 

com auxílio de microscópio estereoscópico e iluminação especial, foi observado que 

apresentam área onde o aspecto dos limites entre os sulcos e os ressaltos e o relevo 

dos estriamentos mais grosseiramente sulcados são semelhantes. Uma vez 

determinada a situação relativa das áreas semelhantes, os projéteis motivo pericial e 

padrões foram submetidos a acurados e exaustivos exames de confronto dos 

estriamentos finos no microscópio comparador “Leica”, tendo sido observada a 

justaposição dos estriamentos finos perfeitamente coincidentes e definitivos em 

todas as áreas confrontadas. Em face dos exames efetuados e acima relatados, 

concluem os Peritos que o projétil motivo pericial  procede de cartucho deflagrado 

no revolver marca “Rossi”, calibre 38 (trinta e oito), número de série AA48484848.  

 

O confronto do projétil motivo pericial – extraído do crânio da vítima – com os 

projéteis padrões produzidos nos laboratórios de Balística, segundo os peritos, indicou 

semelhanças dos sulcos e estriamentos dos objetos. Esta semelhança indica que projétil 

questionado e padrões procederam de cartucho deflagrado pela arma de fogo encontrada no 

local de morte, junto ao corpo de Sebastião. Temos delineada a conexão entre arma e causa da 

morte, conexão esta delineada por meio da produção de documentos e objetos e que exclui 

outras possibilidades conectivas – a saber, que a arma poderia estar servindo a vitima para 

defesa quando esta foi alvejada por outra arma, entre outras possibilidades. É nesse mesmo 

sentido que ao delinear conexões entre pessoas, objetos e eventos, os laudos periciais 

constroem uma verdade sobre “o mundo”, ainda que seja um mundo composto por papeis.  

É verdade que as proposições presentes nos laudos poderão compor os discursos de 

diferentes atores que se encontrem num embate judicial – advogados de defesa, promotores, 

policiais, juízes. Aqui reside o aspecto de como a perícia criminal participa do processo 

produção da verdade jurídica. Contudo, uma vez inserido o laudo pericial junto a outros 

documentos que compõem os autos de um processo criminal, tais documentos terão seus 

status alterados, podendo ser reforçados ou enfraquecidos ao longo do embate judicial e 

processo de produção da verdade jurídica. Essa perspectiva se baseia no conceito de 

modalidades de enunciação positivas e negativas de Latour (2000, p. 42) 
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Chamaremos de modalidades positivas as sentenças que afastam o enunciado de 

suas condições de produção, fortalecendo-o suficientemente para tornar necessárias 

algumas outras consequências.  

Chamaremos de modalidades negativas as sentenças que, ao contrário, levam um 

enunciado para a direção de suas condições de produção, e explicam com detalhes 

porque ele é forte ou fraco, em vez de usá-lo para tornar mais necessárias algumas 

outras consequências.  

 

Cabe aqui uma ressalva, pois se conceito de modalidades de enunciação seja 

utilizado por Latour para compreender o processo de produção da verdade científica, 

utilizamo-nos no presente trabalho para compreender o processo de produção da verdade 

jurídica. Evidentemente, trata-se de processos de produção da verdade com características 

específicas para cada caso, cabendo aqui destacar que empregamos o conceito com as devidas 

ressalvas e considerando as práticas distintas de cada universo. Por outro lado, o emprego do 

conceito visando a compreensão do papel dos laudos no processo de produção da verdade se 

sustenta, além da busca pela compreensão dos dados etnográficos, no fato de que a própria 

Polícia Científica destaca inter-relação entre ciência e direito, expresso no lema “A ciência a 

serviço da justiça” ou na inscrição do brasão “Véritas, Scientia et Justitia”.  

Explicitado nosso posicionamento teórico-metodológico, cabe levantarmos o 

seguinte questionamento: como o conceito de modalidades de enunciação pode nos ajudar a 

compreender o papel desempenhado pelos laudos periciais? Como esses laudos compõem a 

produção da verdade jurídica e paralelamente tem seus status alterados? Para responder essas 

indagações devemos analisar o relatório produzido pelo delegado da polícia civil responsável 

pelo encaminhamento das investigações referente a morte de Sebastião. No relatório que 

figura a conclusão do inquérito policial, visualizamos a interpretação da autoridade sobre a 

dinâmica do delito e culpabilidade do autor.  

Relatório 

                      M.M. Juiz:  

O presente Inquérito Policial teve seu início em data de 15.05.01, mediante portaria 

ocasião em que esta autoridade policial, tomou conhecimento que o Sr. Sebastião, 

fora abatido a tiros disparados pela sua esposa Dona Silvana Amaral, que se 

utilizou de arma de fogo que lhe era propriedade, indo a óbito no próprio local da 

ocorrência, a casa do casal e, em tese, cometeu o crime capitulado no artigo 121 do 

C.P.B. 

[...] 

A senhora Silvana Amaral, ao ser apresentado [sic] na Delegacia de Homicídios, 

em seu interrogatório inicial, não nega os fatos e, nesta oportunidade foi indiciada 

conforme prevê a lei.  

No bojo dos presentes autos acham-se as perícias técnicas, levadas a efeito pelo IC e 

IML respectivamente.  

É o relatório,  

 

Curitiba, 20.09.02 
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José Maria 

Delegado de Polícia 

 

No relatório referido identificamos a utilização dos laudos periciais como reforços da 

interpretação do delegado responsável pela investigação do caso. No entanto, apesar do 

relatório se referir aos laudos periciais, tal relatório traz afirmações que não estão 

imediatamente presentes nos laudos periciais. Esse aspecto aponta como os laudos periciais, 

agora distantes de seus locais de produção, servem a uma prática da associação – seja de 

enunciados, pessoas e objetos - presente nos processos de produção da verdade jurídica. Tal 

elemento vai de encontro ao processo de produção da verdade científica, conforme descreve 

Latour (2000, p. 45)  

Uma sentença pode ser tornada mais fato ou mais ficção, dependendo da maneira 

como está inserida em outras. Por si mesma, uma sentença não é nem fato nem 

ficção; torna-se um ou outra mais tarde graça a outras sentenças. Ela será tornada 

mais fato se for inserida numa premissa fechada, óbvia, consistente e amarrada, que 

leve a alguma outra consequência menos fechada, menos óbvia, menos consistente e 

menos unificada.  

 

Nesse sentido, daquela cena aparentemente confusa, pelo menos aos olhos de um 

leigo, o local de morte de Sebastião foi ganhando uma descrição juridicizada, descrição esta 

que implicou numa (re)construção do mundo que agora figura nos autos de um processo 

criminal, na mesma medida que reconstruiu a conexão entre objetos, pessoas e evento.  Além 

disso, os laudos periciais, depoimentos, interrogatórios e outros enunciados passaram a 

integrar uma trama. E, por consequência, alguns desses enunciados serão reforçados e 

alterando seus status positivamente, enquanto outros serão combatidos. Esta alteração das 

informações ao longo de um processo criminal se verifica na denúncia oferecida pelo 

promotor de justiça ao juiz de direito.  Embora muito próxima das afirmações do delegado de 

polícia no relatório, a denúncia oferecida pelo promotor se pretende a fato e traz uma 

descrição fechada, aparentemente óbvia e isenta de elementos que possam promover sua 

contestação.  

No dia 30 de março de 2001, por volta das 05:00 horas, no interior da residência 

situada à Rua Geraldinho Ramiro dos Santos, nº100, Conjunto Caiuá, nesta Capital, 

Silvana Amaral, com vontade livre e consciente de praticar ilício, e com inequívoco 

animus necandi [nota], após breve discussão com a vítima, por razões não 

inteiramente esclarecida nos autos, a denunciada desferiu um tiro contra Sebastião, 

seu marido, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia (fls.13), 

que por sua natureza e sede foram a causa determinante da morte da vítima.  
  

Com o início do embate judicial marcado pelo conteúdo da denúncia acima, Silvana 

representada por seu advogado ao se defender terá de lutar contra uma série de documentos, 

dentre os quais alguns possuem o status de prova de seu delito. Aqui reside a característica 
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assimétrica do processo penal brasileiro, conforme indica Kant de Lima (2010). Devido a 

lógica do contraditório que opõe acusação e defesa, verificamos que a série de laudos, 

depoimentos e as próprias afirmações da então ré no interrogatório servirão para como 

argumentos e reforços contra a mesma. 

Das proposições acima talvez poderíamos concluir que, assim como Kant de Lima 

(2010), Giovanelli e Guarrido (2011), os laudos periciais servem às autoridades policiais e 

promotores para a incriminação dos suspeitos e réus. Nesse sentido, a perícia seria um dos 

aparatos do aparelho repressivo denominado de Estado. Contudo, em certas ocasiões ao longo 

do meu período de pesquisa no IC pude identificar que a associação dos peritos a imagem de 

profissionais que buscam a incriminar pessoas incorre em equívocos, dado a pressa na 

conclusão. Um exemplo do problema da rápida associação da atividade pericial como um 

simples desdobramento do aparelho repressivo se encontra numa história narrada pela chefe 

da seção de Documentoscopia ao longo de minha etnografia.  

Conta chefe da seção que certa vez recebeu um telefonema de um promotor de 

justiça, que se mostrava indignado com o conteúdo de um laudo grafotécnico. Segundo a 

chefe, no laudo ela explicava que a assinatura original que fora fruto de falsificação, possuía 

as mesmas proporções da assinatura tida por ilegítima. Conforme exame, a perita afirma ter 

constado que o falsário sobrepôs o papel no qual fora inscrita a assinatura falsa sobre o papel 

contendo a assinatura original, e por meio desse artifício produziu uma assinatura idêntica em 

proporções e características – a isso é denominado de decalque. Em seguida, afirma a chefe 

ter concluído que a assinatura suspeita enviada a perícia era realmente falsa, em vista do 

pressuposto de ninguém confecciona duas assinaturas com proporções idênticas. Por outro 

lado, a chefe afirmou que não pôde concluir se o punho que confeccionou a assinatura falsa 

era o mesmo punho do suspeito, pois o artifício do decalque impossibilitava da perita 

identificar as características próprias do punho do acusado. Nesse sentido, a chefe afirma ter 

colocado no laudo que embora a assinatura suspeita de falsidade fosse realmente fruto de 

falsificação, por outro lado não era possível determinar se ela havia sido produzida pelo 

punho do réu em questão ou outro. Em resposta, o promotor disse que queria outro lado, que 

constasse que além da assinatura suspeita de falsificação ser realmente falsa, ela tinha sido 

produzido inclusive pelo punho do réu.  

Desse evento narrado conclui-se que os laudos periciais não seguem um sentido 

unívoco, o qual supostamente serviria aos policiais e promotores de justiça para incriminar 

algum suspeito. Tais documentos podem ir justamente contra os discursos e interesses desses 
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atores, conforme retrata o exemplo narrado pela chefe da seção de Documentoscopia. Aliás, 

tomar policiais e promotores como sujeitos voltados a incriminação de suspeitos caracteriza-

se também como uma postura apressada. Deste modo, termino o presente capítulo afirmando 

que a perícia criminal é uma prática que participa do processo de produção da verdade 

jurídica, ainda suas proposições produzidas não estejam diretamente associadas aos objetivos 

de incriminação conforme de suspeitos conforme uma visão estereotipada do trabalho policial 

e policial poderia sugerir.   
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CONCLUSÃO 

A presente monografia teve por objetivo desenvolver uma etnografia da perícia 

criminal. O objetivo se assentou na relevância da prática pericial na produção da verdade 

jurídica e identificação criminal. Ao iniciarmos a discussão sobre a perícia criminal e como 

esta integra o próprio conjunto de práticas engajadas no processo de produção da verdade 

jurídica. Ainda que fortemente inspirada nas pesquisas de Kant de Lima (2010) e Mariza 

Corrêa (1983), vimos que a perícia não figurou como objeto de investigação em pesquisas 

desses eminentes estudiosos que pautaram a discussão sobre as práticas compreendidas no 

universo jurídico e os modos de produção da verdade jurídica. Certamente a ausência de 

pesquisas sobre a perícia criminal, inclusive de Kant de Lima (2010) e Corrêa (1983), se 

explica pela desvinculação ainda ressente dos órgãos de perícia criminal do corpo da polícia 

civil. De acordo com Giovanelli e Guarrido (2011), a desvinculação da perícia e polícia é uma 

tendência crescente nos estados da União. Nesse sentido, apontamos que seguida a criação da 

Polícia Científica do Paraná foi dado início a produção de inúmeros elementos identitários, 

como brasão e um que a diferenciassem da Polícia Civil do Paraná.  

O desenvolvimento da etnografia da perícia criminal se concentrou na tarefa de 

delinear o conjunto de práticas, documentos e objetos que compõe as atividades cotidianas 

dos peritos criminais. Antes de ser meramente uma execução automática de procedimentos, 

vimos que a perícia criminal é constituída por série de ações e elementos contingentes que se 

combinam. Descrita como atividade técnico-científica, conforme informações presentes no 

site do Instituto de Criminalística do Paraná e Instituto Médico-Legal, identificamos com a 

etnografia dos laboratórios que recorrentemente a perícia criminal é apreendida de outras 

formas: como uma atividade burocrática, ou uma atividade com atribuição de polícia 

judiciária desenvolvida por meio do emprego das e também como uma atividade materialista 

por se deter de maneira minuciosa na análise dos objetos periciais, tal como afirmou a chefe 

da seção de Balística Forense ao longo de minha etnografia. Ademais, a produção de 

inscrições – sob a forma de protocolos, numeração, rubricas, - constitui um importante 

elemento do universo dos peritos do IC. 

Ao identificarmos os principais exames periciais desenvolvidos nos laboratórios de 

Balística Forense e Documentoscopia do IC verificamos que o modelo analítico da perícia 

tem por característica a comparação entre objetos ligados ao local do crime e a prática 

delituosa com os materiais, via de regra, produzidos em órgãos específicos do Estado – as 

delegacias. Aos primeiros objetos os peritos denominam de questionado(s), em questão, 
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motivo pericial e, aos segundos de padrões, objetos padrões. Deste modo, o principal exame 

na Balística Forense denominado de confronto balístico tem por característica a comparação 

entre os sulcos e as estrias (ou raiamentos) dos projéteis padrões com os projéteis 

questionados. Esses sulcos e estrias são impressos nos projéteis logo após a deflagração do 

cartucho, quando esses projéteis percorrem o cano da arma. Segundo os peritos, esses sulcos e 

estrias são a “impressão digital da arma”, pois cada arma produzirá sulcos e estrias com 

características próprias e que a diferenciam de outras armas que produzirão sulcos e estrias 

diferentes.  

Os exames na seção de Documentoscopia se concentram em dois tipos principais, os 

exames documentoscópicos e os grafotécnicos. Os documentoscópicos, são exames que 

geralmente se detêm na perícia das Carteiras Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de 

Identidade (RG), Certificados e Registro de Licenciamento de Veículo (CRVL) e cédulas de 

papel-moeda que possui um modelo de exame semelhante aos dos documentos citados. A 

perícia documentoscópica tem por característica buscar nos documentos enviados à perícia a 

presença de elementos de segurança, especialmente como marcas d`agua, microtextos, 

brasões e outras marcas luminescentes visíveis somente com utilização da luz ultravioleta – 

constantemente utilizada na perícia desses documentos. Com a etnografia e seguindo o 

discurso dos peritos, verificou-se que grande parte dos documentos suspeitos de fraude 

examinados no órgão são produzidos em impressoras multifuncionais. A consequência é que 

quando submetidos à luz ultravioleta, tais papeis não apresentam os elementos de segurança 

presentes nos originais. Ademais, os documentos adulterados de maneira ilegítima possuem 

indícios, conforme os peritos, caracterizado pelo destaque das inscrições originais em letras 

luminescentes quando submetidas à luz ultravioleta, mesmo quando removidas tais inscrições, 

enquanto que as inscrições inseridas posteriormente de maneira ilegítima permanecerão sem 

presença de luminosidade. 

Os exames grafotécnicos buscam identificar o sentido realizado pelo punho no 

momento de confecção da assinatura ou escrito, sendo concebido pelos peritos que cada 

punho possui suas próprias características e realiza de maneira particular o sentido quando da 

confecção da assinatura. Deste modo, os exames grafotécnicos visam identificar se uma 

assinatura suspeita de fraude – denominada de questionada, em questão ou motivo pericial - 

foi produzida por punho que apresenta características diferentes do punho que confeccionou a 

assinatura legítima – esta denominada de padrão. Se constatado que realmente a assinatura 

questionada e padrão possuem características que atestam que ambas foram produzidas por 
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punhos diferentes, seguirá o segundo momento. Este momento buscará determinar se o punho 

que confeccionou a assinatura falsa traça o mesmo sentido do punho do suspeito, o qual 

confeccionou na delegacia, via de regra, inúmeros escritos que também servirão de 

assinaturas padrões para a análise grafotécnica. 

A etnografia dos laboratórios também proporcionou apreendermos que a totalidade 

dos procedimentos periciais visa a produção do laudo pericial, que descreve os principais 

resultados alcançados pela perícia. Nesse sentido, os laboratórios periciais podem ser vistos 

como um locus de produção de inscrições, as quais virão a compor mais tarde os inquéritos 

policiais e processos criminais. Ao discutirmos a importância dos laudos para a construção da 

verdade jurídica, indicamos que esses trazem informações muito específicas sobre o local de 

morte, sobre a análise dos vestígios encontrados no local do crime e que podem conduzir à 

identificação do autor, bem como a minuciosa descrição desses materiais periciados. Esse 

conjunto descritivo, de procedimentos analíticos e resultados poderá ser apropriado por 

promotores, juízes e advogados de defesa em um embate judicial. Se num primeiro momento 

indicamos que os laudos são recorrentemente utilizados por delegados de polícia e promotores 

a fim de justificarem seus discursos sobre uma ação imputada crime. Posteriormente, 

buscamos demonstrar que os laudos não servem somente ao propósito de incriminar um 

suspeito. Vimos essa última proposição ao descrever a história narrada pela chefe da seção de 

Documentoscopia, que ao apresentar num laudo informações que contrastava com a 

perspectiva do promotor de justiça, este último buscou coibi-la a escrever que o sujeito 

acusado pelo promotor foi aquele que produziu a assinatura falsa. É nesse sentido que dentro 

do universo jurídico, não identificamos uma uniformidade de objetivos, práticas e percepções 

dos atores desse universo, mas sim um conjunto de práticas diversas que se associam quando 

noticiada uma ação imputada crime às autoridades policias. Deste modo, ao contrário de 

Giovanelli e Guarrido (2011), indicamos que a perícia criminal não figura como uma 

instância legitimadora das práticas inquisitoriais supostamente empregadas pela polícia, mas 

justamente uma atividade de conhecimento e de importância para a administração da justiça a 

ser compreendida.  

Em dialogo com Simon Cole (2001), identificamos como os objetos desempenham 

papel de grande relevância frente as técnicas de identificação criminal. Buscamos demonstrar 

tal proposição no caso da morte de Sebastião e como sua esposa foi identificada como aquela 

que cometeu o homicídio do esposo, e como a autora foi identificada a partir do levantamento 

do número de registro da arma. É nesse sentido que não somente pessoas possuem 
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documentos, assinaturas e “impressões digitais” que as individualizam, mas também os 

objetos a partir das raias dextrogiras do cano da arma de fogo, do número de série registrada 

nos arquivos do Estado. Evidentemente, se as técnicas de identificação criminal como destaca 

Cole (2001) estão intimamente ligadas ao esforço do Estado em tornar os sujeitos que se 

encontram dentro do seu território em cidadãos conhecidos e “controlados”, paralelamente 

identificamos a utilização desses recursos de identificação – os documentos, por exemplo - 

para a prática de infrações. Tal aspecto está representado na falsificação dos documentos e os 

crimes de estelionato. 

Por fim, cabe um questionamento: mas e a verdade? De acordo com Corrêa (1983, p. 

38) “[...] no momento em que os atos se transformam em autos, os fatos em versões, o 

concreto perde quase toda sua importância e o debate se dá entre os atores jurídicos, cada um 

deles usando a parte do ‘real’ que melhor reforce o seu ponto de vista.” Os desdobramento 

dessa proposição, poderíamos afirmar que os processos criminais não se voltam à discussão 

dos fatos do mundo da vida, isto é, ao concreto. Trata-se de uma proposição muito próxima a 

de Kant Lima (2010), para quem  

[...] no direito brasileiro [...] o processo não se volta para consensualizar os fatos, 

para estabelecer quais são os fatos, nem o que ficou provado efetivamente. Pelo 

contrário, através da lógica do contraditório, que propõe um dissenso infinito e veda 

qualquer consenso entre as partes, os fatos e as provas são determinados pela 

autoridade interpretativa do juiz: é ele quem vai escolher dentre os inúmeros indícios 

contraditórios trazidos ao processo quais o convencem e quais não. (LIMA, 2010, p. 

31)  

 

Embora sejam reflexões balizadoras, sendo a presente monografia inspirada nelas, as 

pespectivas de Kant de Lima e Corrêa parecem sugerir um “mundo externo” ao universo 

jurídico, mundo dos fatos concretos, o qual nunca figura como objeto de discussão entre os 

atores desse universo. Aliás, uma das características do direito penal brasileiro, aos olhos de 

Kant de Lima, seria justamente a capacidade de negar a realidade, que seria “externa aos 

autos”. Nesse mesmo sentido a verdade jurídica seria a verdade do vencedor do embate 

ocorrido num processo criminal, trata-se da verdade dos autos, e não a verdade do mundo 

real, dos fatos. Deste modo, a verdade jurídica seria uma verdade que não corresponderia ao 

real. Aqui devemos ter em vista que tais perspectivas, ainda que não de todo equivocadas, 

parecem sugerir uma realidade inalcançável pelas práticas jurídicas, realidade talvez isenta de 

qualquer modelação prática. E se contrapondo a tal perspectiva sobre o real, Annemarie Mol 

(2008) propõe o conceito de política ontológica. 

 

Política ontológica é um termo composto. Refere-se a ontologia – que na linguagem 

filosófica comum define o que pertence ao real, as condições de possibilidade com 
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que vivemos. A combinação dos termos “ontologia” e “política” sugere-nos que as 

condições de possibilidade não são dadas à partida. Que a realidade não precede as 

práticas banais nas quais interagimos com ela, antes sendo modelada por essas 

práticas. O termo política, portanto, permite sublinhar este modo activo, este 

processo de modelação, bem como o seu carácter aberto e contestado. 

 

  Conforme apresentado o direito, assim como a política, não estaria isento à 

realidade, nem a realidade isenta do direito e da política. Identificamos a modelação da 

realidade pelo direito no processo criminal que envolveu Silvana Amaral, acusada da morte 

de Sebastião. Ainda que tenha declarado posteriormente que o homicídio do esposo se 

justificava pela tentativa de salvar a filha que estava em vias de ser estuprada pelo pai, sendo 

tal declaração argumentada e explicada pela própria filha, tal argumento foi insuficiente para 

livra-la da condenação de dez anos e seis meses de reclusão em regime fechado. Mesmo 

sendo unânime os depoimentos das testemunhas, tanto de acusação como de defesa, sobre o 

caráter violento de Sebastião e as constantes brigas do casal, isso não foi suficiente para 

isenta-la da pena. Em 2010, um ano após ser julgada culpada por homicídio, a apelação do 

advogado de defesa de Silvana foi avaliada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do 

Paraná, os quais votaram pela redução da pena de dez anos para sete anos, dez meses e cinco 

dias de reclusão em regime semiaberto. É nesse sentido que, uma vez produzida a verdade 

jurídica, esta incidirá sobre o mundo. 
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