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Resumo 

A presente pesquisa procurou ampliar o assunto da violência doméstica, destacando um tema 

que ainda é pouco estudado no âmbito nacional: o homicídio de crianças e adolescentes 

perpretada por seus pais biológicos ou não-biológicos ou  seus cuidadores. O objetivo geral da 

pesquisa foi caracterizar uma amostra de pais biológicos ou não-biológicos ou cuidadores que 

cometem homicídio de crianças e adolescentes - filhos biológicos ou não-biológicos. Além 

dos dados básicos de identificação buscou-se descrever o modus operandi e o motivo do 

homicídio. Objetivou-se, ainda, analisar as práticas parentais dos homicidas em relação às 

crianças assassinadas, bem como as práticas parentais às quais os homicidas foram 

submetidos na infância. Para tanto foram realizadas duas etapas: 1) pesquisa documental de 

600 autos dos processos da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba; que levou ao número de 

11 autos selecionados (1,83%) julgados pelo Art.121 ou 123 do Código Penal, no Estado do 

Paraná e 2) Aplicação do Inventário de Estilos Parentais – IEP (Gomide, 2011) com os presos 

nas Unidades Penitenciárias (n = 4). Considerando as características do grupo de 11 

homicidas do estudo 1, tem-se homens, em sua maioria, na faixa etária entre 20 e 25 anos, 

com o ensino fundamental incompleto, e vítimas menores de 12 anos. Os motivos podem ser 

agrupados em: 1) transtornos e síndromes; 2) maus-tratos; 3) alterações comportamentais 

associadas à vingança, ciúmes e por piedade em relação à criança e ao adolescente e 4) 

histórico familiar de violência. O modus operandi com utilização de objeto cortante, asfixia 

manual e arma de fogo. Os quatro participantes do estudo 2, que responderam o IEP, têm 

entre 35 e 47 anos, ensino fundamental incompleto e suas vítimas eram menores de 12 anos; 

cometeram os homicidios com utilização de instrumentos cortantes, armas de fogo e as mãos. 

Apresentaram IEP materno de risco, o que indica que foram submetidos às práticas parentais 

negativas por parte de suas mães, incluindo abuso físico extremo. Esses resultados mostram 

que se faz necessário um olhar cuidadoso, quando se depara com crianças que sofrem maus 

tratos e violência, e, com pais/cuidadores que apresentam histórico de violência doméstica ou 

com problemas psiquiátricos, podendo assim, se trabalhar no plano de prevenção, tais como 

treinamento em práticas parentais para evitar futuros crimes desta natureza. 

 

 Palavras-chave: Homicídio de crianças e adolescentes, cuidadores, intergeracionalidade da 

violência. 
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Abstract 

This research intended to extend the subject of domestic violence, highlighting a little-studied 

nationally topic: the murder of children and adolescents by their biological or non- biological 

parents or their caregivers. The main research goal was characterize a sample of biological or 

non- biological parents or caregivers who committed children and adolescents murder – their 
biological or non-biological children. Besides the basic identification data it was sought to 

describe the modus operandi and the murder motive.  It was also aimed to examine murderers 

parenting practices due to the victims, as well as to their own parents submitted them back in 

their childhood. To do so, two steps were perfomed: 1) Documentary Research of 600 record 

of proceedings of the 2nd Jury Court of Curitiba; that leads to 11 selected records judged 

(1,83%) by Art.121 or 123 of the Brazilian Penal Code, in the State of Paraná, and 2) The 

application of Parenting Styles Inventory – IEP (Gomide, 2011) with 4 prisoners in 

Penitentiary Units. Taking into account the characteristics of the group of 11 murderersof the 

study 1, they are men mostly aged between 20 and 25 years, with incomplete primary 

education, and their victims  are children under 12 years old. victims. The motives can be 

grouped into: 1) disorders and syndromes; 2) maltreatment; 3) behavioral changes associated 

with revenge, jealousy and compassion for the child and adolescent and 4) family history of 

violence. The modus operandi with use of sharp objects, manual choking and gun. The four 

participants in Study 2 were answered the IEP, they were aged from 35 to 47 years, completed 

elementary school and their victims were under 12 years; they committed the homicide with 

the use of sharp instruments, firearms and hands. IEP showed maternal risk practices, 

indicating that they underwent to negative parenting practices by their mothers including 

extreme physical abuse. These results show that it is necessary a careful look when faced with 

children who suffer from abuse and violence, and parents / caregivers who have a history of 

domestic violence or psychiatric problems, and therefore work on the prevention baseline, 

such as training in parenting practices to prevent future crimes of this nature.  

 

 Keywords: Murder of children and adolescents, caregivers, intergenerational violence. 
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Apresentação 

 

Notícias de violência doméstica envolvendo crianças e adolescentes são cada vez mais 

frequentes nos meios de comunicação, como exemplo, tem-se as seguintes manchetes pelo 

mundo: ''Corpo de criança é descoberto no lixo'' (LA Times, 9 de fevereiro de 1996). ''Corpo 

de bebê é descoberto perto das lixeiras'' (Diário Trojan, 10 de novembro de 2005). ''O caso 

dos bebês congelados'' (Schpoliansky & Childs, 2009). ‗'Três bebês encontrados em 

congelador, em epidemia de infanticídio na Alemanha'' (Boyes, 2008). ''Criança descoberta 

em planta'' (NY Times, 04 de maio de 2006). ―Corpo de bebê encontrado dentro de saco 

plástico‖ (CBC News, 2 de abril de 2009). ―Corpo de criança, encontrado em Onslow County, 

no caminhão de lixo‖ (Capitol Broadcasting Company, 27 de outubro de 2008). ―O corpo de 

bebê encontrado em congelador em Erfurt‖ (The Local, 27 de maio de 2009). ―Recém-

nascido morto é encontrado em apartamento abandonado no norte do Japão‖ (Bay Ledger 

News, 31 de maio de 2007).  

No Brasil, não é diferente. Vários crimes contra crianças tomaram conta dos 

noticiários. Um homem foi acusado de espancar o enteado de 1 ano em Cabo Frio, 

Região dos Lagos. Dois dias depois, o pai e a madrasta de Wesley Fernandes de Araújo, 

de 2 anos, foram presos acusados de tortura. O menino morreu após ser espancado em 

Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O pai assumiu que bateu nele para 

"educar". No mesmo dia deste acontecimento, a dona de uma creche em Maricá foi 

denunciada por amarrar e amordaçar crianças (Jornal O Dia, 29 de julho de 2012). 

Como essas notícias mostram, a descoberta de mortes não acidentais de crianças são 

ocorrências frequentes. Em estudo sobre neonaticídios, Crittenden e Craig (1990) apontam 

que 64% dos cadáveres dos recém-nascidos foram descobertos, por acaso, em latas de lixo ou 
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outros locais, tais como, margens de rios, sacos de lixo, em caixas nos quintais de casas, 

abandonados logo após o nascimento e/ou com hematomas e sinais de maus-tratos e, em 

nenhum deles, os recém-nascidos foram registrados como desaparecidos. Fato que sugere a 

intencionalidade de esconder a gravidez e abandonar o bebê após o nascimento é a possível 

justificativa do óbito.  

Há notícias de recém-nascidos e bebês mortos como: ―Corpo de um bebê recém-

nascido é encontrado dentro de uma sacola de lixo na Zona Norte - A criança aparentava ter 

poucas horas de vida e estava com a cabeça do lado de fora da sacola‖ (A crítica UOL, 15 de 

Março de 2014). ―Bebê jogado na Lagoa da Pampulha vive com família adotiva‖ (Globo, G1, 

18 de janeiro de 2007). ―Mãe assume que espancou filha de um mês até a morte‖ (Agora 

Santa Inês, 12 de fevereiro de 2014).  

Além dos bebês, podem ser relacionados também, crimes contra crianças, como os 

casos de repercussão na mídia dos Nardoni, do Joaquim e, recentemente, do menino 

Bernardo. É possível citar o caso dos Nardoni, com a fatalidade da menina Isabela, de 05 

anos, atirada da janela do sexto andar de um prédio residencial, no Rio de Janeiro, pelo pai 

com ajuda de sua madrasta (Globo, G1, 30 de março de 2008). Outro caso refere-se ao 

assassinato do menino Joaquim, no qual o padrasto e a mãe estiveram envolvidos no episódio. 

Joaquim desapareceu do quarto de sua casa, em Ribeirão Preto. Seu corpo foi localizado cinco 

dias depois boiando no Rio Pardo, em Barretos. A suspeita da polícia é de que a criança 

recebeu uma dose excessiva de insulina e depois foi jogada no córrego perto de sua casa que 

desaguava no rio. (Globo, G1, 27 de novembro de 2013), O caso mais recente é do menino 

Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, desaparecido no dia 4 de abril de 2014, em Três 

Passos, no interior do Rio Grande do Sul. Foi encontrado morto na noite de segunda-feira 

enterrado em um matagal de Frederico Westphalen, cidade a cerca de 80 km de Três Passos, 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/cidade/frederico-westphalen.html
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onde ele vivia. Bernardo estava desaparecido desde o dia 4 de abril. O médico Leandro 

Boldrini, pai do garoto, a madrasta Graciele Ugulini e a amiga do casal Edelvania 

Wirganovicz estão presos por suspeita de serem autores do crime (Globo, G1, 22 de abril de 

2014). 

Esses crimes chocam a sociedade, principalmente sendo autor do delito, um dos pais 

ou um dos cuidadores, os responsáveis por manter a segurança, destes bebês, crianças ou 

adolescentes, parece à sociedade clamar por retribuição severa. Tem-se desta forma exposta a 

ambivalência e a contradição da situação: de um lado uma criança indefesa, morta pela pessoa 

da qual dependia para sobreviver ou para obter cuidados; do outro, a imagem de uma pessoa, 

considerada insana por cometer um crime impensável para a maioria das pessoas.  

Diferente da maioria dos animais, o ser humano nasce indefeso e dependente de 

cuidados de alimentação, higiene e proteção, como também do carinho, afeto, e do desejo de 

vida dos pais para o filho ou dos que exercem esse papel de cuidador. Conforme Jenny e Isaac 

(2006) e Alt e Wells (2010), os principais motivos de homicídios de crianças e adolescentes 

decorrem de abuso, maus-tratos, negligência, acidentes domésticos, morte súbita, síndromes e 

transtornos, alterações comportamentais associadas à vingança, raiva e por piedade (para 

crianças e jovens que apresentam alguma deficiência ou doença incurável), crianças 

esquecidas em automóveis, deixadas em casa sozinhas, pais que fazem uso de substância 

química lícita ou ilícita. Todas as situações apresentadas podem resultar em morte deste filho 

ou filha, casos esses, que ocorrem em todas as nações do mundo.  Algumas dessas mortes 

podem não ser reconhecidas como homicídios pelos equívocos em seus registros ou 

simplesmente por não haver o registro da mesma. Isso leva a erros de classificação da causa 

da morte no panorama mundial ou nacional.  
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Assim, fica a questão de como os pais, ou quem se propõe a cuidar de crianças e 

adolescentes, que, teoricamente, deveriam ter afeto e carinho, podem chegar ao extremo de 

cometer um homicídio com o indivíduo que é dependente deles. O processo de tornar-se pai, 

mãe e cuidador, inicia na história de vida de cada um mas a relação de consaguinidade ou de 

aliança não é suficiente para assegurar o exercício da parentalidade (Zornig, 2012). A nova 

organização e os novos papéis, levam a um processo de aprendizagem individual, motivo que 

pode resultar em uma confusão pessoal e vários questionamentos em relação ao cuidado com 

a criança e sua educação, como, por exemplo, ir à escola ou deixá-lo com um cuidador.  

Nessa nova configuração familiar, nos períodos pós-parto e puerpério podem surgir 

alguns indícios de comportamentos agressivos. Para Scherer e Scherer (2007), a agressividade 

é compreendida como parte do instinto do ser humano, ou seja, é algo inato. Sua 

manifestação, sob a forma de uma ação, configura agressão que pode vir a ser considerada 

violência.  As diferentes formas de violência elegem como vítimas os mais fracos (Scherer & 

Scherer, 2007), as crianças que nascem totalmente indefesas e, perduram durante a infância e 

a adolescência, na dependência dos adultos. Uma característica desses comportamentos 

violentos é o desconhecimento da vítima de que está sendo ou se deixando ser alvo de 

agressão.  

Outra explicação da agressão, do comportamento antissocial, é a intergeracionalidade 

da violência e o comportamento dos pais e cuidadores adquirido durante a sua história de vida 

na infância, segundo Gomide (2010), pelo estilo parental aprendido. Nesses casos, segundo a 

autora, os pais podem se utilizar, na forma de cuidar dos filhos, das estratégias desenvolvidas 

pela sua experiência como filhos. Há uma repetição do modelo parental aprendido, o qual 

estará presente na sua nova geração relacional. Para a sociedade, o ―motivo‖ ou ―justificativa‖ 
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deste tipo de crime, pode entrar no domínio do descontrole, da irracionalidade, da não 

intencionalidade, da irresponsabilidade. 

Seria possível ampliar a discussão da temática de homicídio cometido por pais 

biológicos e não-biológicos ou cuidadores, destacando pontos relevantes sobre o assunto. 

Contudo, após a busca por estudos nessa área de pesquisa, via portais de busca, de revistas, 

periódicos científicos e livros publicados a respeito, constatou-se a escassez de estudos, 

principalmente no Brasil, sobre o assunto homicídio de crianças e adolescentes cometidos por 

cuidadores. Isto ressalta o quanto pode ser difícil pensar e discutir o que caracterize pais 

biológicos e não-biológicos ou cuidadores que cometem o homicídio de crianças e 

adolescentes no cenário nacional. Em pesquisas internacionais, no entanto, pode-se verificar 

que já existe um consistente corpo de estudo sobre o assunto,conforme descrito nesta 

pesquisa. 

Neste sentido, a presente pesquisa traz um estudo com o objetivo de traçar um perfil 

dos autores dos crimes, das vítimas, os principais motivos dos homicídios e a forma como 

estes foram consumados. Optou-se pela nomenclatura homicídio de crianças e adolescentes 

(HCA)
1
 por não haver um conceito único no Brasil para definir este tipo de crime, que pode 

ser definido, na Psicologia,  por: neonaticídio (bebês recém-nascidos), infanticídio (crianças 

até 01 ano de idade) ou filicídio (filhos - independente da idade). Dentre os motivos dos 

homicídios abordados, estão: 1) transtornos psiquiátricos e síndromes, 2) maus-tratos, 3) 

alterações comportamentais associadas à vingança, ciúmes e por piedade em relação à criança 

e ao adolescente e 4) histórico familiar de violência. Adicionalmente, espera-se fomentar a 

                                                             

1 No presente trabalho o termo HCA, a ser utilizado refere-se ao Homicídio de Crianças e Adolescentes, para os 

casos de homicídio de filhos biológicos ou não-biológicos, independentemente de sua idade e da fase de seu 

desenvolvimento. 
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partilha de conhecimentos científicos, que envolvem esse tipo de crime entre as disciplinas: 

Psiquiatria, Psicologia, Direito e Saúde, para dar início a um debate e possibilitar um trabalho 

futuro com a busca pela prevenção de casos. 
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Revisão de Literatura 

Homicídio de Crianças e Adolescentes Cometidos por Cuidadores 

 

Parentalidade  

A parentalidade se inicia na infância dos próprios pais, seu exercício e sua prática, 

influenciam na construção da identidade da criança (Houzell, 2004). Para Prazeres e Castro 

(2000), identificações feitas na infância influenciam e determinam a forma como cada um 

exercitará a parentalidade. A pré-história da criança, se inicia na história individual de cada 

um dos pais, o desejo de ter um filho reatualiza as fantasias de sua própria infância e do tipo 

de cuidado parental que puderam dar.  

Stern (1997) relaciona a maternidade a três preocupações: do aprendizado da nova 

mãe com sua própria mãe, do seu novo papel de mãe e seu papel de mãe com o bebê. 

Contudo, poderão surgir conflitos psicológicos, sobre o novo papel que terá de representar. 

Poderão surgir também, conflitos familiares e conjugais, pelo fato de a mulher tornar-se mais 

carente de afeto e atenção. O nascimento de uma criança leva a uma mudança radical na 

organização familiar. As funções dos conjugês devem se diferenciar, a fim de atender às 

exigências de cuidado e alimentação da criança e para manejar as restrições impostas ao 

tempo dos genitores. Exige uma readaptação de três famílias: a materna, a paterna e, no caso 

do primeiro filho, a nova família que surge com o nascimento. A função paterna, enquanto 

função de mediação entre a mãe e o bebê, auxilía a mãe a reconhecer o bebê em sua dimensão 

de sujeito e alteridade, já que para o pai, o bebê se constitui como objeto externo desde o 

início. Para Houzell (2004), a parentalidade compreende numerosos aspectos, principalmente 

as modificações que se produzem em cada um dos pais no decorrer da gestação e do pós-

parto, assim como o processo que se relaciona ao campo dos cuidados parentais e o 



20 

 

 
 

aprendizado estabelecido entre os pais e a criança. O autor, sugere refletir o conceito de 

parentalidade a partir de 3 eixos: 1) o exercício da parentalidade – define e organiza os laços 

de parentesco e a transmissão de regras e valores de um determinado grupo social. 2) 

experiência da parentalidade – modificações que se produzem nos pais no decorrer do 

processo de sua transição para a parentalidade. 3) prática da parentalidade – cuidados 

parentais e interações afetivas entre pais e seu filho. Se a mãe apresentar depressão, nesse 

momento, algumas dessas readaptações podem ficar prejudicadas ou serem vivenciadas com 

dificuldade.  

A gravidez, o parto e o puerpério são fases da vida da mulher que implicam, na 

maioria das vezes, em mudanças de papéis e no estilo de vida. Toda a rotina da mulher sofre 

modificações pela gravidez: dieta, vestimenta, aspecto físico e psicológico, respostas e 

desejos sexuais, atividades sociais, recreativas, descanso e sono, relações com sua família, 

amizades e vida diária a longo prazo (Perez, 1996).  

Em estudo com duas famílias em psicoterapia, Frizzo e Piccinini (2005), foram 

destacadas dificuldades na organização do tempo do casal, na comunicação, na qualidade do 

relacionamento conjugal e sexual. Os resultados endossam a ideia, de que, alguns pais, 

durante a transição para a parentalidade, não conseguem preservar seus interesses pessoais e 

suas relações de casal. Isso é percebido como um sentimento de insuficiência, de fracasso e de 

esgotamento. Nos dois casos, observou-se que eventos significativos, como, o relacionamento 

dela com sua mãe e seus familiares, sentimento de incompetência e culpa, estavam 

intimamente relacionados com as dificuldades após o nascimento do bebê, reforçando a 

importância de se considerar fatores relacionais durante o tratamento de mães deprimidas. 

Nos estudos citados, de Frizzo e Piccinini (2005), foi utilizada a psicoterapia breve, 

que pode ser uma alternativa para minimizar os sintomas no bebê, nos pais e nas relações 
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entre os membros da família. Por se tratar de uma intervenção realizada nos momentos 

iniciais de vida do bebê, tem um potencial preventivo e de promoção da saúde mental, frente à 

depressão pós-parto, com grande melhora na qualidade de vida das famílias com bebês e 

promoção da saúde mental da criança. 

 

Estado Puerperal 

Quando se refere ao estado de saúde mental da mãe, cita-se o estado puerperal, no qual 

ela se encontra logo após o parto, e que pode ser considerado pelo Júri, como uma 

justificativa ao homicídio cometido por esta mãe. Mas, ao mesmo tempo, existem autores que 

questionam se esta posição não seria mais uma alternativa do Direito para resguardar a 

absolvição ou diminuição da pena da respectiva mãe, pois pela explicação fisiológica 

acontecem alterações hormonais, mas quando os homicídios se referem ao pai (gênero 

masculino) ou aos cuidadores, esse estado não tem direta interferência, pois não estavam em 

estado de gravidez como a mãe. 

De acordo com Guimarães (2003), o estado puerperal, seria uma alteração temporária 

em mulheres previamente sãs, com colapso do senso moral e diminuição da capacidade de 

entendimento, seguida de liberação de instintos, culminando com a agressão ao próprio filho. 

Uma das inúmeras dificuldades encontradas pelos especialistas da área, é a definição exata do 

início e término do estado puerperal. Como citado no Código Penal Brasileiro (1940), em seu 

art. 123 ―Matar sob influência do estado puerperal...‖, que Guimarães (2003), propõe ser um 

estado restrito a mulheres, devido as alterações fisiopsicológicas decorrentes da gestação. Já é 

bastante conhecida, pela comunidade científica, as diversas modificações hormonais ocorridas 

na mulher no período de gestação e suas íntimas ligações com o comportamento. 
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Segundo Spinelli (2004), os processos fisiológicos da gestação começam com algumas 

alterações hormonais, que aumentam 200 vezes ao longo da gestação, e uma rápida queda no 

prazo de 24 horas depois do parto, juntamente com a perda imediata da placenta que era fonte 

de muitos hormônios da gravidez. ―É fato biológico bem estabelecido que a parturição 

desencadeia uma súbita queda em níveis hormonais e alterações bioquímicas no sistema 

nervoso central. A disfunção ocorreria no eixo hipotálamo-hipófise-ovariano e promoveria 

estímulos psíquicos com subsequente alteração emocional‖. 

Já França (1998), diz que o estado puerperal trata-se de mera ficção jurídica. O autor 

afirma textualmente: ―Nada mais fantasioso que o chamado estado puerperal, pois nem se 

quer tem um limite de duração definido (...) o que acontece no infanticídio é que numa 

gravidez ilegítima, mantida em sobressaltos e cuidadosa reserva, pensa a mulher dia e noite 

em como se livrar do fruto de suas relações clandestinas (...) e como maneira de solucionar 

seu problema, pratica o crime devidamente premeditado em todas as suas linhas, tendo o 

cuidado entre outras coisas, de esconder o filho morto, dissimular o parto, tudo isso com 

frieza de emoções e até mesmo com requintes de crueldade‖. (p.240)  

Essa visão foi exposta em 1998, em uma publicação de medicina legal e pode-se 

perceber uma visão quase que medieval, menosprezando completamente o sofrimento da 

parturiente e a acusando de premeditar e calcular as ações homicidas. Dessa forma 

encontramos uma discordância da ideia de Resnick (1969), que atribui o crime de filicídio 

também ao pai (figura paterna), mesmo esse não sofrendo das alterações fisiopsicológicas 

oriundas da gestação. 
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Conceitos: Neonaticídio/ Infanticídio/ Filicídio  

Atualmente, entre as ciências Psicológicas e Jurídicas há divergência de conceitos do 

crime de HCA, tendo como autores os pais ou seus cuidadores. Na definição da Psicologia 

(Resnick, 1969; Telles, Soroka & Menezes, 2008; Bartol & Bartol, 2012), o que o Direito 

chama de infanticídio, é caracterizado por três conceitos: neonaticídio, infanticídio e filicídio, 

definidos de acordo com a idade da criança vítima.  

Entre as várias definições e conceitos do crime, para a Psicologia, estão a de Resnick 

(1969), que propõe a seguinte classificação relacionada ao HCA: 1) neonaticídio: morte de 

recém-nascido, nas primeiras 24 horas de vida; 2) infanticídio: crianças com menos de 1 ano 

de idade e 3) filicídio: para indivíduos com mais idade do que 1 ano. Segundo o mesmo autor, 

uma definição curiosa e relevante ao refletir sobre o texto que define crime de filicídio, 

descrito no art. 123 do Código Penal Brasileiro de 1940. Resnick (1969), diz que o filicídio 

refere-se à morte de uma ou mais crianças por um ou ambos os pais, independente da idade da 

vítima.  

Bartol e Bartol (2012), autores da Psicologia Forense, definem: 1) neonaticídio como 

homicídio de recém-nascidos, nas primeiras 24 horas de vida, 2) infanticídio como 

homicídios de crianças a partir de dois anos de vida, sem referência de término e 3) filicídio – 

homicídio de filhos sem referência de idade, após 24 horas de vida da criança. Jenny e Isaac 

(2006), consideram o infanticídio como o assassinato de crianças com idade entre 1 dia a 1 

ano.  

Para Telles, Soroka e Menezes (2008), ainda na definição da Psicologia, esse estado 

encontra expressão significativa na semântica: até meados da década de 70, o termo 

―filicídio‖, não constava em importantes publicações americanas, sendo ―infanticídio‖, o 

termo mais próximo existente. Esse fato vai ao encontro da negação e subnotificação da 
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violência doméstica, sob a alegação da ainda, ―sagrada família‖. É pouco provável que a 

experiência de ser lentamente afogado ou sufocado pareça não-violenta para a vítima.  

A morte de crianças e recém-nascidos é uma das mais comuns formas de homicídio 

cometido pelos pais. Bebês indesejados, particularmente os do sexo feminino ou deficientes, 

eram abandonados em tempos antigos, possivelmente com a esperança de que eles seriam 

tomados por transeuntes para serem escravos, talvez, com a consciência de que eles iriam 

morrer de exposição ao sol ou como alimento de animais silvestres. (Maggio, 2001)  

Nos séculos 20 e 21, o homicídio de bebês e crianças, continuam a ser um problema 

significativo. Há críticas quanto ao uso legal do termo infanticídio que, em geral, se baseia na 

existência de um transtorno mental da mãe, decorrente do puerpério ou da lactação, ou mesmo 

de transtornos apresentado pelos pais, ligados ou não a esse período pré, perio e pós-natal 

(Scherer & Scherer, 2007).  

Para Friedman, Horwitz e Resnick (2005), psiquiatras, obstetras e pediatras deveriam 

fazer avaliação, quanto à presença de sintomas psiquiátricos, no período gestacional e pós-

parto, nos pais. Identificando algum quadro depressivo e psicótico, esses novos pais, 

necessitariam de resposta imediata dos sistemas de saúde mental, para prevenção de violência 

e morte de seus filhos.  

 

Histórico Mundial do Homicídio de Crianças e Adolescentes 

Essa atitude criminosa dos pais encontra expressão clara já na mitologia, onde aparece 

de modo reiterado, o assassinato do primogênito, seguido de ameaças ou mutilação parcial, 

perpetradas também aos irmãos. Na tragédia grega, na peça de Eurípedes, Jasão casado com 

Medéia, tenta se explicar dizendo que não poderia deixar passar a oportunidade de se casar 

com uma princesa, enquanto que Medéia é apenas uma mulher bárbara e conta-lhe que 
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pretende juntar suas duas famílias mantendo-a como sua amante. Ela lembra-lhe que deixou 

sua família para trás para segui-lo e salvou-lhe a vida diversas vezes. Cega de dor e de ódio, 

Medéia decide matar seus filhos e a si própria, com o intuito de causar o máximo de dor a 

Jasão
2
. 

Em rituais religiosos, fenícios e cartagineses, estes ofertavam a vida de seus filhos a 

divindades. Porém o HCA nem sempre foi tratado e punido da mesma forma que se faz 

atualmente. No primeiro período, o qual vai até meados do século V a.C., o HCA não 

constituía crime, sendo sua prática bastante comum, e para a qual não havia reprovação por 

parte das leis e dos costumes. Os maus-tratos com crianças, em suas mais diversas 

manifestações, ou seja, desde violências psicológicas até os que culminam com a morte, 

existem desde os primórdios da história dos seres humanos. (Scherer & Scherer, 2007).  

Nas civilizações antigas, o HCA era considerado um meio para eliminar todos os 

pequenos que nasciam com defeitos físicos. Crianças eram mortas ou abandonadas para 

morrerem desnutridas ou devoradas por animais, por razões como: equilíbrio de gêneros, 

medida econômica nos grandes flagelos, por não aguentarem longas caminhadas, por motivos 

religiosos, por ser direito do pai reconhecer ou não o direito de viver de seu filho (Jus vitae et 

nasci – Roma). Na Grécia e Roma antigas, o homicídio de recém-nascidos era tido como um 

direito do chefe de família, como forma de determinar a descendência legal.  

No período que compreende, do século V ao XVII d.C., citado por Maggio (2001), 

momento em que, o cristianismo ganhou muita força e foi oficializado como religião do 

império romano, o HCA passou a ser considerado crime gravíssimo e era frequentemente 

punido com a própria morte do agente causador da morte. Com a influência ideológica e 

                                                             

2
 Mito de Medéia, disponível em: http://www.polbr.med.br/ano10/art0810.php 
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social da Igreja Católica, a vida do recém-nascido deixou de ser algo sem valor, passando a 

ser valorizada pelos juristas e sociedade da época. Contudo, ainda que, considerado ilegal, o 

fato era tolerado, como forma de controlar o tamanho da família. 

No período que iniciou por volta do século XVII, e que impera até hoje, na maioria 

das legislações penais do mundo ocidental, há um pensamento, que sofreu influência de 

pensadores iluministas como Beccaria (2002), que na área jurídica apresentou ideias mais 

humanitárias, voltado para o estado de saúde da mulher. Com o discurso iluminista e com a 

importância do romantismo, o amor entre casais e entre pais e filhos foi priorizado, e as 

alianças conjugais passaram a ser estabelecidas com base no afeto. Foi fortemente marcado 

pela noção de educação e a formação das crianças, tornou-se um fator importante para o 

desenvolvimento de um país e garantia de uma sociedade saudável. A família dita tradicional 

foi totalmente submetida a uma autoridade patricarcal e teve como objetivo a transmissão de 

um patrimônio. Maggio (2001), conta que os filósofos do direito natural, visando influenciar 

diretamente os legisladores no sentido de levar em conta argumentos como a pobreza, o 

conceito de honra, bem como a prole portadora de deformidades, argumentos que podem ser 

encontrados até hoje.  

Maggio (2001), afirma que, analisando as evoluções do conceito jurídico do 

infanticídio, observam-se, nitidamente três períodos distintos: 1) de permissão ou indiferença, 

até meados do século V, o HCA não constituía crime; 2) de reação em favor do filho recém-

nascido, do século V ao XVIII d.C., no Império Romano, durante o reinado de Constantino, o 

HCA passou a ser considerado crime gravíssimo, punido com a morte dos seus autores. De 

acordo com esta nova orientação, os juristas passaram a considerar que ninguém tinha o 

direito de tirar a vida de seu semelhante, principalmente em se tratando de uma criança 

indefesa, frágil e desprotegida; 3)  de reação em favor da mulher infanticida, os filósofos do 
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direito natural, levaram em consideração o sentido de privilegiar o delito, com fortes e 

relevantes argumentos, como a pobreza, o conceito de honra, bem como a prole portadora de 

doenças ou deformidade. Sob essas novas ideias, a favor do abrandamento da pena e contra a 

pena de morte, difundidas pelos filósofos iluministas, as legislações feitas a partir do século 

XVIII, passaram a considerar o HCA como homicídio privilegiado, quando praticado por 

motivo de honra pela mãe ou por seus familiares. 

No Reino Unido, no século XX, reduziu-se a morte de uma criança até a idade de 1 

ano por sua mãe, para homicídio culposo. Canadá, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, 

Dinamarca e Suécia usam leis semelhantes. Essas leis implicam o parto e a lactação como um 

terreno para transtornos mentais, apesar da falta de qualquer base científica para essa crença. 

A mulher acusada, não tem que provar que ela não estava lúcida no momento do homicídio, 

como se presume seu estado mental a ser interrompido em virtude de ter dado à luz. Além 

disso, o tempo é definido arbitrariamente em 1 ano, apesar da definição da Organização 

Mundial da Saúde –OMS (2006), definir o período pós-parto em 6 semanas. As leis, em 

grande parte, não permitem a ideia de que uma mulher pode matar seu filho por outros fins 

que não por transtorno mental. O resultado é que a maioria das mulheres nestas nações, que 

assassinam seus bebês, são encaminhadas ao aconselhamento e liberdade condicional em vez 

de prisão, diferente dos pais que recebem a sentença de prisão (Stangle, 2008). Nos Estados 

Unidos, o acusado pode usar, em sua defesa, a insanidade. Esta defesa é estimada para ser 

utilizada com êxito em menos de 1 em 1.000 casos. No entanto, em casos de filicídio materno 

que usam a defesa de insanidade, as mulheres são absolvidas em até 65% dos casos, (Stangle, 

2008).  

Como alternativa, é alta a taxa de absolvição para mães com indicativo de 

incapacidade e não como ―mães assassinas‖. D'Orban (1979), relatou que, apesar de serem 
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categorizadas como ''doentes mentais'', apenas 26% das mulheres que cometeram homicídio 

de seus filhos em seu estudo, preencheram os critérios para a psicose. Wilczynski e Morris 

(1993), ctitado por Rapaport (2006), referem que cerca de metade das mulheres que são 

condenadas por infanticídio não estão sofrendo de qualquer transtorno mental identificável. 

Isto sugere que há algo a mais acontecendo em outros processos judiciais do que uma 

avaliação da culpabilidade das mulheres. 

Putkonen, Collander, Weizmann-Henelius e Eronen (2007) constataram que, apenas 

27% de todas as neonaticidas na Finlândia, entre 1980 e 2000, já foram julgadas e 

condenadas. Wilczynski (1997) comparando alienações judiciais britânicas de infanticídio por 

homens e mulheres, que menos de 50% dos casos envolvendo mulheres foram processados 

em comparação com 90% dos casos dos homens. As mulheres (50%) eram mais propensas a 

pagar fiança do que os homens, e, enquanto a maioria dos homens recebeu disposições de 

encarceramento (84,2%), a maioria das mulheres receberam disposições de tratamento 

(87,2%). 

Entre os séculos XVIII e XX, localiza-se a família moderna, fundada no amor 

romântico e na reciprocidade afetiva, em que o filho aparece como responsabilidade dos pais 

e do Estado. A família pós-moderna, aparece a partir da década de 60, definindo uma relação 

entre dois indivíduos que buscam relações íntimas ou realização sexual. 

A família contemporânea, em sua dimensão horizontal, se mantém como estrutura 

organizadora e segura para seus membros em um espaço fundamental para a troca afetiva e a 

transmissão de valores. No final do século XX, um hospital britânico, secretamente, filmou 

mulheres tentando sufocar seus filhos com as mãos ou com travesseiros. Apesar das 

evidências do vídeo, todas as mulheres negaram a tentativa de sufocamento da criança e 

apenas uma recebeu sentença (Adshead , Brooke , Samuels, Jenner & Southall, 2000). 
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Nos EUA, 46 de 50 estados, têm a chamada ''Lei Porto Seguro'', que permite que os 

pais possam levar os recém-nascidos indesejados para hospitais ou postos de bombeiros e 

deixá-los lá, sem responder quaisquer perguntas ou sem ter que deixar informações de 

identificação. Estima-se que até 85 bebês por ano poderiam ser salvos se os pais 

aproveitassem essa oportunidade. No Brasil, os pais também tem essa possibilidade de 

entrega do filho para adoção, conforme o ECA (1990), citado em seu artigo 8º, § 5º A 

assistência referida no § 4
o
 deste artigo, deverá ser, também, prestada a gestantes ou mães que 

manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção.  

 

Histórico Brasileiro do Homicídio de Crianças e Adolescentes 

No Brasil, do ano de 1500 até 1822, quando era uma colônia portuguesa, as leis que 

vigoravam, eram as mesmas que vigoravam em Portugal, e não se fazia nenhuma referência 

ao crime de HCA. O primeiro Código Penal brasileiro, chamado de Código Criminal do 

Império (CCI), no seu art. 192 de 1830, sancionado em 16 de setembro de 1830, se referia ao 

HCA da seguinte maneira: ―Se a própria mãe matar o filho recém-nascido para ocultar 

desonra – pena de prisão com trabalho por 1 a 3 anos‖. Propunha uma reação em favor da 

mãe, agente do crime, como se a vida do adulto fosse mais valiosa do que a vida da criança, 

por isso a pena ser reduzida.  

Após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi reescrito o 

Código Penal Brasileiro, em 11 de outubro de 1890. Nele definia-se crime de homicídio de 

crianças da seguinte forma: ―Matar recém-nascido, isto é, infante, nos sete primeiros dias de 

seu nascimento, quer empregando meios diretos e ativos quer recusando a vítima os cuidados 

necessários à manutenção da vida e a impedir a sua morte.‖ A pena seria de prisão de 6 a 24 
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anos. Em seu parágrafo único, a pena abrandava, se o crime fosse perpretado pela mãe para 

ocultar a própria desonra, de 3 a 9 anos de prisão. 

De acordo com essa definição, a caracterização desse crime ficou mais clara, já que 

conta com um período concreto de tempo em que a mãe o cometeria, e não seria enquadrado 

como homicídio, como nos casos de cometimento do homicídio pelo pai, que oferecia pena 

mais contundente ao agente. A dificuldade encontrada nesse artigo do ano de 1890, é que com 

o crescente desenvolvimento das ciências médicas, sabe-se que seria enganoso acreditar que, 

todas as mulheres parturientes teriam o período puerperal da mesma forma, com um prazo 

máximo previamente estipulado.  

Devido a essa percepção, em 1940, retirou-se o prazo fixo, substituindo a escrita por 

―...durante o estado puerperal‖, portanto, sua redação está assim no art. 123. Dessa vez, 

porém, colocou-se um problema no diagnóstico, pois passou a tratar de critérios subjetivos, 

além do caráter temporário que o estado puerperal proporciona. Com a recente atualização do 

Código Penal Brasileiro, foi mantida a mesma definição do Código Penal, elaborado em 

1940. Sendo assim, apenas uma minoria das mulheres que cometem HCA são condenadas e, 

quando isso ocorre, as sentenças existentes são leves. Como exemplo disso, no caso Nardoni, 

a pena para o pai de Isabela foi de tempo de detenção maior do que o da madrasta. O mesmo 

aconteceu com o caso Joaquim, em que o padrasto foi indiciado e a mãe do menino foi 

excluída do processo. No caso de Alex, menino que foi espancado pelo pai até morrer porque 

gostava de lavar louças e dança do ventre, o pai foi preso e indiciado por homicídio. (Estadão, 

05 de março de 2014).  

Os homens e cuidadores que cometem o HCA recebem a sentença de acordo com o 

artigo 121, conforme Valença (2008), está incurso no artigo 121 da parte especial do Código 

Penal Brasileiro de 1940 que é: ―Matar alguém‖. Após uma nova redação, introduzida pela 
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Lei nº 8.930/1994, incluiu o homicídio como crime hediondo. Isso representou tentativa de 

conter a criminalidade, impondo resposta punitiva mais severa para os homicidas. O 

cumprimento da pena, para os crimes considerados hediondos, deve ser feito em regime 

integralmente fechado, impedindo, assim, a progressão para fases mais leves de execução 

(regime semi-aberto e aberto). A pena para o homicídio simples pode ser de 6 a 20 anos de 

reclusão; já para o homicídio qualificado, a pena pode variar entre 12 a 30 anos (Código Penal 

Brasileiro, 1940). 

Para discussão dos casos de HCA, é necessário o estudo deste crime além da ótica da 

Psicologia, também, entende-lo na ótica das Ciências Jurídicas. Para o Direito, as práticas de 

julgamento de crimes de HCA, tipificado no art. 123, do Código Penal (1940), matar, sob a 

influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após, com pena de 

detenção, de 2 a 6 anos, além do homicídio tipificado no artigo 121.  

Existem tipos de homicídio, segundo o Código Penal (1940), que alteram o tempo da 

pena, e a possibilidade, ou não, de reduzir ou aumentar a mesma. De acordo com o artigo 121 

§ 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou 

sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz 

pode reduzir a pena de um sexto a um terço.  

O homicídio qualificado que, segundo o art.121 § 2º é realizado: I - mediante paga ou 

promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; II - por motivo fútil; III - com emprego 

de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa 

resultar perigo comum; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro 

recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; V - para assegurar a execução, 

a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

No homicídio doloso (com intenção de matar), a pena é exasperada em um terço se o crime é 
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praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. No caso de homicídio da Isabela 

Nardoni, o casal (pai e madrasta) foram indiciados e condenados por homicídio triplamente 

qualificado. No caso do menino Joaquim, o padrasto foi indiciado por homicídio triplamente 

qualificado e a mãe, a princípio também indiciada pelo crime, foi solta e não responderá pelo 

mesmo. 

O homicídio culposo (sem a intenção de matar), disposto no art. 121 § 3º, tem como 

previsão a pena de detenção, de um a três anos. Neste, pode ocorrer o aumento da pena em 

um terço, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou 

se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências 

do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Na hipótese de homicídio culposo, de 

acordo com o art. 121, § 5º, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da 

infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne 

desnecessária ou a pena pode ser aumentada, de acordo com o § 6º, em um terço, até a metade 

se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de 

segurança, ou por grupo de extermínio. Casos de síndrome do bebê sacudido e de morte 

súbita ou de casos de negligência envolvendo o esquecimento de crianças dentro de 

automóveis e também pais que se envolvem em acidentes de trânsito e ocasionam a morte de 

seus filhos. 

No sistema penal brasileiro, o autor do delito de HCA recebe pena menor do que a 

prevista para o delito de homicídio. Configura como hipótese de redução da pena prevista no 

art. 26 do Código Penal (1940), o agente ter cometido o delito com sua capacidade mental 

reduzida no momento da conduta criminosa, nos casos de problemas psiquiátricos ou atraso 

cognitivo, com previsão de diminuição de 1 a 2 terços da pena. Para tal, é necessário que 

fique comprovada, na perícia psiquiátrica, a existência do ―estado puerperal‖ ou transtorno 
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mental como, possível, motivo do crime que resultou em homicídio. Esta comprovação pode 

ocorrer durante a fase de inquérito e pode ser verificado tanto para homens quanto para 

mulheres.  

O Código Penal Brasileiro de 1940, enfatizou o papel da doença mental como uma 

circunstância atenuante (Mendlowicz, Rapaport, Mecler, Golshan & Moraes, 1998). Isto 

sugere fortemente, que muitos autores destes homicídios fingiram ter algum transtorno para 

evitar serem responsabilizados por suas ações, em sua maioria mulheres, pois os homens, são 

julgados pelo crime de homicídio tipificado no artigo 121; podendo ser agravado segundo 

artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou 

qualificam o crime: em sua alínea ―e‖: crimes cometidos contra ascendente, descendente, 

irmão ou cônjuge. Referenciando os casos citados até o momento neste trabalho, caso 

Nardoni, caso Joaquim e caso Alex. Apesar dos agravantes, existem pontos que podem 

atenuar os crimes, conforme artigo 65, inciso III - ter o agente: (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984), alínea ―c‖, cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em 

cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, 

provocada por ato injusto da vítima, ou, ainda pelo artigo 66 - A pena poderá ser ainda 

atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não 

prevista expressamente em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Nos casos de homicídio em que ocorre dúvida quanto à integridade mental do sujeito, 

o juiz, baseado no art. 149 do Código Penal (1940), poderá instalar o incidente de insanidade 

mental, suspendendo o processo até o recebimento do resultado da perícia de responsabilidade 

penal. Para o Direito, os casos considerados como HCA, presentes no artigo 123, do Código 

Penal (1940), somente são julgados como tal, se a mãe encontrar-se em estado puerperal e o 

homicídio acontecer durante ou logo após o parto; após este período os crimes já são 
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considerados e julgados como homicídio, considerando o artigo 121, do mesmo Código, seja 

seu autor, mãe e pai biológicos ou não, bem como, algum cuidador desta criança ou 

adolescente. 

Esta aversão à responsabilização de mulheres por sua ações, tem significado negativo 

para a sociedade, pois sugere que a sociedade valoriza menos a vida das crianças do que a 

vida dos adultos. Além disso, reforça o estereótipo de que as mulheres são seres que 

funcionam sob o controle de sua biologia, ao contrário dos homens. Quando se estuda a 

relação entre homicídio e transtornos psiquiátricos, Valença (2006), utiliza o conceito de 

homicídio ―anormal‖. Este é, assim denominado, por sua incompreensibilidade, sendo 

também, reconhecido pelo exame psiquiátrico do perpetrador e sua caracterização como 

indivíduo que apresenta transtorno mental grave (Valença, 2006). A incidência de homicídios 

anormais, tende a ser constante em diversas sociedades, acompanhando a incidência dos 

principais transtornos psiquiátricos, enquanto a incidência de homicídios ―normais‖ (em que 

não há presença de transtornos psiquiátricos) reflete realidades mais amplas de uma 

sociedade, como resultado de violência urbana, por exemplo. 

Um dado curioso, é que há menos estudos de homicídios ―anormais‖ em amostras 

formadas apenas por mulheres, comparados aos estudos com homens. Embora, diversos 

estudos mostrem associação significativa entre transtornos psiquiátricos graves e violência, 

ainda não está estabelecido porque algumas pessoas apresentam comportamento violento e 

outros não. Para Hodgins (2001), o comportamento violento está associado a fatores 

contextuais, repressão policial, disponibilidade e adequação de tratamento psiquiátrico, 

presença de transtornos de personalidade e transtornos relacionados ao uso de álcool e/ou 

drogas, o que é reforçado por outros autores, além de falta de aderência ao tratamento e 

ausência de insight em relação ao transtorno. De acordo com Valença (2008), pessoas que 
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apresentam abuso de substâncias têm risco, de 12 a 16 vezes, maior de se envolver em 

comportamento violento do que outras, que não usam substâncias. 

 

Motivos e Meios do Homicídio 

A morte de uma criança, na espécie humana, cometida pelos seus pais ocorre na desde 

a sua origem, de acordo com Ciani e Fontanesi (2012), ocorre sob condições semelhantes em 

primatas e humanos. Conforme Daly e Wilson (1988) os pais e as mães podem matar sua 

prole por algum motivo externo ou quando a expectativa de vida dos filhos é reduzida. 

Quando a expectativa de vida é reduzida, os pais e mães beneficiam seus filhos com a 

interrupção ou abandono dos mesmos, para se dedicarem a obter recursos para a 

sobrevivência das futuras gestações. Esta hipótese adaptativa para HCA foi verificada, 

também, em estudos comparativos com macacos, as mães podem matar os filhotes 

indesejados após o nascimento, mas também são capazes de reabsorver o feto antes de ele 

nascer, quando as condições externas comprometem a expectativa de vida da prole 

(Cartwright, 2000). 

Há evidências desses casos em animais, como na pesquisa de Belsky (2010) que 

apresentou registros etológicos de filhotes privados de suas mães após o nascimento. Estes 

tiveram graves consequências, como: medo de outros primatas, recusa em ter relação sexual 

com parceiros e se embalavam sozinhos, desenvolvendo-se isolados. Quando esses filhotes se 

encontravam na fase adulta foram submetidas à inseminação artificial, o efeito intergeracional 

foi registrado no comportamento abusivo de pouco ou nada afetuoso em relação ao filhote, 

chegando a episódios de matá-lo como consequência dos atos violentos.  

Diferente da maioria dos animais, o ser humano nasce indefeso e dependente de 

cuidados de alimentação, higiene e proteção às doenças, como também do carinho, afeto, e do 
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desejo de vida dos pais para o filho, ou dos que exercem o papel de cuidador. Assim, fica a 

questão de como os pais, que, teoricamente, deveriam ter esse afeto e cuidado, podem chegar 

ao extremo de cometer um homicídio com o indivíduo que é totalmente dependente deles.  

Há problemas com as tipologias atuais, decorrentes da subjetividade dos termos 

violentos e não-violentos. Resnick (1969) descreve as classificações de HCA que podem 

ilustrar distinções nas motivações para matar: a) assassinatos por motivos altruístas; b) morte 

por uma mulher psicótica; c) morte de uma criança indesejada; d) morte acidental via grave 

abuso de crianças; e) matar por vingança contra o outro adulto, e f) neonaticídios (incluindo 

abortos). Para Resnick (1969), razões altruístas poderiam incluir acabar com o sofrimento real 

ou imaginário da criança. Por exemplo, uma mãe que planeja se matar pode sentir que seu 

filho poderia sofrer se deixado no mundo, e por isso mata a criança também.  

Devido ao seu pequeno tamanho e incapacidade de se defender, segundo Porter e 

Gavin (2012), o assassinato de uma criança não necessita de força ou habilidade, portanto, 

sufocamento e afogamento são os métodos mais comuns de HCA, embora, outros meios 

sejam utilizados, incluindo fome, queimadura, corte, tiro, exposição ao sol, agressão grave, 

gaseificação, queimaduras, envenenamento e defenestração. Resnick (1970), cita que 

comparou os métodos usados por homens infanticidas aos utilizados por mulheres. Os 

métodos usados por homens são descritos como mais violentos, por utilizaram de algum 

objeto perfuro-cortante, arma de fogo e força física, os métodos utilizados por mulheres são 

descritos como passivos, sem utilização de força física ou objetos e armas.  Finkelhor e 

Ormrod (2001) sugerem que as mulheres americanas e canadenses são mais propensas a usar 

as mãos, como uma arma, comparando com os homens que usam mais armas de fogo, mas 

Lewis, Baranoski, Buchanan e Benedek (1998) indicaram que até 25% das mulheres que 

mataram suas crianças, nos EUA, usaram armas. 
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Em um estudo britânico, realizado por D'Orban (1979), apenas 26% dos 89 casos, 

envolveram transtorno psiquiátrico; 60% dos HCA foram por outros motivos, tais como 

vingança contra o pai do bebê ou contra a mãe da criança, e/ou para não ter uma criança 

indesejada ou não perfeita.  Daly e Wilson (1988) afirmam, também, que pais e mães podem 

matar seus próprios filhos após o nascimento por ciúmes em relação ao parceiro e em outros 

casos, o homicídio pode ser desencadeado se a criança possuir deficiências graves (filicídio 

altruísta). Beyer, Mcauliffe-Mack, e Shelton (2008), sugeriram que todas as 40 mulheres 

infanticidas em sua amostra tinham algum ganho pessoal por suas ações, isto é, vivendo suas 

vidas novamente livres de uma criança. Segundo Hatters-Friedman e Resnick (2009), um 

grande número de HCA não envolvem transtornos psiquiátricos graves, que impediriam o 

adulto de ter consciência da ilicitude de suas ações.  

Um dos fatores mais evidentes envolvendo HCA é a falta de vontade do autor em ver 

a vítima como um sujeito com identidade própria. Crimmins, Langley, Brownstein e Spunt 

(1997) sugerem que, para os adultos, o bebê é um símbolo de algum outro objeto, em vez de 

uma pessoa com vida autônoma. Isto pode ser visto nas notas de suicídio em casos de HCA 

seguido de suicídio do autor, em que o autor solicita que ambos sejam enterrados no mesmo 

caixão ou faz declarações, que eles ficarão '' juntos para sempre.''  

 

            Transtornos e síndromes.  

Partindo da investigação de diversas famílias com pessoas deprimidas, mães em sua 

maioria, Linares e Campos (2000) propuseram um modelo de entendimento relacional da 

depressão. Nele se destacam algumas características específicas do relacionamento conjugal, 

como: expectativas excessivas quanto ao cônjuge, sintomas como expressão de poder, 

controle e raiva, rigidez dos padrões relacionais, sentimentos de não se sentir querido ou se 
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sentir culpado, além de um estilo pessoal de priorizar as necessidades dos demais em relação 

às suas, que leva ao desequilíbrio entre o esforço da pessoa para ajudar os outros, que ela não 

sente receber de volta quando necessita de ajuda. Além de afetar a qualidade no 

relacionamento conjugal é possível que seu impacto ocorra, também, e afete o relacionamento 

com os filhos. 

Muitas vezes, o HCA é atribuído a uma mulher que está em um estado de flutuação 

hormonal extremo no pós-parto, essas alterações podem ter um impacto significativo sobre a 

saúde mental do casal ou da família. Considerando, como motivos dos homicídios, quadros 

psiquiátricos como: Depressão, Síndromes de Munchausen e Morte Súbita Infantil. Kaplan e 

Sadock (2007), afirmam que a tristeza materna atinge, em média de 25% a 85% das mulheres 

que dão a luz, sendo um estado normal de tristeza, disforia, choro frequente e dependência 

que começam dentro de poucos dias do parto e no final da segunda semana de vida do bebê.  

A literatura basicamente diferencia três tipos de transtornos pós-parto: a melancolia da 

maternidade (baby blues), a psicose puerperal e a depressão pós-parto, muitas vezes utilizados 

como sinônimos, apesar de suas diferenças significativas. Segundo Miller (1997), a 

melancolia seria um estado mais reativo do que um estado de depressão e parece ser 

concomitante a mudanças neurofisiológicas comuns no puerpério, presente na maioria das 

recém-mães (70% a 90%). A psicose puerperal é uma desordem psiquiátrica bem menos 

frequente, mas muito grave, que normalmente exige internação (O´Hara, 1997). Os episódios 

tendem a ser severos e caracterizam-se por estados de maior confusão, mania e desorientação 

do que as psicoses não puerperais. A depressão pós-parto ocorre em torno de 10% das 

puérperas, embora estudos brasileiros apontem prevalências mais altas, variando entre 19% 

(Moraes, Pinheiro, Silva, Horta, Sousa & Faria, 2006) e 37% (Cruz, Simões & Faisal-Cury, 
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2005). A duração pode estender-se por um período de seis meses a um ano, com chance de 

reincidência em torno de 50% (Nonacs & Cohen, 2005). 

A depressão pós-parto está associada a alterações no apetite e sono, dificuldade de 

dormir, especialmente após amamentar, crises de choro, desatenção, problemas de 

concentração e falta de energia e interesse em atividades que antes eram consideradas 

agradáveis. Podem ocorrer ideias de suicídio e sentimentos excessivos de culpa, esses tendem 

a ter uma duração de tempo razoável e prejudicam as atividades normais da mulher. Pode ser 

acompanhado de sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, 

profissional ou em outras áreas importantes da vida do casal. Ela costuma ser 

subdiagnosticada, pois para algumas mães os episódios são leves e menos de um terço delas 

buscam ajuda e, quando o fazem, relatam que os sintomas começaram muitos meses antes da 

gravidez. O grande risco de não buscar tratamento para a depressão é o agravamento dos 

sintomas depressivos, o desenvolvimento de um transtorno de humor crônico e refratário, 

além do seu impacto no desenvolvimento do bebê (Nonacs & Cohen, 2005). Essas alterações 

são atribuídas aos rápidos desníveis hormonais, ao estresse do parto e à conscientização da 

responsabilidade trazida pela maternidade e pela paternidade, pois eventos depressivos 

também são conhecidos nos pais, que não apresenta histórico individual e familiar de 

transtorno de humor e há ausência de pensamentos suicidas e de pensamentos de machucar o 

bebê.  

De acordo com Jadresic (1996), os estrogênios alteram a transmissão dopaminérgica 

no nível do sistema nervoso central, e sua queda após o parto poderá desencadear episódios 

psicóticos em mulheres predispostas. Seiden e Shaughnessy (1995) declararam em seus 

estudos, que a instabilidade afetiva pós-parto pode ser determinada em parte por hormônios, 
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secundariamente a uma diminuição no estrogênio, progesterona e níveis de cortisol, além 

disso, as mudanças no funcionamento da tireóide também podem estar implicadas. 

Além da mulher, a síndrome pode afetar os homens e se caracteriza por alterações de 

humor durante a gravidez ou depois do nascimento. Afetados pelo aumento de 

responsabilidade, diminuição do alívio da tensão por meio do sexo, diminuição da atenção por 

parte da esposa e crença de que a criança é o que garante um casamento insatisfatório. 

Depressão é um diagnóstico clínico do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-IV-TR), que afeta entre 15% e 20% das mulheres e, geralmente, dura poucos 

meses (Hearn, 1998). Apesar de ser temporalmente associado com o parto, vários estudos têm 

mostrado que isso não é uma forma de transtorno psiquiátrico específico para as mulheres 

pós-parto, acontece também com os pais e com os familiares. Por exemplo, Cooper, 

Campbell, Day, Kennerly e Bond (1988), descobriram, em um total de 483 mulheres pós-

natal, que a prevalência e incidência de sintomas psiquiátricos não-psicóticos, no ano após o 

parto, não era maior do que a de mulheres não-puerperais. 

De acordo com o CID-10 (OMS, 1993), o episódio deve ser diagnosticado dentro de 

uma categoria principal, transtornos mentais, especificando a sua associação com o período 

puerperal. Caracteriza-se com a codificação: F53 – transtornos mentais associados ao 

puerpério (iniciando dentro de seis semanas após o parto), inclui outros dois códigos F30-39 – 

tipo específico de transtorno mental e o O99.3 – doenças mentais e doenças do sistema 

nervoso complicando o puerpério.  

O DSM-IV-TR (2000) indica que os quadros sejam especificados ―com início no pós-

parto‖, para diferenciação dos quadros depressivos e psicóticos que ocorrem dentro das 

primeiras quatro semanas após o parto. De acordo com os critérios diagnósticos psiquiátricos 

(APA, 2000), a principal característica é uma depressão que ocorre por pelo menos duas 
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semanas durante a qual, uma mulher tem humor depressivo ou perda de interesse ou prazer 

em atividades que antes lhe eram prazerosas.  

Os critérios são controversos, para o diagnóstico. Segundo os manuais psiquiátricos 

DSM-IV-TR e a CID-10, a depressão pós-parto é um especificador de episódios depressivos 

que começam nas quatro primeiras semanas após o parto (DSM – IV) ou nas seis primeiras 

semanas (CID-10), e podem surgir em algum outro momento do primeiro ano de vida do 

bebê. Uma especificidade desse quadro, que o diferencia do quadro depressivo, é o foco no 

vínculo e na necessidade de atenção dos pais com o bebê.  

Contudo, pode haver um despreparo por parte dos pais em lidar com estas mudanças, 

contribuindo para o desenvolvimento de um transtorno psiquiátrico. (Luiz & Oliveira, 1998). 

A literatura também aponta para um descaso dos profissionais de saúde para com o período 

puerperal, pois consideram esta fase como passageira, sem grandes riscos e/ou problemas 

(Shimo & Nakamo, 1999). Prazeres e Castro (2000), em outro estudo, chamam a atenção 

indicando que no puerpério, as chances para o adoecimento são maiores que em qualquer 

época da vida e alerta que, ainda no primeiro mês após o parto, a taxa de internação 

psiquiátrica é sete vezes maior do que a taxa mensal média de internação antes da gravidez. 

Resnick (1970) confirmou que a maioria das mulheres neonaticidas não eram doentes 

psiquiátricas no momento do assassinato; e que o suicídio materno após o HCA era raro. 

Hatters-Friedman, Heneghan e Rosenthal (2007), em revisão com 81 mulheres, que negaram 

ou esconderam a gravidez, descobriram que nenhuma tinha negação psicótica, mas uma 

consulta psiquiátrica foi solicitada apenas em quatro destas mulheres.   

Kumar, Mclvor, Davies, Brown, Papadopoulos, Wieck e Marks (2003), estudaram 

vinte e nove mulheres com histórias clínicas de mania, hipomania ou episódios 

esquizoafetivos durante a gravidez. As mulheres receberam esquemas transdérmicos de 
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estrogênio no total de doze dias. Não foram encontradas dosagens para reduzir a taxa de 

recidiva durante o pós-parto nestas mulheres. Até a pesquisa referenciada de Kumar et al. 

(2003), não havia um estudo definitivo que mostrou conclusivamente que as mudanças 

hormonais associadas com o parto podem causar alterações de humor a nível clínico. 

Fatores como personalidade, sentimentos negativos em relação a criança e 

ambivalência sobre a paternidade parecem ser fatores relevantes para o início dos sintomas 

nestes adultos predispostos. Por exemplo, O'Hara, Schlechte, Lewis e Varner (1991) 

compararam 361 mulheres grávidas e não grávidas e encontraram que episódios anteriores de 

depressão e uma interação entre vulnerabilidade/estresse eram preditores de depressão nas 

mulheres grávidas, enquanto para não grávidas, o único preditor foi a interação 

vulnerabilidade/estresse. Kumar e Robson (1984) descobriram que os sintomas depressivos 

durante os primeiros três meses após o nascimento, foram associados a conflitos conjugais e 

ambivalência materna e paterna em relação ao bebê. Verkerk, Denollet, Van Heck, Van Son e 

Pop (2005), em estudo de mulheres, tanto em 32 de gestação e 3, 6 e 12 meses após o parto, 

descobriram que a combinação de alto neuroticismo e alta introversão foram preditores de 

depressão no primeiro ano após o parto, mesmo quando controlado durante a gravidez. A 

história de depressão foi o único outro preditor.  

Outra pesquisa, realizada no Brasil, (Frizzo & Piccinini, 2005) revelou que mães com 

indicadores de depressão relataram mais dificuldades com o desempenho do papel materno do 

que mães sem depressão. Essa pesquisa analisou semelhanças e particularidades nas 

representações do papel materno, em mulheres com e sem depressão no final do primeiro ano 

de vida do bebê, entre as mães com depressão há mais relatos sobre a dificuldade no manejo 

com o bebê e mais insatisfação com o apoio do companheiro e de outras pessoas. Esse estudo 
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encontrou, apenas nesse grupo de mães com depressão, relatos de estresse pela separação dos 

filhos devido o retorno ao trabalho, de conflitos familiares e de dificuldades financeiras. 

Estudos de Burke (2003) abordam o papel do pai como fator de proteção ou risco para 

a saúde mental da mãe ou do bebê. Constata-se que quanto maior o envolvimento do pai com 

o bebê, menor é o declínio das mães na qualidade do relacionamento conjugal, ligado 

diretamente ao humor dessas mães. De acordo com Levy-Shiff (1994), isto se deve a dois 

fatores: no nível prático – o envolvimento paterno nos cuidados dos bebês reduz a sobrecarga 

da mãe e permite que ela realize outras atividades, que lhe dêem prazer; no nível emocional – 

a mãe vê o envolvimento do pai com o bebê como um ato de amor e carinho também em 

relação a ela. O apoio emocional é importante para a mãe sendo um dos principais preditores 

da evolução clínica do quadro de depressão pós-parto (Burke 2003). 

De acordo com Meighan, Davis, Thomas, Droppleman (1999), sintomas como falta de 

comunicação, afastamento e perda da libido são comuns na depressão puerperal e dificultam o 

relacionamento do casal. Sentimentos de inadequação e ressentimentos podem resultar dessas 

dificuldades, além da necessidade de assumir os cuidados do bebê quando a esposa se 

encontra impedida pela depressão. Esses maridos também estão em situação de risco para o 

desenvolvimento de psicopatologias, dentre elas a própria depressão, e quando associado ao 

uso de substâncias químicas isso se agrava. Como no caso de Ponte Rasa – SP, em que o pai 

matou o filho de 2 anos aos socos sob efeito de cocaína e álcool, alegando o transtorno que o 

menino lhe causava. (Delphino, Diário de São Paulo, 13 de março de 2014.) 

Meighan et al. (1999) verificaram que a depressão da mãe gerava um aumento do 

envolvimento do pai nos cuidados dos filhos e nas atividades domésticas. Isso era avaliado 

pelos pais de forma negativa, pois eles se declararam exaustos em função desta rotina. Não 

sentiam seus esforços reconhecidos nem pela esposa e nem pela família extensa. Conviver 
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com uma pessoa deprimida pode ser uma fonte de tensão e angústia emocional para os 

cônjuges. O nascimento de um bebê coloca o pai e a mãe diante de um processo de 

reorganização de sua identidade, o que pode acarretar a ocorrência de sintomas depressivos. A 

depressão pós-parto é um transtorno multideterminado que pode afetar a família de diferentes 

maneiras, por exemplo, a interação mãe-bebê, a interação pai-bebê, a interação pai-mãe-bebê 

e o relacionamento conjugal.  

Esse contexto pode apresentar repercussões negativas para o desenvolvimento 

socioemocional, cognitivo e motor do bebê, tendo em vista a qualidade e o padrão de 

interação estabelecido entre pai-mãe-bebê (Meighan et al., 1999). A saúde emocional do pai 

também pode ser afetada, ao mesmo tempo em que, ele pode exercer um papel protetor 

quanto à saúde emocional da mãe e o desenvolvimento do bebê, especialmente quando 

presente na relação e com condições emocionais para apoiar a esposa. Nos casos em que o 

casal consegue manter uma relação de apoio, esta parece ser fundamental para a remissão do 

episódio depressivo de um dos dois e para a qualidade da relação conjugal. 

Estas descrições de transtornos psiquiátricos acabam por vezes sendo a justificativa do 

crime, o que pode não ocorrer quando, e, se considerar um ―homicídio comum‖. Por isso, 

considerar a mãe com depressão pós-parto, pode levar o juiz a absolvê-la mais facilmente. 

Um estudo realizado por Horowitz e Goodman (2004) demonstrou que cerca de um terço das 

mulheres que apresentaram sintomas de depressão pós-parto no primeiro mês continuavam 

deprimidas até dois anos após o parto. Portanto, o curso depressivo pode evoluir até 24 meses 

após o nascimento da criança. Geralmente, a sintomatologia da depressão pós-parto e do 

transtorno de ansiedade não difere da sintomatologia dos episódios de alteração do humor que 

ocorrem fora do puerpério. Não existe, uma classificação distinta deste transtorno, devendo 

ser diagnosticado como parte de Transtornos Afetivos ou de Humor nos sistemas 



45 

 

 
 

anteriormente citados (DSM-IV-TR e CID-10), o que pode aparecer, mais frequentemente, 

com pais e/ou cuidadores. Esses diagnósticos são consolidados por uma equipe médica 

escolhida pelo Tribunal/ Juiz em questão.  

A psicose ocorre em mulheres pós-parto a uma taxa de menos de um caso para cada 

mil nascimentos (Terp & Mortensen, 1998) e, geralmente, requer uma hospitalização para 

estabilizar os sintomas de alucinações e delírios. Além disso, HCA relacionados com psicose 

tendem a envolver as crianças desejadas, em vez de as indesejadas e imediatas confissões em 

vez de tentativas de esconder a culpabilidade (Lewis & Bunce, 2003).  

O início da psicose se dá dentro de duas semanas a dois meses após o parto e está 

relacionada a uma predisposição subjacente à mania e transtorno bipolar, ao invés de ser 

causada por alterações hormonais ou o parto (Hay, 2009). Sit, Rothschild, e Wisner (2006), 

em uma revisão de pesquisas, 1966 - 2005, descobriram que o início da psicose puerperal 

começou nas primeiras quatro semanas após o parto e foi associada com transtorno bipolar, 

tanto do pai quanto da mãe.  

Estudos de acompanhamento de longo prazo indicam que a maioria das mulheres que 

tiveram um episódio de psicose, em dois a três meses depois do nascimento, vai passar a ter 

mais episódios durante a vida. Robling, Paykel, Dunn, Abbott e Katona (2000) 

acompanharam 64 mulheres que tinham sido psiquiatricamente hospitalizadas no prazo de 

seis meses antes de dar à luz. As mulheres de 23 anos, em média 75% delas tinham pelo 

menos um episódio psiquiátrico adicional, geralmente, relacionada com o parto; 37% das 

mulheres tinham mais de três episódios futuros e 29% tiveram episódios durante os eventos 

pós-parto subsequentes.  

Em 2004, texana de 35 anos, Dena Schlosser relata ter ouvido vozes ordenando-lhe 

remover os braços de seu filho de 11 (onze) meses de idade como sacrifício a Deus, e ela 
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obedeceu as vozes. Este não foi o primeiro episódio psicótico de Schlosser. Ela teve outro 

episódio psicótico após o nascimento de seu filho do meio, o que resultou a ambos uma 

hospitalização e uma investigação pelo serviço de proteção à criança. No entanto, o caso foi 

encerrado depois de sete meses e concluiu-se que Schlosser não era uma ameaça para seus 

filhos. Após a morte de sua filha, Schlosser foi diagnosticada com transtorno bipolar, 

considerada inocente por razões de insanidade, e enviada para o Hospital Estadual do Norte 

do Texas. Mais tarde, ela foi liberada por ordem judicial para atendimento ambulatorial. O 

juiz, talvez ciente do caso, determinou que Schlosser não só tivesse tratamento psiquiátrico 

semanal, mas também cumprisse com a medicação obrigatória para controle de natalidade 

(Hundley, 2008). 

Silva e Del Porto (1991) colocam como fatores precipitantes, a primiparidade e 

problemas psicológicos. Jadresic (1996) e Alvarado (1993) colocam como principais pontos 

relevantes para o episódio de transtornos psiquiátricos, os fatores psicossociais: antecedentes 

depressivos, conflito marital, apoio social insuficiente, problemas com os pais e deficiência 

hormonal. Após pesquisa, Cuchiarro e Botega (1993), relataram que a psicose puerperal é 

mais frequente em mulheres primíparas com crises psicóticas anteriores e quando havia 

histórico da doença na família e problemas psicossociais.  

Outra forma de maus-tratos à criança, que pode causar sua morte, ocorre quando os 

cuidadores induzem ou fabricam a doença em seus filhos ou nas crianças as quais estão 

responsáveis, a Síndrome de Munchaüsen. Esses atos intencionais podem levar a intervenção 

prejudicial por médicos que tentam tratar eficazmente doenças inexplicáveis. As taxas de 

mortalidade são cotadas na faixa de 9% a 31%.  

A Síndrome Munchaüsen, de acordo com Menezes, Holanda, Silveira, Oliveira e 

Oliveira (2002), foi descrita pela primeira vez pelo médico inglês Richard Asher, em 1951. 
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Este é um transtorno factício em que o sujeito se mostra aguda e dramaticamente doente, com 

a habilidade de imaginar e imitar sinais e sintomas de forma a necessitar de internações 

prolongadas, procedimentos de diagnósticos invasivos, longo tempo de terapia com as mais 

variadas classes de drogas e cirurgias. Quando os cuidadores induzem ou fabricam a doença 

em suas crianças, esses atos intencionais podem levar o prejuízo à intervenção dos médicos 

que tentarem eficazmente tratar a doença inexplicada. A causa morte mais comum nesses 

casos são sufocamento e envenenamento da criança. Segundo a Associação Psiquiátrica 

Americana (2002), o critério para o diagnóstico é produção intencional de sinais e sintomas 

físicos ou psicológicos, sem que o sujeito, no caso a mãe, obtenha algo em troca, melhora do 

bem-estar físico ou uso de determinadas medicações.  

Um exemplo brasileiro relatado, por Menezes et al. (2002), aconteceu no Hospital 

Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará, em que a criança 

apresentava artrite e enfisema subcutâneo. A mãe tinha 26 anos, era agente de saúde e tinha 

sérios problemas familiares e deixava a criança, intencionalmente, doente para ir 

constantemente até o médico e atraía a atenção para si. Em alguns desses casos, chega-se ao 

homicídio, com episódios de super-dosagem de medicamentos, bloqueio da respiração e/ou 

sufocamento. Quando o filho está hospitalizado, por exemplo, desligam os aparelhos ou 

escondem os medicamentos para que este não melhore. 

Outra síndrome que alimenta os números de HCA é a síndrome da morte súbita 

infantil (SMSI), conforme relatam Harper e Bandler (1998), é uma morte abrupta e repentina 

de um bebê que permanece sem explicação, também conhecida como morte do berço, pois 

pode acontecer enquanto o bebê está dormindo. Ela ocorre mais frequentemente nos primeiros 

quatro meses de vida e, previamente, não existe nenhum sinal consistente indicando que o 

bebê está em situação de risco ou risco de morte eminente. 
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Segundo a pesquisa de Nunes, Pinho, Aerts, Sant‘Anna, Martins e Costa (2001), o 

perfil clínico-epidemiológico de risco para a SMSI, apresentado pelas crianças que foram a 

óbito por isso, assemelha-se em diversos aspectos ao descrito na literatura internacional. O 

seu diagnóstico é feito pela história clínica e por exclusão de outras prováveis causas através 

de um cuidadoso exame pós-óbito. Segundo Jenny e Isaac (2006), essas causas incluem 

doenças cardiovasculares, respiratórias, distúrbios hematológicos, doenças do sistema nervoso 

central, doenças gastrointestinais, condições do aparelho geniturinário, doenças endócrinas, 

metabólicas, infecciosas, genéticas. O problema é identificar as crianças que morreram de 

causas naturais, de acidentes que sucumbiu a morte súbita ou que foram assassinadas. Em 

1999, a americana Marie Noe foi condenada pelas mortes de seus oito filhos, a princípio 

pensavam que todos tinham morrido devido a SMSI (Begley & Underwood, 1998). 

Algumas características evidentes nos casos citados e também constatados em 

pesquisas a respeito do HCA descrevem uma mãe ou pai jovem, multípara, com intervalo 

curto entre as gestações, ausência de pré-natal, de baixo nível socioeconômico, com filho 

prematuro, com baixo peso de nascimento, com predomínio do filho do sexo masculino (60% 

dos casos), em determinadas etnias (populações indígenas e negros) e regiões geográficas 

(Nunes et al., 2001). Observa-se, entretanto, que ela é subdiagnosticada no Brasil, não 

constando das estatísticas oficiais de mortalidade infantil. Com isso, não são desenvolvidas 

campanhas para redução do risco e sinais de alerta a que as crianças estão expostas, como 

acontece internacionalmente. 

Segundo Hodgins (2001), políticas de saúde mental e práticas clínicas atuais têm 

falhado em reconhecer que o comportamento agressivo e a vitimização são problemas para 

muitos pacientes com transtornos psiquiátricos graves. Consequentemente, os serviços de 
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atendimento não têm fornecido recursos suficientes para tratar estes problemas, aumentando o 

número de pacientes transferidos para serviços forenses. 

 

  Vingança, ciúmes e piedade. 

Daly e Wilson (1988) afirmam que as mães e pais também podem matar seus próprios 

filhos, recém-nascidos ou mais velhos, por ciúmes ou vingança em relação ao parceiro ou 

parceira, ou por piedade pela criança apresentar alguma deficiência grave (filicídio altruísta). 

Por ciúmes pode ser citado o caso do menino Joaquim, que foi morto pelo padrasto, ele tinha 

histórico de violência doméstica relacionado à mulher, o que indica a possibilidade de ciúmes 

no cometimento do homicídio. O caso Nardoni, também, a menina Isabela foi morta pela 

madrasta e pelo pai no apartamento deles com sinais de maus-tratos. Como relata a mãe de 

Isabela: O ciúme que a madrasta tinha do marido com a Isabella, e comigo, fez Ana Carolina 

Oliveira, se motivar para cometer o crime. (G1, março de 2011). Também o caso do pai que 

se atirou do 13º andar, em São Paulo, com o filho de seis anos no colo, após uma briga com a 

mulher (violência doméstica). (G1, 18 de fevereiro de 2014).  

Em relação à vingança, pode ser citado o caso de João Felipe, de Barra do Piraí – RJ, 

no qual a manicure, amante do pai do menino, sentindo-se rejeitada, foi busca-lo na escola, 

passando-se pela mãe e o levou para um hotel. Ela antes ligou para a escola e pediu que a 

criança fosse liberada da aula e o levou de táxi até um hotel, onde o teria asfixiado. O corpo 

foi achado em uma mala, na casa da manicure.  (Globo, G1, 01 de abril de 2013) 

A pesquisa de Krischer, Stone, Sevecke e Steinmeyer (2007), constatou que o HCA 

está associado à raiva. Em uma análise, de 57 mulheres que cometeram homicídio infantil, 

descobriram que o HCA foi associado à raiva, bem como, com a sua juventude. Dois estudos 

separados relataram que as mulheres em suas amostras, não designadas como pacientes 
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psiquiátricas admitiram ter fantasias de prejudicar os seus bebês (Jennings, Ross, Popper & 

Elmore, 1999). Jennings et al. (1999), compararam mães clinicamente deprimidas e não 

deprimidas e constataram que 7% das mulheres não-deprimidas admitiram ter pensamentos de 

prejudicar sua prole.  

Levitzky e Cooper (2000) questionaram 23 mulheres com crianças que apresentaram 

cólica e descobriram que 70% relataram fantasias e pensamentos de agressão explícitas para 

com a criança, mas apenas 26% disseram que os pensamentos só ocorreram durante um 

episódio de cólica, como no caso da mãe que espancou filha de um mês até a morte porque 

ela estava chorando (Agora Santa Inês, 12 de fevereiro de 2014). Também não há diferenças 

significativas em outros fatores, por exemplo, os resultados dos testes de personalidade para 

as mulheres que mataram seus filhos não diferem significativamente das mulheres que 

assassinam adultos (McKee, Shea, Mogy & Holden, 2001). 

O altruísmo como um descritor de motivação para o HCA é uma variável, ainda muito 

discutida. Stanton e Simpson (2002) sugerem que a ideia de que o assassinato de uma criança 

era de alguma forma altruísta, provavelmente, vem do mito contínuo que os novos pais 

sempre amam, mesmo durante o assassinato. Este ponto de vista representa uma perspectiva 

social, em vez de objetividade científica, e poderia, de acordo com Lewis e Bunce (2003), ter 

ramificações em processos judiciais. Essa ideia de altruísmo pode ser discutida, pois, parece 

dar a entender que a criança era de alguma forma culpada por seu próprio assassinato. Como 

em Bragança, que filho autista e mãe caem de janela de um quarto de hotel. Primeiro foi a 

criança, de 12 anos e depois a mãe, no quarto foi encontrada uma carta de despedida da mãe à 

família. Segundo relatos, ela estava eufórica com um projeto para auxiliar as crianças autistas 

do município junto à Câmara de Vereadores, mas a carta não atestou esta informação. (Jornal 

Nordeste, 13 de fevereiro de 2013). 
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Intergeracionalidade da violência. 

De acordo com a teoria da aprendizagem social de Bandura (1977) agressões físicas 

entre familiares promovem um modelo de aprendizagem de que o comportamento agressivo é 

o comportamento mais apropriado, trazendo, ainda, a ideia de que a aprendizagem destes 

comportamentos se dá pela imitação. De acordo com este ponto de vista, cada geração 

aprende a ser violenta pela participação da violência dentro da família, retratando que pais 

agressivos tendem a produzir filhos agressivos, que, por consequência, serão pais agressivos.  

Uma história passada de violência, tem sido consistentemente considerada como 

preditiva de violência subsequente. Nesses casos, os pais podem se utilizar, na forma de 

cuidar dos filhos, das estratégias desenvolvidas pela sua experiência de filhos, tendendo, pois, 

a repetir o modelo parental aprendido (Gomide, 2010), e as formas de relacionamento que 

predominaram neste período estarão presentes na nova geração relacional. Desde as palmadas 

ao espancamento – abuso físico, das humilhações à rejeição e ao abandono, da falta de 

assistência mínima para sobrevivência ao abuso sexual, que chegam a levar à morte aqueles 

que deles dependem: seus próprios filhos, enteados ou familiares (Associação Brasileira 

Multiprofissional de Proteção à Infância e a Adolescência [ABRAPIA], 1997).  

Entre os comportamentos agressivos, podem ser indicados alguns tipos de abuso 

realizados pelos pais/responsáveis, segundo Widow, Dumont e Czaja (1997): abuso físico, 

geralmente, se refere a incidentes como bater, empurrar, chutar, jogar, ou mesmo queimar 

uma criança. Abuso sexual, refere-se a comportamentos que vão de atacar violentamente, 

estuprar e agredir com intencionalidade de gratificação sexual, podendo envolver incidentes 

específicos como acariciamento e toque, sadismo e incesto. Negligência relaciona-se a grave 

omissão de cuidados pelos pais, ou cuidadores, como por exemplo, falta de alimentação, 

vestimentas ou mesmo atenção médica. Por fim, violência testemunhada refere-se à exposição 
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indireta de crianças em contextos de violência, como exposição à violência familiar (como 

ocorre quando crianças presenciam agressões entre os pais) ou quando presenciam a violência 

na comunidade. 

De acordo com Prust e Gomide (2007), existe uma relação entre o comportamento 

moral dos pais e filhos adolescentes, mostrando que frequentemente pais com comportamento 

moral inadequado estão diretamente ligados com comportamentos antissociais dos filhos e 

que estes, se modelam mais pelo exemplo do que por palavras, e ainda há diferenças 

significativas entre estilos parentais de grupos de risco e de não risco em relação ao 

comportamento, sugerindo que famílias com estilos parentais de grupos de risco, geram 

comportamentos antissociais em maior quantidade que os de não risco. Patterson, Reid e 

Dishion (1992) oferecem exaustiva evidência de que o comportamento agressivo e a violência 

são aprendidos dentro de casa, numa interação da criança com seus pais, irmãos e irmãs.  

A violência é vista como um ato coercivo por parte da criança, tanto para conseguir a 

atenção de seus pais como afastar-se de uma frustação ou irritação. É sabido que os 

comportamentos pró-sociais são estabelecidos inicialmente na convivência com os pais, com 

os quais a criança aprende uma série de habilidades, sejam elas sociais, motoras, linguísticas e 

afetivas, todas necessárias para sua orientação junto ao seu ambiente físico e social.(Del 

Prette & Del Prette,1999). A base de comportamento adquirida junto à família é um 

importante aspecto para o sucesso ou o fracasso das relações sociais futuras. Baseada na 

teoria sócio-cognitiva de Bandura, Gomide (2010) relata que as crianças adquirem regras e 

padrões internos por meio da imitação de modelos e da compreensão das explicações dos 

agentes socializadores sobre a moralidade e seu significado social. 

Conforme Pacheco (2004), tanto o comportamento pró-social como os 

comportamentos desviantes de uma criança, são diretamente produzidos por suas interações 
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sociais, principalmente na família, e vão se alterando conforme o ambiente e o 

desenvolvimento do indivíduo. Os pais trazem para sua forma de cuidar as estratégias 

desenvolvidas pela sua experiência de serem filhos, tendendo, pois, a repetir o modelo 

parental aprendido. Segundo Pacheco (2004), é possível identificar variáveis, descritas por ela 

e Hutz (2002), que favoreceriam a continuidade do comportamento antissocial e que podem 

ser consideradas como preditoras desse padrão comportamental na adolescência e na fase 

adulta. Entre elas, além de variáveis individuais como auto-estima e depressão, Pacheco 

(2004) destaca: (a) a ocorrência de comportamento antissocial em pelo menos um dos pais; 

(b) a idade de início desse padrão e a sua ocorrência em mais de um ambiente; (c) as práticas 

educativas parentais.  

O abusador, de qualquer tipo, irá servir de modelo para sua vítima. A criança ou 

adolescente que é abusado aprende com seu abusador o comportamento agressivo e/ou 

violento. Nas suas vivências de abuso, ela aprende formas agressivas, hostis e violentas de 

expressar seus sentimentos e seus pensamentos e de resolver conflitos e problemas 

interpessoais. Essas formas são generalizáveis para as mais diferentes situações e contextos; 

sempre que a criança ou jovem interagir com o mundo, o fará a partir de um modelo de 

agressividade e violência. 

A morte de uma criança, como resultado de abuso e negligencia, é um desfecho 

trágico que ocorre em todas as nações do mundo (Jenny & Isaac, 2006). A verdadeira 

incidência de abuso infantil e negligência fatal é desconhecida, a obtenção de uma 

identificação precisa e detalhada dos casos de maus-tratos de crianças é um desafio, por 

muitas razões. Por um lado, indicadores de maus-tratos são enganadores e facilmente 

disfarçam um fenômeno; as investigações sobre eles são de baixa qualidade; as definições de 
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homicídio de crianças, abuso e negligência variam consideravelmente, dependendo da 

agência, o estado ou a nação envolvidos.  

Crianças mortas, logo após o nascimento, podem ser ―escondidas‖ e não registradas 

nas estatísticas vitais se o nascimento ocorreu fora do hospital. Finalmente, as mortes de 

crianças resultantes de negligência ou de abuso raramente são identificadas assim como as 

mortes por maus-tratos. Nos EUA, em 2002, 38% das mortes por maus tratos à criança foram 

causados por negligência infantil. Trata-se de uma grande variedade de circunstâncias, 

incluindo a fome, deixar de fornecer potencialmente cuidados médicos para salvar vidas, 

proporcionar supervisão inadequada de atividades perigosas, e permitir que uma criança 

morra de exposição ao calor, frio ou venenos inadequadamente salvaguardados. Asser e Swan 

(1998) documentaram 127 mortes de crianças ao longo de um período de 20 anos, cujos pais 

contaram com a cura pela fé, em vez de obter os cuidados médicos para seus filhos com 

doenças graves que eram potencialmente tratáveis. 

Scherer e Scherer (2007) incluem justificativas econômicas, políticas, ideológicas, de 

guerras, educacionais, de insanidade e religiosas para maus-tratos e morte de crianças e 

adolescentes. A criança considerada com status, menor, na sociedade, acaba refletindo em 

leis, com penas menores daquelas para homicídio e com defesas baseadas na insanidade das 

mães. Em contrapartida, questionando o status social da criança, quando o pai mata um filho 

não há padrão de ambivalência ou misericórdia em termos de punição que recebe.  

Outras mortes que são consequências de maus-tratos à criança, geralmente, não são 

contabilizadas como mortes por maus-tratos à criança. Exemplos incluem suicídios de 

crianças que sofreram abuso sexual ou negligência que o levaram à depressão. Outros 

exemplos são as mortes por overdoses de drogas ou álcool e as mortes resultantes de 
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comportamentos de risco dos cuidadores, incluindo comportamentos sexuais de risco que 

podem levar à infecção pelo HIV.  

Um estudo de Jenny e Isaac (2006) mostrou que as agências de serviço social, relatam 

uma taxa excessivamente alta de mortalidade por suspeita de abuso ou negligência. Crianças 

listadas no registro de abuso infantil do estado tinham quase três vezes mais probabilidade de 

morrer antes de seu aniversário de 18 anos em comparação com crianças que não são 

encontradas no registro (9,1 comparado com 3,1 óbitos/10000 anos de risco). O aumento do 

risco de morte foi maior para as crianças que sofreram abuso físico, mas, a diferença foi 

marcante e significativa para as crianças negligenciadas e vítimas de abuso sexual também. 

Crianças menores de um ano de idade no momento da sua queixa tinha uma taxa de 

mortalidade subsequente de 20.9/10000 de risco. Estes dados mostram que as crianças 

abusadas e negligenciadas estão em maior risco de adversidade durante toda a sua infância. 

Com os dados de maus-tratos constatados, a ciência crítica se vê forçada a distinguir 

SMSI de abuso infantil fatal, que pode causar confusão nas estatísticas e na condução dos 

casos. O problema é, no entanto, que a asfixia de um bebê com um saco plástico ou um item 

macio, como um travesseiro pode ser indistinguível de SMSI em exame pós-morte. Isso deixa 

os investigadores e médicos legistas em um dilema. Se um crime não foi detectado, crianças 

inocentes nascidas na família podem estar em risco de sofrimento e morte. Por outro lado, se 

acusam os pais inocentes de matar seus filhos quando as crianças morreram de causas 

naturais, pode ser causada mais dor e tristeza aos mesmos, por serem presos por um crime que 

não cometeram. Esses casos são acometidos, também, por babás ou profissionais que 

trabalham com as crianças e deveriam exercer o papel de cuidado junto a elas. 

A negação é outro fator a considerar, pois a negação do feto na gravidez é 

multidimensional e inclui níveis de consciência, psicopatologia e a temporalidade (período em 
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que a gravidez foi descoberta). A negação da gravidez também pode resultar em HCA. (Beier, 

Wille & Wessel, 2006)  

De acordo com Miller (1997) há três tipos de negação de gravidez: 1) Negação 

afetiva: ocorre quando a mulher reconhece que está grávida mas tem pouca ou nenhuma 

experiência das mudanças emocionais ou comportamentais. Está associada a sentimentos de 

distanciamento da criança. 2) Negação generalizada: quando a gravidez só acontece na 

consciência, tem sinais físicos como se não estivesse grávida de verdade, perda de peso e 

amenorréia, por exemplo. 3) Negação psicótica: sintomas físicos indicam a gravidez, mas são 

interpretadas de forma errada. Não há como esconder a gravidez, mas ela continua negando 

para quem está ao seu redor que está grávida. 

Portanto, estes não são casos de mulheres com doenças psiquiátricas crônicas, que 

negam a gravidez devido à perturbação mental. Em vez disso, essas mulheres são 

cognitivamente conscientes de suas gestações, mas os seus comportamentos e emoções não 

correspondem com a consciência (Lee, Li, Kwong & So, 2006). Beier et al. (2006), depois de 

analisar tantos casos forenses e obstétricos de negação e ocultação da gravidez, sugerem que a 

negação da gravidez pode ser vista como um tipo de conversão ou transtorno de ajustamento. 

Em relação aos cuidadores, familiares e não familiares, como babás, sem distinção de 

sexo feminino ou masculino, há registros de mortes de crianças menores do que três anos de 

idade (Alt & Wells, 2010) por serem chacoalhados, casos esses conhecidos como Síndrome 

do bebê sacudido (shaking baby). Essa situação, em geral, acontece em casos extremos, 

quando a criança sofre agressões num momento de descontrole de quem está cuidando dela e 

a balança com força pelos braços, num movimento para frente e para trás sem apoio da 

cabeça. Conforme explica Kodaira (apud Pontes, 2013), pediatra e coordenadora médica da 

unidade de emergência e internação do pronto atendimento infantil do Hospital Santa 
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Catarina, o bebê pequeno tem a cabeça maior que o corpo, com o pescoço mole, sem a 

musculatura bem desenvolvida. O cuidador, ao fazer movimentos bruscos, de extrema 

aceleração e desaceleração, podem provocar lesões cerebrais.  

Porém, em casos mais raros e sem a intenção dos cuidadores, isso pode acontecer 

quando o bebê engasga e, no desespero, os pais o sacodem para que volte a respirar 

normalmente. As sequelas, segundo a especialista Kodaira (2013), podem afetar 

o desenvolvimento neuropsicomotor, causar surdez e até lesões oftalmológicas sem que nunca 

o diagnóstico seja relacionado às sacudidas bruscas. Em 30% dos casos, o bebê pode morrer.  

 

Caracterização dos Autores do Homicídio 

Resnick (1970) publicou seu estudo, na época, inovador de HCA. Ele realizou uma 

revisão da literatura sobre documentos de recém-nascidos assassinados de meados do século 

18 até 1968, em 13 línguas diferentes, e descobriu que as mulheres que matavam seus recém-

nascidos, eram substancialmente diferentes das mulheres que matavam crianças.  

As mulheres que assassinaram crianças que tem mais de um dia são significativamente 

diferentes das mulheres que assassinam os recém-nascidos. Elas tendem a ter mais de 25 anos, 

uso ou não de arma, muitas vezes são casadas, e bem educadas (Resnick, 1970). Essas 

mulheres tendem a premeditar seus assassinatos e podem matar a criança como uma 

retaliação contra outra pessoa, durante um episódio de abuso ou para sumir com um filho 

indesejado (D'Orban, 1979). Um quarto de todos os homicídios infantis ocorre nos dois 

primeiros meses de idade e metade nos quatro primeiros meses de idade. Enquanto mães são 

mais propensas a matar recém-nascidos, pais e padrastos são mais propensos a matar crianças 

mais velhas. 

http://revistacrescer.globo.com/revista/crescer/0,,emi63541-15343,00.html
http://revistacrescer.globo.com/revista/crescer/0,,emi2000-15162,00-o+desenvolvimento+do+bebe+mes+a+mes.html
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De acordo com Alt e Wells (2010), estudiosos internacionais, pais e mães apresentam 

a mesma frequência dos homicídios, 31% de frequência de homens (pai) e 30% pela mulher 

(mãe). A diferença se dá apenas quando o filho(a) não é biológico, sendo que, nestes casos o 

cuidador do gênero masculino tem maior incidência no crime. Dos casos julgados, 3% dos 

homicídios são realizados por estranhos e estima-se que os casos de homicídios de crianças 

são de 4,8 casos por dia, em média. Em 31% dos casos, os acusados são os pais, 29% são as 

mães – totalizando 60% envolvendo pais biológicos; 23% por pais não-biológicos e 7% por 

cuidadores (Alt & Wells, 2010). 

Segundo Scherer e Scherer (2007), pesquisadores brasileiros da Organização Mundial 

de Saúde - OMS, 50% das mulheres que cometem o homicídio de crianças, o cometeram em 

contexto de gravidez indesejada ou ocultada, além dos casos de abuso, negligência, acidentes 

domésticos e violência. Acidentes domésticos, negligência e abandono podem acontecer 

quando a mãe é mais jovem, com baixo nível educacional, faz uso de alguma substância 

química ou em um acesso de raiva da criança ou do pai da criança, crianças esquecidas em 

carros, em casa, sozinhas, além de, também, poder acontecer quando a criança apresenta 

alguma deficiência ou síndrome. 

Spinelli (2004) relata que as mulheres que abandonam a escola têm oito vezes mais 

probabilidade de assassinar seu bebê do que as mulheres que tiveram uma educação 

universitária. Um estudo realizado em 26 cortes de três regiões francesas: Britany, Ile de 

France e Nord-Pas-de-Calais, apresentou 1.286.253 nascimentos, em cinco anos (1996-2000). 

Neste estudo, foram levantados e analisados os casos de bebês que morreram no primeiro ano 

de vida, ou, antes de completar um ano, dos 32 casos de neonaticidio. As características 

maternas, no estudo citado acima, apresentam idade média de 26 anos; dois terços já tinham 

filhos, viviam com o pai ou companheiro e apenas cinco não tinham emprego. Com 22, foram 



59 

 

 
 

realizadas avaliações psiquiátricas e com apenas 19 psicológicas: quatro foram consideradas 

mães psicóticas, 16 tiveram responsabilidade no crime. No entanto 11 alegaram que no 

momento do crime não estavam em seu juízo perfeito, com personalidade neurótica. Isto 

mostra o quanto é importante a avaliação psiquiátrica nesses casos. Essas mulheres relataram 

que não utilizaram contracepção, ou usavam irregularmente o método. A maioria não realizou 

pré-natal depois que descobriu a gravidez, 15 delas negaram a gravidez, sete delas pensaram 

em abortar mas já havia passado o período das 12 semanas.  

Nos estudos de Jenny e Isaac (2006), identificam-se características comuns em 

mulheres: elas são muitas vezes psicóticas ou dissociativas; costumam negar a existência de 

sua gravidez e descrevem não sentir dor durante o parto. Características paternas e maternas 

identificadas e associadas ao homicídio no primeiro ano de vida da criança: idade dos pais – 

jovem, com baixo nível de escolaridade, solteiros e sem acompanhamento de pré-natal; 

também influenciam o peso do bebê ao nascer, idade gestacional baixa, filho do sexo 

masculino e Apgar
3
 de escores baixos. 

Portanto, o perfil psicossocial desses pais, retrata-se da seguinte maneira: imaturidade, 

dependência de outros, introvertidos, inibidos e baixa auto-estima. No relacionamento, não há 

comunicação, há isolamento, inexpressividade ou sem sentimentos familiares e instabilidade 

de relacionamentos. A mulher se sente sozinha mesmo morando com marido e filhos, não 

expressa sentimentos e emoções, tem medo de ser abandonada pelo pai dos filhos ou rejeitada 

                                                             

3
 Teste do Apgar: método para medir a saúde do recém-nascido e determinar se ele precisa ou não de alguma 

assistência médica imediata. Um minuto após nascer e aos cinco minutos de vida fora do útero, o bebê será 

avaliado nos seguintes itens: a)Frequência cardíaca; b)Respiração; c)Tônus muscular; d)Reflexos e e)Cor da 

pele. Cada item recebe uma nota entre 0 e 2 para se chegar a um total de no máximo 10 pontos. Grande parte dos 
recém-nascidos recebe entre 7 e 10, não requerendo nenhum tratamento imediato. 

http://brasil.babycenter.com/a700445/teste-de-apgar#ixzz2wAa8GQU4 

http://brasil.babycenter.com/a700445/teste-de-apgar%2523ixzz2waa8gqu4
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pela família, estão invisíveis aos familiares e aos homens companheiros e levam em segredo a 

gravidez. (Miller, 2003) 

Pesquisas internacionais indicam que HCA é realizado por adultos imaturos que vêem 

seus recém-nascidos como uma ameaça a seus estilos de vida (Hatters - Friedman & Resnick, 

2009). As mulheres afirmam sentirem-se passivas ou sem poder, mas suas ações de esconder 

a gravidez, o trabalho de parto e o cadáver sugerem que são capazes de funcionar em seu 

próprio interesse.  

Tem sido sugerido que, uma parte desses homens e mulheres, dissociam durante o 

assassinato do infante, afirmando, assim, uma falta de responsabilidade (Spinelli, 2004). No 

entanto, como a dissociação não pode ser medida objetivamente de uma forma que impede a 

simulação de doença, tais alegações são recebidas com ceticismo (Hatters - Friedman & 

Resnick, 2009). 

A maioria das crianças mortas no primeiro dia nasceu, geralmente, em casa (Paulozzi, 

2002), embora existam casos registrados em maternidades. O exemplo de homicídio de 

recém-nascido é que ele é indesejado e assim, depois de esconder a gravidez por nove meses, 

o casal dá à luz sozinho, e depois matam o recém-nascido por asfixia, estrangulamento ou 

afogamento (Meyer & Oberman , 2001). 

De acordo com o Disque 100 – disque denúncia, do Governo Federal brasileiro, em 

2011 e 2012, as dez primeiras pessoas mais denunciadas no Brasil, na relação entre suspeito e 

vítima são: em 2011 – pai/mãe, mãe, desconhecido, pai, tio(a), madrasta/padrasto, vizinhos, 

padrasto, professor(a) e avó/avô. Em 2012 – mãe, pai, desconhecido, padrasto, não se aplica, 

tio, avó, não informado, vizinho e professor. (Tabela 01) 



61 

 

 
 

De acordo com as denúncias os suspeitos de cometer a violência se apresentam da 

seguinte forma: 47,04% do sexo feminino e 44,42% do sexo masculino em 2011 e em 2012, 

46,43% do sexo feminino e 39,46% do sexo masculino, como se observa na Tabela 01.  

 

Tabela 01 

Relações entre suspeitos e vítimas em 2011 e 2012 no Brasil e no Paraná 

Relação Suspeito – vítima Casos Casos  
Paraná 

%  2011 Relação Suspeito – vítima Casos Casos 
 Paraná 

% 2012 

Pai/Mãe 41523 1515 25,80% Mãe 118204 4254 35,55% 

Mãe 28368 1063 17,63% Pai 61699 2316 18.56% 

Desconhecido(a) 28169 1296 17,50% Desconhecido(a) 41581 1932 12,51% 

Pai 14352 576 8,92% Padrasto 16625 659 5,00% 

Tio (a) 5749 298 3,57% Não se aplica 15871 799 4,77% 

Madrasta/Padrasto 5385 201 3,35% Tio (a) 12191 418 3,67% 

Vizinho (a) 4904 152 3,05% Avó 10255 378 3,08% 

Padrasto 3985 148 2,48% Não informado 9637 411 2,90% 

Professor(a) 3484 168 2,16% Vizinho (a) 8560 315 2,57% 

Avô/Avó 3342 144 2,08% Professor(a) 6131 284 1,84% 

*Outras Relações menos 
recorrentes 

21679 969 13,47% *Outras Relações menos 
recorrentes 

31716 1437 9,57% 

Total 160940 6530 100,00% Total 332470 13203 100,00% 

*Entre as relações menos recorrentes estão: outros familiares, namorado, companheiro e cuidadores. 

Fonte: Disque 100 – disque denúncia do Governo Federal Brasileiro 

 

Stanton e Simpson (2002) observaram que, durante as entrevistas com as mulheres que 

tinham assassinado os seus filhos, estas fizeram afirmações como ''quando meu bebê morreu'', 

em vez de ''quando eu matei o meu bebê''. Uma forma semelhante de usar a linguagem para 

difundir a responsabilidade da mulher é visto em muitos artigos sobre HCA.  

Os tribunais parecem relutantes em manter as mulheres responsáveis por suas ações 

nesses casos. Tribunais consistentemente dão sentenças mais leves para mulheres condenadas 

por HCA do que os homens condenados pelo mesmo crime (D'Orban, 1979; Wilczynski, 

1997). Não parece que alguém pergunta sobre o estado cognitivo de um homem que mata um 
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bebê; homens são detidos, enviados para as prisões. Às mulheres, no entanto, são 

recomendados tratamentos complexos e diferenciados. 

Os cuidadores, nos casos de homicidios, são representados por familiares (avós, tios), 

pais, babás ou professores e educadores de instituições de Educação Infantil. Os familiares 

fazem da responsabilidade de educar as crianças e adolescentes um direito de exercer o papel 

de educadores. Os profissionais que são deixados para cuidar das crianças podem apresentar 

um histórico de violência na sua história de vida ou não tem preparação suficiente e adequada 

para exercer sua profissão. 

Na sociedade atual, o retrato da família se modificou e, muitos avós tem a 

responsabilidade de educar seus netos, seja pelos pais trabalharem fora ou no contexto de 

separação conjugal, os filhos ficam sob os cuidados deles. Segundo Alt e Wells (2010) 2,4 

milhões de avós nos EUA tem os netos morando na mesma casa e dividindo a 

responsabilidade de educá-los com os pais da criança ou do adolescente. Destes, 39% tem a 

guarda dos netos por motivos de prisão dos pais com o envolvimento com drogas, por 

assassinato ou maus-tratos e violência relacionados às crianças. Além das questões de 

reorganização familiar, também, pode ser citada a condição física e emocional desses 

familiares, eles já cumpriram com sua responsabilidade de educar e neste momento 

efetivariam seu papel de simplesmente dar atenção e carinho em alguns momentos do seu 

tempo. O motivo desses homicídios vai de abuso sexual, até a falta de paciência e manejo 

com a criança que brinca ou que se suja. (Alt & Wells, 2010) 

Muitas crianças são deixadas com babás e, às vezes, morrem por acidente, e por vezes, 

a partir de uma ação deliberada (Alt & Wells, 2010). Várias desculpas são relatadas pela 

morte das crianças, por exemplo: teve uma convulsão; caiu de uma cama, causando um 

ferimento na cabeça ou se engasgou com comida. Uma das razões mais comuns, segundo Alt 
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e Wells (2010), é que a babá balançou a criança para fazê-la parar de chorar. Casos como os 

elencados acima, que ocorrem com familiares e babás, podem também, por vezes, acontecer 

em instituições responsáveis por cuidar das crianças, no caso as instituições de educação 

infantil. 

 

Caracterização das Vítimas 

Mais meninos do que meninas são vítimas de homicídio na infância. Marleau, Dube e 

Leveille (2004) sugerem que mais meninos do que meninas nascem e, portanto, uma maior 

taxa de HCA é simplesmente um artefato da maior disponibilidade de meninos. Enquanto a 

relação entre homens e mulheres nascidos vivos é lenta, movendo em direção a 1:01 nas 

nações industrializadas, atualmente nascem cerca de 1-2% mais meninos do que meninas. 

Marleau et al.(2004) informam que, em sua amostra de 420 casos de HCA, 58,3% das 

crianças assassinadas eram do sexo masculino. Mesmo tendo em conta as diferenças de 

nascidos vivos, as crianças do sexo masculino foram assassinadas cerca de 6% mais do que 

homens nos países industrializados. Como na China, as meninas são mais propensas a serem 

mortas ao nascer ou seletivamente abortadas por causa de seu valor social diminuído, levando 

a um desequilíbrio marcado na relação masculino: feminino. 

No Brasil, as denúncias referentes a casos de violência em relação às meninas, são 

maiores do que meninos: 3579 denúncias de violência contra meninas em 2011 e 2556 

denúncias contra meninos no mesmo ano. Já em 2012, com o crescente número de denúncias, 

a relação é a mesma, 6730 de meninas e 4772 dos meninos. Esse dado mostra a diferença no 

relato de casos envolvendo meninas no Brasil, se comparado a outros países, nos quais elas 

são mortas pelo motivo de valor social. O perfil das vítimas brasileiras se apresenta na tabela 

02:  
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Tabela 02 

Perfil de gênero das Vítimas no Brasil  

Sexo Total 2011 % Total 2012 % 

Feminino 92286 54,54% 167822 50,48% 

Masculino 65741 38,85% 124748 37,52% 

Não Informado 11181 6,61% 39896 12,00% 

Total 169208 100,00 332466 100,00 

Fonte: Disque 100, Governo Federal Brasileiro 

Quanto à faixa etária referente às denúncias recebidas, considerando a faixa etária 

referida pela Organização Mundial de Saúde – OMS (2006), entre 0 a 19 anos, se apresentam 

conforme a tabela 03: 

Tabela 03 

Faixa etária das Vítimas crianças e adolescentes no Brasil 

Faixa etária Total 2011 % Total 2012 % 

Nascituro 89 0,05% 470 0,14% 

Recém-nascido 558 0,33% 2393 0,72% 

0 a 3 anos 23447  3,86% 43513  3,09% 

4 a 7 anos 31083  8,37% 58773  7,68% 

0 a 11 anos 42  0,02% 0 0,00% 

8 a 11 anos 36745  21,72% 69187  20,81% 

*12 a 14 anos 39996 23,64% 72501 21,81% 

*12 a 18 anos 38 0,02% 0 0,00% 

15 a 17 anos 25692 15,18% 51831 15,59% 

17 a 19 anos 5 0,00% 0 0,00% 

Não informado 11419 6,75% 33533 10,09% 

*coincidem as idades mas permanece como a tabela de origem. 

Fonte: Disque 100, Governo Federal Brasileiro 

 

As denúncias, do Disque 100, foram agrupadas em 13 formas de violência, e 

apresentam as seguintes mais recorrentes: em 2011 - negligência (79.990 denúncias), 

violência física (58.549 denúncias), violência psicológica (51.083 denúncias) e violência 

sexual (35.653 denúncias). Em 2012 - negligência (88.823 denúncias), violência física 

(63.957 denúncias), violência psicológica (60.492 denúncias) e violência sexual (37.803 
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denúncias). Cada forma de violência foi subdividida em tipos de agressão ou violação de 

direitos. No caso a violência física foi subdivida em: 

- autoagressão da vítima, chacina/massacre, cárcere privado, homicídio, latrocínio, 

lesão corporal, maus-tratos, tentativa de homicídio, sequestro. 

Considerando, no Brasil, a tentativa de homicídio e o homicídio, propriamente dito 

desta subdivisão, tem-se 95 denúncias de tentativas de homicídio e 181 denúncias de 

homicídio em 2011 e 493 denúncias de tentativas de homicídio e 156 denúncias de homicídio 

em 2012. Analisando os números do Disque 100 do Governo Federal, tem-se o seguinte 

retrato do Estado do Paraná: em 2011 - 3181 denúncias e em 2012 - 5229 denúncias, com 

uma população de crianças e adolescentes (0 a 19 anos) de 2.957.412. Os casos mais 

recorrentes no Estado se dividem conforme tabela 04. 

 

Tabela 04 

Tipos de Violência mais recorrente no Estado do Paraná  

Tipos de violência 2011 2012 

Negligência 2838 3506 

Violência física 1824 2094 

Violência psicológica 1749 2365 

Violência sexual 1579 1711 

Fonte: Disque 100, Governo Federal Brasileiro 

 

O que corresponde à violência física e sua subdivisão em tentativa de homicídio e 

homicídio, corresponde a 0,52% e 0,14%, respectivamente do total nacional, sendo 2 

denúncias de tentativa de homicídio e 4 denúncias de homicídio em 2011, 3 denúncias de 

tentativa de homicídio e 15 de homicídios em 2012. A faixa etária do total de denúncias no 

Estado do Paraná é  retratada da seguinte forma, como mostra a tabela 05: 
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Tabela 05 

Faixa etária das vítimas (feminino e masculino) no Estado do Paraná 

Faixa etária Total 2011 Total 2012 

Nascituro 4 11 

Recém-nascido 34 92 

0 a 3 anos 861 1625 

4 a 7 anos 1161 2064 

8 a 11 anos 1340  2500  

12 a 14 anos 1655 3029 

15 a 17 anos 1114 2345 

17 a 19 anos 1 0 

18 a 24 anos 1 4 

Não informado 432 1528 

Fonte: Disque 100, Governo Federal Brasileiro 
 

Constata-se que o número de nascituros e recém-nascidos, vítimas de homicídio ou 

tentativas de homicídio, é baixo, se comparando com o número de crianças de 0 a 3 anos, de 4 

a 7 anos e de 8 a 11 anos. Além disso, verifica-se que os casos de homicídios e tentativas de 

homicídios denunciados se encontram na faixa etária entre 12 a 14 anos. 

Na tabela 6 é possível observar os dados, no município de Curitiba, relativos à idade 

da criança e dos adolescentes mortos nos anos de 2010 a 2012, fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Curitiba. Verifica-se que, a faixa etária em que há mais homicídios se 

encontra no período da adolescência (15 a 19 anos). Os homicídios de crianças de 0 a 4 anos 

de vida tenderam a diminuir e o de crianças de 10 a 14 anos se manteve na mesma 

quantidade. É preciso considerar que, muitos casos, são omitidos ou finalizados como causa 

da morte diferente de maus-tratos e homicídio, camuflando os números reais quanto a este 

tipo de crime. No caso dos adolescentes, também, estão inclusos homicídios por motivo de 

drogas e violência social, de mais fácil identificação, ocasionando um número de registros 

maior do que o das crianças mais novas. 
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Tabela 06 

Número de homicídio por ano de acordo com sua faixa etária em Curitiba 

Faixa Etaria  2010 2011 2012 

< 01 4 2 1 

01 a 04 1 0 0 

05 a 09 0 2 0 

10 a 14 7 7 7 

15-19 142 94 79 

Total 154 105 87 

 Fonte:SIM/SMS/CE  

 

Dados Mundiais, Brasileiros e Locais 

Segundo dados do Ministério da Saúde, brasileiro, no período de 1990 a 2000 

ocorreram 211.918 mortes de crianças e adolescentes por acidentes e violência, sendo que, na 

população compreendida entre 5 e 19 anos, as causas externas aparecem como a principal 

causa de morte, superando, inclusive, as doenças infecciosas e parasitárias (Telles et al., 

2008). A realidade mostra que, em se tratando de vítimas infantis os agressores são, em geral, 

os próprios pais. 

Em 2003, a UNICEF publicou um relatório sobre mortes por maus-tratos nos países 

industrializados. O relatório afirma que 3.500 crianças com menos de 15 anos de idade 

morrem a cada ano a partir de abuso ou negligência em 27 países ricos. Espanha, Grécia, 

Itália e Irlanda têm as mais baixas taxas de mortes por maus-tratos, 0,1 a 0,2 óbitos por 

100.000 crianças. No outro extremo, os Estados Unidos e o México têm as maiores taxas, 2,2 

óbitos por 100.000 crianças. O relatório também apresentou que os países com altas taxas de 

mortes, excepcionalmente, por maus-tratos à criança, também têm altas taxas de morte por 

homicídios de adultos. 
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Jenny e Isaac (2006) citam uma estimativa, da Organização Mundial de Saúde, que 

57.000 crianças morrem anualmente de maus-tratos fatais. A taxa de mortalidade média nos 

países de baixa renda é de duas a três vezes maiores que em países de alta renda. As maiores 

taxas de homicídios de crianças menores de cinco anos de idade ocorrem na África, onde a 

taxa estimada é de 17,9 mortes por 100.000 meninos e 12,7 por 100.000 meninas. 

Kohm e Liverman (2002) em pesquisa, junto ao Departamento de Saúde e Serviços 

Humanos dos Estados Unidos da América, estimam que, das 2.000 crianças mortas 

anualmente nos EUA, 1.100 são mortas pela mãe biológica. Em 1999, em um único Estado, 

mais de 50 crianças foram abandonadas em lixeiras. Além disso, cerca de 31.000 recém-

nascidos são abandonados em hospitais norte-americanos por ano (McKee, 2006).  

Na Inglaterra, Escócia e País de Gales, Marks e Kumar (1993) realizaram dois estudos 

da taxa de HCA. Descobriram que, as crianças com menos de um ano de idade tem quatro 

vezes mais risco de ser assassinada do que qualquer outro grupo etário, sendo o primeiro dia 

de vida o de maior risco. Na Escócia, a taxa de homicídio infantil era de 43 por milhão, em 

comparação com a taxa de 29 por milhão de jovens adultos, durante o mesmo período de 

estudo (Marks & Kumar, 1993).  

Nos últimos 30 anos, enquanto a morte de crianças devido a doenças, acidentes e 

defeitos congênitos diminuíram (Finkelhor & Ormrod, 2001), a incidência de homicídios de 

crianças mais novas do que a idade de um ano aumentou em algumas áreas (Finkelhor, 1997) 

e estava estimada em 8 por 100.000, nos Estados Unidos. No Canadá, no entanto, a incidência 

era estimada em menos de 3 por 100.000 (Hatters-Friedman & Resnick, 2009). Estudos de 

incidência entre 1994 e 2006 sugeriam que a taxa de infanticídio/neonaticídio nos países 

industrializados (Inglaterra, Escócia, País de Gales, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia) 

variava de 2,4 por 100 mil para 7 por 100.000. No Brasil, um levantamento realizado pela 
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Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA, 

1997) destacava que 44,3% dos homicídios contra crianças ocorriam no âmbito doméstico, 

sendo que, em 34,4% dos casos eram os parentes ou responsáveis os seus autores, mas os 

assassinatos nas primeiras 24 horas de vida do bebê eram quase unânimamente praticado por 

suas mães biológicas, não havendo diferença quanto ao sexo da vítima, a metodologia 

realizada não foi citada no artigo. 

Mendlowicz, Gekker, Rapaport E Jean-Louis (1999) estudaram a população de 

mulheres que mataram seus filhos nas primeiras 24 horas, na cidade do Rio de Janeiro, no 

período de 1900 a 1995. Embora relatado queixas psiquiátricas, apenas uma das acusadas 

recebeu o diagnóstico de retardo mental, sendo as demais consideradas sãs, do ponto de vista 

psiquiátrico. 

A taxa de homicídios de crianças e adolescentes no Brasil entre 1980 e 2010 cresceu 

346%. Isso é o que aponta o Mapa da violência 2012 – Crianças e Adolescentes do Brasil, 

Waiselfisz (2013), dados referendados nos Mapas realizados anteriormente desde 1998, 

publicado a pedido da Secretaria Nacional da Juventude, do Governo Federal. Esse índice 

elevado colocou o país em 4° lugar na lista de países com maiores taxas de HCA. De acordo 

com a pesquisa, durante as três décadas analisadas, mais de 175 mil meninos e meninas de 0 a 

19 anos de idade foram a óbito por motivo de violência. Em 2010, 8.686 crianças foram 

assassinadas no país, representando uma taxa de 13,8 homicídios para cada 100 mil crianças e 

adolescentes. Dez anos antes, a taxa era de 11,9 para cada 100 mil. O estudo alerta para o fato 

de que, em 30 anos, enquanto as taxas de mortalidade de crianças e adolescentes, por causas 

naturais, diminuíram, os índices de morte por fatores externos aumentaram, ficando o 

assassinato em primeiro lugar (43,3% das mortes), seguido por acidentes de transporte 

(19,7%) e outros acidentes (19,7%). O Brasil registra uma taxa de mortalidade infantil de 

http://www.mapadaviolencia.org.br/
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13,85 por 1.000 nascidos vivos no ano de 2010, o que representa uma diferença de (-1,17%) 

em relação ao ano de 2008, quando a taxa era de 15,02.  

De acordo com o Mapa da Violência, o Brasil registrou no ano de 2009 um total de 

2.738 mortes de causas externas, por acidentes de transporte, na faixa etária de 5 a 17 anos, 

uma diferença de 138 casos em relação ao ano de 2008. Ainda em 2009, 385 crianças e 

adolescentes de 5 a 17 anos morreram de causa externa por suicídio, 12 casos a menos do que 

em 2008. Os registros indicam que 4.297 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos morreram de 

causas externas por homicídio, 207 casos a mais do que no ano de 2008, sendo 16,45% na 

faixa etária de 5 a 14 anos e 83,55% na faixa etária de 15 a 17 anos. Segundo dados da 

mortalidade infantil por faixa etária da mãe, no ano de 2010, foram registrados 572 casos na 

faixa etária de 10 a 14 anos; 7.375 na faixa etária de 15 a 19 anos (Waiselfisz, 2013). 

Em 2009, o Brasil registrou 1.950 casos de mortes por afogamento de crianças e 

adolescentes de 0 a 17 anos, valendo registrar que, 184 casos com crianças de um ano de 

idade, 173 com adolescentes de 17 anos de idade e 166 com adolescentes de 15 anos de idade. 

O número de homicídios na população de 0 a 19 anos de 1997 para 2009 teve uma variação 

percentual no Brasil de 26,31%, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

– SIM, do Ministério da Saúde (2010), conforme tabela 07. Esses números sugerem uma 

crescente atitude de denunciar esses casos envolvendo crianças e adolescentes.  
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Tabela 07 

Evolução do Número e das Taxas (em 100.000) de Homicídio por Idade na População de 0 a 19 anos no Brasil.  

Idade 1997 2007 2010 1997 2007 2010 

Menor de 1 ano 81 77 70 2,60 2,40 2,58 

1 ano 19  26 30 0,60 0,80 1,11 

2 anos 26 18 26 0,80 0,50 0,95 

3 anos 27 26 21 0,80 0,80 0,75 

4 anos 14 25 23 0,40 0,70 0,80 

5 anos 16 22 15 0,50 0,60 0,51 

6 anos 22  28 20 0,70 0,80 0,69 

7 anos 23 23 20 0,70 0,70 0,68 

8 anos 27  28 21 0,80 0,80 0,70 

9 anos 29  26 26 0,90 0,80 0,82 

10 anos 36 25 32 1,00 0,80 0,91 

11 anos 42 43 45 1,20 1,30 1,34 

12 anos 55 65 57 1,60 1,90 1,68 

13 anos 11 6 131 3,20 3,90 4,81 

14 anos 257 315 325 6,90 9,40 9,30 

15 anos 500  633 759 13,90 18,70 21,23 

16 anos 860  1081 1217 24,00 31,60 35,68 

17 anos 1.287  1566 1694 38,20 45,30 50,23 

18 anos 1.526  1.933  1.887  46,20  55,40  56,04 

19 anos 1.682  2.075 1.897 54,10 59,00 58,09 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade - Brasil, 1997 e 2007, ano 2010 

 

No Estado do Paraná, em relatório descritivo, realizado pela Secretaria de Estado da 

Criança e Juventude do Paraná, atualmente Secretaria de Estado da Família e 

Desenvolvimento Social, em 2006, com as Informações de 10 anos do Sistema de Informação 

para Infância e Adolescência (SIPIA) – Conselho Tutelar, mostrou o registro de 08 casos de 

homicídio (03 casos na faixa etária de 0 a 4 anos, 02 casos de 10 a 14 anos e 03 casos de 15 a 

17 anos) e 102 tentativas de homicídios contra crianças e adolescentes (15 casos de 0 a 4 

anos, 20 casos de 5 a 9 anos, 27 casos de 10 a 14 anos e 40 casos de 15 a 17 anos), constando 

como agente violador, em sua maioria, um familiar (Silva, Paschoalick e Lopes, 2010).  Em 
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relação à violência física, que pode ocasionar a morte, apresentaram-se 1806 registros de 

casos de surras, espancamentos, queimaduras e 152 registros de agressões com objetos 

contundentes. 

No município de Curitiba, dados da Secretaria Municipal de Saúde – SMS mostram 

que os casos de óbitos de crianças e adolescentes, cometidos por agentes externos, 

apresentam-se conforme a tabela 8, notando-se um decréscimo de 46% no ano de 2012. É 

possível observar, que os casos registrados de óbitos de crianças e adolescentes no município 

são os seguintes: em 2010 – 154 casos, em 2011 – 105 casos e em 2012 – 87 casos.  

Tabela 08 

Número de óbitos por agressão em Curitiba 

Ano   2010 2011 2012 

Total 154 105 87 

 Fonte:SIM/SMS/CE  

 

Os dados das tabelas apresentadas anteriormente mostram o quanto o registro e as 

informações no Brasil são frágeis e não condizem entre si. Para que pesquisas possam ser 

realizadas com fidedignidade, possibilitando uma melhora de atendimento e prevenção quanto 

aos direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros, os registros devem ser melhor 

realizados.  

Esses casos denunciados e registrados podem mostrar-se recorrentes e reincidentes. De 

acordo com Beyer et al. (2008), em sua amostra de 40 mulheres, mais de metade  dos 

neonaticídios tinha um histórico de gestações anteriores, dando-lhes uma referência clara para 

os seus sinais físicos e impedindo qualquer reivindicação lógica de que eles não tinham 

conhecimento de sua gravidez.  

Stanton e Simpson (2002), em suas entrevistas com mulheres infanticidas, com 

transtornos psiquiátricos, observaram que essas mulheres não expressaram preocupações 

sobre como viver com a sua doença após a libertação e não fizeram referência à ajuda 
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psicológica profissional durante as suas estadias hospitalares. Isto sugere que estas mulheres 

subestimaram o risco de recaída e, portanto, risco para outros casos no futuro. Esses casos 

indicam que o risco de recidiva claramente existem e não devem ser subestimados. Porém, de 

acordo com McKee (2006), a maioria das mulheres que mata seus filhos não tem histórico de 

prisão anterior. Isto provavelmente se deve ao fato delas não receberem sentença de prisão 

 

Registros e Denúncias  

Conforme Telles et al. (2008) o movimento do reconhecimento da violência doméstica 

contra crianças ocorreu no início da década de 60, quando Kempe descreveu a síndrome da 

criança espancada, que conduziu à morte da vitima em 25% dos casos. Os casos conhecidos 

representam apenas a quarta parte daqueles que ocorrem nas comunidades, sendo que a maior 

parte deles, ao não ser denunciada, não recebe o encaminhamento necessário. 

Os números, disponiveis, de homicídios de crianças, são provavelmente inferiores aos 

valores reais, algumas mortes podem não ter sido reconhecidas como homicídios, levando a 

erros de classificação de causa e morte como indeterminada, acidental (síndrome de morte 

súbita do lactente, em vez de asfixia intencional) e/ou naturais (Jenny & Isaac, 2006). A 

maioria dos países não tem uma agência do governo encarregada de monitorar os óbitos 

infantis e quando o controle não ocorre, essas mortes são agregadas com outros tipos de morte 

(Kohm & Liverman, 2002).  

Herman-Giddens, Brown e Verbiest (1999) relatam em um estudo como acontecem os 

registros ou sub-registros do sistema do Estado da Carolina do Norte, de casos de homicídio 

de crianças, devido a abusos são registrados quase 60% das mortes. No Colorado, 50% das 

mortes de maus-tratos não foram certificadas.  
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As estatísticas governamentais sobre homicídios de crianças podem ser confusas. 

Primeiro, elas são apenas uma prestação de contas de homicídios conhecidos e é provável que 

os bebês sejam a classe de homicídios menos identificados devido à facilidade de esconder o 

cadáver e de não possuírem o registro de nascimento. O Centro Nacional para Estatísticas de 

Saúde (Estados Unidos) descobriu que, certidões de nascimento não foram encontradas de 

2,8% de todas as mortes entre 1983 e 1991, de crianças com menos de 30 dias de idade sendo 

o grupo mais comum sem as certidões de nascimento (Overpeck, Brenner & Trumble, 1998). 

A implicação é que esses casos representam crianças cuja existência foi escondida até que o 

cadáver fosse encontrado. Além disso, a causa da morte de um bebê pode ser difícil de 

estabelecer e pode ser falsamente atribuída a síndrome da morte súbita infantil (SMSI). 

Segundo Levene e Bacon (2004), estimou-se que até 10% dos casos de SMSI são, na verdade 

homicídios não detectados. 

Considerando o número de denúncias de violência contra a criança e o adolescente, 

realizadas no Disque 100, disque denúncia do Governo Federal, em 2011 e 2012, no Brasil 

aconteceram 82.117 e 130.029 denúncias, respectivamente, correspondendo a um aumento de 

58,35% de um ano para o outro. Destas denúncias, foram 3.181 denúncias, em 2011, e em 

2012 foram 5.229 denúncias, no Estado do Paraná, um aumento de 64.38%, em apenas um 

ano, considerando a população de 0 a 17 anos, em 2011 e 2012 de 56.290.168 habitantes. O 

anonimato na realização das denúncias foi um dos pontos que ocasionaram o aumento 

significativo de casos denunciados em 2012 em relação aos de 2011. 

No Brasil não há um programa de monitoramento efetivo e único para os casos de 

mortalidade infantil, existem algumas iniciativas de monitoramento, como o Disque 100, 

denúncia de casos de violência, o SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e 

Adolescência) utilizado pelos Conselhos Tutelares nos registros de violação de direitos, o 
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Mapa da Violência realizado pela Secretaria Nacional da Juventude, Cadê? - Crianças e 

adolescentes em dados estatísticos, idealizado pelo Fórum Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, em 2011, além das iniciativas de governos estaduais e municipais em tentar 

monitorar o número de homicídios infanto-juvenis. Por isso, é difícil e ainda são incipientes 

os registros e dados existentes no país. O que leva a apresentar diferentes números 

relacionados à morte de crianças e adolescentes no Brasil.  
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Objetivos 

 

Caracterizar pais biológicos e não-biológicos ou cuidadores que cometem homicídio 

de crianças e adolescentes - filhos biológicos ou não-biológicos. 

 

Objetivos Específicos 

Caracterizar homicidas de filhos biológicos e não-biológicos do Estado do Paraná quanto 

a aspectos gerais (idade, sexo, estado civil, ocupação, etc.). 

Descrever o modus operandi do homicídio (arma, local e como) 

Levantar o motivo do homicídio. 

Analisar as práticas parentais dos homicidas com seus filhos biológicos e não-biológicos. 

Analisar as práticas parentais a que os homicidas foram submetidos na infância (história 

de vida). 
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Método 

 

 Esta pesquisa foi realizada em duas etapas, divididas em:  

Estudo 1  

Pesquisa nos autos dos processos arquivados da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, de 

1997 a 2013, que tinham como agressor – pais, mães e cuidadores - 11 autos e como vítimas 

13 crianças e adolescentes. A pesquisa nos autos realizou-se somente na 2ª Vara do Tribunal 

do Júri de Curitiba, por indicação da 1ª Vara e 12ª Vara (especializada); segundo elas, os 

casos de homicídios se concluem na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, por isso, os 

casos solicitados aumentariam a probabilidade de se encontrar.  

 

Estudo 2  

Aplicação do Inventário de Estilos Parentais – IEP (Gomide, 2011), com uma amostra de 04 

presos condenados por homicídios de crianças, nas Unidades Penitenciárias do Paraná.  

 

Estudo 1 

Fonte de dados 

Foram analisados 600 autos de processos, já concluídos e arquivados na 2ª Vara do Tribunal 

do Júri de Curitiba, destes 11 processos envolviam HCA cometidos por seus cuidadores. 

Constatou-se que, dentre os casos denunciados por tentativas de homicídios e homícidios de 

crianças e adolescentes no Estado do Paraná e os casos selecionados para a pesquisa no 

arquivo do Tribunal de Justiça, havia uma discrepância numérica, pois no Estado em 2012, 

foram denunciados 15 casos, (conforme Disque 100 - Disque Denúncia) e os casos que foram 



78 

 

 
 

a júri em 15 anos de julgamentos somam 11. Não foram encontradas explicações para estas 

diferenças numéricas. 

Instrumentos 

- Folha de registro de caracterização dos Autos (Anexo 1) – elaborada pela pesquisadora. Esta 

folha continha os dados de identificação do agressor (idade, cor, estado civil, escolaridade, 

número de filhos, profissão), os dados criminológicos (descrição do crime, arma utilizada, 

motivo e histórico infracional), dados da vítima (idade, cor, sexo e relação com o agressor) e 

comorbidades, caso o acusado já tivesse algum laudo médico. 

Procedimentos 

Após a obtenção da aprovação pelo Comitê de Ética (CAAE 07371112.9.0000.0100) iniciou-

se o contato para obtenção da autorização para realização da pesquisa documental nos autos 

de processos arquivados na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba. Após a aprovação pelo 

Juiz responsável, foi realizada a análise dos autos dos processos arquivados no Tribunal, 

totalizando 600 processos lidos. Foram selecionados os que tinham como vítimas crianças e 

adolescentes, enquadrados nos artigos 121 e 123, de acordo com o Código Penal (1940). Esta 

seleção encontrou um total de 11 processos com 13 vítimas crianças e adolescentes, com 

idade entre 0 a 19 anos (OMS, 2006). Dois processos referem-se a duplo homicídio, 

totalizando 13 vítimas. Esta caracterização foi organizada com a Folha de Registro de 

Caracterização dos Autos (Anexo 1).  

 

Estudo 2 

Participantes 

Foram selecionados 4 condenados por crimes de homicídio contra crianças e adolescentes, 

presos em Unidades Penitenciárias: 4 homens, com idade entre 35 e 47 anos, presos por 
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homicídio qualificado. Verificou-se, também, que há diferença entre casos condenados e os 

casos que recebem penas diferentes da prisão, pois, nos 6 casos que não obtiveram a sentença 

de prisão, foram sentenciadas penas alternativas ou foram absolvidos. 

Instrumentos 

Foi utilizado o seguinte instrumento para a coleta de dados: Inventário de Estilos Parentais - 

IEP (Anexo 2) (Gomide, 2011) – é um instrumento que avalia os estilos parentais em duas 

versões: a) quando os pais respondem sobre as suas práticas educativas adotadas em relação 

ao filho e b) quando os filhos (a partir de 6 anos aproximadamente) respondem sobre as 

práticas educativas utilizadas por seus pais (paternas e maternas). É composto de três folhas 

de respostas: práticas maternas, práticas paternas e auto-aplicação. Nesse estudo, foram 

aplicados o Inventário em relação às práticas utilizadas pelos pais (pai e mãe) dos presos. O 

Inventário é composto por 42 questões relativas às sete práticas parentais: a) duas práticas 

educativas positivas – monitoria positiva e comportamento moral, e b) cinco práticas 

educativas negativas – punição inconsistente, negligência, disciplina relaxada, monitoria 

negativa e abuso físico. Para cada prática educativa foram elaboradas seis questões 

distribuídas ao longo do inventário. As questões foram respondidas de acordo com uma 

escala: sempre, às vezes e nunca. A pontuação final total indica quatro tipos de estilos 

parentais: estilo parental ótimo; bom; regular e estilo parental de risco. É possível realizar a 

análise individual de cada um dos sete estilos parentais acima citados e indicar o tipo de 

procedimento clínico que deverá ser utilizado com a família: orientação, treinamento ou 

intervenção. 

Procedimentos 

Após a finalização do Estudo 1, com a caracterização e informações dos réus, iniciaram as 

tentativas de contato com os mesmos. Com os não presos foram realizadas tentativas de 
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contato por meio dos telefones disponibilizados e conhecidos na caracterização de cada 

processo. As tentativas não foram bem sucedidas, pois os telefones disponibilizados e 

acessíveis no processo, não existiam ou não pertenciam à pessoa referida. Somente uma das 

pessoas foi encontrada, mas, essa não quis participar da pesquisa alegando estar em 

tratamento pelo Centro de Atenção Psicossocial- CAPS e por esse motivo não poderia 

participar da pesquisa. Para o agendamento das entrevistas com os presos, foi realizado 

contato inicial com a direção da Penitenciária Central do Estado do Paraná - PCE e os 

diretores da Penitenciária Estadual de Piraquara II – PEP II. Nesta comunicação foi exposto 

brevemente o projeto de pesquisa e marcada uma data de conversa para a exposição do 

objetivo da mesma. No momento da reunião, com os diretores das Unidades Penitenciárias, 

foram apresentados os possíveis entrevistados, conforme levantamento anterior nos autos dos 

processos arquivados na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, e o instrumento que seria 

aplicado e utilizado com o preso, o Inventário de Estilos Parentais – IEP (Anexo 2) (Gomide, 

2011), frisando a importância da participação espontânea de cada um deles. Assim que os 

diretores concordaram com a realização da pesquisa nos estabelecimentos citados, foram 

organizadas e marcadas as entrevistas. Desta maneira, na data combinada, na PEP II, 4 

participantes se dispuseram a responder e colaborar com a pesquisa, respondendo ao IEP. Na 

PEP II, a pesquisadora iniciou sua fala explicando a que se referia à pesquisa e como cada um 

deles poderia participar. Os que aceitaram, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Anexo 3) e, após esse momento foi solicitada autorização para que a 

entrevista fosse gravada a fim de que a fidedignidade dos dados fosse preservada. Também, 

foi esclarecido que o conteúdo da pesquisa não seria acrescentado em seus processos. 

Realizou-se então a aplicação do Inventário de Estilos Parentais – IEP (Anexo 2) (Gomide, 
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2011), solicitando que lembrassem de seus pais para responderem como era a conduta deles 

em sua infância e adolescência, as práticas maternas e paternas, caso lembrassem.  

 

Resultados  

Estudo 1 

   A tabela abaixo (Tabela 09) apresenta dados relativos a todos os participantes da 

pesquisa. Referente ao Estudo 1 apresenta as 13 vítimas e os 11 sujeitos denunciados como 

homicidas de crianças e adolescentes, dentre os 600 autos de processos relacionados junto a 2ª 

Vara do Tribunal do Júri de Curitiba. Os participantes 8, 9,10 e 11 foram os que participaram 

do Estudo 2, tendo respondido ao Inventário de Estilos Parentais – IEP (Gomide, 2011) 

(Anexo 2).  

Os 4 participantes (8, 9, 10 e 11) negaram a autoria do(s) crime(s) pelos quais foram 

condenados. Foram, portanto, consideradas apenas as informações a respeito da história das 

famílias de origem e hábitos de convivência e de histórico de violência para referenciar e 

comprovar o que está exposto quanto a intergeracionalidade da violência, corroborando com 

os resultados do Inventário de Estilos Parentais – IEP (Gomide, 2011). Um dos participantes 

(8) não forneceu estas informações, justificando que estava encerrando sua pena dali há 

poucos dias.  

Como apresenta-se na tabela, as mães e pais biológicos foram quem mais mataram, 

54,5% dos participantes, apresentando uma incidência maior do que os pais não-biológicos, 

referem-se exclusivamente a padrastos (27,2%). Mães biológicas mataram mais seus filhos 

(as) (36,3%) do que pais biológicos (18,1%); e os pais não-biológicos (27,2%) tiveram uma 

incidência maior do que os cuidadores (18,1%), no homicídio. Dos 11 casos, 7 (63,6%) 

homicídios foram cometidos por homens e 4 (36,3%) por mulheres, considerando que homens 
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matam mais do que as mulheres. A faixa etária dos autores dos crimes se estende dos 19 anos 

até 53 anos, com maior concentração entre os 19 e 25 anos. Constatou-se que 5 participantes 

declararam estar solteiros na época do crime.  

Quanto ao grau de escolaridade dos 11 autores dos homicídios, 5 tinham o Ensino 

Fundamental Incompleto, 1 Ensino Fundamental Completo, 2 o Ensino Médio Incompleto, 1  

o Ensino Médio Completo e 2 não tinham essa informação. Os que não completaram o ensino 

fundamental cometeram homicídio de crianças menores de 12 anos.  

Os motivos relatados que mais apareceram justificando os homicídios são: o choro da 

criança e a falta de dinheiro, indicando estresse e raiva. Outros que aparecem são vingança do 

marido, raiva do pai da criança, ciúmes, transtorno bipolar que levou ao espancamento e 

disputa de guarda.  

Os instrumentos mais utilizados, como observado na tabela, para a realização do HCA 

-homicídio da criança ou do adolescente dos casos elencados na pesquisa, foram as mãos para 

asfixia mecânica, a faca e arma de fogo. Quando as mulheres mataram, armas brancas, objetos 

de uso doméstico e as mãos aparecem como os instrumentos utilizados para matar; nenhuma 

delas utilizou arma de fogo. Dentre os homens, 2 utilizaram armas de fogo, 2 utilizaram facas 

e 1 utilizou um machado para matar duas crianças. 

Sobre as vítimas é possível observar que 9 eram meninos e 4 meninas. Quanto às 

faixas etárias das vítimas, 63,6% das crianças foram assassinadas até os 2 anos de idade. 

Neste contexto dos cinco casos cometidos por pessoas solteiras e separadas, três foram 

envolvendo bebês e suas mães biológicas, oito casos ocorreram antes das crianças 

completarem 5 anos de vida. Há, também, uma lacuna entre os 5 anos até os 11 anos de idade, 

o que pode sugerir que não há registros corretos ou esses casos não chegam aos tribunais. 
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Tabela 09 

Vítimas e agressores dos autos dos processos da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba (1997-2013) 

Participante Idade Sexo Sexo Idade Estado 

civil 

  Relação 

agressor-

vítima 

Arma 

utilizada 

Motivo Sentença  

Escolaridade Entrevista 

1 18a M m 25a amasiado s/ informação Padrasto Faca a enteada não pagava 

contas em casa. 

prescreveu não encontrado 

2 1a9m M f 24a solteira Ens. Fund. mãe biológica vara e 

chinelo 

falta de dinheiro e 

nervosismo 

absolvida não encontrada 

3 19a F m 49a casado 3ª série pai biológico garrucha 

calibre 22 

discussão de não pagar 

nada em casa 

Falecido falecido 

4 17a M f 36a casada Ens. Médio 

Incompleto 

mãe biológica mãos e 

pedaço de 

madeira 

filho que estava bêbado 

na escola 

Arquivado se recusou 

5 2m M f 29a separada Ensino 

Médio 

mãe biológica Fralda esganamento (transtorno 

bipolar) 

absolvida com 

laudo  

se recusou 

6 1dia M f 30a solteira 3ª série mãe biológica Mãos com raiva do abandono 
do pai do bebê asfixiou-o 

e colocou no armário 

Prescrito se recusou 

7 4ª M m 53a separado 1ª série pai biológico arma de 

fogo 

disputa de guarda, briga 

com a família da mãe das 

cças 

Preso não localizado 

  2ª F m       

8 2a M m 21a solteiro Ens. Médio 

Incompleto 

padrasto mãos espancamento por 

causa do choro 

preso IEP 

9 12a M m 31a amasiado Alfabetizado tio/cuidador Faca por causa de um jogo 

de videogame 

preso IEP+entrevist

a 

10 1a9m F m 19a s/ 

informação 

  Amigo da 

família/ 

cuidador 

machado por vingança de 

denúncia 

preso IEP+entrevist

a   11a M E.F. 

incompleto 

11 2a F M 22a amasiado s/ 

informação 

padrasto mãos espancamento preso IEP+entrevist

a 



84 

 
 

 

 
 

Estudo 2 

Para a realização da aplicação do Inventário de Estilos Parentais (Gomide, 2011), 

foram localizados do total de 11 indivíduos, 5 que estavam presos e 6 que não estavam 

presos; e apurou-se que um faleceu no decorrer do processo criminal. O motivo do 

falecimento não foi citado, pois não constava no processo esta  informação. Foram realizadas 

tentativas de localizar as 6 pessoas não presas. Contudo, essas não foram encontradas, pois 

seus telefones de contato já não existiam mais ou pertenciam a outras pessoas. A única pessoa 

não presa com a qual a pesquisadora conseguiu realizar contato encontrava-se em tratamento 

no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e justificou que por este motivo não gostaria de 

participar da pesquisa. Esta situação aponta para o fato de que depois da finalização do 

processo, o sistema de justiça não tem um banco de dados atualizado, em relação aos casos, 

para um acompanhamento ou prevenção de reincidência.  

Dos 5 participantes presos, 4 homens estavam na PEP II e 1 não foi localizado. Os 4 

homens responderam ao Inventário de Estilos Parentais – IEP (Anexo 2) (Gomide, 2011). A 

idade dos entrevistados variou de 35 anos a 47 anos. 2 tem o Ensino Fundamental Incompleto, 

1 o Ensino Médio Incompleto e 1 estava sem informação. Em 2 casos, a relação com a vítima 

era de pais não-biológicos e 2 de cuidador, que era tio e amigo da família da vítima. Os 

motivos dos crimes foram atribuídos à raiva, vingança, ciúmes e nervosismo dos agressores 

para com as vítimas. Os intrumentos do homicídio foram objetos cortantes, arma de fogo e as 

mãos. Entre as vítimas estão 3 meninos e 2 meninas, com idades entre 1 a 4 anos (3) e entre 

11 a 14 anos (2). 

Conforme as aplicações do Inventário de Estilos Parentais – IEP (Gomide, 2011) e 

seus resultados expostos na tabela 10, nos casos dos 4 presos, foi possível constatar que seus 
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índices correspondem ao estilo parental de risco. Como observado constata-se a presença de 

práticas negativas em sua convivência familiar com a progenitora (mãe), do que práticas 

positivas, que aparecem nos índices paternos. Esses índices sugerem que as práticas maternas 

se apresentaram mais negativas do que a dos pais dos participantes presos, que retratam 

melhores índices de práticas positivas..  

Tabela 10 

Índice de Estilos Parentais dos Participantes 

Casos IEP paterno IEP materno 

08 0 (3) -1(4) 

09 - -6 (4) 

10 10 (1) -25 (4) 

11 15 (1) 19 (1) 

Interpretação de resultados: (1) ótimo, (2) bom, (3) regular e (4) de risco. 

 

Conforme exposto na tabela 11, as práticas parentais positivas são representadas nos 

itens de comportamento moral e monitoria positiva. Na tabela 11 há um comparativo das 

práticas positivas dos pais e mães dos participantes presos, o que nos remete ao baixo índice 

de práticas positivas das suas mães, em sua maioria como práticas de risco ou abaixo da 

média. 

Tabela 11 

Itens do Inventário de Estilos Parentais – Práticas positivas 

 Casos Monitoria Positiva Comportamento Moral 

 Pai Mãe  Pai Mãe   

08 8 (3) 9(3)  8(3) 8(3)   

09 - 7(4)  - 10(2)   

10 10(2) 4(4)  10(2) 2(4)   

11 12(1) 12(1)  10(2) 12(1)   

Interpretação de resultados: (1) ótimo, (2) bom, (3) regular e (4) de risco. 

 

 As práticas parentais negativas de cada um dos quatro entrevistados, como exposto na 

tabela 12, são analisadas pelos seguintes itens: punição inconsistente, negligência, disciplina 
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relaxada, monitoria negativa e abuso físico. Os itens que mais aparecem como práticas de 

risco, praticadas pelas mães, são negligência e abuso físico (Tabela 12). 

Tabela 12 

Itens do Inventário de Estilos Parentais – Práticas negativas 

Casos Punição 

Inconsistente 

Negligência Disciplina 

relaxada  

Monitoria 

Negativa 

Abuso físico 

 P

a

i 

M

ã

e 

 P

a

i  

M

ã

e 

 P

a

i 

M

ã

e 

 P

a

i 

M

ã

e 

 P

a

i 

M

ãe 

  

08 2(2) 2(2)  5(4) 5(4)  0(1) 0(1)  3(2) 5(2)  6(4) 6(4)   

09 - 4(3)  - 4(4)  - 3(3)  - 6(3)  - 6(4)   

10 3(3) 7(4)  2(2) 7(4)  2(2) 0(1)  3(2) 5(2)  0(2) 12(4)   

11 0(1) 1(1)  0(1) 0(1)  1(2) 1(1)  1(1) 3(1)  5(4) 0(2)   

Interpretação de resultados: (1) ótimo, (2) bom, (3) regular e (4) de risco. 

 

Conforme resposta do entrevistado 10, que relatou o abuso físico constante de sua mãe 

durante sua infância, seguiu-se: ―...minha mãe chegou a tirar o couro das minhas costa; se o 

vizinho não acode, ela tinha arrancado todo o coro das minhas costas (...) minha mãe pensou 

que fui eu mas me pegou e me dibulhou na madeira se o A. e minha vó não tivesse parado ela 

tinha me matado o coro das minhas costas ela arrancou quase tudo batendo minhas costas na 

escada na calçada da casa dai o vizinho pulou a cerca da minha vó dai tirou ela. Era ruim 

demais zica‖. 

No caso de negligência envolvendo o indivíduo 10 comprova-se este estilo parental no 

pai, quando relatou o seguinte: ―(...) eu tinha uns 10 anos (...) meu pai levava a gente para 

todos os lugares que ia, até um lugar uma vez que a gente ficou numa mesa tomando coca e 

ele pediu pra umas mulher cuidar da gente e ele foi lá pro fundo do bar e depois de um tempo 

voltou‖.  

 Conforme é possível observar na tabela 10, o participante 11 obteve resultado 

classificado como índice ótimo de estilo parental total de acordo com o Inventário de Estilos 

Parentais - IEP, tanto no que se refere às práticas paternas quanto às maternas. Na tabela 11, 
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observa-se índice ótimo, deste mesmo participante, para Monitoria Positiva igualmente para 

seu pai e sua mãe.  

Entretanto, para a prática de Comportamento Moral o índice paterno denota uma 

ligeira queda, mas permanece acima da média; enquanto para a mãe manteve-se ótimo. Já na 

tabela 12 é possível notar que o resultado para Abuso Físico paterno indica risco. Portanto, é 

possível supor que dado o antagonismo dos dados os mesmos possam ter sido manipulados no 

momento do relato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 
 

Discussão 

 

Considerando os 11 casos da amostra por HCA, estes correspondem a 1,8% do total de 

600 processos julgados e arquivados pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, que é 

responsável por julgar crimes dolosos contra a vida. Esse número, se comparado ao número 

de denúncias de violência contra a criança e o adolescente no Estado do Paraná, por tentativa 

de homicídio e homicídios, realizadas no Disque 100, em 2011 e 2012, corresponderia a 

0,52% dos casos em 2011 e 0,14% dos casos em 2012. Número, este, pequeno se considerar 

que o espaço de tempo dos processos foi de 16 anos e o registro de denúncias somente 2 anos.  

O número total de denúncias realizadas sugere que são poucos os casos que chegam ao 

Júri, quando envolvem crianças e adolescentes. Diferente do retrato nos EUA, onde estima-se 

que aconteçam 4,8 casos por dia, em média, de tentativas de HCA; e dos casos julgados 3% 

são cometidos por cuidadores, além dos casos cometidos por pais biológicos e não-biológicos 

(Alt & Wells, 2010). Quando consideradas as penas, na presente pesquisa, o quadro que se 

tem é que dos 11 participantes, 2 receberam absolvição, 2 prescreveram, 1 faleceu e 5 foram 

presos, números que constatam que as penas variam bastante de caso para caso.  

No que diz respeito aos casos de homicídios cometidos por pais biológicos e 

cuidadores, constatou-se a diferença em relação aos dados internacionais. Segundo Alt e 

Wells (2010), em 31% dos casos os acusados são os pais, 29% são as mães – totalizando 60% 

envolvendo os pais biológicos. Na presente pesquisa: 36,3% dos casos os acusados são as 

mães, 18,1% dos acusados são os pais – totalizando 54,4%. Quando relacionados os casos 

envolvendo cuidadores, o dado internacional aponta 7% dos homicídios cometidos por 

cuidadores e na pesquisa foram 18,1%. O único dado em concordância com o estudo de Alt e 

Wells (2010) foi a exclusividade de pais não-biológicos (17,7%), do sexo masculino, que 
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cometeram os homicídios. Quando o filho(a) não é biológico, os dados estão de acordo com 

os internacionais apresentados, pois dos 11 casos, 5 (45,5%) foram cometidos por cuidadores 

masculinos (amigos da família e tio das vítimas) ou pais não-biológicos e nenhum por 

mulheres cuidadoras ou mães não biológicas.  

Nos dados internacionais, conforme Alt e Wells (2010), pais e mães apresentam a 

mesma frequência dos homicídios, 31% de frequência de homens (pai) e 30% pela mulher 

(mãe). A diferença se dá apenas quando o filho(a) não é biológico. Os homens, segundo Alt e 

Wells (2010), com maior força física ocasionam a morte ―inesperada‖ de seus filhos e, por se 

sentirem culpados, acabam cometendo suicídio; casos semelhantes não foram encontrados no 

cenário paranaense. 

Quando os filhos não são biológicos a justificativa é que a criança não lhes interessava 

e, ainda, atrapalhavam a relação com a mulher. Como nos casos da pesquisa envolvendo 

enteados e padrastos, os motivos relatados dos homicídios foram a raiva pelo choro incessante 

da criança e porque a enteada, adolescente, não ajudava financeiramente em casa. Segundo 

Scherer e Scherer (2007), mulheres que cometem o homicídio de crianças, o cometeram em 

contexto de gravidez indesejada ou ocultada, além dos casos de abuso, negligência, acidentes 

domésticos e violência. As pessoas solteiras cometem mais homicídios de crianças (06 casos) 

do que pessoas que tem um companheiro (a) ou esposo (a) (05 casos). Corroborando com esse 

dado, o estudo, de Jenny e Isaac (2006), constatou que o risco de homicídio no primeiro ano 

de vida da criança relaciona-se ao estado civil dos pais.  

A idade dos autores dos homicídios da pesquisa corrobora com os estudos que 

caracterizam o perfil do autor do crime, envolvendo os pais biológicos, que a idade média é 

de 25 anos (Resnick, 1970). Segundo Alt e Wells (2010), casos de óbitos, maus-tratos e 

abandono acontecem com mais frequência por adultos-jovens, em um contexto de gravidez 
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indesejada ou ocultada, baixo nível educacional, quando envolve uso de substâncias químicas, 

solteiro(a), com história de transtornos ou síndromes psiquiátricas ou apresente sinais de 

quadros psiquiátricos durante a gravidez ou logo após o parto. Os estudos de Pfeiffer e 

Cardon (2006) sobre homicídio de crianças e adolescentes têm 

identificado características comuns em mulheres que cometem homicídio de seus filhos 

biológicos ou não-biológicos, entre eles estão os problemas psiquiátricos, idade paterna e 

materna jovem e baixo nível de escolaridade. Conforme os dados desta pesquisa que 

constatou que os autores dos homicídios são solteiros (54,5%), com o Ensino Fundamental 

Incompleto (45,5%), e estão na faxia etária de 20 à 25 anos.  

No que se refere às vítimas, percebe-se que os maiores números de homicídios 

acontecem no início da vida da criança, provavelmente por serem elas indefesas, como mostra 

o presente estudo com 08 casos de vítimas com menos de 5 anos de idade. Estudos de Sahni 

et al. (2008) relatam uma maior taxa de HCA de meninos do que bebês do sexo feminino, nos 

países ocidentais industrializados, para tanto verificado neste trabalho que 69,2% das vítimas 

são do gênero masculino. Se verificado isso em tempo, no decorrer do desenvolvimento do 

indivíduo, poderiam ser desenvolvidas atividades terapêuticas educativas para uma possível 

prevenção no cometimento de atos ilícitos o que acarretariam a sua, possível, não presença na 

penitenciária, se desenvolvidas as práticas positivas na educação dos filhos (Gomide, 2011).  

A expectativa do amor das mães pelos seus filhos e a negação dos aspectos agressivos 

que, em diferentes graus, se fazem presentes nesse âmbito criam obstáculos ao pleno 

reconhecimento da agressão sobre eles, tanto em suas expressões mais silenciosas – o 

abandono, a negligência – como em sua manifestação mais extremada: o HCA (Telles et al., 

2008). Nesse contexto, os casos de HCA cometidos por seus cuidadores biológicos e não 

biológicos, apresentam sentenças diversas, mas a maioria não é condenada a regime fechado 
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pelo homicídio. Nesta pesquisa apenas 5 casos tiveram o desfecho de detenção (7, 8, 9, 10 e 

11),  2 prescreveram (1, 6), 1 foi considerado inimputável (transtorno bipolar) (5), 1 o 

agressor faleceu durante o processo de julgamento (3), 1 caso foi arquivado (4) e 1 foi 

absolvido (2). O juiz, por considerar a culpa de um pai ou mãe em luto, pela morte de um 

filho, já suficiente como uma pena, dá absolvição ou serviços comunitários como sentença no 

crime. Além disso, a minoria das mulheres que cometem o homicídio de seus filhos (as), no 

Brasil, é condenada e, quando isso ocorre, as sentenças existentes são leves (Telles et al., 

2008). 

Para uma tentativa de entender melhor os motivos destes crimes e apresentar dados 

concretos de uma possível ação preventiva, junto a essas famílias, buscou-se a aplicação do 

Inventário de Estilos Parentais (Gomide, 2011). Os índices apresentados sugerem que as 

práticas maternas se apresentaram mais negativas do que as práticas paternas dos participantes 

presos, que retrataram melhores índices de práticas positivas.  Essa diferença pode indicar 

uma convivência maior com a mãe do que com seus pais. Caso se verifique isso em tempo, no 

decorrer do desenvolvimento do indivíduo, poderiam ser desenvolvidas atividades 

terapêuticas educativas, com práticas positivas de educação, para uma possível prevenção no 

cometimento de atos ilícitos o que acarretariam a sua, possível, não presença na penitenciária 

(Gomide, 2011). 

É possível relacionar estes fatos às práticas parentais atuais dos indivíduos, em sua 

convivência familiar, aprendidas durante sua infãncia na sua família de origem. As práticas 

educativas constituem-se nas variadas formas que os pais utilizam para educar seus filhos. 

Essa família favoreceu o desenvolvimento da criança com dois tipos de problemas: baixa 

habilidade social e alta frequência de comportamentos antissociais, que tendem a aparecer em 

sua forma de educar seus futuros filhos (Pacheco, 2004). A criança, nesses ambientes, está 
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sujeita ao perigo de várias formas – álcool, drogas, aliciamento e abusos. Abusar física, 

psicológica ou sexualmente dos filhos causa grave problema de desenvolvimento em crianças 

e adolescentes. (Heide, 1994). Os estudos nessa área postulam que crianças que vivem em 

ambientes familiares que permitem um desenvolvimento saudável tornar-se-ão adultos 

plenamente normais capazes de serem bons pais. Disfunções na família de origem resultarão 

em má adaptação por parte dos filhos, aumentando fortemente a probabilidade de 

funcionamento familiar negativo na geração seguinte. (Gomide, 2010) 

A morte de uma criança ou um adolescente por um pai ou mãe biológicos e não-

biológicos sinaliza que padrões de natureza biológica forte, universal e filogenético, 

desenvolvidos ao longo dos milhões de anos na preservação da espécie humana, foram 

rompidos, portanto, em primeiro momento, buscam-se fatos e relacionamentos ocorridos ao 

longo da vida desta família que poderiam ser responsáveis pela quebra de laços afetivos 

(Gomide, 2010).  
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Considerações Finais 

 

De um lado uma criança indefesa, morta, do outro, a imagem de um adulto cuidador, 

preso por um crime impensável para a maioria das pessoas. O agravante é que os assassinos, 

nestes casos, são os próprios pais ou cuidadores, aqueles que deveriam cuidar e proteger, 

tornando a criança a sua refém (Pfeiffer & Cardon, 2006). A opção pelo assunto desta 

pesquisa: HCA pode parecer, à primeira vista, uma referência exagerada a respeito de fatos 

escassos, mas pode-se constatar que não são tão escassos assim e se faz importante ser 

pesquisado para eventos de prevenção futuros. É importante ter um olhar cuidadoso quando se 

depara com crianças que sofrem maus-tratos e violência, com pais ou cuidadores com 

histórico de problemas psiquiátricos ou que, também, sofreram violência em sua infância, 

para que realmente se pensem em políticas públicas eficazes, programas de prevenção e 

atendimento específico a esse público, evitando, assim, futuros homicídios de seres humanos 

ainda em desenvolvimento.  

Diante desses casos é perceptível a interface entre saúde e justiça. Desta forma, há 

necessidade de trabalho integrado dessas duas instâncias. Uma relação mais próxima entre a 

psicologia, a psiquiatria e a lei seria facilitada por meio da ―desmedicalização‖ do delito, ou 

seja, quando do atendimento e avaliação dos casos, é esperado que os técnicos da saúde 

observem fatores socioeconômicos, comorbidades, violências domésticas, normas culturais e 

outros entre as possíveis causas desse tipo de delito. Referir políticas preventivas, no 

acompanhamento durante o pré-natal, o perinatal e o pós-natal, para as grávidas e a família 

extensa, com histórico de violência ou de transtornos psiquiátricos, às chamadas famílias de 

risco.  
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Assim, uma das possibilidades de continuidade desse estudo seria sugerir a 

implementação de medidas terapêuticas adequadas para esse grupo de risco para minimizar a 

ocorrência da violência, tanto doméstica como no âmbito da saúde mental, em suas variadas 

manifestações, conforme explicitado nesta pesquisa. Como futuras pesquisas, também, pode 

se considerar o acompanhamento dos ―novos pais‖ e da família durante a gestação e no 

período pós-parto, levando a uma diminuição das manifestações colaterais que acompanham e 

perturbam este momento, favorecendo posteriormente a relação mais saudável com o filho, 

consigo e com seus familiares. 

Esta pesquisa sugere que os casos de homicídio de crianças e adolescentes cometidos 

por seus cuidadores devem ser verificados com mais prontidão, retidão e responsabilidade 

para evitar e prevenir novos casos de morte de indivíduos que tem suas histórias 

interrompidas por adultos que não contribuem para seu desenvolvimento. Além disso, pensar 

em formas de prevenção junto aos pais, familiares e cuidadores em geral para discutir, refletir 

e organizar como cuidar, dar atenção e carinho nos momentos cruciais de adaptação das 

diferentes fases da vida ou uma nova etapa no desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Embora, a experiência da maternidade de mulheres com sintomas depressivos após o 

nascimento do bebê seja ainda pouco explorada, alguns estudos mostram que mães 

deprimidas relatam mais dificuldades em exercer a maternidade do que mães não deprimidas. 

Ao se descreverem como mães, são menos competentes, menos ligadas emocionalmente às 

suas crianças, mais dependentes e isoladas socialmente. Apresentam menos confiança e 

satisfação com o desempenho do papel materno do que mães não deprimidas. Esse seria outro 

grupo de importância para a realização de um estudo específico sobre o assunto. Outra 

possibilidade de estudo, se daria nos registros e denúncias de casos de HCA, pois, pensando 

em maneiras mais eficazes e eficientes de registros as intervenções e ações de prevenção, de 
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fato, efetivariam a proteção às crianças e adolescentes, conforme citado na legislação 

brasileira.  

A cultura brasileira que não se tem resultado em casos que são denunciados dificultam 

o relato dos mesmos pelas pessoas, além da questão do medo e da coerção por parte do 

agressor, outra questão relevante seria o estudo dessas denúncias e quais seriam os desfechos 

de cada caso, se eles realmente são verificados, quais os caminhos e mecanismos que 

percorrem para serem investigados e solucionados. Além de considerar que, somente pelos 

números expostos deveria ser desencadeada uma série de medidas de proteção, desde a 

orientação e acompanhamento familiar até a intervenção judicial com afastamento do agressor 

ou da família para prevenção da morte desses filhos. Porém, encontram-se pactos de silêncio 

ou falta de repertório adequado no relacionamento com os filhos, os quais mantêm a violência 

impunemente velada, fazendo com que o respeito a si e ao outro nunca seja aprendido.  

O que se tem registrado a respeito do assunto ainda são pesquisas incipientes que dão 

início ao processo e possibilitam à comunidade científica e as autoridades perceberem, o 

quanto é necessário discutir e pensar em proposições para evitar ou minimizar o número de 

mortes, nesses casos que também não se tem os registros reais pelo sistema brasileiro. Devido 

ao número pequeno de participantes, não se pode fazer generalizações em relação ao perfil 

desta amostra, porém trouxeram dados importantes que precisam ser estudados mais 

profundamente, mas este estudo poderá contribuir para o entendimento desses homicídios, 

levando a outros possíveis estudos relacionados ao tema.  

Além da amostra pequena, pode ser ainda considerado como limitação da pesquisa, a 

dificuldade de conseguir a autorização de realização da pesquisa junto aos órgãos 

competentes para a apresentação da proposta aos Diretores das Unidades Penitenciárias e 

realizar o Inventário, a negação dos crimes por parte dos participantes e o não vínculo 
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terapêutico na entrevista, por ter acontecido um único encontro com cada agressor para 

responderem ao inventário. Outro ponto importante é o fato do local da fonte de dados ser 

realizada somente em uma das Varas do Tribunal do Júri, o que também limitou os dados e, 

portanto, é preciso realizar essa pesquisa nos arquivos das outras duas Varas do Tribunal para, 

realizar um levantamento dos casos do Estado do Paraná. 

Certamente, esta pesquisa proporciona uma motivação inicial para o estudo de fatores 

do comportamento homicida contra a vida de crianças e adolescentes; pode fornecer 

conhecimentos para o estabelecimento de intervenções necessárias, em pessoas que 

apresentem risco para este ou outros comportamentos violentos; propiciar pesquisas que 

forneçam dados que auxiliem a identificação de indivíduos com risco de comportamento 

violento, bem como o tratamento adequado destes indivíduos, contribuindo para a prevenção 

deste comportamento, assim como a sua expressão no meio social. Também, podem permitir 

melhor caracterização de grupos ou situações de risco, e esclarecer as motivações específicas 

relacionadas à manifestação de comportamento violento. Esta pesquisa, pode sensibilizar para 

o fato de se constituir uma Comissão de Verificação Especial em casos envolvendo morte de 

crianças, como acontece nos Estados Unidos, para que se pense em maneiras de prenvenir 

futuros casos de homicídio tendo como vítimas indivíduos em desenvolvimento em vez de 

tentar desvendar os crimes cometidos. 
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Anexo 1 

 

Caracterização de Homicidas de Filhos Biológicos e Não-Biológicos 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome Idade 

Sexo (   )masc  (   )fem Raça (   )branca   (   )negra   (   )outra 

Naturalidade Escolaridade Irmãos 

Vínculo familiar (   ) sim   (   ) não. Qual? 

Profissão/Ocupação 

Estado Civil 

Outros Filhos:  

DADOS CRIMINOLÓGICOS 

Descrição do crime 

Histórico infracional: (  ) Sim    (   ) Não.   Qual motivo:  

Arma utilizada 

DADOS DA VÍTIMA 

Idade                    Sexo (  )F   (   )M                  Raça:         

(   ) Biológico  (   ) Não-biológico: --- enteado    --- adotado 

COMORBIDADES 

Psiquiátricas (   )     

Diagnóstico: 

Quem deu? 

Medicação em uso: 
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Anexo 2 

 

Inventário de Práticas Parentais - Pai 
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Inventário de Estilos Parentais - Mãe 
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Anexo 3 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, _________________________________________, RG nº _____________, abaixo 

assinado, estou sendo convidado e concordo em participar da pesquisa de autoria da psicóloga 

Leticia Felipe Nunes CRP 08/17223, aluna do Curso de Mestrado em Psicologia, área de 

Concentração Forense da Universidade Tuiuti do Paraná. 

 O estudo denominado de ―Homicídio de crianças e adolescentes cometidos por 

cuidadores no Estado do Paraná‖, tem por objetivo levantar a caracterização dos crimes de 

homicídios envolvendo filhos(as) biológicos e não-biológicos. Para participar deverei 

responder ao IEP e a entrevista que durarão em média 1h30min. 

 Sei que para o avanço da pesquisa a participação de voluntários é de fundamental 

importância. Estou ciente de que a privacidade será respeitada, ou seja, o nome, ou quaisquer 

outros dados confidenciais, serão mantidos em sigilo. A elaboração final dos dados será 

realizada de maneira codificada, respeitando o imperativo ético da confidencialidade. 

 Estou ciente de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar nem sofrer qualquer dano. Apesar 

de não existirem danos ou custos para o participante desta pesquisa. 

 Poderei manter contato com o pesquisador envolvido com o referido projeto, Leticia 

Felipe Nunes no telefone (41) 96636131 para esclarecimento de dúvidas e para recebimento 

de informações atualizadas obtidas durante a realização do estudo. Portanto, estão garantidas 

todas as informações que eu queira saber antes, durante e depois do estudo. 

 Por fim, sei que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme resolução nº 196/96, do Conselho Nacional 

de Saúde. 

 Portanto, fui orientado quanto ao teor da pesquisa acima mencionada e compreendi a 

natureza e o objetivo do estudo do qual fui convidado a participar. Concordo, voluntariamente 

em participar desta pesquisa, sabendo que não receberei nem pagarei nenhum valor 

econômico por minha participação. Li a assinei este termo, resguardando comigo uma via e 

fornecendo outra à pesquisadora. 

Curitiba/PR, _______ de ______________________________ de 2013. 

______________________________                  ____________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa                Assinatura da pesquisadora 


