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Dedico esse trabalho aos meus pais Lucia e Nestor pelo 

amor imensurável, que me move e me sustenta na 

conquista dos meus objetivos. 

Às crianças que tiveram suas vidas ceifadas tão 

precocemente e cujas histórias são contadas nesse 

trabalho. 

Aos pais, que participaram do presente estudo, que a vida 

lhes permita construir novas histórias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos nós brasileiros, somos carne da carne daqueles 

pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, 

por igual, a mão possessa que os supliciou. A doçura 

mais tenra e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram 

para fazer de nós a gente sofrida que somos e a gente 

insensível e brutal, que também somos. Descendentes de 

escravos e de senhores de escravos seremos sempre 

servos da malignidade destilada e instilada em nós, tanto 

pelo sentimento da dor, intencionalmente produzida para 

doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre 

homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em 

pasto da nossa fúria.  

A mais terrível das nossas heranças é essa de levar 

sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na 

alma e pronta a explodir em brutalidade racista e 

classista. Ela é que incandesce, ainda hoje, em tanta 

autoridade brasileira predisposta a torturar, seviciar e 

machucar os pobres que lhes caem às mãos. Ela, porém, 

provocando crescente indignação nos dará forças, 

amanhã, para conter os possessos e criar aqui uma 

sociedade solidária. 

Darcy Ribeiro  
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Resumo 

 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender as significações construídas por pais que 

praticaram violência fatal contra seus filhos, sobre a violência, condenação e encarceramento, 

tendo como referencial teórico Psicologia Cultural. Os dados foram coletados no Complexo 

Penitenciário do Estado da Bahia, nas penitenciárias feminina e masculina. Por ser um 

fenômeno raro, não foi delimitado um recorte temporal. Inicialmente foram identificados os 

casos através dos prontuários dos presos, posteriormente foram feitas entrevistas narrativas. 

Realizou-se a análise documental dos prontuários e as entrevistas narrativas foram 

submetidas às técnicas de análise holística e categorial baseadas no conteúdo, propostas por 

Lieblich, Tuval-Mashiac e Zilber (1998). Foram localizados oito casos, quatro em cada 

penitenciária. As vítimas foram 12 crianças, 08 meninas e 04 meninos. Em dois casos, a mãe 

da criança também foi morta. A idade das crianças variou de 0 a 9 anos, com apenas três 

crianças maiores de 03 anos. A idade dos agressores variou entre 18 e 32 anos. Das cinco 

mulheres, quatro eram mães da criança e uma era prima, apenas duas casadas. Dos quatro 

homens, dois eram pais e dois eram padrastos das crianças, e todos residiam com as mães das 

crianças. Os agressores tinham baixo nível socioeconômico, baixo grau de escolaridade, 

estavam desempregados ou sem emprego fixo, desempenhando funções de baixa 

complexidade. O gênero contribuiu para diferenças na motivação e no cumprimento da pena. 

Para as mulheres, a motivação esteve associada à sobrecarga na criação dos filhos, sozinhas e 

sem recursos financeiros ou apoio social. Entre os homens, a motivação esteve associada a 

questões relacionadas à masculinidade como traição, dúvidas em relação à paternidade da 

criança, ciúmes e outros conflitos conjugais. Não houve diferenças na sentença dos 

agressores do sexo masculino e feminino. Entretanto, as mulheres parecem cumprir menos 

tempo em regime fechado que os homens. Não havia mulheres presas no momento da coleta. 

Os quatro homens foram entrevistados. Foram observadas discrepâncias entre os discursos 

dos entrevistados e os prontuários. Dois negaram ter cometido o crime, um atribuiu autoria ao 

irmão e outro afirmou ter sido um acidente. Houve divergências também quanto ao motivo 

que levou ao crime e a forma como ele foi praticado. As narrativas eram organizadas, de 

maneira semelhante, em antes e depois da prisão, o cometimento do crime foi pouco 

mencionado e considerado algo pertencente ao passado e foram enfatizadas as mudanças no 

self a partir da conversão religiosa. Os dados apontaram para a emergência de três categorias 

gerais: violência, prisão e futuro. A violência foi associada a motivos externos como conflitos 

conjugais e uso de álcool e drogas. Em relação à prisão foram destacados o impacto na 

família, o sofrimento devido ao isolamento e ócio na prisão e as mudanças decorrentes dessa 

experiência. Em relação ao futuro, destacaram-se o retorno ao trabalho e aos estudos e a 

formação de uma família. O estudo traz implicações para a prática e para a política, mas 

novas pesquisas são sugeridas para um conhecimento mais apropriado do fenômeno.       

 

Palavras-chave: violência, morte, crianças, agressores. 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

This research aimed to understand the meanings about violence, conviction and incarceration 

that are constructed by parents who practiced fatal violence against their children, using as 

theoretical reference the Cultural Psychology. Data were collected in the Penitentiary of the 

State of Bahia, on female and male prisons. Because it is a rare phenomenon, a time frame 

has not been defined. Initially, the cases were identified through the records of the prisoners 

and later, narrative interviews were made. A documentary analysis of the records was made 

and narrative interviews were submitted to holistic and categorical analysis techniques and 

based on the content of the interviews, proposed by Lieblich, Tuval-Mashiac and Zilber 

(1998). Eight cases, four on each prison, were found. The victims were 12 children, 08 girls 

and 04 boys. In two of the cases, the child's mother was also killed. The children's ages 

ranged from 0 to 9, with only three children over 03 years. The age of the offenders ranged 

from 18 to 32 years. Of the five women, four were the children’s mother and one was a 

cousin, being only two married. Of the four men, two were the children’s fathers and two 

were their stepfathers, and all lived with the children's mothers. The attackers had low 

socioeconomic status, low educational level, were unemployed or without regular job, 

playing low-complexity functions. The gender contributed to differences in motivation and 

execution of the sentence. For women, the motivation was associated with overload in raising 

children alone and without resources or social support. Among men, the motivation was 

associated with issues related to masculinity as treason, doubts about the paternity of the 

child, jealousy and other marital conflicts. There were no differences in the sentence of male 

and female offenders. However, women seem to meet less time in closed incarceration than 

men. There were no women arrested when the data collection was made. The four men were 

interviewed. Discrepancies were found between the interviews and medical records. Two 

denied having committed the crime, one attributed authorship to his brother and another said 

it was an accident. There was also disagreement as to the reason that led to the crime and how 

it was committed. The narratives were organized in a similar way in before and after the 

arrest, the moment of the crime was rarely mentioned, they considered it something 

belonging to the past and they had emphasized the changes in the self after a religious 

conversion. The data pointed to the emergence of three broad categories: violence, 

imprisonment and future. The violence was linked to external reasons such as marital conflict 

and use of alcohol and drugs. About the arrests it was highlighted the impact on the family, 

suffering due to isolation and idleness in prison and the changes resulting from this 

experience. About the future, the highlights were the return to work and study and the 

construction of a family. The study has implications for practice and for policy, but further 

research is suggested for a more appropriate knowledge of the phenomenon. 

 

Keywords: violence, death, child, perpetrators. 

 

 



 

 

 

 

Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo comprender los significados construidos por los padres 

que praticaron la violencia fatal contra sus hijos, sobre la violencia, la condenación y el 

encarcelamiento, y tuvo su referencia teorico basado en la Psicología Cultural.  Los datos 

fueron recogidos en la Penitenciaria del Estado de Bahía, en los cárceles femeninos y 

masculinos. Debido al hecho de que es un fenómeno raro, un plazo de tempo no fue definido. 

Inicialmente fueron identificados los casos a través de los registros de los prisioneiros, y 

después se hicieron entrevistas narrativas.  Fue realizado el análisis documental de los 

registros y las entrevistas narrativas fueron sometidos a técnicas de análisis holístico y 

categorial, en función de los contenidos propuestos por Lieblich, Tuval-Mashiac y Zilber 

(1998). Se encontraron ocho casos, cuatro de cada penitenciaria. Las víctimas fueron 12 

niños, 08 niñas y 04 niños. En dos casos, la madre del niño también fue assinado. Los edades 

de los niños varió de 0 a 9 años, con sólo tres niños mayores de 03 años. La edad de los 

agresores varió de 18 a 32 años. De las cinco mujeres, cuatro eran las madres del niño y una 

era la prima, solamente dos eran casadas.  De los cuatro hombres, dos eran los padres de los 

niños y dos eran los padrastros, y todos vivían con la madre del niño. Los agresores tenían 

bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo, estaban desempleados o sin empleo regular, 

y desempeñando funciones de baja complejidad. El género ha contribuido a las diferencias en 

la motivación y en la ejecución de la sentencia. Para las mujeres, la motivación se asoció con 

la sobrecarga en la crianza de los niños, estaban solas y sin recursos y ni apoyo social.   Entre 

los hombres, la motivación se asoció con temas relacionados con la masculinidad como la 

traición, las dudas sobre la paternidad del niño, los celos y otros conflictos maritales. No 

hubo diferencias en la sentencia de los agresores masculinos y femeninos. Sin embargo, las 

mujeres parecen cumplir menos tiempo en un sistema cerrado que los hombres. No habían 

mujeres detenidas en el momento de la recogida de datos. Los cuatro hombres fueron 

entrevistados. Las discrepancias se encontraron entre las entrevistas y los registros médicos. 

Dos negaron haber cometido el crimen, uno de ellos atribuyó la autoria a su hermano y el otro 

dijo que fue un accidente.  También se encontrarón discrepancias en cuanto al motivo que 

llevó al crimen y la forma como fue practicado. Las narrativas fueron organizados, de manera 

similar, en antes y después de la detención, la comisión del delito fue raramente mencionado 

y fue considerado como algo que pertenece al pasado y han hecho hincapié en los cambios 

del self a partir de la conversión religiosa. Los datos apuntan a la aparición de tres grandes 

categorías: la violencia, el encarcelamiento y el futuro. La violencia estaba vinculada a 

motivos externos, como el conflito marital y el uso de alcohol y drogas. En cuanto a la 

detención fueron destacados el impacto que tuvo en la familia, el sufrimiento debido al 

aislamiento y la ociosidad en la cárcel y los cambios resultantes de esta experiencia. En 

relación con el futuro, se destacaron la vuelta al trabajo y al estudio y formación de una 

familia. El estudio tiene implicaciones para la práctica y para la política, pero se sugere una 

mayor investigación para un conocimiento más adecuado del fenómeno.  

 

Palabras Clave: violencia, muerte, niños, agresores. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho tem um caráter excepcional, porque discute o fenômeno da 

violência doméstica contra crianças no Brasil, através de um viés tradicionalmente ausente 

nas discussões políticas e acadêmicas nacionais sobre a violência. Trata-se da violência 

doméstica fatal contra crianças, um fenômeno relativamente raro, quando comparado a tantas 

formas não-fatais de violência que são cometidas cotidianamente contra crianças do mundo 

todo. Aborda também um tema cercado de silêncio - o homicídio de crianças por seus pais e 

cuidadores, no ambiente doméstico. Um fenômeno que expõe o avesso de tudo o que é 

culturalmente instituído em relação ao significado de família, maternidade, paternidade e 

infância. Por isso mesmo causa comoção social, mobiliza diferentes afetos e une a sociedade 

contra um grande monstro: o agressor, aquele que comete a violência, que imediatamente 

perde seu estatuto humano aos olhos da sociedade.   

Portanto, outra exceção é entender esse fenômeno tão avassalador do ponto de vista 

daquele que cometeu a violência. Porque diante de tantos afetos e clamores, assume-se uma 

postura meramente acusatória, que visa condená-lo e afastá-lo da sociedade. Diante disso, 

poucos questionamentos são levantados e são poucos os que se propõem a, pelo menos, se 

aproximar do “monstro” e enxergá-lo mais de perto. Mesmo porque, qualquer tentativa de 

compreensão do fenômeno perpassa inevitavelmente por um questionamento da estrutura 

social vigente. Reder, Duncan e Grey (2004, p. 18) afirmam que, ao criticar as ações dos 

indivíduos, a estrutura social permanece inalterada e que, portanto, não é levado em 

consideração  

o processo de socialização que leva um adulto a agredir uma criança, ou os valores sociais 

que sancionam um desequilíbrio de poder entre homens, mulheres e crianças, ou às 
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difíceis condições de privação nas quais muitas dessas famílias [nas quais a violência 

ocorre] vivem. 

Uma ação, por mais que se distancie dos padrões impostos pela sociedade e seja 

considerada antissocial é, antes de tudo, social (Silva, 2003), seja porque é definida 

socialmente, ou porque é gerada a partir de elementos da própria cultura que condena esta 

ação. Em se tratando da cultura brasileira, Safiotti (2000) destaca que além das relações de 

dominação e submissão presentes no sistema capitalista, existiriam mais dois outros sistemas 

relevantes à compreensão da violência que seriam o racismo e o patriarcado, sendo o poder 

socialmente dividido a partir dessas categorias.  

A autora refere-se a um processo que chama de vitimação, que é fruto “de uma ordem 

social iníqua e de relações sociais permeadas pelo poder” (Safiotti, 2000, p. 14). A vitimação 

seria a produção de vítimas, em um nível social, via exclusão social. A violência interpessoal, 

no entanto, tranversaliza todas as classes sociais, mas, ainda assim tem sua origem nas 

relações de dominação e exploração presentes na simbiose patriarcado-racismo-capitalismo e 

no adultocentrismo, especificamente no caso da violência contra crianças. Sendo a violência 

praticada contra pessoas de menor poder social, a criança sempre estaria no ponto mais 

vulnerável dessa cadeia.  

É possível perceber que a sociedade brasileira é estruturalmente violenta, no entanto, a 

vitimação não é vista como uma forma de violência, uma vez que “a sociedade” seria uma 

entidade muito abstrata, dificultando, dessa forma, a localização dos responsáveis pela 

violência. Já no caso da violência interpessoal, de acordo com Safiotti (2000, p. 14), “a 

extrema concretude dos fatos induz as pessoas a pensarem os agressores como monstros, 

como exceções, como doentes”.       

Portanto, ao tentar conhecer quem são essas pessoas que cometem uma forma tão 

extrema de violência, contra seus próprios filhos, percorre-se um caminho cercado de 
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diversos silêncios. A começar pelo exame da produção científica nacional, na qual raros 

estudos são encontrados. As pesquisas sobre o tema são mais frequentes em países de língua 

inglesa, mais especificamente Estados Unidos e Reino Unido. Ainda assim, são estudos 

voltados para a identificação de fatores de risco para a violência doméstica fatal, dentre os 

quais o “perfil do agressor”, que reúne todas as características que permitiram informar, 

antecipadamente, quais adultos são mais capazes de colocar uma criança em risco de morte.  

É um esforço louvável, voltado à identificação dos casos e à prevenção de outras 

mortes que venham a ocorrer – esforço este ainda quase inexistente no Brasil. Mas essa 

mesma literatura chega a um impasse, pois ao elencar características do “perfil do agressor” 

como homens e mulheres jovens, de baixo nível socioeconômico, desempregados, 

analfabetos ou com baixo nível de instrução, com ou sem problemas mentais, situação 

conjugal instável, pouco apoio social, etc., o perfil descreve uma ampla parcela da população 

que, submetidas aos mesmos estressores, não necessariamente irão colocar seus filhos em 

risco de morte. Além disso, transportar acriticamente esse perfil para os estudos nacionais, 

além de conduzir ao mesmo impasse, incorre em diversos problemas como a estigmatização 

das classes mais pobres e a inadequada associação entre violência e pobreza.  

A literatura nacional sobre violência contra crianças, em geral, concentra-se na 

identificação dos casos e na atenção às vítimas de violência. Podem ser encontrados estudos 

conceituais, que visam a definir o fenômeno para melhor identificá-lo; outros estudos 

enfatizam a descrição de aspectos como sinais e sintomas apresentados pelas crianças vítimas 

de violência, para identificação dos casos e possíveis estratégias de prevenção da violência. 

Outros ainda focam nas consequências da violência para as vítimas e famílias e como tratá-

las, sob o ângulo das diferentes profissões existentes. Ou seja, a preocupação principal da 

literatura nacional existente refere-se à identificação e denúncia dos casos, e segue a 
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tendência do senso comum ao excluir os agressores da discussão – eles apenas devem ser 

identificados e responsabilizados, afastados do convívio com as crianças.   

Essa tendência também pode ser observada nas políticas públicas voltadas ao 

enfrentamento da violência, nas quais predomina a visão de que o combate à violência 

envolve prevenção, identificação dos casos e condenação dos agressores, sendo que pouca 

atenção ainda é dada à compreensão ou tratamento destes agressores. A condenação e prisão 

dos agressores é vista como solução final para o problema da violência. Ainda é exceção se 

pensar na violência de uma forma mais global e contextualizada, na qual intervir junto aos 

agressores também faz parte do enfrentamento e da prevenção de novos casos. 

Silva (2003) em um estudo sobre a trajetória de homens que, em algum momento de 

suas vidas envolveram-se com a prática de crimes, afirma que os estudos sobre essa temática 

contribuem para construir um discurso sobre esses infratores e não a partir de ou com eles. 

Além disso ressalta a importância de considerar a significação dessas ações a partir do ponto 

de vista de quem as praticou. Desse modo, é indispensável trazer os agressores para o cerne 

da discussão, conhecê-los a partir do ponto de vista deles mesmos, entender como eles 

significam a violência cometida e como veem a si mesmos, a partir do cometimento de um 

ato considerado tão horrendo. Essa proposta é algo novo diante das lacunas na literatura 

existentes e visa a trazer um novo entendimento acerca dos casos fatais de violência que 

ocorrem em nossa sociedade.   

Portanto, o objetivo do presente estudo é compreender as significações construídas 

por pais condenados por cometer violência fatal contra seus filhos (biológicos ou não), sobre 

a experiência do crime, da condenação e do encarceramento. Como objetivos específicos 

procurou-se identificar e descrever os casos de violência doméstica fatal; analisar, a partir do 

discurso dos agressores, se os significados de violência englobam os significados de infância, 

maternidade, paternidade e prática de criação de filhos, bem como as submodalidades de 
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violência doméstica e as noções de intencionalidade e acidentalidade do ato violento. Além 

disso, buscou-se analisar os significados construídos pelos agressores acerca da experiência 

de condenação e encarceramento, e como estes se relacionam com os significados de 

violência e de família.   

 Tais objetivos foram impulsionados pela afiliação teórica à Vigotski e ao estudo da 

Psicologia Histórico-Cultural e de seus desenvolvimentos teóricos posteriores, mais 

especificamente a Psicologia Cultural de Bruner. Tanto Vigotski quanto Bruner trazem a 

construção de significado como um modo particular de funcionamento da mente humana, 

como forma humana de construir o mundo e viver nele, através das relações estabelecidas 

com os outros e mediadas pela linguagem.  

É Bruner (1997) quem afirma que uma Psicologia culturalmente orientada deve se 

basear “não apenas no que as pessoas fazem, mas no que elas dizem que fazem e no que elas 

dizem que as fez fazer o que elas fizeram” (p.25). Isso traz para o cerne da Psicologia, e 

também para os estudos sobre violência, a dimensão subjetiva e autobiográfica perdida na 

caracterização do “perfil do agressor”. Daí o interesse em estudar a violência doméstica fatal 

contra as crianças, narrada pelos autores da violência, a partir das suas experiências de 

cometimento da violência, condenação e encarceramento, sem perder de vista os discursos 

institucionalizados, construídos sobre esses agressores, pano de fundo a partir do qual se 

desenrolam as ações e as próprias significações construídas pelos agressores.  

Para realizar esse estudo, o primeiro “encontro” com esses autores se deu 

indiretamente, através da identificação de casos de violência doméstica fatal contra crianças e 

análise dos dados contidos nos prontuários arquivados em um complexo penitenciário 

estadual do município de Salvador. São relatos difíceis de serem lidos pois narram a violência 

cometida, em que circunstâncias, sob quais pretextos, e constroem uma visão particular sobre 

o autor da violência objetivando sua condenação. Nesse relato, a voz do sujeito que comete a 
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violência está praticamente ausente, com exceção de breves citações de falas dos autores, 

colhidos em instância policial ou judicial.  

Nesses documentos foi possível obter características relevantes da violência 

doméstica fatal contra criança e da sua ligação com outras formas de violência, como a 

violência conjugal, por exemplo, e também um pouco do imaginário social e do discurso 

institucionalizado sobre o autor da violência.  

Foram realizadas também entrevistas com os agressores. Esse encontro propriamente 

dito foi difícil e marcado pela desconfiança em relação aos propósitos da pesquisadora. No 

entanto, foi possível observar como esses agressores reconstruíram a violência cometida e a si 

mesmos, em um esforço para se distanciar de uma imagem negativa de si, construída 

socialmente, a partir do cometimento do ato violento. Também foi possível observar uma 

afirmação de mudança através da religião e do desejo de estudar, trabalhar e constituir uma 

família, projetando um futuro fora da prisão.  

Após esses encontros, foi preciso um novo distanciamento, em uma tentativa de 

analisar e compreender os dados construídos, e reconstruí-los à luz do referencial teórico 

escolhido. Diante da ausência quase completa dos autores da violência na literatura específica 

sobre o tema da violência doméstica, buscou-se entrar em contato com outros estudos, 

referentes aos sujeitos encarcerados e ao sistema prisional brasileiro.  

Foi interessante observar que, a literatura acerca da violência doméstica contra 

crianças, na qual o agressor está praticamente ausente, e a literatura sobre o sistema 

carcerário brasileiro e as pessoas que nele cumprem suas sentenças, são considerados como 

domínios científicos diferentes e que guardam pouca relação entre si. E foi possível notar que 

os sujeitos que cometem a violência doméstica contra criança também quase não aparecem 

nessa literatura, que focaliza questões relacionadas aos crimes que mais frequentemente 
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levam à prisão, como tráfico de drogas e latrocínio. Bem como questões sociais que estão no 

cerne da produção do fenômeno da criminalidade em geral.  

Pode-se observar que foi um caminho difícil a ser trilhado. O percurso de construção 

da tese, exposto a seguir, está dividido em capítulos. O Capítulo I faz uma reflexão acerca do 

fenômeno da violência, retomando os principais aspectos necessários à compreensão da 

realidade estudada.   

O Capítulo II consiste em uma análise crítica da literatura existente no campo da 

violência doméstica fatal contra crianças, ressaltando suas principais características, sua 

incidência, as tentativas de explicação e as formas enfrentamento e prevenção desse 

fenômeno, além lacunas existentes.  

O Capitulo III expõe o referencial teórico escolhido para embasar as principais 

questões levantadas pelo estudo. A princípio tem-se a noção de significado em Vigotski e seu 

modelo explicativo de construção da subjetividade a partir da participação do sujeito em 

interações sociais mediadas pela linguagem e pela cultura. A partir daí, são explicitados 

alguns conceitos da Psicologia Cultural de Bruner, como a noção de psicologia popular ou 

senso comum e sua importância para a compreensão do funcionamento mental humano, a 

construção narrativa do self a partir do compartilhamento de significados culturais 

institucionalizados, e por fim os modos de vida culturalmente criados através de uma matriz 

institucional de significados, que define o que é canônico e o que é excepcional na vida em 

sociedade, sendo a violência contra crianças aqui compreendida como uma ruptura com esse 

canônico, o que possibilita a construção de narrativas para sua explicação.  

 No Capítulo IV foi descrito todo o percurso metodológico, desde a escolha das fontes 

e técnicas de investigação utilizadas, até os procedimentos adequados à análise dos dados 

construídos, passando pelas considerações éticas e inserção no campo e pesquisa. Já o 

Capítulo V apresenta os resultados e discussão, iniciando por um breve relato dos casos 
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investigados, seguido da análise e caracterização da violência doméstica fatal a partir das 

informações contidas prontuários dos sujeitos pesquisados e, por fim, a análise das entrevistas 

com os autores da violência. 

 Para finalizar, o Capítulo VI traz as considerações finais, onde são discutidos os 

principais resultados alcançados pelo estudo e suas limitações e implicações práticas, 

apontando direcionamentos para novos estudos nessa mesma temática.  

Por tudo que já foi dito anteriormente, esse trabalho é um convite a sair do lugar de 

culpabilização e estigmatização, para um lugar de compreensão de uma realidade tão 

multifacetada como a violência contra crianças. Nas palavras de Leite “se nem sempre é 

verdade dizer que ‘tudo compreender é tudo perdoar’, é certo que a compreensão amplia a 

nossa tolerância e impede uma revolta injusta e quase sempre inútil” (Leite, 1997, p. 325). 

Transformar a revolta em entendimento talvez seja um primeiro passo para uma reorientação 

das práticas de enfrentamento à violência contra criança. Sem ter a pretensão de esgotar o 

assunto, essa tese traz mais questionamentos do que certezas, e revela que ainda há muito a se 

conhecer sobre a dinâmica familiar e social que circunscreve os casos de violência doméstica 

fatal contra crianças, e muito ainda precisa ser feito para a transformação dessa triste 

realidade. 
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CAPÍTULO I: REFLEXÃO ACERCA DO FENÔMENO DA VIOLÊNCIA 

 

A violência é um fenômeno social muito antigo, presente em diversas sociedades ao 

longo da história. Minayo (1994, p.7) chega ao ponto de afirmar que “não se conhece 

nenhuma sociedade na qual a violência não tenha estado presente”. A Organização Mundial 

de Saúde (OMS, 2002), em seu relatório mundial sobre violência e saúde, ressalta que talvez 

a violência sempre tenha feito parte da experiência humana, sendo impossível datar o seu 

aparecimento. O fato é que a violência está fortemente arraigada nas relações sociais e, de 

acordo com Minayo (1997), integra nossa vida interpessoal e as instituições das quais 

fazemos parte.  

Pelo fato da violência estar tão impregnada no cotidiano das pessoas, muitas vezes 

assume-se que definir o que é violência seria algo simples, pois todo mundo saberia, 

implicitamente, o que a violência significa. No entanto, Ristum (2010) afirma que embora, a 

princípio a definição de violência pareça óbvia, trata-se de um conceito que envolve muitas 

controvérsias. 

Reconhecendo a complexidade do fenômeno da violência, Ristum (2001) identifica 

quatro características que tornam difíceis a sua definição: a polissemia do seu conceito, a 

natureza do seu objeto, a variedade de suas causas e a natureza do fenômeno. A primeira 

delas, a polissemia do conceito de violência, é demonstrada pela autora através da análise de 

vários trabalhos científicos que se dedicam à questão, mas omitem a sua definição ou 

apresentam definições divergentes entre si. Alguns autores apresentam definições tão 

abrangentes que poderiam abarcar quase todas as ações humanas, enquanto outros preferem 

particularizar a violência de acordo com seu agente, vítima, tipo ou contexto em que a 

violência ocorre, acreditando-se que isso facilitaria uma definição. 
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Uma das definições mais utilizadas nos estudos nacionais foi estabelecida pelo 

Ministério da Saúde, através da construção da Política Nacional de Redução de Acidentes e 

Violências, considerando que a violência “consiste em ações humanas individuais, de grupos, 

de classes e nações que ocasionam a morte de seres humanos ou afetam sua integridade e sua 

saúde física, moral, mental ou espiritual” (Brasil, 2001). Em 2002, a Organização Mundial de 

Saúde publicou o Relatório Mundial Sobre Violência e saúde e estabeleceu que a violência 

seria 

o uso intencional da força física, do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra 

outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou que tenha grande 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação (OMS, 2002). 

Marilena Chauí (1999), ao fazer uma análise da relação entre ética e violência, define 

a violência como “um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e 

caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e intimidação, pelo medo 

e o terror”. A autora acrescenta que “a violência se opõe à ética porque trata seres racionais e 

sensíveis como se fossem coisas, isso é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos”. 

Ainda segundo Chauí (1999) violência significa 

1) tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser (é desnaturar); 2) 

todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, 

constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da natureza de alguém ou de 

alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de 

transgressão contra o que alguém ou uma sociedade define como justo e como um direito 

(Chauí, 1999).   

Através das definições apresentadas, percebe-se como é difícil apreender, de fato, o 

que seria a violência. Ora se enfatizam as ações violentas (que não ficam muito claras), ora a 
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intencionalidade em causar dano, ora as consequências da violência ou suas vítimas, o que 

traz muita controvérsia entre os autores. Além disso, as expressões usadas são muitas vezes 

ambíguas e cabem diversas interpretações. É importante ressaltar ainda que as definições de 

violência variam de acordo com a finalidade para a qual ela foi criada. Os órgãos de saúde 

pública têm como interesse, por exemplo, dimensionar a magnitude do fenômeno e seu 

impacto na saúde da população e, consequentemente, os custos que os casos de violência 

acarretam ao sistema de saúde. No campo jurídico a preocupação é identificar e punir os 

agressores; já um serviço de atendimento a vítima adota muitas vezes definições que indicam 

quais casos serão ou não atendidos, portanto isso torna as definições de violência muito 

variáveis.  

A segunda característica que ilustra a complexidade da violência, de acordo com 

Ristum (2001), é a dificuldade de delimitação do objeto da violência. Este é outro problema 

de difícil solução, pelo fato da violência assumir muitas formas de expressão na sociedade e a 

delimitação da violência estar estritamente ligada a questões sociais, a normas morais e legais 

que definem o que seria ou não uma ação violenta. Emery e Laumann-Billings (1998), a 

respeito da dificuldade em se estabelecer um consenso sobre a conceituação da violência, 

afirmam que “o problema subjacente é que nossa conceitualização de violência ou abuso é 

inerentemente dirigida pelo julgamento social e não por padrões sociais imutáveis e pela 

ciência empírica” (p.122). Isso faz com que a violência seja específica em cada sociedade, 

momento histórico e às vezes até no contexto em que ela ocorre.  

Sobre esse problema, Ristum (2001) cita a classificação proposta por Minayo (1994), 

que identifica três formas de violência existentes em nossa sociedade: a violência estrutural, a 

violência de resistência e a violência de delinquência. A violência estrutural seria  

“aquela que oferece um marco à violência do comportamento e se aplica tanto às 

estruturas organizadas e institucionalizadas da família, quanto aos sistemas econômicos, 
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culturais e políticos que conduzem à opressão de grupos, classes, nações e indivíduos aos 

quais são negadas as conquistas da sociedade, tornando-os mais vulneráveis que os outros 

ao sofrimento e à morte” (Minayo, 1994, p.8). 

 Essa forma de violência é dificilmente reconhecida e identificada como tal, mas, de 

acordo com Minayo (1994) a violência estrutural influencia as práticas de socialização 

levando o indivíduo a aceitar ou infligir a violência a outrem, de forma naturalizada. A 

violência de resistência “constitui-se em diversas formas de resposta dos grupos classes, 

nações e indivíduos à violência estrutural” (Minayo, 1994, p.8), sendo que essa forma de 

violência não é naturalizada, ou seja, ela é reconhecida como violência e geralmente é alvo de 

repressão do Estado.  

Por fim, a violência de delinquência é definida como “ações fora da lei socialmente 

reconhecida” (Minayo, 1994, p.8), geralmente a forma de violência mais reconhecida e 

facilmente identificável, porque criminalizada. Segundo Ristum (2001), a identificação 

reducionista entre violência e delinquência é um fator importante, que dificulta a delimitação 

do objeto da violência e que traz implicações para o enfrentamento do fenômeno, uma vez 

que as soluções passam a ser pensadas apenas no âmbito do direito e da segurança pública. 

Em uma publicação mais recente, Minayo (2009) elenca os tipos de manifestação da 

violência que causariam sérias consequências à vida pessoal e social, ampliando sua 

categorização anteriormente estabelecida. A primeira delas seria a violência criminal, 

equivalente à noção anterior de violência de delinquência, que seria  

praticada por meio de agressão grave às pessoas, por atentado à sua vida e aos seus bens e 

constitui objeto de prevenção e repressão por parte das forças de segurança pública: 

polícia, ministério público e poder judiciário (Minayo, 2009, p. 31). 

 Além da violência criminal, ela cita a violência estrutural, mencionada anteriormente 

e considerada pela autora como a forma mais cruel de violência, pois mantém a miséria de 
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grande parte da população do país (Minayo, 2009, p. 32). Além disso, a autora se refere a 

essa forma de violência como “o chão de onde brotam outras formas de relação violenta”. 

Nessa nova categorização, Minayo (2009) acrescenta a violência institucional que seria 

“aquela que se realiza dentro das instituições, sobretudo por meio de suas regras, normas de 

funcionamento e relações burocráticas e políticas, reproduzindo estruturas sociais injustas” 

(p. 33). Como exemplo, a autora cita o modo como são oferecidos, negados ou 

negligenciados os serviços públicos, os maus tratos aos usuários, a violência policial que, 

segundo a autora, trata os jovens negros e pobres como se fossem “criminógenos” etc.  

 Outra forma de violência destacada por Minayo (2009) seria a violência cultural, que 

seria “aquela que se expressa por meio de valores, crenças e práticas, de tal modo repetidos e 

reproduzidos que se tornam naturalizados” (p.36). Para a autora, toda cultura tende a adotar 

como corretos alguns comportamentos e valores e rechaçar outros, sendo que a violência 

cultural se manifestaria como forma de preconceitos e discriminações em torno de grupos 

mais vulneráveis em termos de poder social, como crianças, adolescentes idosos, mulheres, 

homossexuais, deficientes físicos, portadores de transtornos mentais, moradores de favelas e 

bairros periféricos etc. A autora chama atenção para três formas de violência cultural bem 

disseminadas na sociedade brasileira, que são: a violência de gênero, a violência racial e a 

violência contra a pessoa deficiente. 

 A violência de gênero “constitui-se em formas de opressão e crueldade nas relações 

entre homens e mulheres, estruturalmente construídas, reproduzidas na cotidianidade e 

geralmente sofridas por mulheres” (Minayo, 2009, p. 36). A expressão maior desse tipo de 

violência seria o machismo, naturalizado no processo de socialização de homens e mulheres, 

de qualquer classe social e faixa etária. Hoje em dia a violência de gênero também é 

considerada uma questão de saúde pública porque vitima mais mulheres dos 15 aos 44 anos 

do que algumas doenças como câncer, por exemplo, sendo a principal causa de mortalidade 
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de mulheres nessa faixa etária (Minayo, 2009, p.36). É importante ressaltar que essa forma de 

violência ocorre preferencialmente no espaço conjugal, e existe uma forte relação entre a 

violência conjugal e a violência contra crianças, objeto do presente estudo, o que será 

discutido no capítulo seguinte.    

 Já a violência racial, seria a discriminação por raça, que acontece no Brasil mais 

frequentemente contra pessoas negras e tem a ver com o passado colonial escravocrata. De 

acordo com a autora, no Brasil a discriminação racial vem acompanhada pela desigualdade 

social e econômica, uma vez que a grande maioria dos negros “possuem menor escolaridade 

e menores salários, vivem na periferia das cidades e são excluídos de vários direitos sociais” 

(p.37). A violência contra a pessoa deficiente, segundo a autora, “revela de forma aguda a 

dificuldade que a sociedade tem de conviver com os diferentes, tendendo a isolar os 

deficientes físicos e mentais, menosprezá-los, molestá-los e não lhes dar oportunidade de 

desenvolver suas potencialidades” (p.38).  

 Minayo (2009) ainda destaca a violência interpessoal, que ocorreria nas relações 

estabelecidas entre as pessoas. De acordo com a autora “a violência é, principalmente, uma 

forma de comunicação. Quando essa interação ocorre com prepotência, intimidação, 

discriminação, raiva, vingança e inveja, costuma produzir danos morais, psicológicos, físicos, 

inclusive morte” (p.34). A autora faz uma distinção entre conflito e violência, sendo o 

primeiro algo que faz parte das relações, uma vez que pessoas diferentes nem sempre tem a 

mesma forma de pensar, opiniões, interesses etc. A violência seria decorrente da exacerbação 

dos conflitos e da ausência de recursos para a sua resolução. Nas palavras de Minayo (2009, 

p. 34) 

o conflito não é ruim: ele faz parte das relações sociais humanas. O problema é transformar o 

conflito em intransigência, exigindo que o outro (seja ele filho, mulher, marido, companheiro, 
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colega, subalterno) se cale e se anule, usando autoritarismo, maus tratos, ameaças ou 

provocando sua morte. 

Por fim, Minayo (2009) menciona os suicídios como uma manifestação de violência 

que seria auto infligida. O índice de suicídios no Brasil, segundo a autora, seria inferior a 

outros países mais desenvolvidos, cerca de quatro casos para cada 100 mil habitantes, mas 

esse número vem aumentando gradativamente entre jovens e idosos, alarmando o setor de 

saúde que tenta estabelecer mecanismos de prevenção.          

Pela classificação exposta por Minayo (2009) pode-se observar a variedade de 

manifestações da violência e como ela permeia muitas esferas da vida em sociedade. Somado 

a isso, Ristum (2001) destaca que outro problema que se refere à delimitação da violência é 

que, às vezes, um mesmo ato pode ser considerado violento ou não a depender da sua 

intensidade. Um exemplo claro disso é a punição corporal de crianças, utilizada largamente 

em nossa sociedade sob o pretexto da educação e do disciplinamento.  

O espancamento de uma criança é facilmente reconhecido como violência física, mas 

em nossa cultura é difícil estabelecer a famosa “palmada” como uma prática violenta. O 

próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) distingue os castigos físicos 

moderados e imoderados, mas, não se sabe muito bem quando um castigo físico deixa de ser 

moderado e passa a ser imoderado, uma vez que a intensidade muitas vezes não pode ser 

definida apenas por um critério objetivo como uma lesão, por exemplo.  

A terceira característica apontada por Ristum (2001) refere-se à quantidade, variedade 

e interação entre suas causas. Na literatura científica a respeito da violência não existe uma 

uniformidade em relação às causas da violência, justamente por esta ser um fenômeno 

multifatorial. A própria concepção do que seria a causa da violência também não está clara 

nos estudos, ou seja, os autores reconhecem fatores associados ao fenômeno, mas divergem 

em relação à importância atribuída e estes fatores e ao modo como estes interagem. O que 
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parece ser consenso entre os pesquisadores é o reconhecimento da dificuldade em delimitar 

as causas da violência.  

Além disso, segundo a autora existiriam três outros aspectos unânimes entre os 

teóricos que se dedicam ao estudo da violência, que são: a multicausalidade da violência, a 

interação entre os fatores causais e a atuação de fatores contextuais e pessoais na constituição 

da violência (Ristum, 2001). No entanto, fatores biológicos, psicológicos e culturais são 

considerados isoladamente ou combinados das mais variadas formas, quando os autores 

abordam as causas dessa problemática.  

Algo comum entre os estudos é associação entra pobreza e violência, que também é 

um ponto de bastante controvérsia. Os estudos analisados por Ristum (2001) demonstram que 

os autores geralmente apontam a pobreza como estando na raiz do problema da violência, o 

que, por um lado, revelam a necessidade de redução das desigualdades sociais, mas, por 

outro, os autores não ultrapassam a simples associação de causalidade linear entre a pobreza e 

a violência. 

Minayo (2009) afirma que existe, no Brasil, uma falsa ideia de que os pobres são mais 

violentos. No entanto, ressalta que investimentos na melhoria da educação, saúde e condições 

de vida da população mais pobre nos países europeus contribuiu mais significativamente para 

a redução dos índices de violência do que as medidas de segurança pública.   

Obviamente, a pobreza não gera a violência, no entanto, ao considerar todas as 

dimensões da violência, incluindo a violência estrutural, observa-se que as classes populares 

estão mais expostas à violência. É entre as classes populares que se encontram a maior parte 

das vítimas da violência. Minayo (1997), cita um estudo histórico realizado na Europa por 

Chesnais, em 1981, que identificou, em várias sociedades estudadas, grupos que seriam alvos 

preferenciais da violência, especificamente a violência fatal, como os pobres, os estrangeiros 
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e os imigrantes, grupos considerados como vítimas de exclusão social e moral. Em relação à 

idade e ao gênero, os homens jovens seriam mais vítimas de violência.  

Estatísticas mais atuais apontam que, em relação aos homicídios, por exemplo, existe 

uma seletividade social das vítimas, ocasionando uma diferença significativa nas taxas de 

mortalidade entre brancos e negros, sendo que estes últimos ocupam os segmentos 

pauperizados da sociedade. Dados do mais recente Mapa da Violência (Waiselfisz, 2014) 

demonstram que os homicídios no Brasil têm “cor”. Até o final da década de 90 e início dos 

anos 2000, as taxas de homicídio dos brancos era de 21,7 por 100 mil brancos e a dos negros, 

de 37,5 por 100 mil negros. Em 2002, morreram proporcionalmente 73% mais negros que 

brancos. Em 2012, esse número sobe para 146,5%. Ou seja, a vitimização negra mais que 

duplicou no período de 2002 a 2012, crescendo 100,7%. Os dados corroboram o maior índice 

de mortalidade para a população mais jovem. De acordo com Waiselfisz (2104), em 2012, os 

jovens de 15 a 29 anos de idade representavam 26,9% do total dos 194,0 milhões de 

habitantes do País, mas foram alvo de 53,4% dos homicídios. 

  Waiselfisz (2014) aponta três razões para a desigualdade nas distribuições das mortes 

violentas no Brasil. Em primeiro lugar, o autor menciona a privatização do aparelho de 

segurança, sendo que as áreas mais abastadas acabam tendo uma dupla segurança: do Estado 

e privada, diferentemente dos negros e pobres que moram nas periferias a cidade, que contam 

minimamente com a proteção do Estado. Aqui, o autor deixa de mencionar dois fatores 

importantes e também muito citados na literatura, que seria o tráfico de drogas e a violência 

policial, que vitima mais a população a quem supostamente deveria proteger. 

 O segundo fator apontado por Waiselfisz (2014, p. 167) é que “a segurança, a saúde, a 

educação são áreas que formam parte do jogo político-eleitoral e da disputa partidária”. Logo, 

os investimentos nesses setores são distribuídos de forma desigual nas áreas geográficas – 

variam conforme sua visibilidade política e impacto na opinião pública. 
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 Como terceiro fator o autor aborda a existência de um esquema de “naturalização” e 

aceitação social da violência, que se expressam 

pela visão que uma determinada dose de violência, que varia de acordo com a época, o 

grupo social e o local, deve ser aceito e torna-se até necessário, inclusive por aquelas 

pessoas e instituições que  teriam a obrigação e a responsabilidade de proteger a sociedade 

da violência (Waiselfisz, 2014, p. 168). 

A naturalização e aceitação social da violência operariam também através de um 

processo perverso de culpabilização das vítimas, “justificando a violência dirigida a setores 

mais subalternos ou particularmente vulneráveis que demandam proteção específica” 

(Waiselfisz, 2014, p. 168).   

Portanto, a depender do segmento social onde a violência ocorre ela pode ser mais 

visível ou mais invisível. De fato, há uma maior repercussão midiática quando a violência da 

classe pobre atinge as classes média e alta, e isso leva a pensar que a violência parte sempre 

de uma classe mais pobre e atinge sempre outra classe mais favorecida. E isso vai ocorrer 

tanto para as formas fatais de violência, quanto para as não fatais. 

Para além da discussão sobre as interações entre pobreza e violência, existe uma gama 

de fatores, em diversos níveis, que teriam relação com as várias manifestações da violência. 

Ristum (2001), buscando estabelecer uma organização dos fatores causais da violência mais 

apontados na literatura, e com base na Teoria Ecológica de Bronfenbrenner, elaborou uma 

classificação sobre as causas da violência: causas contextuais (proximais e distais) e causas 

pessoais. No entanto, é importante ressaltar que a classificação construída por Ristum (2001) 

tem um caráter de organização entre os fatores pertencentes a diferentes níveis e não de 

separação, por conta da filiação teórica à teoria histórico-cultural de Vigotski, que tem como 

premissa básica a indissociabilidade entre o individual e o social, e a relação dialética entre 

ambos. 
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As causas contextuais distais seriam relativas ao contexto macroestrutural, que 

envolveriam as questões políticas, econômicas, sociais e culturais como a exclusão social, a 

desigualdade e hierarquia entre classes sociais, os valores individualistas, falência dos 

sistemas policial, judiciário e prisional, etc. Já as causas contextuais proximais seriam 

“eventos relacionados à violência que estão presentes no ambiente e com os quais os 

indivíduos que praticam a violência têm contato direto” (Ristum, 2001, p. 86). Dentre eles 

estariam os padrões familiares de interação, violência na família, banalização da violência 

nos meios de comunicação, uso de punição corporal como forma de disciplinamento, etc. Já 

as causas pessoais seriam relativas ao comportamento individual e envolve fatores como 

abuso de álcool e drogas, estresse, temperamento, dentre outros.  

No ano seguinte ao estudo de Ristum (2001), a Organização Mundial da Saúde (2002) 

também propôs um modelo causal para a violência, também baseada no modelo ecológico, 

organizado em quatro níveis: individual, relacional, comunitário e social. O nível individual 

“se concentra nas características da pessoa que aumentam a possibilidade dela ser uma vítima 

ou um perpetrador da violência” (OMS, 2002, p.12). Estão incluídos nesse nível fatores 

biológicos e da história individual, além de outros fatores como impulsividade, baixo 

rendimento escolar, abuso de substâncias psicoativas, histórico de agressão e abuso. No 

segundo nível, o relacional, tenta compreender como as relações sociais próximas aumentam 

o risco para a vitimização ou cometimento da violência. No nível comunitário são analisados 

os contextos comunitários nos quais as relações sociais acontecem, como, por exemplo, a 

vizinhança, a escola, o local de trabalho etc.  

Alguns fatores como alta mobilidade residencial – que impediria o desenvolvimento 

de vínculos com a comunidade, altos níveis de pobreza e desemprego, presença de tráfico de 

drogas na comunidade são apontados como fatores de risco tanto para a vitimização como 

para a prática da violência.   
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Por fim, no nível social, elencam-se os fatores sociais mais amplos que influenciam os 

índices de violência favorável ou desfavoravelmente. Estão incluídas as normas culturais que 

apoiam o uso da violência para a solução de conflitos, que dão prioridade à autoridade dos 

pais em detrimento do bem-estar dos filhos, que reafirmam a dominação dos homens sobre as 

mulheres e que apoiam os conflitos políticos entre regiões ou países diferentes.  

A violência, portanto, é considerada como o resultado de uma interação complexa de 

fatores situados em diferentes níveis contextuais. Dessa forma, as várias manifestações da 

violência compartilham diversos fatores de risco, sendo frequente o fato de que as pessoas em 

situação de vulnerabilidade para a violência vivenciem mais de um tipo ao longo da vida.  

O último fator destacado por Ristum (2001) seria a natureza da violência. A autora 

retoma uma discussão antiga dentro da Psicologia, sobre inato e adquirido, que encontra 

teóricos defensores em ambas as posições. De um lado, as perspectivas inatistas, 

representadas por Lorenz e Freud, sendo que o primeiro que postula a existência de um 

instinto geral da agressão, que explicaria o comportamento violento. Já Freud aborda o tema 

através da noção de pulsão de morte, que originaria a agressividade humana. No entanto, a 

pulsão de morte poderia se expressar não apenas através da violência, podendo ser regulada 

pela educação e pela cultura. Por outro lado, autores como Bandura, defenderiam que o 

comportamento agressivo seria aprendido através de modelos ou pela experiência direta e 

consequências geradas por esse comportamento.  

Essa discussão já foi levantada por Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999), no domínio 

da Psicologia Social tradicional. O autor classifica as teorias que tentam explicar a origem da 

agressão humana em três grupos. O primeiro afirma que a agressão seria intrínseca ao 

homem, tendo, portanto uma base biológica. Neste grupo estariam a Psicanálise, a Etologia e 

a Sociobiologia. O segundo grupo afirma que a agressão é uma resposta à frustração, 

localizando-se, neste grupo, os psicólogos sociais que propuseram a hipótese da frustração-
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agressão, de acordo com a qual “a resposta agressiva deriva de um impulso básico eliciado 

por condições externas” (p. 208). Por fim, o terceiro grupo afirma que a agressão é aprendida 

a partir da socialização, destacando o papel das normas sociais, enquadrando-se aqui os 

teóricos da aprendizagem instrumental e observacional. 

Atualmente existiria um consenso na Psicologia de que o comportamento agressivo 

seria derivado da interação entre biologia e experiência, e isso apontaria a necessidade de se 

estudar diversos fatores que interatuam para produzi-lo. No entanto, as teorias psicológicas 

variam em relação ao peso atribuído à biologia e à experiência na explicação da agressão. 

 Já Ristum (2001) compreende a violência como um fenômeno que faz parte das ações 

humanas, e, dentro de uma perspectiva histórico-cultural, tais comportamentos seriam 

socialmente construídos, através da participação dos indivíduos na cultura. 

 Após essa breve exposição dos elementos essenciais à compreensão do fenômeno da 

violência, será abordada, a seguir, a violência contra crianças e suas especificidades, no 

intuito de contextualizar o objeto do presente estudo, que são os significados construídos 

pelos pais agressores acerca da violência, condenação e encarceramento. 
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CAPÍTULO II: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FATAL CONTRA CRIANÇA – UMA 

BREVE REVISÃO DA LITERATURA 

 

No presente capítulo, será realizada uma análise da literatura específica sobre a 

violência fatal contra crianças. Ressalta-se a predominância da literatura estrangeira, 

especificamente dos países de língua inglesa, como Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido 

e Austrália. A literatura nacional sobre a temática da violência doméstica fatal ainda é 

escassa, e isso também ocorre com outros países do Oriente, que estão sub-representados na 

presente discussão. Os estudos em geral são levantamentos epidemiológicos dos casos de 

violência fatal contra crianças, com o intuito de identificar fatores de risco através do perfil 

dos perpetradores, perfil das vítimas, causas da morte e circunstâncias que podem ter sido 

disparadoras do episódio fatal de violência.  

Existem também estudos mais teóricos, conceituais ou de revisão de literatura, mas 

que visam a dirimir as controvérsias conceituais acerca da temática da violência fatal, no 

intuito de construir estatísticas mais padronizadas e dimensionar mais precisamente esse 

fenômeno. Por isso, os estudos muitas vezes carecem de uma contextualização, em relação 

aos fatores histórico-culturais relacionados aos casos de violência. 

Inicialmente, será feita uma discussão acerca da definição da violência doméstica fatal 

contra crianças, bastante controversa na literatura pesquisada. Depois, serão comentadas 

algumas características específicas dessa forma de violência, sua incidência, a faixa etária 

mais vitimizada, e os modelos explicativos trazidos na literatura e, por fim, uma 

caracterização dos agressores.   
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2.1 Definição de violência fatal contra criança 

 

A violência doméstica fatal contra crianças e adolescentes, segundo Azevedo e Guerra 

(2010) não parece ser uma entidade homogênea, uma vez que não há um consenso sobre o 

que envolve e o que significa. Jenny e Isaac (2006) afirmam que não existe consenso entre as 

definições relacionadas à violência contra a criança e que definições como homicídio de 

crianças, abuso e negligência variam consideravelmente a depender do estado, nação ou 

agência envolvidos. De acordo com esses autores, as mortes de crianças por violência 

doméstica podem ser classificadas em: neonaticídio, que corresponde à morte do recém-

nascido logo após nascimento, geralmente no primeiro dia de vida; infanticídio, que é 

frequentemente considerado como a morte de uma criança de idade entre 1 mês e 1 ano, e 

outras mortes relacionadas à violência, dentre as quais os autores incluem as mortes 

causadas por violência física, negligência e casos relacionados à Síndrome de Münchausen 

por procuração. 

Na Inglaterra e país de Gales a definição de infanticídio é legalmente mais restrita, 

sendo que infanticídio corresponderia à  

morte de criança menos que 12 meses, cuja mãe foi responsável pela morte por um ato 

intencional ou omissão, mas cujo equilíbrio mental da mãe esteja perturbado por não ter se 

recuperado do parto ou por experimentar os efeitos da lactação” (The Infanticide Act, 

1938 citado por Jenny & Isaac, 2006, p. 266).  

 Tal definição apresenta-se muito semelhante à definição de infanticídio no Brasil, na 

qual a caracterização do estado puerperal conta mais do que a idade da criança. No Código 



38 

 

Penal brasileiro o infanticídio corresponde ao art. 123 e é definido como “matar, sob a 

influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após” (Brasil, 1940). 

Stanton e Simpson (2002) utilizam o termo filicídio, de maneira geral, para identificar 

a morte de uma criança por seus pais, incluindo padrastos e madrastas. De acordo com os 

autores, o filicídio abrange também os casos de neonaticídio, infanticídio que são, 

respectivamente, a morte do recém nascido nas primeira 24 horas de vida e a morte de 

crianças entre 1 dia e 1 ano de vida. É interessante ressaltar que Stanton e Simpson (2002) 

colocam em categorias distintas do filicídio as mortes relacionadas à negligência e os casos 

de Síndrome da Morte Súbita do Recém-nascido.   

Guileyardo, Prahlow e Barnard (1999) utilizam o termo filicídio familiar (“familial 

filicide”) para delimitar os casos em que os agressores são da mesma família que as vítimas, 

unidos por laços de consanguinidade. Já Kasim, Cheah e Shafie (1995) usam o termo 

violência fatal contra crianças (fatal child abuse) para designar mortes de crianças em 

decorrência de violência física, sexual ou negligência. Esse termo não especifica o contexto 

de ocorrência da violência, se intrafamiliar ou doméstico, apesar dos autores reconhecerem 

que os homicídios de crianças são comumente intrafamiliares. 

Cavanagh, Dobash e Dobash (2007) também optam pelo conceito de violência fatal 

contra crianças, no entanto, definem o fenômeno em questão como sendo um tipo distinto de 

homicídio familiar contra crianças que consiste no “assassinato de uma criança por um 

cuidador, geralmente no contexto de violência ou negligência em curso”. Desse modo, os 

autores enfatizam o caráter de cronicidade do fenômeno. Dentro dessa perspectiva, a 

violência fatal contra crianças não seria um fenômeno episódico, mas um extremo de uma 

série de episódios de violência aos quais a criança vem sendo submetida até a morte. 

Somander e Rammer (1991 citado por Cavanagh et al., 2007) definem a violência 

fatal contra crianças como sendo “o assassinato de uma criança por um ou uma série de 
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ataques por um pai ou pessoa com status parental para eliminar um comportamento 

perturbador de uma criança, mas sem intenção de matá-la”. Cavanagh et al. (2007) propõem 

uma adaptação para essa definição, na qual a violência doméstica fatal passa a se referir “aos 

casos que envolvem o assassinato de uma criança por um pai biológico ou não para eliminar 

comportamentos perturbadores onde a criança é o alvo principal das ações do 

perpetrador”. Os autores explicam que a abordagem adotada por eles difere da anterior 

porque considera os atos violentos enquanto propositais. 

 Existem muitas diferenças entre conceitos utilizados na literatura nacional e 

estrangeira para definir a violência doméstica fatal. Na literatura estrangeira, utilizam-se os 

termos child homicide/murder quando o agressor não é necessariamente pai/mãe/cuidador, 

englobando pessoas estranhas. Fatal child abuse seria a morte da criança como extremo de 

uma violência que já vinha acontecendo, e não restringe o perpetrador ao ciclo familiar, 

apesar do reconhecimento de que crianças sofrem mais violência em casa e por parte dos pais 

e cuidadores. Filicide que seria a morte da criança pelo pai/pai e mãe, sejam eles biológicos 

ou adotivos, enquanto que familial filicide morte da criança cometida por pai e/ou mãe 

biológicos, com ênfase no laço consanguíneo. Muitas vezes alguns desses termos são 

utilizados indistintamente.  

 Na literatura nacional, apesar de ser um tema pouco estudado costuma-se utilizar os 

termos infanticídio quando o foco está no estado puerperal e não necessariamente na idade da 

criança. Já a violência doméstica fatal delimita o espaço doméstico para ocorrência da 

violência, os perpetradores como pais biológicos ou não e/ou cuidadores, refere-se à morte da 

criança decorrente de uma violência que já vinha acontecendo ou de um único episódio de 

violência.  

 No presente estudo optou-se por utilizar a definição de violência doméstica fatal 

utilizada por Azevedo e Guerra (2010, p.21) que designa a “violência praticada em família, 
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contra filhos/filhas, crianças e/ou adolescentes, cuja consequência acaba sendo a morte 

destes”. As autoras acreditam que esse conceito seria mais abrangente, cobrindo o espectro 

dos agressores e vítimas. Além disso, optou-se por focalizar apenas a morte de crianças, de 0 

a 12 anos, excluindo-se os adolescentes. 

 

2.2. Características da violência doméstica fatal contra crianças 

  

De acordo com Stanton e Simpson (2002), o homicídio de crianças não é um evento 

comum, ao contrário do que acontece entre os adolescentes e adultos jovens. Dados do 

Unicef (2014) revelam que somente no ano de 2012, foram vítimas de homicídio cerca de 

95.000 crianças e adolescentes, entre 0 e 19 anos de idade, sendo que 01 em cada cinco 

vítimas de homicídio no mundo encontra-se nessa faixa etária. No Brasil, dados do Mapa da 

Violência (Waiselfisz, 2014) mostram que os homicídios atingem principalmente os jovens, 

sendo que, no ano de 2012, a taxa de mortalidade entre os jovens foi de 149 para cada 100 

mil jovens do país. Esses dados ainda mostram que o homicídio de crianças, até 12 anos de 

idade, é relativamente baixo. A média de homicídios, nessa faixa de 0 a 12 anos, foi de 36,5 

por idade simples. A partir dos 13 anos, o número de vítimas de homicídio cresce 

rapidamente, até atingir o pico de 2.473 na idade de 20 anos (Waiselfisz, 2014).  

 De acordo com Stanton e Simpson (2002), os padrões demográficos do homicídio de 

crianças diferem significativamente do homicídio em qualquer outra faixa etária. As taxas 

referentes ao sexo dos agressores e das vítimas variam de acordo com a idade da criança 

vítima. Recém-nascidos mortos nas primeiras 24 horas de vida, geralmente tem como 

agressores a mãe, não havendo diferença significativa entre o número de vítimas do sexo 

feminino ou masculino, já para crianças maiores de 1 ano, existe uma discreta proporção 
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maior de agressores do sexo masculino que feminino (Stanton & Simpson, 2002). Já Kasim et 

al. (1995) afirma que “a incidência de homicídio tem um padrão bimodal com picos na 

primeira infância e no final da adolescência” (p.847). 

 Deve-se lembrar que a definição da infância varia legalmente entre os países. Na 

Inglaterra e Reino Unido, por exemplo, a infância vai até os 16 anos. Após isso, o indivíduo é 

considerado adulto. Isso interfere na variabilidade dos dados estatísticos. No presente estudo 

foi utilizada a definição de infância presente no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

que estabelece como criança o indivíduo de 0 a 12 anos incompletos, e como adolescente, de 

12 a 18 anos incompletos. 

 Outro fator apontado por diversos autores como empecilho para um dimensionamento 

mais preciso dos casos de violência é a utilização da classificação da Classificação 

Internacional de Doenças, da Organização Mundial de Saúde (CID), para definir as causas de 

morte nos certificados de óbito (Minayo, 1994; Jenny e Isaac, 2006; Waiselfisz, 2014). 

Conforme afirma Minayo (1994) o CID acaba sendo um sistema de categorização muito 

limitado para apreender o fenômeno da violência, uma vez que é operacionalizada a partir 

dos efeitos que os eventos violentos produzem nas pessoas. Decorre daí o fato de que os 

eventos violentos estarem incluídos na categoria “causas externas” de morbidade e 

mortalidade, bastante vaga porque engloba tanto os homicídios, como os acidentes, suicídios 

e outras lesões que não se sabe se foram intencionalmente ou acidentalmente provocadas. 

Portanto, para a autora, os dados sobre violência serão sempre “por natureza problemáticos, 

provisórios e tentativos, não podendo os mesmos pretender traduzir a verdade” (Minayo, 

1994, p.10). 

De acordo com Jenny e Isaac (2006) as taxas de subnotificação de casos de violência 

doméstica fatal podem chegar a 60% em alguns estados. Lyman et al (2003) apontam como 

causas para a subnotificação dos casos de violência doméstica fatal nos EUA, a imprecisão na 
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codificação da causa da morte, devido à dificuldades referentes ao diagnóstico, a qualidade 

dos registro das informações em diversas instâncias, seja médico-legal ou policial, a 

variabilidade das definições e a ausência de um sistema nacional para revisão dos casos de 

homicídio contra crianças.  

Obter informações precisas e detalhadas acerca dos casos de violência contra crianças, 

fatais ou não, constitui um desafio aos profissionais. Jenny e Isaac (2006, p. 265) afirmam 

que “a violência contra crianças é uma entidade enganadora e facilmente disfarçável” e 

apontam várias razões que podem dificultar a identificação da violência. Além da questão das 

divergências conceituais, já abordada anteriormente, os autores apontam que, nos EUA, 

fatores como as investigações precárias, a falta de colaboração entre a polícia, os hospitais e 

as agências de proteção à criança, o que pode levar a informações incompletas. 

Além disso, não é raro que existam casos de mães que dão à luz fora da rede 

hospitalar e sem nenhuma assistência do sistema de saúde, e que praticam a violência fatal 

contra a criança logo após o nascimento. Sendo assim, essas crianças não entram para as 

estatísticas vitais e os casos, por conseguinte, não são reportados. Por fim, casos de morte de 

crianças por negligência e abuso emocional (violência psicológica) são raramente 

identificadas como mortes decorrentes de violência. 

 Apesar de ser um fenômeno raro e subnotificado, o homicídio de crianças por seus 

pais é considerado como o segundo tipo de homicídio mais frequente dentro da família 

(Straus, 1986). Suas vítimas geralmente são crianças pequenas, na faixa etária dos 0 aos 3 

anos (Stanton & Simpson, 2002; Azevedo & Guerra, 2010). Em relação ao infanticídio, 

Jenny e Isaac (2006) apontam que as crianças vítimas apresentam em comum as seguintes 
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características: baixo peso ao nascer, baixa idade gestacional, baixo escores de Apgar1 e são 

geralmente do sexo masculino. 

 Dos 30 casos de violência fatal identificados no estudo de Kasim et al. (1995), a idade 

média das crianças foi de 2 anos e cinco meses, sendo que 08 crianças tinham entre 0 e 6 

meses, 02 crianças tinham de 07 a 12 meses, 09 crianças tinham entre 01 e 02 anos, 06 

crianças tinham de 03 a 04 anos e 05 crianças tinham entre 05 e 09 anos.  

Em relação às causas de morte das crianças vítimas, a literatura estrangeira aponta que 

os ferimentos intencionais são a principal causa de morte de crianças abaixo de 1 ano de vida. 

Já o traumatismo craniano tem sido apontado na literatura como a principal causa de morte 

por violência fatal em crianças acima de 1 ano (Jenny & Isaac, 2006). 

 A principal causa de morte apontada pelo estudo de Kasim et al. (1995) foi 

hemorragia subdural, seguida de traumas abdominais decorrentes de violência física. No 

entanto, houve casos de morte por infecção secundária à violência, duas mortes por 

afogamento e uma por envenenamento, na qual a mãe deu uma dose de veneno à criança e 

ingeriu outra dose. Os autores destacam que, dentre as mortes por hemorragia subdural, 

apenas quatro casos apresentavam evidências de fratura craniana em raio-x. Para os autores, 

esses dados sugerem que as mortes ocorreram devido à “Síndrome do bebê sacudido”, ou seja 

“que houve uma ruptura das veias que interconectam o córtex cerebral e o seio venoso, 

resultando em hemorragia subdural, edema cerebral e morte” (Kasim et al., 1995, p.849).  

                                                 
1 Este índice foi criado por uma anestesista inglesa, Dra. Virgínia Apgar, na década de 50. É o método mais comumente empregado para 

avaliar as condições de vitalidade do recém-nascido. Consiste na avaliação de 5 itens do exame físico do recém-nascido, com 1, 5 e 10 

minutos de vida. Os aspectos avaliados são: freqüência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele. 

Para cada um dos itens é atribuída uma nota de 0 a 2. Somam-se as notas de cada item e temos o total, que pode dar uma nota mínima de 0 e 

máxima de 10. Uma nota de 8 a 10, presente em cerca de 90% dos recém-nascidos significa que o bebê nasceu em ótimas condições. Uma 

nota 7 significa que o bebê teve uma dificuldade leve. De 4 a 6, traduz uma dificuldade de grau moderado, e de 0 a 3 uma dificuldade de 

ordem grave. Se estas dificuldades persistirem durante alguns minutos sem tratamento, pode levar a alterações metabólicas no organismo do 

bebê gerando uma situação potencialmente perigosa, a chamada anóxia (falta de oxigenação). Disponível em 

http://www.uff.br/disicamep/escala_de_apgar.htm.  
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De acordo com Kasim et al. (1995), nesses casos, é provável que nem os familiares 

agressores percebam a extensão do dano causado à criança, e não associem o episódio em que 

sacudiram à morte desta. Foram encontradas também, no mesmo estudo, outras lesões além 

das que causaram a morte, como hematomas, queimaduras, cicatrizes antigas, fraturas de 

crânio e de ossos longos, fratura na clavícula, ruptura himenal, ruptura no esôfago e múltiplas 

lacerações (Kasim et al 1995).  

 Nos EUA, em 2002, 38% das mortes de crianças por violência foram causadas por 

negligência (Jenny & Isaac, 2006). De acordo com os mesmos autores, a morte por 

negligência envolve uma série de circunstâncias tais como: privação de alimento, negligência 

em fornecer cuidados médicos, proporcionar uma supervisão inadequada em atividades 

perigosas e permitir que a criança morra por exposição ao frio, calor ou guarda inadequada de 

substâncias tóxicas ou venenosas (Jenny & Isaac, 2006). 

 De acordo com Jenny e Isaac (2006) o número de casos de morte de crianças 

resultantes de negligência pode ser ainda mais subestimado, uma vez que é mais difícil para 

as autoridades responsabilizarem os pais em luto por uma morte que pode ser facilmente 

considerada como acidental.  

 Nos casos de violência fatal contra crianças, um fator recorrente é a existência de 

antecedentes de violência intrafamiliar, cometidos pelo mesmo agressor, seja contra a criança 

que morre em decorrência desta violência, seja contra irmãos ou contra o cônjuge. Kasim et 

al. (1995), em seu estudo sobre violência doméstica fatal na Malásia, encontrou indícios de 

violência pregressa cometida pelo mesmo familiar agressor, sendo que 06 casos a violência 

foi cometida contra outras crianças, geralmente irmãs da vítima, e dois outros casos foram de 

violência cometida contra a própria criança. Vale ressaltar que nestes, as crianças que 

morreram já haviam sido consideradas “em situação de risco” pela equipe do mesmo hospital 

onde foi realizado o estudo, no entanto, as mortes não foram evitadas. 
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 Alguns comportamentos da criança, e que são típicos do seu período de 

desenvolvimento, podem levar à ocorrência da violência. Na pesquisa realizada por Kasim et 

al. (1995), dentre os 30 casos analisados, 04 tiveram essa característica, sendo que em 03 

casos o comportamento foi desencadeado pela “irritação e raiva devido ao choro incessante 

da criança” (p.852), em 01 dos casos foi associado à dificuldade da criança, de 2 anos e meio, 

em controlar os esfíncteres.  

 Nos casos de Síndrome de Münchausen por procuração, os pais ou cuidadores podem 

causar a morte ao induzirem ou fabricarem sintomas nas crianças, que são submetidas a 

tratamento médico, sem que haja uma doença. É muito comum que, nestes casos, os pais 

sufoquem ou envenenem as crianças, causando sua morte (Jenny e Isaac, 2006).  

 De acordo com Jenny e Isaac (2006), não existem estatísticas sobre os casos de morte 

de crianças relacionados com a síndrome de Münchausen, apenas relatos de casos isolados na 

literatura, dessa forma, é provável que a real ocorrência desses casos também esteja sendo 

ignorada.    

 

2.2. Características dos agressores 

 

 As crianças são frequentemente mortas por seus pais, sendo que estudos realizados na 

Austrália (Wallace, 1986 citado por Stanton & Simpson, 2002) e Suécia (Rommander & 

Rammer, 1991 citado por Stanton & Simpson, 2002) apontam que 85% das crianças mortas 

em decorrência de violência tiveram os pais como agressores. 

 Segundo Jenny e Isaac (2006), agressores que cometem neonaticídio geralmente são 

as mães das crianças e algumas características são também comuns, como a presença de 

transtorno psicótico ou dissociativo; frequentemente, essas mães negam a existência da 

gravidez e negam ter experimentado dores durante o parto; além disso, é comum histórico de 
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violência física e sexual na infância. Guileyardo, Prahlow e Barnard (1999) afirmam que, no 

neonaticídio, geralmente a gravidez não é desejada, e geralmente as mães são jovens, 

solteiras, não procuram cuidado pré-natal e tentam esconder a gravidez. Uma característica 

básica entre essas agressoras é o isolamento social, decorrente do desejo de manter a gravidez 

em segredo e lidar com os problemas sozinhas. Nos casos de infanticídio, algumas 

características são comuns às mães agressoras, e bastante semelhantes às mães que cometem 

neonaticídio, como: pouca idade, baixo nível educacional, mães solteiras e sem cuidado pré-

natal (Jenny & Isaac, 2006). 

 Enquanto as mães são as principais responsáveis pela morte de recém-nascido, os pais 

e padrastos são os principais agressores no caso de morte de crianças mais velhas (Jenny & 

Isaac, 2006).   

 Kasim et al. (1995) realizaram um levantamento dos dados de casos investigados pela 

equipe encarregada por casos de suspeita de violência e negligência (SCAN), do Hospital 

Geral de Kuala Lampur, na Malásia, e detectou que, dentre os 766 casos de violência física, 

sexual e negligência, atendidos entre os anos de 1985 e 1991, 30 casos foram fatais. Foram 

identificados os agressores em 22 casos, sendo os pais biológicos os agressores mais 

freqüentes (n=09), seguidos pelas mães biológicas e pelas amas. Não houve diferenças entre 

o sexo dos agressores (n=11 para cada sexo). Nesse estudo, não há dados sobre a idade dos 

agressores. No entanto, são ressaltadas características como agressividade, trazida no estudo 

como um traço de personalidade, e determinada pelo envolvimento do agressor em 

comportamentos violentos contra crianças, cônjuge ou outras pessoas da família e da 

comunidade; uso de substâncias psicoativas (álcool e drogas ilícitas), isolamento social, 

depressão e esquizofrenia, em três casos nos quais as mães foram as agressoras. 

 Cavanagh et al. (2007) afirmam que é mais provável que uma criança seja morta na 

família e comumente pelos pais, biológicos ou não.  
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CAPÍTULO III: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  

Nesse capitulo serão apresentados os principais conceitos da Psicologia Histórico-

cultural de Vigotski, e da Psicologia Cultural de Bruner, que nortearam a condução da 

pesquisa e posterior interpretação dos dados.    

 

3.1 A Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski 

 

A perspectiva histórico-cultural de Vigotski foi adotada como referencial teórico por 

fornecer subsídios para a construção de significados. A natureza dessa relação remonta às 

suas formulações acerca da constituição do sujeito, pensado como um processo social e 

histórico, marcado pela inserção do indivíduo na cultura, sendo que esta desempenha um 

papel fundamental. 

De acordo com Oliveira (1995), a cultura não é apenas um cenário, ou pano de fundo, 

onde se desenrolam as ações individuais. Ao contrário, a cultura fornece ao sujeito um 

ambiente estruturado onde todos os elementos são carregados de significados, construídos e 

compartilhados de acordo com o modo culturalmente estabelecido de ordenação do real. No 

entanto, a cultura não é algo pronto, um sistema estático a ser assimilado pelo sujeito, mas 

uma espécie de ‘palco de negociações’ (Oliveira, 1995, p. 38), no qual, através da interação 

social, o sujeito irá reinterpretar e recriar informações, conceitos e significados. Ainda de 

acordo com Oliveira (1995), é nas relações sociais cotidianas que se estabelecem as relações 

entre o mundo cultural e o mundo subjetivo de cada um, sendo tais relações constitutivas 
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deste último. É neste sentido que Vigotski diz que “através dos outros, constituímo-nos” 

(Vigotski, 2000, p. 24). 

O processo de desenvolvimento humano, na perspectiva em questão, ocorre do social 

para o individual. De acordo com Vigotski “não é a socialização, aportada à criança desde 

fora, mas sua individualização, surgida sobre a base do caráter social da criança que constitui 

o principal caminho do desenvolvimento infantil” (Vigotski, 1995, p. 310). 

Isso significa que, a princípio, o indivíduo realiza ações externas, que serão 

interpretadas pelo outro de acordo com os significados culturalmente estabelecidos, e o 

sujeito vai se apropriando dessas interpretações para que, em um momento posterior, ele 

consiga interpretar a si mesmo e suas próprias ações, e assim desenvolver processos 

psicológicos internos que se relacionam à função do controle consciente do comportamento, 

que determina o agir voluntário do homem sobre o mundo e na interação com os outros. 

Assim, pode-se afirmar que todas as ações humanas são inescapavelmente mediadas, tornam-

se práticas significativas e assumem diversos significados a depender dos modos de 

participação dos sujeitos nas interações sociais (Smolka, 2000).   

Desse modo, Vigotski dedicou-se ao estudo do pensamento e da palavra, buscando as 

raízes genéticas dessa relação no desenvolvimento filogenético e ontogenético humano. 

Vigotski descobriu, através dos seus estudos, que, ao contrário de suas hipóteses iniciais, não 

havia nenhuma conexão intrínseca entre pensamento e linguagem, nos estágios iniciais do 

desenvolvimento humano. Ao contrário, assim como nos animais cuja fala e intelecto se 

assemelham ao homem, a criança, em seu estágio inicial de desenvolvimento possuiria uma 

fase pré-intelectual da fala e uma fase pré-linguística do pensamento. Pensamento e fala têm 

origens diferentes, mas se conectam ao longo do desenvolvimento e se modificam. 

No entanto, apesar da ausência de uma ligação primária nas raízes genéticas do 

pensamento e da linguagem, para Vigotski não se poderia afirmar que a conexão entre 
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pensamento e linguagem, por conta de suas origens distintas, aconteceria de forma mecânica 

ou associativa. É justamente aí que os sistemas psicológicos e linguísticos anteriores à sua 

formulação teórica fracassaram.  

Tais sistemas lidavam com a questão da relação entre pensamento e linguagem 

decompondo-os em seus elementos associativos, como sons e significados, que se 

associariam externamente e de maneira mecânica. Esse método, de acordo com Vigotski 

(1998) não constituiria em uma verdadeira análise e levaria a generalizações equivocadas. 

Vigotski, no entanto, propõe uma substituição desse modo de análise por uma nova 

abordagem do problema que seria a análise por unidade. Ao contrário de um elemento, que 

constitui em uma parte do fenômeno estudado, uma unidade englobaria as propriedades do 

todo a ser estudado. A unidade de análise do pensamento verbal seria o significado das 

palavras, descrito por Vigotski da seguinte maneira 

o significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da 

linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou do pensamento. 

Uma palavra sem significado é um som vazio; o significado, portanto, é um critério da 

‘palavra’, seu componente indispensável. Pareceria indispensável que o significado 

poderia ser visto como um fenômeno da fala. Mas, do ponto de vista da Psicologia, o 

significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. E como as 

generalizações e os conceitos são inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar 

o significado como um ato do pensamento (Vigotski, 1998, p. 150-151). 

Portanto, no significado se encontram as duas funções básicas da palavra: o 

intercâmbio social e o pensamento generalizante. Além disso, um aspecto relevante na análise 

das relações entre o pensamento e a linguagem, realizadas por Vigotski, e que justifica lugar 

central assumido pelo significado, seria o fato de que ele não pertence formalmente aos dois 

fenômenos em questão – pensamento e linguagem – mas constitui-se e representa a união 
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dessas duas esferas da vida psíquica humana no pensamento verbal. Acerca dessa questão, o 

próprio autor explica que  

o significado das palavras é um fenômeno do pensamento apenas na medida em que o 

pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenômeno da fala na medida em que 

esta está ligada ao pensamento sendo iluminada por ele (Vigotski, 1998, p. 151, grifo da 

autora).  

Tal citação reforça o status de unidade adquirido pelo significado na teoria 

vigotskiana, viabilizando o estudo psicológico do pensamento verbal por meio dos 

significados expressos através da fala. Ou seja, é possível estudar o pensamento verbal 

através da análise de sua unidade básica que é o significado. Além disso, contrariando as 

antigas escolas de pensamento existentes na Psicologia, Vigotski defende a ideia de que, uma 

vez que os significados são construídos ao longo da história de cada grupo social, com base 

nas relações dos homens com o mundo físico e social em que vivem, eles estão em constante 

transformação e também evoluem ao longo do próprio desenvolvimento ontogenético 

(Oliveira, 1995, Vigotski, 1998). Assim, para Vigotski (1999, p. 156) os significados “são 

formações dinâmicas e não estáticas. Modificam-se à medida que a criança se desenvolve; e 

também de acordo com as várias formas pelas quais o pensamento funciona”. 

A descoberta de que os significados das palavras evoluem levou a implicações 

teóricas importantes. Para Vigotski, assim como o significado se modifica ao longo do 

desenvolvimento humano, a relação entre o pensamento e a palavra também se modifica. 

Desse modo, o autor propõe “examinar o papel do significado da palavra no processo do 

pensamento” (Vigotski, 1999, p.156), através do uso complementar da abordagem genética 

da relação entre pensamento e palavra com a análise funcional. Com isso, ele pretendia 

demonstrar como os significados funcionam no pensamento verbal, e que em cada estágio 

deste haveria uma relação particular entre o pensamento e a fala. Para isso, essa relação 
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deveria ser entendida como um processo - o que significa a existência de um movimento 

contínuo de ida e volta entre o pensamento e a palavra – através do qual essa relação passa 

por transformações no sentido de seu desenvolvimento funcional. Para Vigotski (1999, p. 

157) 

o pensamento não é simplesmente expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a 

existir. Cada pensamento tende a relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma 

relação entre as coisas. Cada pensamento se move, amadurece e se desenvolve, 

desempenha uma função, soluciona um problema. 

Esse movimento do pensamento ocorreria internamente, através de uma série de 

planos. Vigotski sugere que o estudo da relação entre a fala e o pensamento deve ser iniciado 

pela investigação das diferentes fases e planos que o pensamento percorre até ser expresso em 

palavras. Para isso, o autor sugere uma distinção básica entre dois planos da fala: um plano 

interior - semântico e significativo e um plano externo, fonético. Esses dois planos, apesar de 

formarem uma unidade, teriam leis e movimentos próprios, constituindo assim “uma unidade 

complexa e não homogênea” (Vigotski, 1999, p. 157).  

Vigotski ilustra a complexidade dessa interligação entre os planos semântico e 

fonético através da análise de dois fatos relativos ao desenvolvimento linguístico da criança. 

Primeiramente, Vigotski chama atenção para uma diferença básica no curso do 

desenvolvimento da fala exterior e do pensamento. Quando a criança começa a dominar a 

fala exterior ela começa com uma palavra, para em seguida conseguir conectar duas ou três 

palavras entre si, só então ela constrói de frases simples, depois mais complexas e por fim, 

ela chega à fala coerente, composta por diferentes sentenças coordenadas. O desenvolvimento 

exterior da fala ocorreria, dessa forma, da parte para o todo. 

No entanto, no plano interior, semântico, ocorre o inverso. Primeiro, a palavra da 

criança corresponderia a uma frase completa, só depois, quando começa a dominar os 
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significados das palavras é que o todo indiferenciado do pensamento se divide. Então, pode-

se dizer que, semanticamente, o desenvolvimento acontece do todo para as partes. É 

importante ressaltar que, embora o desenvolvimento dos planos interno e externo da fala 

sigam cursos opostos, eles não são independentes entre si, como demonstra Vigotski (1999) 

ao afirmar que é exatamente porque o pensamento da criança surge de maneira indiferenciada 

e amorfa é que este encontra sua expressão em uma única palavra. Externamente, quando a 

criança av 

ança da palavra à frase, isso auxilia seu pensamento a progredir de um todo 

indiferenciado para partes definidas. 

Porém, Vigotski afirma existirem muito mais diferenças do que semelhanças entre o 

pensamento e a palavra, para o autor 

a estrutura da fala não é um mero reflexo da estrutura do pensamento; é por isso que não 

se podem vestir as palavras com o pensamento, como se este fosse uma peça do vestuário. 

O pensamento passa por muitas transformações até transformar-se em fala. Não é só a 

expressão que encontra na fala; encontra sua realidade e sua forma” (Vigotski,1999, p. 

158). 

Um segundo aspecto destacado por Vigotski, e que evidencia a distinção entre os 

aspectos semântico e fonético é o fato, já discutido por Piaget, de que a criança aprende a 

utilizar orações subordinadas contendo porque, embora e outras conjunções, antes mesmo de 

aprender o que estas expressões de fato significam. Nos adultos essa discrepância fica 

evidente e, de acordo com Vigotski, já vinha sendo estudada pela linguística moderna, de 

orientação psicológica, pela não coincidência entre sujeito e predicados gramaticais e 

psicológicos.  Ele exemplifica com frases cotidianas nas quais ocultos nas formas gramaticais 

pode haver uma multiplicidade de significados e também com casos de traduções de obras 
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literárias, nas quais manter a tradução literal de alguns termos altera profundamente o 

significado que estava sendo comunicado pelo autor. 

Ou até mesmo em frases gramaticalmente consideradas erradas, mas que possuem alto 

valor estético ou fazem sentido na conversação. Para Vigotski “a harmonia entre organização 

semântica e organização psicológica não é tão predominante como quanto se imagina – pelo 

contrário é um requisito raramente encontrado” (Vigotski, 1999, p.159).  

Existiria, portanto, uma gramática própria no plano do pensamento, uma sintaxe dos 

significados, o que faz com que não haja uma correspondência rígida entre o significado e o 

som das palavras e também faz com que o enunciado mais simples encerre uma 

multiplicidade de significados. Para Vigotski existe um processo do significado ao som que 

se desenvolve e se aperfeiçoa ao longo do desenvolvimento humano. A criança inicialmente 

não distingue entre as formas semântica e fonética das palavras. De fato, para a criança é 

como se a palavra fizesse parte da coisa a ser nomeada, ou seja, predomina a função 

nominativa da linguagem. Vigotski supõe que isso faça parte de uma consciência linguística 

primitiva na criança.  

À medida que a criança cresce, essa junção inicial dos planos semântico e vocal da 

fala vai deixando de existir e dando lugar a outras formas de relação entre estes planos, 

específicas para cada fase do desenvolvimento. Como já foi dito anteriormente, inicialmente, 

em um estágio primitivo, só existiria a função nominativa, e, semanticamente a referência 

objetiva. Em um estágio intermediário, surgiria a significação independente da nomeação e só 

posteriormente teríamos o significado independente da referência objetiva. Para Vigotski, 

portanto, “a capacidade que tem uma criança de comunicar-se por meio da linguagem 

relaciona-se diretamente com a diferenciação dos significados na sua fala e na sua 

consciência” (Vigotski, 1999, p.161). 
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3.2 A Psicologia Cultural de Jerome Bruner 

  

 Para a realização dos objetivos da presente pesquisa, foi escolhido como referencial 

teórico a Psicologia Cultural de Jerome Bruner. Jerome Bruner foi atuante na chamada 

Revolução Cognitiva, que, segundo o próprio autor, tinha como objetivo “estabelecer o 

significado como conceito central da Psicologia, e não estímulos e respostas, e não os 

impulsos biológicos e sua transformação, mas o significado” (Bruner, 1997, p. 16).  

 Ainda de acordo com Bruner, a meta principal da Revolução Cognitiva era “descobrir 

e descrever formalmente os significados que os seres humanos criavam a partir dos seus 

encontros com o mundo e então levantar hipóteses sobre que processos de produção de 

significados estavam implicados” (Bruner, 1997, p. 16). Ou seja, o foco da revolução 

cognitiva seria a atividade simbólica humana, e o modo como as pessoas produzem 

significados tanto sobre o mundo, como sobre si mesmas. Além disso, pensava-se também na 

importância de a Psicologia unir-se a outras disciplinas como a antropologia, lingüística, 

filosofia, e até mesmo o Direito (Bruner, 1997). 

 A ideia era substituir o comportamentalismo por uma Psicologia mais interessada nos 

estados mentais, concedendo a estes um estado explicativo. No entanto, devido à revolução 

da informática, que ocorria em escala mundial na época, e também do anti-mentalismo 

dominante dentro da própria Psicologia, a revolução cognitiva desviou-se do se impulso 

original quando adotou a metáfora computacional na explicação dos processos mentais. O 

interesse inicial pelo estudo do significado foi substituído pela ênfase no processamento de 

informação, como uma tentativa de mais uma vez banir os processos mentais de significação 

e os estados intencionais como crenças, desejos, intenções etc. da ciência psicológica. 
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 Esse novo reducionismo não persistiu por muito tempo dentro da Psicologia, apesar 

da significativa contribuição da ciência cognitiva para a compreensão do processamento da 

informação, reconhecida inclusive por Bruner (1997). Antigas questões acerca da explicação 

dos fenômenos mentais ressurgiram, criando condições para que se retomasse a ideia original 

da revolução cognitiva, que seria, de acordo com Bruner (1997, p.21) “como construir uma 

ciência mental em torno do conceito de significado e dos processos pelos quais as 

significações são criadas e negociadas dentro de uma comunidade”. 

 Para isso, a Psicologia que sempre privilegiou a explicação do humano de um ponto 

de vista individual, deveria, na visão de Bruner, ser culturalmente sensível, ou seja, 

reconhecer o papel constitutivo da cultura na subjetividade dos indivíduos. Para ele, os 

psicólogos demoraram muito em reconhecer o que “o surgimento da cultura significou para o 

funcionamento e adaptação humanos” (Bruner, 1997, p.22). Concomitantemente às mudanças 

morfológicas que permitiram a postura bípede, libração das mãos e aumento do tamanho do 

cérebro surgiram também sistemas simbólicos que eram compartilhados, a partir dos modos 

de vida e de trabalho comunitário, e que eram utilizados pelo indivíduo na construção dos 

significados. Esse teria sido o ponto crucial da evolução humana, e a cultura passou a dar 

forma às mentes dos indivíduos que viviam sob sua influência. Desse modo, para Bruner a 

cultura seria ao mesmo tempo “um mundo ao qual nós tínhamos que nos adaptar e um kit de 

ferramentas para fazer isso” (p.22).  

 Para Bruner, existem três razões pelas quais a cultura deve ser um conceito central na 

Psicologia. A primeira seria o argumento constitutivo já mencionado anteriormente, ou seja, 

não existiria uma natureza humana fora da cultura, uma vez que é a partir da cultura e nela 

que o homem se constitui. A segunda razão, decorrente da primeira, é que a psicologia 

deveria se organizar em torno dos processos de construção e utilização dos significados, uma 

vez que estes conectam o homem à cultura. Isso, para ele, resolveria a questão da 
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subjetividade na psicologia, uma vez que o significado é tornado público e compartilhado por 

conta da participação do homem na cultura. Para Bruner (1997), 

por mais ambíguo ou polissêmico que o nosso discurso possa ser, nós ainda somos capazes 

de levar nossos significados ao domínio publico e lá negociá-los. Ou seja, nós vivemos 

publicamente, através de significados públicos compartilhados por procedimentos públicos 

de interpretação e negociação. A interpretação por mais ‘espessa’ que possa se tornar, 

deve ser publicamente acessível ou a cultura entrará em desordem e, com ela, seus 

membros individuais (p.23).  

 Já a terceira razão para a inclusão da cultura na psicologia é a noção de psicologia 

popular, trazida por Bruner. Cada grupo cultural constrói e compartilha um conjunto de 

narrativas acerca de como as coisas são, e principalmente, de como as coisas deveriam ser. A 

psicologia popular, na definição de Bruner (1997, p. 40) seria  

um conjunto de descrições mais ou menos conectadas, mais ou menos normativas, sobre 

como os seres humanos ‘pulsam’, como é a nossa própria mente e como são as dos outros, 

o que podemos esperar que seja uma ação situada, quais são os estilos de vida possíveis, 

como nos comprometemos com eles e assim por diante. Nós aprendemos da nossa cultura, 

ainda muito cedo, a respeito da psicologia popular, à medida que também aprendemos a 

utilizar a própria linguagem que adquirimos e a conduzir as transações necessárias à vida 

comunal. 

 Desse modo, Bruner assume que o papel mediador por ele conferido em sua teoria ao 

significado e à cultura, e sua corporificação na Psicologia popular eleva a subjetividade a um 

status explicativo (p.25). Outro motivo de alarme tem a ver com o relativismo e com o papel 

dos universais, como se adotar uma psicologia cultural inevitavelmente arrastasse a 

psicologia para um relativismo no qual deveríamos criar uma ciência psicológica para cada 

cultura existente.  
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 Existiria uma desconfiança no subjetivismo das explicações em psicologia cultural, no 

entanto, para Bruner,  

uma psicologia culturalmente sensível (especialmente uma que conceda um papel centra à 

psicologia popular como fator mediador) é, e deve ser embasada não apenas no que as 

pessoas realmente fazem, mas no que elas dizem que fazem e no que elas dizem que as fez 

fazer o que elas fizeram. Ela também está interessada no que as pessoas dizem que os 

outros fizeram e porquê. E, acima de tudo, elas estão interessadas em como as pessoas 

dizem que seus mundos são (p.25).  

 Aqui Bruner introduz a discussão sobre a relação entre significado e ação, cerne do 

presente estudo.  Desde a rejeição da introspecção, os psicólogos foram treinados a 

desconfiar nos relatos verbais e tomá-los como não-verdadeiros, isso porque julgamos “o que 

as pessoas dizem sobre si mesmas e seus mundos, ou sobre os outros e os mundos deles, 

quase que exclusivamente em termos de como isso prevê e provê uma descrição verificável 

do que elas fazem, fizeram ou farão” (p.) quando isso não ocorre, descartamos o que é dito, 

como se tratasse de erro ou ilusão. Para Bruner (1997) existe uma deformação curiosa na 

afirmativa de que o que as pessoas dizem não é necessariamente o que elas fazem, pois essa 

afirmativa implica que o que as pessoas fazem é mais importante ou mais real do que o que 

elas dizem, ou o que elas dizem só importa em termos do que pode revelar acerca da ação.  

 Isso se contrapõe à forma como lidamos cotidianamente com a relação entre o dizer e 

o fazer. “o significado atribuído à maioria das ações dos participantes de qualquer encontro 

cotidiano depende do que eles dizem uns aos outros, antecipadamente, simultaneamente ou 

após terem agido. Ou do que eles são capazes de pressupor sobre o que os outros diriam dado 

um contexto específico”. Isso fica evidente tanto em um nível informal, como no nível 

formal, do direito, por exemplo (p. 26-27) 
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 O procedimento funciona em ambos os significados. O significado da fala é 

poderosamente determinado pelo encaminhamento da ação na qual ela ocorre assim como o 

significado da ação é interpretável apenas por referência ao que os atores dizem de suas 

intenções. Para a Psicologia cultural dizer e fazer constituem uma unidade funcionalmente 

separável.  

uma psicologia de orientação cultural não descarta o que as pessoas dizem sobre seus 

estados mentais, nem trata suas declarações apenas como se fossem índices de predição de 

comportamentos manifestos. O que ela toma como central, prioritariamente, é que o 

relacionamento entre agir e dizer (ou experimentar) é interpretável no contexto comum da 

vida. Ela assume a posição de que há uma congruência publicamente interpretável entre 

dizer, fazer e as circunstâncias nas quais o dizer e o fazer ocorrem. Ou seja, são 

estabelecidas concordâncias a respeito de relacionamentos canônicos entre o significado 

do que nós dizemos e o que nós fazemos em determinadas circunstâncias, e tais 

relacionamentos governam a forma como conduzimos nossas vidas uns com os outros. Há, 

além disso, procedimentos de negociação para retomarmos o caminho habitual quando 

essas relações canônicas são violadas. Isso é o que torna central, em psicologia cultural 

(ou quanto a isso em qualquer psicologia ou ciência mental), a interpretação e o 

significado” (p.27) 

 A psicologia cultural se preocupa não com comportamentos, mas com “ações, sua 

contrapartida intencionalmente fundada e, mais especificamente, com a ação situada, ações 

situadas em um cenário cultural e nos estados intencionais mutuamente interagentes dos 

participantes” (p. 27). 

 A questão da violência doméstica fatal contra a criança, rompe com o que é canônico 

na cultura, ou com o que é esperado de pais e/ou cuidadores de crianças: carinho e proteção. 

Familiares agressores vão contar histórias acerca da ruptura com esse canônico, enquanto que 
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os operadores de direito, vinculados a um discurso mais normativo e institucional, vão contar 

histórias acerca do julgamento e do seu ponto de vista em relação à essa ruptura com o 

canônico. Em que essas narrativas podem se assemelhar ou se distanciar? Quais as 

implicações disso para a construção de práticas de proteção à infância mais efetivas? Dessa 

forma o referencial da psicologia cultural pode contribuir para o estudo do fenômeno da 

violência doméstica fatal contra criança.  
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CAPÍTULO IV: MÉTODO 

 

 

4.1.Delimitação do problema 

 

A presente pesquisa pretendeu abordar os significados de violência doméstica fatal, a 

partir de uma análise dos prontuários e dos discursos dos familiares condenados por 

cometerem as ações violentas. Diante disso, pode-se formular a seguinte questão: Quais as 

significações construídas por pais e cuidadores, condenados por praticar violência doméstica 

fatal contra crianças, acerca da violência, da condenação e do cumprimento da pena? 

 

 4.2. Objetivo Geral 

  

 Compreender as significações construídas por pais condenados por cometer violência 

fatal contra seus filhos (biológicos ou não), sobre a experiência do crime, da condenação e do 

encarceramento.  

 

 4.3. Objetivos Específicos 

 

4.3.1. Identificar e descrever, através da análise de prontuários, os casos de violência 

doméstica fatal;  

4.3.2 Analisar, através dos discursos dos pais agressores, se os significados sobre a violência 

praticada englobam:  

a) Os significados de infância; 
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b) Os significados de maternidade/paternidade e das práticas de criação de crianças;  

c) A violência doméstica e suas submodalidades (física, psicológica, sexual e 

negligência); 

d) A noção de intencionalidade ou acidentalidade no evento causador da morte da 

criança; 

4.3.3 Analisar se os significados construídos a respeito da condenação e da experiência de 

encarceramento relacionam-se com: 

a) Os significados de violência doméstica fatal; 

b) Os significados construídos acerca da família; 

 

4.4. ESTRATÉGIA GERAL DA PESQUISA 

 

A partir da revisão da literatura nacional e estrangeira empreendida na pesquisa 

anterior (Souza, 2009), observou-se que a violência doméstica fatal é um tema pouco 

estudado, sendo mais escassas as publicações nacionais. Além disso, mais raras ainda são as 

pesquisas que envolvam a visão da pessoa que cometeu a violência. 

Desse modo, o presente trabalho propõe uma pesquisa de natureza descritiva, visa a 

uma ampla descrição da realidade social pesquisada, inserindo-se, portanto em uma 

abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa, de acordo com Minayo (2004), busca a 

compreensão de uma determinada realidade social; refere-se a um nível da realidade que não 

pode ser quantificada e se insere no mundo dos significados, das ações e relações humanas, 

sendo inerente a ela a análise do contexto social e histórico em que o comportamento humano 

ocorre.  

Esse tipo de pesquisa mostra-se adequado ao referencial teórico da Psicologia 
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Cultural, uma vez que esta está centrada no conceito de significado e nas atividades 

simbólicas que os seres humanos desenvolvem em seus encontros com o mundo, sendo de 

interesse central os processos pelos quais as significações são criadas e negociadas em uma 

comunidade. A seguir, serão descritos os procedimentos metodológicos realizados na 

pesquisa. 

 

4.5. Local de realização da pesquisa 

  

A coleta de dados foi realizada em um complexo penitenciário, que embora localizado 

no município de Salvador-Ba, abriga presidiários de todo o estado. Foram coletados dados 

em uma penitenciária feminina e uma masculina desse complexo. Para a realização da 

pesquisa, foi feito previamente um pedido de autorização ao Superintendente da Secretaria de 

Assuntos Penais do Estado da Bahia, que oficiou aos diretores das duas penitenciárias e 

também do presídio que compõem o complexo. No entanto, o presídio foi excluído da coleta 

justamente porque abriga presos no aguardo da sentença, ou seja, que ainda não foram 

condenados pelo crime. 

 

4.6. Participantes 

  

Foram estabelecidos como critérios para seleção dos participantes que os sujeitos 

estivessem cumprindo pena por crime de homicídio (simples, culposo ou qualificado), contra 

criança (de 0 a 12 anos incompletos, de acordo com o ECA) e que a vítima fosse seu filho ou 

filha, biológico ou não. Desse modo, foram localizados quatro homens que atendiam aos 
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critérios do estudo. No momento da coleta, nenhuma mulher estava cumprindo pena por esse 

tipo de crime.  

4.7. Instrumentos 

  

 Para a realização da presente pesquisa utilizou-se de duas estratégias de obtenção de 

dados, a análise documental e a entrevista narrativa. 

De acordo com Valles (2002, p. 109), a pesquisa documental é um tipo de pesquisa 

que utiliza, como fonte primordial de informação, os documentos recolhidos em arquivos 

(públicos e privados), cuja elaboração e arquivamento não se deram unicamente em função 

dos objetivos da pesquisa.  

Foram escolhidos, como fontes documentais os prontuários dos internos no intuito de 

identificar os casos de violência doméstica fatal contra crianças, de acordo com os critérios 

previamente estabelecidos na pesquisa, que são: casos de morte não-natural de crianças (de 0 

a 12 anos incompletos, de acordo com o ECA), em ambiente doméstico, cujo agressor tivesse 

com a criança uma relação de parentalidade, consanguínea ou não. Além da seleção dos 

casos, buscou-se fazer uma caracterização dos casos de violência doméstica fatal contra 

crianças ocorridos no estado da Bahia, através da obtenção de dados referentes ao crime 

praticado, sentença e cumprimento da pena.  Para uma melhor organização dos dados, foi 

elaborado um formulário de coleta de dados, com base em uma pesquisa anterior (Souza, 

2009), no qual os dados foram transcritos na íntegra e posteriormente submetidos à análise. 

 O uso de fontes documentais na presente pesquisa justificou-se porque os prontuários 

dos internos constituíram-se em fontes ricas de um discurso institucional acerca dos próprios 

internos que cometeram a violência doméstica fatal. A análise deste discurso é imprescindível 

tanto para a fase de preparação das entrevistas narrativas (Jovchelovich & Bauer, 2002), 
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como para a contextualização dos casos, análise e interpretação das narrativas dos autores da 

violência. 

 A utilização da técnica de entrevista partiu do interesse em pesquisar, de maneira mais 

direta, as narrativas construídas pelos familiares agressores, uma vez que, com base em 

trabalho anterior (Souza, 2009), percebeu-se que, em alguns momentos, os discursos contidos 

nos documentos baseiam-se em ‘traduções’ da fala do réu, feitas na terceira pessoa, e não em 

sua transcrição na íntegra. Dentre as diversas modalidades de entrevista disponíveis, utilizou-

se a entrevista narrativa, por uma melhor adequação a um dos referenciais teóricos adotados 

na pesquisa, a Psicologia Cultural (Bruner, 1997). 

Bruner (1997), ao propor a narrativa como um modo constitutivo do ser humano, uma 

vez que este constantemente transforma em histórias suas experiências do mundo e interpreta 

as ações dos outros narrativamente, critica os modos tradicionais do emprego da entrevista na 

pesquisa em ciência humanas. Tradicionalmente, os pesquisadores buscavam, nas entrevistas, 

respostas categóricas, que atendessem aos critérios de pesquisa estabelecidos, mas rejeitavam 

qualquer tipo de expressão da conversação natural, ou seja, a ação de contar histórias. Desse 

modo, para este autor, a pesquisa tradicional artificializa o si-mesmo por conta do uso 

inadequado do método de entrevista.  

Em contrapartida, Bruner (1997) enfatiza que é possível acessar o si-mesmo através 

de uma investigação retrospectiva, que consiste na construção de uma autobiografia, que seria 

“um relato do que se pensa que se fez, em que cenário, de que modo e por que razão” (p. 

102). Sendo assim, a autobiografia é necessariamente uma narrativa. Portanto, o 

procedimento da entrevista deve ser “informal, projetado para encorajar a produção de 

significados através do relato narrativo”, como exemplificou Bruner (1997, p.106). 

De acordo com Jovchelovich e Bauer (2002), a entrevista narrativa é uma técnica de 

coleta de dados que visa a criar uma situação na qual um entrevistado (ou informante) seja 
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estimulado a contar histórias acerca de um acontecimento relevante tanto socialmente quanto 

para sua própria vida, sendo que, neste processo, ele reconstrói suas vivências a partir da sua 

perspectiva. Ainda, de acordo com esses autores, “o pressuposto subjacente é que a 

perspectiva dos entrevistados se revela melhor nas histórias, onde o informante está usando 

sua própria linguagem espontânea na narração dos acontecimentos” (Jovchelovic & Bauer, 

2002, p. 97-98). 

A técnica de entrevista narrativa é concebida como alternativa ao esquema de 

pergunta e resposta da entrevista semiestruturada, deixando o entrevistado mais livre para 

narrar suas histórias. De acordo com Flick (2009), essa técnica tem como ponto de partida um 

ceticismo referente à possibilidade de acesso a experiências subjetivas através das técnicas de 

entrevista tradicionais. No entanto, apesar da fala do sujeito ser livre, a entrevista narrativa 

requer uma preparação prévia, além de ser estruturada em fases, conforme apontam 

Jovchelovich e Bauer (2002). Já na preparação, deve-se conhecer o campo de estudo, o que 

na presente pesquisa foi feito na etapa anterior da coleta de dados, para que seja elaborado o 

tópico inicial central da entrevista e outras questões ou temas que sejam do interesse do 

pesquisador.  

Em seguida, vem a fase de iniciação, na qual é solicitada a autorização para realização 

e gravação da entrevista, sendo que esta tem início quando o entrevistador fala o tópico 

central ao entrevistado. A partir daí, segue-se a fase de narração, na qual se recomenda que 

não haja interrupções por parte do pesquisador, apenas a escuta ativa e o uso de gestos e 

expressões verbais que estimulem a continuidade da narrativa. Quando essa narrativa chega a 

um fim espontâneo, começa a fase de questionamento, na qual o pesquisador pode introduzir 

questões formuladas na fase de preparação, ou retomar algum ponto da narrativa do 

informante que ele julgue precisar de maior esclarecimento. Por fim, têm-se a fase conclusiva 

ou de equilíbrio (Flick, 2009), que abrange as discussões e questionamentos feitos após o 
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gravador ter sido desligado, e na qual recomenda-se que o pesquisador faça perguntas do tipo 

“porque?” focalizando as teorias e explicações que os informantes constroem sobre si 

mesmos.  

Essa estruturação em fases é proposta muito mais como um guia para orientação do 

entrevistador, pois é uma forma ideal de como se deve organizar uma entrevista narrativa, 

que poucas vezes é conseguida na íntegra, de acordo com Jovchelovich e Bauer (2002). A 

seguir será feita uma descrição de como essas técnicas foram empregadas na coleta de dados 

da presente pesquisa.  

  

4.8. Procedimentos 

4.8.1. Coleta de dados  

 

A análise documental consistiu no levantamento e análise dos prontuários dos presos 

autores da violência doméstica fatal contra crianças. No prontuário de cada interno 

geralmente constavam: cópia da sentença, cópia de pedidos de apelação ou revisão de pena, 

com a respectiva resposta de deferimento ou indeferimento e justificativa, documentos 

relacionados às atividades laborais realizadas durante o cumprimento da pena, pedidos de 

remição2 de pena e progressão de regime, geralmente de regime fechado para semiaberto, 

prisão domiciliar ou livramento condicional. Haviam também relatórios elaborados pela 

equipe técnica com a finalidade de embasar a decisão judicial para concessão de benefícios. 

Os dados foram transcritos em um formulário específico (Anexo I), construído para o 

                                                 
2 A remição da pena é um instituto pelo qual é dada como cumprida parte da pena por meio do trabalho ou do 

estudo do condenado. "A contagem de tempo referida será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 

(doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena 

a cada 3 (três) dias de trabalho", de acordo com a Lei de execuções penais (Lei nº 7210/84). (Fonte: dicionário 

jurídico, disponível em http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/741/Remicao-da-pena).  
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presente estudo com a finalidade de melhor organizar os dados para submetê-los, 

posteriormente, à análise. 

 Em relação ao levantamento de prontuários, houve diferença entre os procedimentos 

nas penitenciárias feminina e masculina. Na penitenciária feminina, o levantamento foi 

realizado pela equipe do CRC (Central de Registro e Controle), que separou os prontuários de 

acordo com os critérios da pesquisa. E como não havia no período do levantamento, nenhuma 

mulher cumprindo pena pelo crime estudado na presente pesquisa, todos os casos referiram-

se a internas que já haviam recebido progressão para regime semiaberto ou prisão domiciliar, 

ou livramento condicional.  

 Já na penitenciária masculina, como o número de presos era maior, foi feita, pelo 

CRC, uma lista de todos os internos cumprindo pena atualmente pelo crime de homicídio. A 

partir daí, pesquisou-se cada prontuário para identificar os casos que obedecessem aos 

critérios da pesquisa. No momento da coleta, havia 172 internos cumprindo pena pelo crime 

de homicídio. Destes, apenas sete (4%) cometeram homicídio contra criança, mas três casos 

foram excluídos porque não satisfaziam os critérios da pesquisa.  

 Um dos casos excluídos envolvia a morte de três crianças, mas o agressor foi o 

vizinho, ou seja, não residia com as crianças (que não tinham parentesco entre si), nem 

possuía laços de afetividade e consanguinidade com estas. No segundo caso, o agressor 

matou a sobrinha da namorada e no terceiro caso o crime tinha sido cometido contra uma 

criança de oito anos, mas a mando do pai desta, que não queria pagar pensão alimentícia. 

Tentou-se localizar também o pai da criança, mandante de crime, mas ele não estava 

cumprindo pena na penitenciária pesquisada. 

Houve casos de homicídio cometido contra filha e enteada, mas, no primeiro caso, a 

filha já era adulta e no segundo, a enteada tinha doze anos de idade, ou seja, era adolescente, 

não satisfazendo o critério de idade estabelecido no presente estudo. Desse modo, no total, 
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foram localizados 09 prontuários, sendo 05 na penitenciária feminina e 04 na penitenciária 

masculina. Esses prontuários, no entanto, referem-se a 08 casos, porque, na penitenciária 

feminina, duas mulheres foram presas por participarem conjuntamente de um mesmo crime. 

Os dados recolhidos através da análise documental foram essenciais à elaboração de 

uma síntese de cada caso investigado, bem como da obtenção de informações para um 

caracterização geral da violência fatal cometida contra crianças. Além disso foi possível obter 

um registro do discurso institucional acerca dos presos que cometeram esse tipo de violência.  

A segunda etapa da coleta de dados consistiu na aplicação das entrevistas narrativas. 

Para isso, foi feita uma tentativa de organização das fases da entrevista conforme as 

recomendações de Jovchelovich e Bauer (2002), explicitadas na seção anterior. No entanto, 

nem todas as fases sugeridas foram seguidas à risca na presente pesquisa, sendo necessário 

um detalhamento maior dos procedimentos de realização das entrevistas.   

Os participantes, como explicitado anteriormente, foram quatro homens que 

cumpriam pena em regime fechado por terem sido condenados pelo crime de homicídio 

contra crianças, das quais eram pais ou padrastos. Para a realização das entrevistas, 

primeiramente foi feito um contato inicial com os quatro presos, intermediado pelo diretor da 

penitenciária, no qual a pesquisadora foi apresentada aos internos e falou brevemente sobre 

os objetivos da pesquisa. Nesse contato inicial, todos concordaram em participar da pesquisa 

e foram informados que um contato individual iria ocorrer na semana seguinte.  

Outras providências foram necessárias para viabilizar a realização das entrevistas 

dentro da penitenciária. Foi necessário entrar em contato com o chefe dos agentes 

penitenciários, responsáveis por deslocar os presos das celas para o local de realização das 

entrevistas, portanto as entrevistas sempre ocorriam em horários que fossem de maior 

disponibilidade para os agentes e nos dias nos quais os presos não recebiam visitas de 
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familiares. Além disso, foi realizado um contato também com a coordenadora do setor 

psicossocial para que uma sala pudesse ser disponibilizada para a realização das entrevistas.  

No primeiro contato individual com cada interno, foi feita a leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II), sendo novamente explicitados os objetivos da 

pesquisa. Também lhes foi esclarecido que deveriam participar de uma ou mais entrevistas 

que seriam gravadas com o seu consentimento, mas cujas informações pessoais seriam 

mantidas em sigilo e as demais informações utilizadas apenas para fins acadêmicos. 

Neste encontro individual, os critérios éticos que envolviam a participação voluntária, 

o direito a desistir de participar em qualquer momento, sem qualquer prejuízo para eles 

também foram enfatizados. Além disso, foi novamente perguntado, para cada preso, se 

concordaria em participar da entrevista, pois se aventou a possibilidade de que a presença do 

diretor, no contato anterior, inibisse qualquer recusa de participação. Também julgou-se 

necessário esclarecer que a pesquisa não tinha relação alguma com a situação judicial deles e 

não traria qualquer prejuízo ou benefício associado ao cumprimento da pena, em uma 

tentativa de reduzir o nível de desconfiança dos internos em relação à pesquisadora. 

Após esses esclarecimentos, dava-se início à entrevista. Geralmente, recomenda-se 

que, na fase de inciação, o entrevistador se apresente como se não soubesse quase nada a 

respeito do tópico a ser pesquisado, para obter narrativas mais espontâneas e menos 

influenciadas pela desejabilidade social, sempre presente nesse tipo de situação. Neste estudo, 

isso não foi possível, uma vez que, estando os informantes esclarecidos dos objetivos da 

pesquisa e do interesse em estudar um tipo de violência específico cometido contra crianças, 

ficou evidente que os casos tinham sido selecionados e que a pesquisadora teve contato 

prévio com as informações contidas no prontuário. No entanto, isso foi dito aos internos e foi 

enfatizado que, mesmo com o conhecimento da situação judicial de cada um, o foco da 

pesquisa era a perspectiva deles a respeito da violência cometida e da experiência de 
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encarceramento. Sendo assim, o tópico inicial da pesquisa foi: “você pode me dizer qual a 

situação que motivou a sua entrada nesta penitenciária?”.  

A partir daí, à medida que os participantes iam narrando suas histórias, foram 

utilizados tanto gestos e expressões de encorajamento para continuidade da narrativa, como 

perguntas visando esclarecer pontos obscuros na narrativa. Percebeu-se, então, que as fases 

de narrativa e questionamento, descritas anteriormente, intercambiaram várias vezes durante 

a realização das entrevistas. Os questionamentos feitos foram orientados por tópicos 

construídos a partir dos objetivos geral e específicos da pesquisa, ainda na fase de preparação 

para as entrevistas (Anexo III). Após o encerramento destas, estando o gravador desligado, os 

internos apenas se despediam, mas não continuavam uma conversação, conforme esperado. 

Após a realização das entrevistas, levantou-se a hipótese de que o gravador teria 

inibido as respostas dos participantes, porque ao longo da entrevista eles perguntaram se as 

informações gravadas apareceriam na mídia ou no processo. Portanto, foi realizada uma 

segunda entrevista com dois dos participantes que apresentaram comportamentos mais 

indicativos de desconfiança, sem o gravador, e com anotação livre das entrevistas logo após o 

término destas. As entrevistas gravadas foram transcritas na sua íntegra e a estas juntaram-se 

as anotações das segundas entrevistas, para que o material fosse submetido aos 

procedimentos de análise, explicitados na seção seguinte. 

   

4.8.2. Análise de Dados 

 

As informações contidas nos prontuários dos internos permitiram dois tipos de 

análise: informações sobre características dos casos, dos agressores, das vítimas, do tipo de 

crime, da sentença e do cumprimento da pena, que foram quantificados e serão apresentados 

na seção seguinte, articulando-se com os estudos disponíveis na literatura acerca da violência 
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doméstica fatal contra crianças. Os relatos sobre a violência cometida, os argumentos 

utilizados para a sentença, os relatórios psicossociais acerca dos internos, foram analisados 

qualitativamente e permitiram a elaboração de uma síntese de cada caso, apresentada no 

início da seção de resultados e discussão. Foram analisados também os discursos elaborados 

sobre os autores da violência e as significações construídas acerca destes, pelos operadores de 

direito envolvidos nos julgamentos dos casos, como forma de contextualizar a análise global 

das entrevistas. 

Com relação à análise das entrevistas narrativas, Jovchelovich e Bauer (2002) 

argumentam que estas são abertas a diversos procedimentos analíticos. Tal ponto de vista 

também é compartilhado por Lieblich, Tuval-Mashiac e Zilber (1998), que propõem um 

modelo bidimensional de classificação e organização da análise narrativa, composto de duas 

dimensões independentes. A primeira dimensão seria composta por abordagens holística 

versus categorial e a segunda dimensão seria o conteúdo versus a forma da narrativa. 

Na primeira dimensão estaria colocada a questão da unidade de análise, sendo que as 

abordagens holísticas tomariam a narrativa como um todo, e as seções do texto são 

entendidas como fazendo parte da narrativa. Já a abordagem categorial seria semelhante à 

análise de conteúdo tradicional (Bardin, 1988) e levaria em consideração o conteúdo de 

trechos extraídos da narrativa, sendo que “a história original é dissecada, e seções ou palavras 

pertencentes a uma determinada categoria são coletadas das histórias inteiras ou de vários 

textos pertencentes a diferentes narradores” (Lieblich, Tuval-Mashiac & Zilber, 1998, p. 12). 

Na segunda dimensão proposta pelos autores, há a distinção feita entre conteúdo e 

forma da narrativa. As análises que privilegiam o conteúdo interessam-se pelos eventos 

narrados e pelos significados implícitos na narrativa, enquanto que a análise que privilegia a 

forma detém-se nos aspectos estruturais da narrativa, na sequência de eventos, no estilo da 

narrativa, no tempo verbal, na voz narrativa etc. Essas duas dimensões da análise da narrativa 
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se sobrepõem, formando uma matriz que constitui quatro modos de leitura e análise da 

narrativa que são a holística baseada no conteúdo, a categorial baseada no conteúdo, a 

holística baseada na forma e a categorial baseada na forma (Lieblich, Tuval-Mashiac & 

Zilber, 1998). 

Tendo em vista que o objetivo é compreender as significações construídas por autores 

de violência doméstica fatal contra crianças acerca da experiência de cometimento da 

violência, condenação e encarceramento, optou-se, no presente estudo, por utilizar os modos 

de análise categorial e holístico baseados no conteúdo. Para a análise categorial baseada no 

conteúdo, utilizou-se a análise temática da narrativa, proposta por Jovchelovich e Bauer 

(2002), na qual foram utilizados procedimentos para redução do texto; posteriormente, 

desenvolveu-se um sistema de categorias para a posterior interpretação dos dados, conforme 

os pressupostos do referencial teórico da Psicologia Cultural.  

 

4.9. Considerações Éticas 

 

 Para a realização da presente pesquisa foram seguidas todas as recomendações 

relativas à ética na pesquisa com seres humanos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde. O projeto de pesquisa foi enviado através da Plataforma Brasil e submetido à 

aprovação do comitê de ética da Escola de Enfermagem da UFBA, e aprovado sob o registro 

de número do CAEE 36450514.5.0000.5531.  

As entrevistas foram feitas após leitura, compreensão e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, pelos participantes da pesquisa. Foi garantido o sigilo da 

identidade dos participantes, o caráter voluntário da participação e a possibilidade de desistir 

da pesquisa a qualquer momento, sem qualquer ônus para o participante.  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Síntese dos casos 

 

Caso 1 

 

 A violência foi cometida contra três crianças S. de 6 anos, sexo feminino, L. de dois 

anos, sexo masculino e D. de 11 meses, sexo feminino. As crianças foram mortas por sua mãe 

M., que tinha 24 anos na época do crime, era solteira, analfabeta e trabalhava como 

doméstica. O crime aconteceu no interior do estado, na casa onde residia com os filhos. De 

acordo com trechos da confissão da mãe, feita em delegacia, ela teria “esganado” a filha mais 

velha e logo depois dado uma paulada na cabeça, posteriormente, agrediu também com 

pauladas na cabeça o filho de dois anos e a filha menor. Em seguida pegou uma garrafa de 

guaraná cheia de querosene e derramou sobre os corpos, pegou um “bibiano”3 de gás e jogou 

sobre a cama, onde estavam os corpos, para que parecesse acidente. Logo em seguida dirigiu-

se para a casa de um vizinho forjando uma dor de dente, no intuito de ocultar sua participação 

na morte dos filhos. Alegou como motivo para o cometimento do crime que não aguentava 

mais a vida dura que levava ao lado dos filhos. De acordo com a delegada que obteve a 

confissão, a mãe teria alegado que as crianças eram um “estorvo” para ela. Na delegacia 

confessou o crime, mas em juízo negou ter cometido o crime, afirmando que a confissão era 

falsa e foi obtida mediante tortura. Em juízo, revelou que não se lembrava de ter sido ela 

quem matou os filhos e que, se fez isso, estaria fora de si ou “endemoniada”.  

                                                 
3 Termo utilizado em cidades do interior da Bahia para designar candeeiro. 
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 Em relação aos dados de sua história de vida, anterior ao cometimento do crime, M. 

foi a segunda filha de uma prole de três, fruto do primeiro casamento dos pais. Seus pais 

separaram-se na sua infância, ambos constituíram novas famílias, sendo que M. foi morar 

com o pai e a madrasta, vendo a mãe apenas nos finais de semana. Seu pai trabalhava como 

jangadeiro e pescava para garantir a sobrevivência da família. Não há informações a respeito 

do trabalho da mãe. M. não frequentou a escola porque os pais não tinham condições para 

manter ela e os irmãos estudando. Quando criança, ela partia dendê e mariscava para ajudar 

no sustento da família, além de cuidar dos irmãos. Aos dez anos saiu da cidade onde residia e 

veio para Salvador trabalhar como doméstica. Aos 18 anos teve a filha S., do seu primeiro 

namorado. Voltou a sua cidade natal por ocasião do nascimento da primeira filha e não teve 

mais contato com o pai desta. Quando a filha tinha seis meses de vida, voltou ao trabalho em 

Salvador, deixando a filha aos cuidados da madrasta, mas precisou retornar à sua cidade 

porque a filha apresentou um quadro de desidratação. Novamente retornou ao trabalho em 

Salvador e só passou a morar com a filha quando se desentendeu com a madrasta, que não 

mais aceitou cuidar da criança. Nessa época, tinha mais dois filhos, cuja origem não há 

informações no prontuário. Residiu com os filhos em um barraco construído por seus irmãos 

em sua cidade, até o acontecimento do crime. 

 M. foi presa no dia seguinte ao crime, na delegacia da sua cidade, lá permanecendo 

por um ano e dois meses. Foi transferida para o Hospital de Custódia e Tratamento para 

realizar exames de sanidade mental. Consta em seu pedido de revisão criminal um trecho do 

laudo médico que atesta que M. não possuía quadro de doença, retardo mental ou 

desenvolvimento mental incompleto. No entanto, haveria um quadro de “perturbação da 

personalidade”, relacionado com a história social, não havendo outras informações que 

detalhem esse tipo de “perturbação”, uma vez que o laudo não está reproduzido na íntegra. 

Negou fazer uso de álcool ou outras drogas. Não tinha antecedentes criminais.  
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 Retornou para sua cidade, onde aguardou o julgamento em liberdade. Foi sentenciada 

seis anos depois, sendo transferida para a penitenciária feminina em Salvador. Foi condenada 

pelo crime de triplo homicídio qualificado. A pena foi estabelecida em 39 anos de reclusão. 

No período em que aguardava o julgamento em liberdade teve mais dois filhos. Cumpriu 5 

anos da pena em regime fechado, mudou para o regime semiaberto, no qual cumpriu mais 

três anos e saiu em livramento condicional.  

 

Caso 2 

 

 Nesse caso, a vítima foi uma criança do sexo feminino de dois anos e seis meses de 

idade, foi morta por três pessoas que atuaram conjuntamente: seu padrasto, J., de 29 anos, sua 

mãe I., de 26 anos e a prima se sua mãe, E., com 18 anos de idade na época do cometimento 

da violência. As duas cumpriram parte da pena no presídio feminino, e os dados foram 

extraídos dos prontuários de I. e E. Na sentença, constam informações sobre o modo como o 

crime foi cometido, sendo J. o principal agressor e o papel da mãe e da prima da vítima teria 

sido o de segurar a criança e tapar-lhe a boca para evitar que gritasse. Ainda assim, foi 

entendimento da autoridade judicial que os três agiram em comum acordo para ocasionar a 

morte da criança, e que o papel das duas (I. e E.) foi tão relevante quanto o do padrasto. 

Sendo assim, os três receberam a mesma condenação de homicídio, estupro e atentado 

violento ao pudor, e receberam a mesma pena de 32 anos e sete meses de reclusão.  

 A morte da criança ocorreu numa agrovila de um município do interior do estado da 

Bahia. Em sua confissão, o padrasto relatou que a criança estava se queixando de dores no 

corpo e ele acreditava que estas teriam sido provocadas por uma “macumba”, feita pela avó 

materna da criança. Teria então feito um “trabalho” para retirar um tumor da barriga da 

criança. Disse que estava o tempo inteiro sob a orientação de seu guia espiritual, a quem 



77 

 

denominou “caboclo Pena Roxa”. Inicialmente relatou que fez massagens na barriga da 

criança e espalhou álcool sobre o corpo, e que o álcool teria caído na vagina da menina; a 

genitora da criança, I., presenciou tudo e limpou com algodão. Ele mandou a menina ir fazer 

“xixi”. Como ela recusou ele afirmou ter batido nela com chicote para que ela obedecesse. 

Disse que no dia seguinte, resolveu continuar com o “tratamento”, colocou o dedo no álcool e 

introduziu na vagina da menina, enquanto I. tapava a boca da criança com um pano para que 

ela não gritasse. Disse também, ao ser questionado em interrogatório, que foram provocadas 

queimaduras na barriga da criança, por ele e pela mãe desta, que ele mordeu a mão da criança 

e depois queimou com água fervendo para apagar as marcas de mordida. Afirmou também 

que, além de bater na criança com chicote, bateu com as mãos duas vezes no rosto, e que a 

criança sangrou pela boca em decorrência disso. Interrogado sobre a violência sexual 

cometida afirmou que penetrou a vagina da criança com o dedo embebido em álcool duas 

vezes e cometeu estupro contra a criança uma vez, no dia anterior à sua morte. Além disso, 

introduziu óleo de cozinha no ânus da criança, usando um frasco de água oxigenada, sob a 

alegação de que teria feito isso para que a criança conseguisse defecar. Disse que a mãe da 

criança, I., teria presenciado todos os atos que ele cometeu contra a criança e que I. também 

agredia a criança sexualmente, introduzindo o dedo na vagina da criança. Que a criança 

gritava muito e a mãe colocava um pano na boca para ela não gritar, e que a criança desmaiou 

uma vez durante o cometimento da violência. Negou antecedentes criminais, uso de 

substâncias psicoativas e uso de medicação controlada. Em juízo, negou ter praticado os 

crimes em sã consciência, disse que estava sob a influência do seu guia espiritual. Negou 

também ter estuprado a criança.   

 A mãe da criança, I., quando interrogada na delegacia, negou ter presenciado a 

violência cometida; disse que, quando estava no banheiro, J. apertou a barriga da criança com 

força e essa gritou, que saiu do banheiro correndo para socorrer a criança e J. lhe disse que 
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havia um caroço na barriga da criança. Disse que nunca cometeu violência sexual contra a 

filha, mas admitiu ter visto várias vezes marcas no corpo da filha, sendo que quando 

perguntava à criança ela respondia que o padrasto tinha batido nela. Foi questionada sobre 

seu consentimento em relação aos maus tratos cometidos pelo companheiro, e afirmou que 

ele não maltratava a criança em sua frente. Em relação à saúde da filha, disse que não tinha 

dinheiro para levá-la ao médico. Além disso, disse que J. lhe contou já ter feito uso de drogas 

e ter vindo de São Paulo para o município onde residia fugido da polícia. Em juízo, ela 

admitiu ter presenciado o companheiro praticar toda a violência contra a filha.  

 Já a prima da criança, E., que residia com I. e J., nega ter presenciado o estupro, mas 

afirma ter visto J. apertando várias vezes a barriga da criança e ter segurado a criança quando 

ele introduziu óleo vegetal no ânus da criança para que esta conseguisse defecar.  

 De acordo com o trecho do laudo de exame cadavérico, a criança morreu de “embolia 

pulmonar, falência de múltiplos órgãos, queimaduras, tortura e estupro”. Não existem 

informações acerca do cumprimento de pena do padrasto da criança, mas, em relação a I., 

após recurso sua pena foi reduzida de 32 para 29 anos e 01 mês de reclusão, recebeu o 

benefício da prisão domiciliar após ter cumprido 08 anos da pena em regime fechado. O 

mesmo para E., prima da criança vítima.  

 

Caso 3 

  

 Foram vítimas duas crianças, M. de 09 anos, sexo masculino e O. de 05 anos, sexo 

feminino. As crianças viviam com a mãe, C., autora do crime, a avó materna e uma tia 

materna, com síndrome de Down. Na época da violência C. tinha 32 anos e o pai das crianças 

e marido de C. tinha falecido recentemente. C. trabalhava como comerciária, tinha segundo 

grau completo. No dia em que ocorreu o fato, a mãe de C. e sua irmã tinham saído e C. 
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encontrava-se com as duas crianças em sua residência. Primeiro chamou sua filha O. para o 

quarto, disse para o seu filho M., que estava na sala assistindo televisão, que não entrasse no 

quarto pois iria fazer um curativo no pé na menina e ela iria chorar. Ao entrar no quarto com 

a filha, começou a brincar com ela e disse que O. iria para um lugar muito bonito. Perguntou 

se a criança gostaria de ir para este lugar e O. perguntou se a mãe iria junto com ela. C. relata 

que, nesse momento, abraçou e beijou a filha, e pediu para que ela ficasse quietinha. Colocou 

um lenço na boca da criança e amarrou suas mãos e pediu que a filha deitasse no sofá, depois 

pegou um lençol e colocou no pescoço da criança, apertando até que ela parasse de se mexer, 

ficando com o corpo roxo. Retirou o lenço da boca da criança e deitou-a de bruços. Foi para a 

sala, onde estava seu filho M. Alegando que iria fazer uma brincadeira com ele, colocou um 

lenço na boca do filho, deitou ele de costas com a cabeça em uma almofada e tapou a boca e 

o nariz do menino com as mãos. Relatou que o filho se debateu muito e parecia mais forte do 

que ela, inclusive produzindo marcas em seu corpo. Quando ele estava quase sem respirar, 

ela colocou as mãos em volta do pescoço dele e começou a esganá-lo. Percebeu que M. já 

estava ficando roxo e sangrava pela boca. Nesse momento, segundo relatou, se deu conta do 

que estava fazendo e tentou salvar o menino, fazendo respiração boca-boca. Foi ao quarto e 

viu que a filha estava morta. Correu para a rua para pedir socorro ao vizinho, que ajudou a 

levar as crianças para um hospital próximo. Em relação aos motivos para o cometimento da 

violência, C. não consegue explicar porque matou os filhos, disse que eles eram a coisa que 

ela mais amava e que nada fizeram que justificasse o crime. Em outro momento, atribuiu seus 

atos à falta de apoio das pessoas, que as pessoas se preocupavam demais com seus próprios 

problemas e esqueciam os dela. Disse acreditar que vários problemas que teve na infância 

tenham “explodido” agora, mas não cita os problemas e nem porque eles teriam ressurgido 

logo nesse momento.  
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 Logo após o cometimento do crime, ao chegar ao hospital, C. contou uma versão 

segundo a qual três homens teriam invadido sua casa e matado seus filhos, porque ela não 

teria dado a eles a chave do carro do vizinho, que ficava estacionado em sua garagem. 

Sustentou essa versão por algum tempo durante a fase de investigação policial; chegou a 

fazer retrato falado de um dos supostos criminosos e a entregar uma faca à polícia, que teria 

sido usada por esses criminosos para ameaçá-la. Depois confessou o crime. Não há 

informações sobre alguma prisão após o momento da confissão, apenas consta na sentença 

que C. fugiu para outro estado depois ter confessado o crime, ficando nove anos fora. Nesse 

período, casou-se novamente e teve uma filha, P. Foi presa devido a uma denúncia de uma 

colega de trabalho, e trazida para Salvador, sendo transferida para o presídio feminino. Por 

conta da repercussão midiática do crime, precisou pedir colocação em cela isolada. O 

julgamento ocorreu quatro meses após a prisão. Em juízo, negou ter cometido o crime e 

retomou sua versão inicial de que sua casa teria sido invadida por assaltantes. Foi condenada 

por homicídio duplo qualificado e recebeu uma pena de 36 anos de prisão, 18 para cada 

homicídio. Após apelação, teve direito a um segundo julgamento, sendo sua pena reduzida 

para 22 anos de prisão. Entrou com um novo recurso e conseguiu redução de pena para 18 

anos, devido à falta de antecedentes e bom comportamento carcerário. Cumpriu três anos da 

pena em regime fechado, conseguiu progressão para o regime semiaberto, cumpriu mais três 

anos e conseguiu o livramento condicional.  

 

Caso 4 

 

 Foram vítimas duas crianças do sexo feminino, uma com 8 meses e outra com 3 anos. 

A violência foi cometida pela genitora das crianças, G., 25 anos, analfabeta, solteira, mas 

convivia com o pai da filha mais nova. Não trabalhava, apenas cuidava das filhas. Segundo 
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cópia da confissão feita por G. na delegacia, teria comprado veneno e colocado na comida do 

seu companheiro, D., pai de uma de suas filhas, e teria ingerido a comida envenenada 

também. Ao sentir os sintomas do envenenamento pediu socorro aos vizinhos, os dois foram 

levados ao hospital e medicados. Recuperados do envenenamento, foram liberados e 

retornaram para casa. Conta que colocou o veneno em um copo de água, deu para as duas 

filhas e bebeu o restante. Colocou as filhas no colo e assistiu a morte das duas, que 

vomitaram muito e tiveram diarreia. Relata ter chorado muito ao ver as filhas morrerem e ter 

sentido apenas dor de cabeça em decorrência da ingestão do veneno pela segunda vez. Como 

motivo do crime alegou que foi informada por um amigo do seu companheiro que este 

planejava matar ela, as duas filhas e também seus pais. Por isso teria tentado se matar e matar 

a família inteira, para que seus pais ficassem livres de qualquer problema. Havia suspeita, por 

parte da polícia, que o motivo teria a ver com o relacionamento extraconjugal que vinha 

mantendo há aproximadamente um mês, mas G. nega qualquer ligação entre este 

relacionamento e o cometimento da violência. Negou antecedentes criminais, uso de álcool e 

outras drogas.  

 Em relação às informações sobre sua história de vida, conta que seus pais se 

separaram quando ela tinha cinco anos de idade. A separação ocorreu por conta da violência 

conjugal cometida pelo pai contra sua mãe, que era agravada quando este fazia uso de bebida 

alcoólica. Diz que a única lembrança que tem do pai é dele batendo na mãe, e que a violência 

acontecia mesmo quando a mãe estava grávida de seu irmão. É a mais velha de uma prole de 

dois filhos, tendo um irmão mais novo. Disse ter sido rejeitada pelo pai, por ser menina e o 

pai querer um menino. Relatou ter tomado conhecimento através da avó que seu pai tentou 

matá-la quando ela ainda era um bebê. Quando os pais se separaram ela foi morar com a mãe, 

que se casou de novo e teve mais doze filhos. A princípio, a relação com o padrasto era boa, 

tendo ele registrado ela e o irmão como filhos. Com o passar do tempo, a relação foi ficando 
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violenta, com muitas agressões físicas contra ela e o irmão, segundo G., também devido ao 

uso de bebidas alcoólicas. A mãe conviveu com o padrasto por dezoito anos, quando este 

começou a ter um relacionamento extraconjugal que ocasionou a separação do casal. 

Começou a trabalhar na roça com sete anos de idade e aos 14 começou a trabalhar como 

doméstica.  

 Aos quinze anos de idade, foi vítima de um estupro, praticado pelo cunhado de um tio, 

que a assediava com frequência. Após cometer o estupro, seu agressor disse que ela teria que 

se casar com ele. Contou o ocorrido à família, recusou-se a casar e pouco tempo depois 

descobriu que estava grávida. Levou a gestação adiante, mas no sétimo mês foi informada 

que o bebê corria risco de vida, e que teria que optar entre sua vida e a do bebê. Afirmou que 

queria muito a filha e respondeu “salve a criança, pois minha vida tanto faz...”. A criança 

nasceu com complicações e faleceu no quarto mês. Decidiu engravidar aos 17 anos, do seu 

namorado da época, com quem planejava morar. O período da gravidez foi muito conturbado 

por conta de desentendimentos com a família, sendo que o padrasto a colocou para fora de 

casa após o nascimento da criança. Foi residir com a patroa na época. Depois de certo tempo, 

passou a ser assediada pelo companheiro, que, segundo G., era uma pessoa muito perigosa e 

teria ameaçado sua família caso ela não fosse morar com ele. Conviveu com ele por 1 ano e 6 

meses, tendo com ele uma filha. Disse que o relacionamento era muito conflituoso, que o 

companheiro não gostava das crianças e afirmou tê-lo visto tentando matar a filha que teve 

com ele: “peguei ele tentando enforcar a menor”.  

 Apesar de ter confessado a autoria do crime em delegacia, negou em juízo e acusou o 

companheiro de ter feito isso. No entanto, não negou ter tentado matar o companheiro por 

envenenamento, mas afirmou que ele teria sido o responsável pela morte das filhas. Ainda 

assim, foi julgada e condenada por homicídio qualificado, duplo. Não havia nesse prontuário 

a cópia da sentença, mas foi possível localizar informações sobre o vencimento da pena e, a 
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partir daí, inferir que G. foi condenada a 26 anos de prisão. Cumpriu 11 meses em regime 

fechado, conseguindo progressão para o regime semiaberto, cumpriu três anos e dois meses 

nesse regime em Salvador e solicitou transferência para presídio em sua cidade de residência, 

recebendo o livramento condicional 1 ano e um mês após a transferência.  

 

Caso 5 

  

 A violência foi cometida contra uma criança do sexo masculino, de sete meses de 

idade. O autor da violência foi seu pai, P. de dezenove anos de idade na época. De acordo 

com dados do prontuário, P. teria cometido o homicídio contra o filho, por asfixia, tapando-

lhe o nariz e a boca até que este parasse de respirar. O crime foi cometido na residência em 

que vivia com a companheira e a criança, durante uma breve ausência da companheira que 

tinha ido à costureira.  

 A criança chegou a ser socorrida pela mãe, que a levou ao Hospital Geral do Estado 

(HGE), mas já estava morta. P. foi acusado pela companheira de ser o autor da morte da 

criança ainda no hospital, sendo conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos, e 

liberado posteriormente porque não existiam provas da autoria do crime, o que inviabilizou a 

sua prisão em flagrante. Teve sua prisão temporária decretada no dia seguinte e um mês 

depois foi decretada a sua prisão preventiva. Não consta no prontuário se ele teria sido 

liberado após a prisão preventiva para aguardar o julgamento em liberdade. No entanto, 

constam informações de que logo após ser liberado da delegacia, passou a fazer ameaças à 

companheira e aos vizinhos; foi visto por estes indo ao prédio em que residia, armado, 

acompanhado de mais três homens, ameaçando matar a companheira e atear fogo no prédio.  

 Sobre o motivo para o cometimento do crime, P. alegou a relação conturbada que 

mantinha com a companheira G., mãe da criança, e que durou aproximadamente três anos. As 
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brigas entre o casal eram frequentes e P. costumava agredir fisicamente a companheira, o 

filho dela de 12 anos e o filho do casal, que foi vítima da violência fatal, como forma de 

atingir a companheira. Além dos conflitos no relacionamento, P. alega o uso de drogas e 

bebida alcoólica, como motivação adicional para o crime. Confessou premeditação, e disse 

ter feito isso para se vingar da companheira, pois queria vê-la sofrer.  

 De acordo com relatos da mãe da criança e de testemunhas, P. era uma pessoa 

agressiva e vinha praticando violência contra o filho e contra o enteado de 12 anos. No 

processo, consta queixa de agressão anterior contra o filho e o enteado. No laudo de exame 

cadavérico da criança constam lesões antigas e recentes na criança, que comprovam que a 

agressão que causou a morte da criança não teria sido um episódio isolado. 

 O crime foi cometido em fevereiro de 2002, mas P. só foi condenado em 2004 pelos 

crimes de homicídio (art.121)§2º, I (por motivo torpe) e III (asfixia). Recebeu sentença de 13 

anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Foi preso em maio de 2004, cumpriu 

quatro anos e meio em regime fechado e recebeu progressão para o regime semiaberto. 

Cumpriu um ano em regime semiaberto, quando decidiu não retornar após o indulto de Natal 

e Ano Novo do ano de 2009. Foi considerado como fugitivo e recapturado em setembro de 

2011, quando precisou ser internado no HGE, após receber uma facada. No prontuário consta 

que a facada teria sido em consequência de uma tentativa de estupro, que ainda estava sendo 

investigada. Como consequência, foi revogada a progressão para o regime semiaberto e 

determinada a regressão para o regime fechado em setembro de 2011. Tem o término da pena 

previsto para 03/11/2016. Teve o pedido de livramento condicional negado em novembro de 

2013, mas foi concedida nova progressão de regime para o semiaberto. No momento da 

coleta de dados, estava aguardando audiência para transferência para cumprimento da pena 

em regime semiaberto.   
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Caso 6 

 

 Neste caso a vítima foi uma criança de seis anos, do sexo feminino e sua mãe. As duas 

foram mortas pelo companheiro da mãe, C. que convivia com ambas, aproximadamente três 

meses antes do crime, no município de Mucugê-Ba.  

 Dados do processo informam que C. teria tomado conhecimento de uma suposta 

traição por parte da companheira e atraiu esta para um local afastado de sua residência, 

próximo à entrada de uma fazenda, onde havia previamente escondido uma faca de 

aproximadamente 40 cm (“peixeira”). Levou as duas ao local, sob o pretexto de que ia 

mostrar-lhes algo. Lá chegando, ele pegou a faca e começou a desferir golpes na região do 

pescoço da companheira, sendo que a criança teria assistido ao homicídio da mãe e gritado, 

pedindo que ele não a matasse. No processo consta que ele decidiu matar a criança para que 

ela se calasse e não o denunciasse. Depois, ocultou os dois corpos, arrastando-os para um 

matagal e tentou empreender fuga, mas foi pego pela polícia no dia seguinte ao crime, e 

estabeleceu-se o flagrante. Quando foi pego, confessou o crime e foi até o local para o 

levantamento dos corpos. 

 Foi preso na delegacia do município no dia seguinte ao cometimento do crime, mas só 

foi sentenciado um ano depois. Aguardou o julgamento preso e foi transferido para uma 

penitenciária masculina após condenação. Recebeu pena de 32 anos e 08 meses, pelos dois 

homicídios (art. 121 CPB) §2º IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa do 

ofendido), com aumento do §4º (vítima menor de 14 anos) e c/c art. 61, II, “e” (ter o agente 

cometido o crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge) também do Código 

Penal Brasileiro e já cumpre pena em regime fechado há 07 anos. Após apelação, houve a 

unificação das pensas, o que resultou na redução para 30 anos de prisão em regime fechado. 
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Até o momento da coleta de dados, já havia cumprido 7 anos e 4 meses da pena em regime 

fechado. 

 

Caso 7 

 

 Neste caso foram vítimas uma criança do sexo feminino e de nove meses de vida e sua 

mãe. Ambas foram mortas por U. que era companheiro da mãe e padrasto da criança. Dados 

da denúncia informam que as duas foram mortas em 2007, em um município do interior do 

estado da Bahia, a golpes de machado. Logo após o cometimento do crime, seus corpos 

teriam sido jogados por U. em uma cisterna e só foram descobertos aproximadamente 1 mês 

depois das mortes. Durante esse tempo, U. dizia para os vizinhos que as vítimas tinham 

viajado. Quando os corpos foram descobertos ele fugiu do local de residência, sendo 

encontrado e preso preventivamente, cinco anos depois do cometimento os crimes. Foi 

condenado pelos crimes de homicídio (art. 121 do CPB) em concurso formal com o crime de 

ocultação de cadáver (art. 211 do CPB) e sentenciado a 23 anos de reclusão em regime 

fechado. Até o momento da realização da entrevista, cumpriu quase três anos da pena. 

 

Caso 8 

 

 Neste caso foi vítima uma criança recém-nascida do sexo masculino. O autor da 

violência foi seu pai, X., e a morte causada por asfixia, sendo o corpo da criança enterrado 

em uma cova rasa próximo à residência. O pai da criança foi acusado de ter cometido dois 

crimes de estupro e, de acordo com dados da sentença, o homicídio foi cometido durante a 

fuga dos dois estupros, mas não há mais informações que estabeleçam alguma relação entre 
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os dois tipos de crime. Durante a fuga ainda cometeu uma agressão pela qual também foi 

condenado. O crime foi cometido num município do interior do estado da Bahia, no ano de 

1990. Foi condenado pelos crimes de homicídio (art. 121 do CPB), incisos 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) e V (para assegurar a 

execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) e ocultação de cadáver 

(art. 211 do CPB), mais os crimes de estupro presumido4 (arts. 213 e 224 do CPB), porque foi 

cometido conta uma menor de 14 anos e pelo crime de estupro cometido contra a mãe desta. 

Por esta condenação recebeu a pena de 29 anos e 3 meses em regime fechado. Cumpriu 11 

anos e 4 meses em regime fechado, inicialmente na delegacia do seu município, onde 

permaneceu preso por 1 anos e 4 meses, e o restante do tempo na penitenciária pesquisada. 

Recebeu progressão para o regime semiaberto em dezembro de 2001. Teve livramento 

condicional deferido em novembro de 2003. Retornou ao regime fechado em 2005, porque 

foi condenado por ter praticado um novo crime de estupro, dessa vez contra sua cunhada, que 

estava grávida. Recebeu uma condenação também por dano, porque quando foi preso pelo 

cometimento desse segundo crime de estupro, teria provocado danos ao patrimônio na 

delegacia do município.  

  

5.2. Análise dos prontuários  

 

                                                 
4 De acordo com o artigo 224 do Código penal, a violência é presumida quando a vítima “a) não é maior que 14 

anos, b) é alienada ou débil mental e o agente conhecia esta circunstância e c) não pode, por qualquer outra 

causa, oferecer resistência”.  
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 A análise dos prontuários teve como finalidade principal um levantamento de dados 

que permitissem a identificação e a caracterização dos casos de violência doméstica fatal 

contra crianças, descrevendo fatores associados aos casos, que podem fornecer pistas úteis 

para a compreensão do fenômeno e também para a prevenção de novos casos. Os dados 

encontrados serão comparados com a literatura sobre homicídio de crianças, especificamente 

a violência doméstica fatal, já discutida no Capítulo II.  

 Essa comparação será limitada, uma vez que a maioria dos estudos consiste em 

pesquisas quantitativas que trabalham com um número maior de casos, além de terem sido 

realizadas em países de língua inglesa, que apresentam uma realidade sociocultural e 

histórica muito distinta da realidade brasileira. No entanto, ainda que não seja possível falar 

sobre a existência de um padrão ou tendência dos casos de violência doméstica fatal 

pesquisados no presente estudo, algumas semelhanças e diferenças em relação à literatura 

estrangeira foram encontradas e serão detalhadamente discutidas a seguir.  

 Inicialmente, será feita uma caracterização das crianças vítimas, destacando fatores de 

risco já apontados pela literatura. Em seguida, será feita uma caracterização dos agressores, 

abrangendo não só as características da violência cometida, mas também dados 

sociodemográficos e aspectos de sua história de vida pregressa que estavam acessíveis, além 

de dados sobre a sentença e o cumprimento da pena.  

 Em relação às crianças vítimas da violência, nos oito casos pesquisados, foram 

vítimas 12 crianças. Destas, 08 crianças eram do sexo feminino e 04 do sexo masculino. Na 

literatura pesquisada, os achados variam muito em relação à incidência da violência 

doméstica fatal de acordo com o sexo da vítima; além disso, os dados são contraditórios 

(Boudreaux et al., 2001). Conforme ressaltam Cavanagh, Dobash e Dobash (2007), meninos 

e meninas são igualmente vitimizados em casos de violência doméstica fatal. Straus (1986) 

afirmou, em um dos primeiros levantamentos realizados nos EUA sobre o homicídio de 
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crianças, que parece não ter encontrado diferenças significativas na proporção de crianças do 

sexo feminino ou masculino. 

Estudos mais recentes geralmente apontam o número de meninos e meninas vítimas 

mais como uma forma de descrição da amostra pesquisada, mas nenhuma discussão é feita 

em relação às diferenças encontradas. Em um levantamento anterior, de casos de violência 

doméstica fatal investigados por uma delegacia especializada no município de Salvador 

(Souza, 2009) o número de vítimas do sexo feminino foi o dobro do número de vítimas do 

sexo feminino. 

 Aparentemente, a violência doméstica fatal contra a criança ocorre 

independentemente do sexo da vítima, exceto em culturas em que há uma desvalorização 

muito grande de bebês do sexo feminino, como, por exemplo, Índia, China e Fiji em que 

crianças do sexo feminino estão em maior risco de infanticídio (Adinkrah, 2000, 2003; 

Stanton e Simpson, 2002). Na presente pesquisa não foram encontrados dados que 

permitissem a explicação do número de meninas ter sido o dobro do número de meninos.  

 No presente estudo, a idade das crianças variou entre 0 e 09 anos de idade, sendo que 

cinco crianças tinham menos de 01 ano, três crianças tinham entre 01 e 03 anos e quatro 

tinham mais de 03 anos. Existe um consenso na literatura de que a maior incidência de casos 

de violência doméstica fatal acontece com crianças com idade abaixo dos 5 anos. Dados da 

American Humane (2004) demonstraram que 84,5% dos homicídios cometidos contra 

crianças nos EUA tiveram como vítimas crianças abaixo dos 6 anos. Além disso, as crianças 

de até 01 ano de idade são as mais vulneráveis, e representavam 40,9% dos 1.321 casos 

ocorridos nos EUA em 2001. Stroud (2008), revisando os estudos sobre violência doméstica 

fatal no Reino Unido, também afirmou que o grupo etário de maior risco correspondeu aos 

bebês de até 01 ano de idade. Já Azevedo e Guerra (2010) reconhecem a maior 

vulnerabilidade de crianças abaixo de um ano, mas estabelecem com faixa etária de maior 
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concentração dos casos pesquisados no Brasil, no município de São Paulo, as idades entre 0 e 

3 anos.    

 Geralmente, a presença de crianças mais velhas, acima dos 05 anos de idade, é 

associada, na literatura estrangeira, à doença mental nos agressores, que seriam especialmente 

do sexo feminino (Stanton e Simpson, 2001). Nos casos pesquisados, apenas no Caso 3, uma 

mãe tirou a vida dos seus dois filhos, uma menina de 05 anos e um menino de 09, e há uma 

referência, no corpo da sentença, acerca do estado de perturbação mental no momento do 

cometimento do crime. No Caso 6, uma garota de seis anos foi morta pelo padrasto, após ter 

matado a mãe da criança, sendo que o único fator destacado foi a suposta traição materna. As 

motivações para o crime serão mais acuradamente discutidas em um momento posterior.  

 Voltando à discussão acerca da idade das vítimas, de acordo com Friedman e Resnick 

(2005), uma explicação para a maior vulnerabilidade de crianças pequenas é que crianças 

com menos de cinco anos de idade têm menos contato fora do lar e maior dificuldade de 

comunicação com outras pessoas, enquanto crianças mais velhas, por já estarem inseridas na 

escola, têm mais probabilidade de estabelecer vínculos que lhes permitam relevar uma 

situação de abuso prévia. Além disso, Boudreaux et al. (2001) destacam que crianças entre 0 

a 4 anos seriam mais vulneráveis por sua inerente “fraqueza desenvolvimental” (p.61) 

associada à dependência completa em relação aos seus cuidadores. Destacam ainda que, à 

medida que a criança cresce, adquire habilidades e independência, o padrão de risco muda, 

tornando-as vulneráveis também a sofrer agressões por estranhos.  

 Uma característica importante e frequentemente mencionada na literatura, é que a 

violência doméstica fatal costuma ser um ponto final de uma série de violências cometidas 

contra a criança (Azevedo e Guerra, 2010). No entanto, não só a presença de violência contra 

a criança, mas de qualquer outra forma de violência no ambiente familiar contribuem para a 

ocorrência da violência doméstica fatal, uma vez que, se evidencia o fato de que a violência 



91 

 

se torna uma forma preferencial de resolução de conflitos na família (Souza, 2009) e de 

exercício de poder, descarregando tensões e frustrações justamente contra aqueles seres de 

menor poder social, que são as crianças.  

  Apesar da relevância dos antecedentes de violência, as informações encontradas nos 

prontuários foram muito vagas. Em cinco casos não há referência aos antecedentes de 

violência (Casos 1, 3, 6, 7 e 8). Nos casos em que houve informações, estiveram presentes 

várias formas de violência, sendo importante ressaltar que o autor da violência fatal contra 

criança também cometeu e sofreu outras formas de violência no ambiente doméstico.   

 Primeiramente, é válido destacar os casos em que a violência era praticada contra a 

criança vítima, em um momento anterior ao episódio fatal de violência, e por parte do 

agressor que foi condenado pela violência fatal. Isso aconteceu em três dos oito casos 

pesquisados (Casos 2, 4 e 5). No caso 2, a mãe da criança, condenada por ter sido cúmplice 

no episódio que ocasionou a morte desta, relatou que já tinha visto marcas de agressões 

anteriores no corpo da criança, mas quando perguntava ao companheiro este sempre lhe dizia 

que a criança tinha caído, e ela nunca denunciou o companheiro.  

Neste mesmo caso, também houve um relato de negligência contra a criança vítima, 

por parte da mãe, que se recusava a levar a criança ao médico alegando falta de condições 

financeiras, o que levou ao “ritual de cura”, conduzido pelo padrasto da criança, sob a 

influência de seu “guia espiritual”, resultando em sua morte. 

No Caso 4, a mãe, autora da violência, alegou que já tinha visto o pai de sua filha 

mais nova, e seu companheiro na época, tentar esganar a filha, mas não o denunciou. Relatou 

também sofrer violência conjugal por parte dele, na forma de agressões físicas e de várias 

ameaças de morte contra ela, as filhas e também contra seus pais. Tais ameaças e o medo que 

sentia do companheiro, segundo ela, foi o que motivou o assassinato das duas filhas e a 

tentativa de suicídio. Antes disso, ela também confessou uma tentativa de homicídio anterior 
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contra o marido, sendo que, na mesma ocasião, teria tentado tirar a própria vida também, 

ingerindo veneno e colocando-o na comida do companheiro.    

No Caso 5, já havia outro inquérito policial instaurado contra o pai, por agressão física 

à criança vítima. Houve também relatos de violência conjugal, por parte do mesmo. A 

associação entre a violência conjugal e a violência doméstica fatal é um dado recorrente na 

literatura estrangeira. Em uma pesquisa anterior (Souza, 2009) também foi encontrada tal 

associação sugerindo que a violência doméstica é perigosa para as crianças primeiramente 

porque as crianças acabam sofrendo violência, como forma de atingir a mãe, o que na 

literatura estrangeira é conhecido como spousal revenge (Cavanagh, Dobash, Dobash, 2007; 

Adinkrah, 2003). Além disso, porque a mãe, sendo vítima da violência do companheiro, não 

consegue enfrentá-lo e defender seus filhos caso a violência seja dirigida também a eles, 

tornando-os mais vulneráveis.  

Outro motivo que torna a violência conjugal um risco para as crianças é que um 

ataque dirigido à mãe pode atingir a criança, mesmo que esta não tenha sido o alvo 

preferencial do agressor. Isso aconteceu no Caso 7, no qual o ataque foi dirigido à mãe, mas 

esta encontrava-se com a criança de nove meses no colo, que acabou sendo atingida pelos 

golpes de machado desferidos pelo agressor e caiu ao solo, ocasionando sua morte.   

 Também como antecedentes de violência, foram colhidos os relatos de violência na 

infância e adolescência, sofrida pelo autor da violência fatal contra as crianças. Apenas no 

Caso 4 a autora da violência alegou ter sido vítima de diversas formas de violência ao longo 

da vida. Em relatório social, ela afirmou que presenciava agressões físicas contra sua mãe por 

parte do seu pai e que isso se repetiu na segunda união da mãe. Disse que, além das agressões 

físicas, teria sido rejeitada a vida inteira pelo pai, porque este desejava ter um filho do sexo 

masculino.  
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 Afirmou também que teve conhecimento, por parte de sua avó paterna, de que seu pai 

havia tentado matá-la quando era bebê. Relatou também ter sofrido um estupro aos 15 anos 

por um ex-cunhado do tio, que já a assediava e queria namorá-la. Em relação ao companheiro 

com quem convivia, na ocasião do cometimento dos homicídios, disse que a convivência com 

ele era forçada, que foi morar com ele sob ameaças de morte feitas por ele a toda sua família, 

o que teria também motivado o crime que ela cometeu. A autora afirmou que teria praticado a 

violência para se ver livre do companheiro e evitar que ele matasse seus pais.  

 A violência doméstica fatal é praticada tanto por homens quanto por mulheres, mas as 

diferenças de gênero permeiam e conformam várias características dessa violência. Na 

presente pesquisa, as diferenças de gênero foram marcantes em alguns aspectos como as 

características sociodemográficas dos agressores, o modo como a violência foi praticada, a 

presença de transtornos mentais e a motivação para o cometimento da violência. Foram 

levantados dados que apontam que o gênero do agressor foi relevante quanto ao cumprimento 

da sentença, progressão de regime e concessão de benefícios. 

 Começando pela caracterização dos autores da violência, nos oito casos pesquisados, 

foram 09 agressores, sendo 04 agressores do sexo masculino e 05 do sexo feminino. Ressalta-

se o fato de que, no Caso 2, a violência foi praticada pelo padrasto da criança, sendo as duas 

mulheres consideradas como cúmplices, porque imobilizaram e silenciaram a criança 

enquanto a violência era praticada. Como foi dito anteriormente, não há um consenso na 

literatura em relação a quem pratica mais essa violência, homens ou mulheres. Na presente 

pesquisa e na anterior há também uma divergência em relação ao gênero do agressor. Na 

pesquisa anterior (Souza, 2009), dentre os agressores constavam 10 homens e três mulheres. 

 Em relação ao vínculo entre os agressores e as crianças vítimas, das 05 mulheres que 

cometeram a violência, 04 eram mães biológicas e uma era prima em segundo grau, e 

praticou a violência junto com a mãe biológica da criança e o padrasto (Caso 2). Dentre os 
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agressores do sexo masculino, dois eram pais biológicos da criança e dois eram padrastos. 

Este é um dado que aparece frequentemente nos estudos sobre o homicídio de crianças. 

Quando uma criança pequena é assassinada, mais frequentemente o perpetrador são pais 

biológicos ou adotivos da vítima (Cavanagh, Dobash e Dobash, 2007; Friedman e Resnick, 

2005; Adinkrah, 2000, 2003). No entanto, Friedman e Resnick (2005) destacam que os 

achados de estudos anteriores são contraditórios a respeito de quem cometeria mais esse tipo 

particular de violência, os pais ou as mães.  

Assim como na presente pesquisa, no levantamento anterior, realizado por Souza 

(2009), todas as mulheres eram mães biológicas, não foram encontradas madrastas 

envolvidas com os crimes. Um explicação comumente dada para a ausência ou baixa 

incidência de madrastas como agressoras é o fato de que ainda é mais frequente que, havendo 

uma separação, os filhos fiquem sob a guarda da mãe biológica e não do pai, o que 

restringiria o contato entre madrastas e enteados. 

Ainda na pesquisa anterior de Souza (2009), em relação aos 10 homens acusados de 

cometerem a violência, cinco eram pais biológicos das crianças, 2 eram padrastos, 1 era ex-

companheiro da mãe, 1 era ex-namorado da mãe e o outro era tio materno.   

 Analisando os agressores em relação à idade no momento em que a violência foi 

praticada, temos a predominância de adultos jovens. A idade variou entre 18 e 32 anos, sendo 

em média 26 anos. Em relação à situação conjugal dos envolvidos, no caso das mulheres, 

uma era solteira e cuidava sozinha dos filhos, duas eram solteiras, mas conviviam 

maritalmente e uma delas era viúva. No Caso 2, uma das agressoras era solteira e residia na 

casa da mãe biológica da criança. Entre os homens, todos conviviam maritalmente com as 

mães das crianças vitimizadas e com as mesmas. 

 O grau de escolaridade dos autores da violência em geral foi baixo. Apenas uma das 

agressoras possuía o segundo grau completo (Caso 3). Dois agressores, um do sexo feminino 
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e outro do masculino tinham o primeiro grau incompleto e os demais eram analfabetos. Em 

decorrência disso, todos ocupavam funções de baixa complexidade e sem vínculo 

empregatício formal. No caso dos homens, um era serralheiro e “biscateiro”, dois eram 

lavradores e um era vaqueiro. No caso das mulheres, duas eram domésticas, uma era 

comerciária e duas não trabalhavam. 

 Geralmente, as características sociológicas são consideradas como fatores de risco 

para o cometimento da violência contra criança por serem considerados como “estressores 

sociais” (Wilczynski, 1997). Muitas semelhanças podem ser encontradas entre o perfil 

sociodemográfico dos agressores do presente estudo e de estudos conduzidos em outros 

países (Cavanagh, Dobash e Dobash, 2007; Kasim, Cheah e Shafie, 1995; Stanton e Simpson, 

2002; Stroud, 2008; Friedmann, Horwitz e Resnik, 2005; Friedman e Resnik, 2007; Lyman et 

al., 2003; Boudreaux, Lord e Jarvis, 2001; Hicks e Gaughan, 1995; Harris et al., 2007). Em 

termos gerais os agressores que vitimizam fatalmente a criança, independente do gênero, 

cometem a violência no início da fase adulta, tem o status socioeconômico baixo, baixa 

escolaridade e altos índices de desemprego.  

A literatura pesquisada mostra-se mais detalhada em relação ao perfil das mulheres 

agressoras, em detrimento dos homens (Cavanagh, Dobash e Dobash, 2007); além disso, são 

enfatizadas algumas diferenças nos perfis sociodemográficos de homens e mulheres que 

cometem esse tipo de violência, explicitadas a seguir. 

Em relação aos homens, além dos fatores já citados, foram destacados o histórico 

anterior de violência, o uso de álcool e outras drogas, os antecedentes criminais e 

experiências disruptivas na infância, como problemas na família de origem e dificuldades na 

escolarização (Cavanagh, Dobash e Dobash. 2007). De fato, as informações sobre uso de 

álcool e drogas só apareceram nos casos em que o agressor era do sexo masculino (Casos 6 e 

5, respectivamente). No presente estudo, não há registro de antecedentes criminais em 
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nenhum dos casos, entretanto, no Caso 5 há denúncias de agressão contra a criança e contra a 

companheira, como foi citado anteriormente.  

 Em relação às características sociodemográficas mais presentes entre as mulheres que 

cometem violência doméstica fatal contra crianças, os estudos enfatizam mais a pobreza, o 

isolamento social, além de indicar que essas mulheres geralmente não são casadas, têm baixa 

escolaridade, são cuidadoras primárias ou exclusivas da criança, tiveram baixo cuidado pré-

natal, e são também vítimas de violência em alguns casos. Frequentemente, a morte de 

crianças cometidas por mães está associada a doenças mentais, como esquizofrenia e 

depressão, ideações suicidas e pensamentos de ferir ou matar a criança, pré-existentes ao 

episódio fatal de violência.  

No presente estudo, as informações sobre o estado mental das mulheres foram vagas e 

imprecisas, e nenhum diagnóstico psiquiátrico pode ser localizado nos dados pesquisados. 

Em relação a informações sobre ocorrência de transtorno mental por parte das agressoras, 

isso só foi mencionado nos Casos 1 e 4. Uma explicação para isso reside no fato de que 

foram pesquisados só os casos em que os agressores foram sentenciados com pena de prisão. 

Geralmente, quando o estado mental é considerado como fator decisivo para o crime, a pena 

é de internação em instituição psiquiátrica, no caso, o Hospital de Custódia e Tratamento 

(HCT).  

Algumas informações sobre o estado mental das mulheres que cometeram a violência 

apareceram no Caso 1, no qual a autora da violência foi presa em delegacia e depois 

encaminhada para exame de sanidade mental em que não se constatou nenhum retardo ou 

transtorno mental, e menciona apenas uma “perturbação mental decorrente das suas 

condições de vida” (Caso 1, trecho de relatório de sanidade mental transcrito na sentença).  

 Dentre as mulheres apenas no caso 3, a mãe agressora foi considerada semi-

responsável pelos atos de violência praticados contra seus dois filhos, “por não possuir a 
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plena capacidade intelectiva ou volitiva” (Caso 3, trecho da sentença). Apenas nesse caso, a 

condição mental foi considerada como atenuante em seu segundo julgamento, como pode ser 

observado na transcrição do trecho da sentença  

tendo o júri reconhecido ser a ré semi-responsável quando da prática dos delitos, por não 

possuir a plena capacidade intelectiva ou volitiva, o Direito Penal atenua a severidade da 

pena, diminuindo-a de um a dois terços, ou aplicando à ré a medida de segurança (Caso 3, 

trecho da sentença).  

 Desse modo, a pena, que inicialmente foi fixada em 36 anos reduziu-se para 22 anos 

em regime fechado. É importante ressaltar que esse foi também o único caso no qual a autora 

da violência tinha uma condição socioeconômica um pouco mais favorecida, maior 

escolaridade e emprego com vínculo. Existe uma generalização errônea, mas comumente 

utilizada, de acordo com a qual a pobreza gera ou explica o cometimento da violência, não 

sendo necessário recorrer a variáveis individuais para a explicação do fenômeno. No caso de 

pessoas de nível socioeconômico mais elevado, não estando presentes os fatores relacionados 

à pobreza, a explicação geralmente é atribuída a algum problema psicológico que o compeliu 

a praticar esse ato. É um raciocínio segundo o qual o indivíduo, caso seja pobre, é 

naturalmente violento e, sendo rico, não é violento e sim mentalmente doente. 

 Não constam, nos prontuários, informações sobre o estado mental ou presença de 

transtorno mental entre os homens que cometeram a violência. Segundo Wilczynski (1997), 

os estereótipos de gênero contribuiriam muito na consideração de crimes cometidos por 

homens e por mulheres, especialmente em crimes pouco usuais, como é o caso da violência 

doméstica fatal contra crianças. O estereótipo de mulher-mãe faz com que as mulheres sejam 

geralmente percebidas como mentalmente instáveis, quando matam seus filhos; já os homens 

não seriam vistos da mesma forma.    
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Com relação à forma como foi praticada a violência, a literatura estrangeira demonstra 

que, dentre as mortes de crianças por violência doméstica fatal, as causas e os métodos 

empregados são muito variados (Adinkrah, 2000; Boudreaux et al. 2001). No presente estudo, 

os métodos empregados para a morte das crianças foram asfixia por sufocação, 

estrangulamento ou esganadura5, em 04 casos (Casos 1, 3, 5 e 8). Em três casos (Casos 1, 6 e 

7), a morte foi decorrente de ferimentos causados por instrumentos como faca, machado e 

pedaço de pau. Houve um caso de envenenamento (Caso 4) e um único caso em que constava 

no prontuário um trecho do laudo de exame cadavérico informando que a criança havia 

morrido por “embolia pulmonar, falência múltipla dos órgãos, tortura e estupro”, ou seja, a 

morte foi ocasionada por violência física e sexual (Caso 2). 

 Alguns autores consideram que, em geral, o homicídio praticado contra crianças é 

realizado com o emprego de “menos violência” (Boudreaux, 2001; Stanton e Simpson, 2002) 

do que os homicídios cometidos contra adultos. Obviamente a violência ocorre em todos os 

casos, e os autores denominam como “menos violentos” – sempre utilizado entre aspas, 

talvez pela falta de um termo mais adequado - métodos como asfixia, afogamento e 

envenenamento, e como “mais violentos” os homicídios que envolvem esfaqueamento, 

espancamento ou queimaduras. No entanto, é interessante perceber que os métodos variam de 

“menos violento” a “mais violentos” de acordo com o aumento da idade da criança e da 

maior capacidade desta em oferecer resistência, dificultando a ação dos agressores. Como 

descreve Boudreaux (2001), “à medida que a criança se torna mais apta a oferecer resistência 

física e verbal aos ataques, níveis crescentes de força são necessários para os agressores 

cometerem seus crimes” (p.70). 

                                                 
5 Na sufocação ocorre um obstáculo à entrada de ar, que pode ser decorrente (como no caso mencionado) da 

oclusão da boca e fossas nasais (Santos, 2004). Estrangulamento é a constrição violenta do pescoço com um 

laço, acionado por força estranha (Gimenes, Fava & Rapoport, 2004). Esganadura é a constrição do pescoço 

pelo uso das mãos (Santos, 2004).  
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 O modo como a violência é praticada varia também de acordo com o gênero da pessoa 

que cometeu a violência. De acordo com Stanton e Simpson (2002), as mulheres raramente 

usam armas, empregando métodos classificados como “menos violentos”. Os homens 

costumam usar armas e empregar métodos “mais violentos”, que causam mais ferimentos às 

vítimas. No presente estudo, algumas semelhanças com a literatura puderam ser observadas. 

Apenas uma mulher usou, como instrumento, um pedaço de pau para deixar as crianças 

desacordadas, sendo o homicídio de fato decorrente de estrangulamento (Caso 1). Outros dois 

casos foram cometidos por estrangulamento e envenenamento (Casos 3 e 4).  

 No caso dos homens, os ataques “mais violentos” aconteceram nos Casos 6 e 7, nos 

quais as mortes ocorreram por golpes de faca e machado, respectivamente, sendo que, nos 

dois, o homicídio foi cometido contra a criança e a mãe, sendo esta o alvo principal. Nos 

Casos 5 e 8, cujas vítimas foram um bebê de sete meses e um recém-nascido, a forma 

utilizada foi asfixia. Nesse estudo, observou-se que a causa da morte ora pareceu depender 

mais do gênero do agressor que da idade da criança, uma vez que crianças com idades bem 

diferentes foram mortas com o mesmo método, ora pareceu que a idade da criança foi 

relevante na forma escolhida para praticar o homicídio. 

 O Caso 2 constitui-se em um caso peculiar no qual três agressores submeteram uma 

criança de dois anos a uma série de violências físicas e sexuais, durante três dias 

consecutivos, sob a alegação de terem sido conduzidos por um guia espiritual e realizado uma 

sessão para a cura da criança. A Figura 1 ilustra melhor a relação entre sexo do agressor, 

idade da vítima e modo de cometimento da violência.  

 

Caso Sexo do 

agressor 

Idade da vítima Causa da morte 

1 ♀ 6 anos Esganadura + golpes de pau na cabeça 
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2 anos 

11 meses 

2 ♀ 2 anos e 6 meses Embolia pulmonar, falência múltiplas dos órgãos, tortura, estupro 

3 2♀ 1 ♂ 5 anos 

9 anos 

Estrangulamento + asfixia (sufocação) 

4 ♀ 8 meses 

3 anos 

Envenenamento 

5 ♂ 7 meses Asfixia (sufocação) 

6 ♂ 6 anos Golpes de faca 

7 ♂ 9 meses Golpes de machado 

8 ♂ RN Asfixia 

Figura 1 – Sexo dos agressores, idade das crianças e causa da morte. 

   

Outro aspecto no qual a questão de gênero se faz presente é a motivação para o crime. 

As informações sobre o motivo para o cometimento do crime foram obtidas através da análise 

das alegações feitas pelos autores da violência nos termos de interrogatório ou depoimento 

transcrito na sentença, que consta no prontuário dos presos. 

 Wilczynski (1997) afirma que homens e mulheres tendem a cometer o filicídio por 

motivos diferentes. Os homens tenderiam a cometer homicídio por retaliação, mais 

frequentemente contra a parceira, ciúme ou rejeição da criança ou disciplina. As mães 

geralmente matam “crianças indesejadas”. A autora, (Wilczynski, 1997), ao discutir as 

diferenças de gênero presentes no filicídio, afirma que existe uma diferença significativa nos 

estressores aos quais homens e mulheres filicidas são submetidos. Em relação às mulheres, os 

problemas estão relacionados aos papéis de gênero feminino, como, por exemplo, criar filhos 

sozinhas ou ter um companheiro que não oferece suporte, serem cuidadoras únicas ou 

principais dos filhos e ainda precisar lidar com expectativas sociais altíssimas em relação ao 

papel de mãe. Para a autora, geralmente as mulheres que cometem filicídio estão sob mais 
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estresse do que os homens, considerando o estresse psicológico gerado pela criação dos 

filhos. 

Blay (2003) em um estudo sobre violência de gênero que focalizou os crimes de 

homicídio e tentativa de homicídio contra mulheres e meninas, no estado de São Paulo, entre 

os anos de 1991 e 2000, faz um breve comentário sobre a ocorrência do filicídio; ela 

encontrou uma porcentagem de 8% de casos de filicídio entre os homicídios de meninas, e 

destacou o fato de que existem razões diferentes para o cometimento do filicídio por pais e 

mães, como explicitado a seguir. 

No caso das mães o filicídio é atribuído, em geral, a dificuldades econômicas, abandono 

pelo pai da criança, a chamada e pouco conhecida depressão pós-parto ou por vingança ao 

companheiro. No caso dos homens, o filicídio aparece quase sempre associado à vingança 

contra a mulher: um homem abandonado não se contenta em se vingar da companheira, 

ele mata  também os (as) filhos (as) e eventualmente outras pessoas que tentam detê-lo 

(Blay, 2003, p. 92) 

Neto e Dornelles (2012), ao realizar uma pesquisa documental utilizando como fontes 

os prontuários de pais e mãe filicidas, internos em um Hospital de Custódia e Tratamento do 

Rio Grande do Sul também perceberam divergências entre homens e mulheres nas 

motivações alegadas para o cometimento do crime. As mulheres eram jovens, acometidas por 

transtorno mental e mataram crianças mais velhas. Já os homens alegaram motivos 

relacionados à masculinidade como separação e abandono por parte da esposa, ou a questão 

financeira. Nos homens, quando aparecia algum transtorno mental, era diagnosticado 

transtorno de personalidade. 

Na presente pesquisa, pode-se observar que, com exceção dos casos em que a 

motivação não foi esclarecida ou alegou-se influência espiritual, quando a violência foi 

cometida por mulheres, a motivação predominante relacionava-se com a ausência de qualquer 
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tipo de suporte na criação de filhos. Apenas em um caso, uma das agressoras, temia que o 

marido cumprisse a ameaça de assassiná-la, as filhas e os pais dela e, portanto, teria cometido 

os homicídios contra as crianças e tentado se matar. Como dito anteriormente, essa mulher 

era vítima de violência conjugal por parte do companheiro. 

Quando o agressor foi do sexo masculino, os motivos relacionavam-se com suspeitas 

ou confirmações de traição por parte da companheira, dúvidas em relação à paternidade da 

criança vítima, ou ainda vingança em relação à companheira. Assim como no caso das 

agressoras, as questões de gênero também exerceram um papel fundamental, uma vez que os 

crimes estão relacionados com a afirmação da masculinidade, com fatores que atingiriam 

diretamente a “honra” do homem, ou ainda uma ideia de posse e de retaliação em relação à 

companheira. Vale ressaltar que em dois casos as companheiras também foram mortas, e 

eram o alvo principal da violência. Na Figura 2, estão descritas as motivações do crime 

conforme o caso. 

 

Caso Autores da 

violência 

Vítima(s) Motivação para o cometimento da violência 

1 ♀ Mãe 3 crianças 

(2♀ 1♂) 

Dificuldade em criar os filhos sozinha. 

Filhos como um estorvo. 

2 ♀ Mãe 

♀ Prima 
♂ Padrasto 

1 criança (♀) 

 

Influência de guia espiritual. 

Ritual para “cura” da criança. 

3 ♀ Mãe 2 crianças 

(1♀1♂) 

Dificuldade em criar os filhos sozinha. 

Problemas na infância. 

4 ♀ Mãe 2 crianças (♀) Ameaça de morte por parte do marido, contra seus pais e suas 

filhas. 

5 ♂ Pai 1 criança (♂) Vingança contra a companheira, traição, dúvidas em relação à 

paternidade da criança vítima e uso de drogas.  

6 ♂ Padrasto 1 criança (♀) + 

companheira 

Descoberta de traição por parte da companheira 

Uso de álcool  

7 ♂ Padrasto 1 criança (♀) + 

companheira 

Ciúmes, suposta traição por parte da companheira e dúvida em 

relação à paternidade da criança. 

8 ♂ Pai 1 criança (♂) Não esclarecido. Afirma ter sido acidente. 

Figura 2 - Autores, vítimas e motivação para o cometimento da violência. 
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 A questão de gênero na motivação do filicídio é raramente discutida na literatura 

estrangeira sobre violência doméstica fatal. Os poucos estudos que consideram a questão, não 

aprofundam a discussão, destacam apenas a existência de papéis sociais de gênero diferentes, 

que estariam relacionados à prática da violência. Essa relação não é bem explicada, o gênero 

é considerado como uma variável e apenas são destacados que, por conta dessas diferenças, 

homens e mulheres estariam submetidos a fatores estressores diferentes.   

Wilczynski (1997) tenta aprofundar um pouco a discussão sobre a relação entre 

gênero e filicídio; afirma que as diferenças de gênero na motivação para a prática da 

violência doméstica fatal contra crianças indicam que sua compreensão passa inevitavelmente 

por um entendimento da construção da masculinidade e da feminilidade em um determinado 

contexto social. Ainda segundo a autora 

Homens são socializados para serem frios, agressivos, dominantes e sexualmente 

possessivos. Portanto, o filicídio cometido por eles mais comumente envolve retaliação, 

ciúme e disciplina. Contrariamente, as normas sociais encorajam a mulher a ser passiva, 

cuidadora e a se sacrificar pelo outro (Wilczynski, 1995, p. 369). 

O filicídio, portanto, é considerado por Wilczinski (1995) como uma forma extrema 

de desempenho dos papéis sociais de gênero prescritos em uma sociedade. No entanto, não se 

pode considerar o gênero com referência apenas ao desempenho de um papel social, uma vez 

que o gênero em nossa sociedade é uma das categorias históricas e de análise da estrutura 

social.   

A questão de gênero no Brasil decorre do passado de colonização, no qual o modelo 

de organização familiar predominante era o patriarcal. O patriarcado está pautado na noção 

de que o homem é o chefe da família, sendo o provedor familiar, proprietário tanto dos bens 

materiais como também dos escravos, esposa e filhos. Existiria, portanto, uma organização 

familiar hierárquica e uma relação de subordinação da mulher e dos filhos em relação ao 
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homem. No entanto, a mulher, restrita ao ambiente doméstico, poderia exercer algum poder, 

especialmente sobre os filhos e sobre os criados. Conforme afirma Strey (2013, p. 184) 

o patriarcado é uma forma de hierarquia em que os homens detém o poder e as mulheres 

são subordinadas. Numa sociedade patriarcal efetiva, a autoridade social é exercida pelos 

papéis de pai e de marido. Sob condições patriarcais, as mulheres às vezes exercem 

autoridade através do papel de mãe em oposição a outros papéis familiares, tais como 

esposa, filha, irmã ou tia.  

Obviamente, muito tempo já se passou do período colonial até os dias atuais; 

transformações sociais como industrialização, urbanização, maior acesso à educação, 

mercado de trabalho e a cargos que antes eram exclusivamente masculinos, ocasionou uma 

nova forma de inserção social da mulher e de certa maneira, segundo Blay (2003), embora 

tendo enfraquecido os costumes patriarcais, não acabou com a hierarquia entre os gêneros.  

É importante se perceber que, nos casos pesquisados, as diferenças de gênero 

implicaram em situações sociais diferentes, e vítimas diferentes. As mulheres geralmente se 

ocupavam do espaço doméstico e do cuidado exclusivo das crianças, sendo estas desejadas ou 

não (não há dados que possam informar sobre essa questão), muitas vezes sem a participação 

dos pais das crianças, raramente mencionados nos processos, independente de conviverem 

maritalmente o não com os mesmos. É um fato comum, ainda que contra a lei, que os pais 

não assumam, nem sequer registrem os filhos, que ficam sob total responsabilidade da mãe 

que, muitas vezes sem suporte social, precisa arcar com o ônus da criação dos filhos e do 

sustento de ambos.  

No caso dos homens, as questões foram outras; a mulher e os filhos ainda foram 

vistos como objeto de posse, a traição foi considerada como uma subversão óbvia da ordem 

patriarcal e a violência como forma de retaliação ou reestabelecimento dessa ordem, podendo 

ser cometida contra mulheres e crianças, também como forma de atingir as mulheres. Por 
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muitos anos, o assassinato de mulheres pelos seus parceiros íntimos no Brasil era considerado 

uma forma de violência legítima e justificável, especialmente em casos de traição.  

Blay (2003) discute essa questão ao analisar o homicídio de mulheres no Brasil, 

enfatizando que, a princípio, a traição feminina, na época considerada como adultério, 

constituía-se em atenuante para o homicídio, conforme estabelecido no código penal de 1830; 

por muitos anos, o “amor” era usado como defesa para o cometimento desse tipo de crime, 

sendo que toda a culpa do homicídio recaía sobre a vítima e os assassinos eram absolvidos. O 

homem seria levado a cometer o assassinato em decorrência da conduta da mulher, o que, 

apesar de algumas mudanças, ainda apareceu como justificativa para os homicídios 

cometidos nos casos 6 e 7.  

No presente trabalho, ao invés de se compreender o gênero como um fator que 

influencia na forma como a violência é cometida, entende-se que a categoria gênero é muito 

mais ampla porque define lugares sociais e introduz uma assimetria na relação entre homens 

e mulheres, que se manifesta nas relações estabelecidas no seio da família. A família 

reproduz as relações de poder presentes na sociedade, e também é responsável pela 

socialização primária dos seus membros. De acordo com Reis (1989) 

é a maneira peculiar pela qual a família organiza a vida emocional de seus membros que 

lhe permite transformar a ideologia dominante em uma visão de mundo, em um código de 

condutas e de valores que serão assumidos mais tarde pelos indivíduos (Reis, 1989, p. 

104). 

Portanto, em consonância com a orientação teórica do presente estudo, a subjetividade 

se constrói a partir do social, das relações estabelecidas pelo sujeito, e dos significados 

partilhados pelo grupo social na vida comum. A partir do aprendizado das relações 

hierárquicas da família, o indivíduo percebe a si mesmo e ao outro de acordo com a forma 

particular de reconstrução subjetiva da ordem social e isso orienta seu comportamento. As 
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formas socialmente estabelecidas de ser homem e ser mulher ocupam um lugar de extrema 

importância nesse processo. 

 É sempre bom lembrar o conceito de pessoa em Vigotski (1986), de acordo com o 

qual o homem é um ser social, “é um conjunto de relações sociais encarnadas em um 

indivíduo” (p. 66). Para Vigotski, toda função intrapsicológica foi antes uma função 

interpsicológica, portanto, não se pode explicar o comportamento individual sem levar em 

consideração os elementos da cultura que ele constrói e a partir da qual é construído.  

Analisar a estrutura social e suas iniquidades em relação ao poder torna-se 

imprescindível para compreender a violência doméstica fatal contra criança, ou qualquer 

forma de violência existente. De acordo com Saffioti (2000), o poder permeia todas as 

relações sociais e as deteriora, além de revelar as desigualdades existentes entre os sujeitos 

envolvidos. A questão de gênero destacou-se nos casos pesquisados, no entanto, torna-se 

insuficiente discutir a violência doméstica fatal contra crianças somente a partir da 

perspectiva de gênero. 

Para a referida autora, existem outras categorias de análise relevantes para a 

compreensão da violência como as relações de dominação-exploração entre as diferentes 

classes sociais e o racismo. Saffioti (2000) ainda chama atenção para o fato de que existe uma 

simbiose entre classe social, racismo e patriarcado, sendo que os três fatores juntos têm um 

efeito diferente do que quando analisados separadamente e permitem uma variabilidade de 

vítimas e agressores. Segundo a autora 

nada impede também que uma mulher perpetre este tipo de violência contra um homem ou 

contra outra mulher. A ordem das bicadas na sociedade humana é muito complexa, uma 

vez que resulta de três hierarquias/contradições – de gênero, de etnia e de classe (Saffioti, 

2000). 
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A esse trinômio pode-se acrescentar mais um elemento – o adultocentrismo, que faz 

com que a criança esteja sempre em uma relação de menor poder diante do adulto, o que a 

torna alvo de violência em todas as classes sociais e grupos étnicos. Como foi dito 

anteriormente, Safiotti (2000) considera dois processos, o de vitimação, que é a produção de 

vítimas via exclusão social, devido ao modo de produção capitalista e a desigualdade na 

distribuição da renda; e a vitimização que constitui a violência interpessoal. Os dois 

processos são considerados como forma de violência, sendo que o primeiro serve de pano de 

fundo para a ocorrência do segundo. Além disso, vitimação e vitimização se sobrepõem, 

estando as pessoas em situação de pobreza em uma condição social mais vulnerável e 

expostas a várias formas de violência, seja estrutural, seja interpessoal.  

Esse dado ficou bastante aparente no presente estudo, em que houve uma 

sobreposição dos dois processos, vitimação e vitimização, uma vez que todos os casos 

pesquisados envolviam famílias de baixa renda, que viviam em situação de pobreza, e isso 

implica, como descrito anteriormente, em um acesso precário à educação, à saúde e ao 

emprego, além de pouco suporte social.    

 Passando a analisar agora as sentenças recebidas pelos familiares agressores e o 

cumprimento de pena, observou-se que, na quase totalidade dos casos, ficou caracterizado o 

crime de homicídio qualificado, descrito no artigo 121 do Código Penal Brasileiro (Brasil, 

1940)6. No caso de haver mais de uma vítima, foi considerado o concurso material, referente 

ao artigo 69 do Código Penal Brasileiro (Brasil, 1940)7.  

                                                 
6 De acordo com o Código Penal Brasileiro (Brasil, 1940), os crimes de homicídio são classificados como 

Homicídio simples, culposo ou qualificado, de acordo com o enquadre descrito a seguir. Homicídio simples: 

Art. 121 – Matar alguém: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. Homicídio qualificado § 2º - Se o 

homicídio é cometido: 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 12 (doze) a 30 (trinta) anos.  Homicídio culposo: § 3º - Se o 

homicídio é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. Aumento de pena § 4º No homicídio culposo, a 
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 A exceção encontra-se no Caso 7, em que a morte da criança foi considerada como 

homicídio culposo, porque teria acontecido no decorrer do homicídio cometido contra a mãe, 

este considerado como homicídio simples. O homicídio é considerado culposo quando não há 

intenção de matar a vítima. No entanto, embora a intenção homicida tenha sido direcionada à 

mãe da criança, ao atacá-la com golpes de machado estando esta com uma criança de nove 

meses no colo, o autor da violência expõe a criança a um risco iminente de morte, o que não 

foi considerado pela autoridade judicial. De acordo com Souza (2009, p. 128),  

a determinação da intencionalidade do ato violento é uma questão bastante problemática 

quando se trata da caracterização e conceituação da violência, uma vez que nem sempre se 

pode distinguir um comportamento intencional de outro não intencional, sendo um 

conceito de difícil apuração. 

Além disso, a autora ressalta que adotar a intencionalidade do ato como elemento 

essencial para a caracterização da violência implicaria em considerar como ‘não violentas’, 

ou ‘menos violentas’, todas as ações cuja intencionalidade não se pode determinar, refletindo 

no julgamento dos casos e responsabilização dos agressores. 

 O tempo de pena variou entre 13 a 39 anos de prisão, em regime inicialmente fechado. 

Obviamente, o tempo de pena variou de acordo com o número de vítimas e com as 

qualificações associadas ao tipo de crime cometido, como pode ser visualizado na Figura 3. 

 

Caso Vítimas Sentença Pena 

1 3 crianças Art. 121§ 2º II e IV c/c art. 69. 39 anos de reclusão (13 anos por vítima) 

2 1 criança Art. 121 § 2º II, III e IV, e art. 213 e 

214.  

32 anos e 7 meses de reclusão. 

3 2 crianças Art. 121 § 2º III (2x). 36 anos de reclusão 

4 2 crianças Art. 121 § 2º III, art. 161 inciso III e 26 anos de reclusão 

                                                                                                                                                        
pena é aumentada de 1/3 (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. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se 

o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. 
7 Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou 

não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. 
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alíneas art. 69. 

5 1 criança Art. 121 § 2º I e III. 13 anos de reclusão 

6 1 criança 

1 adulto 

Art. 121 § 2º IV e § 4º c/c art. 61 II “e”.  32 anos e 8 meses de reclusão 

7 1 criança 

1 adulto 

Art. 121 e art. 121 § 3º , art. 211 em c/c 

art. 70. 

23 anos de reclusão 

8 1 criança Art. 121 § 2º I, II, IV e V 29 anos de reclusão (Homicídio + Ocultação 

de cadáver) 

Figura 3– Sentença e pena recebida, de acordo com o Código Penal Brasileiro. 

 

 Aqui é válido destacar que, no Caso 2, os três agressores receberam a mesma 

sentença, mesmo que a participação das duas agressoras, mãe e tia da criança assassinada, 

tenha sido a de segurar a criança enquanto o padrasto cometia a violência física e sexual que 

culminou na morte da criança. Esse fato é destacado na sentença de uma das agressoras, 

como no trecho da sentença descrito abaixo 

É dizer: as condutas por eles cometidas caracterizaram-se pelas circunstâncias de que 

todos conjugaram esforços no sentido da produção do mesmo efeito, de modo que a morte 

da vítima se apresentou como o produto de suas várias atividades. Relembrando Damásio 

[autor do livro Direito Penal] não é necessário que todos executem a conduta que produz 

diretamente a morte. É também co-autor do homicídio quem segura a vítima a fim de que 

o parceiro desfira os golpes de punhal” (Caso 2, trecho da sentença de uma das 

agressoras). 

 Na literatura estrangeira, há autores que discutem a existência de uma assimetria de 

gênero também no modo como homens e mulheres agressores são tratados. Para alguns 

autores, a justiça costuma ser mais branda com as mulheres que praticam a violência 

doméstica fatal, a chamada “hipótese do cavalheirismo” (Wilczynski, 1997). As sentenças 

seriam menores, é utilizado mais frequentemtente pela defesa o argumento de doença ou 

incapacidade mental, e esse argumento seria mais aceito pela justiça, o que implicaria em 

mais penas de internação em unidades para tratamento psiquiátrico do que em penas de 
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prisão. No presente estudo, não foi observada uma diferença na sentença recebida por 

homens e mulheres, uma vez que foram pesquisadas pessoas cumprindo pena de prisão.  

Outro fato relevante é que, no Caso 6, estabelecida a motivação para o homicídio da 

companheira como sendo decorrente do relacionamento extraconjugal mantido por esta, no 

julgamento, foi colocada em questão a responsabilidade da vítima em relação ao crime. Os 

jurados concordaram que a vítima contribuiu para o cometimento do crime ao manter um 

relacionamento extraconjugal. Neste caso, tornou-se muito clara a responsabilização social da 

vítima pela sua própria morte.   

Além disso, observou-se uma diferença considerável no tempo de cumprimento de pena 

e na concessão de progressão de regime e livramento condicional entre homens e mulheres, 

sendo que as mulheres passaram um tempo inferior ao dos homens cumprindo pena em 

regime fechado. Isso pode ser demonstrado na Figura 4, que ilustra o tempo (em meses) de 

sentença cumprido em cada tipo de regime. 

 

Figura 4 - Tempo de cumprimento de pena em meses de acordo com o tipo de regime. 
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Evidenciou-se que a maior parte da pena ainda é cumprida em regime fechado. Em 

todos os casos de mulheres, levantados no presente estudo, as autoras da violência já haviam 

recebido prisão domiciliar ou o livramento condicional, enquanto que os homens 

permaneciam presos. Analisando em termos absolutos, a média de tempo de permanência das 

mulheres em regime fechado foi de 4,2 anos, sendo o mínimo de onze meses e o máximo de 8 

anos. Em relação aos homens, o que estava preso há menos tempo tinha 2 anos de cadeia e o 

que tinha mais tempo já estava preso há mais de 13 anos. Apenas um deles, que cumpriu 11 

anos da pena, recebeu benefício de livramento condicional, os outros não tinham previsão ou 

pedido de progressão de regime ou livramento condicional. 

 Judicialmente, existem critérios objetivos e subjetivos para o cumprimento da pena 

em cada regime. Claro que é necessário que se faça uma análise em termo objetivos das 

cirscunstâncias que determinam o tempo de cumprimento da pena, como tempo de trabalho e 

estudo dentro da prisão, o que contribui na remição da pena e no cumprimento do tempo 

mínimo para solicitação de progressão de regime. Um dos critérios subjetivos é a conduta 

carcerária, sendo que o bom comportamento na prisão é levado em consideração no momento 

da concessão de benefícios e da progressão de regime. É importante ressaltar que, em todos 

os oito casos pesquisados, os agressores tinham atestado de boa conduta carcerária.   

 No entanto, outros fatores sociais que podem atuar no caráter subjetivo da 

consideração do tempo de cumprimento de pena em relação aos homens e às mulheres. No 

caso das mulheres, algumas hipóteses podem ser levantadas a partir da literatura.   

 Santos, Néri, Oliveira, Quitete e Sabrosa (2009), analisando a criminalidade feminina, 

ressaltam a importância do imaginário social, compartilhado inclusive pelos operadores de 

direito, em relação à mulher, que dificultaria sua inserção no universo do crime. As mulheres 

ainda têm uma participação pequena nas estatísticas de criminais e prisionais em geral, e isso, 

atrelado aos esterótipos sociais associados ao gênero feminino, podem levar a uma ideia de 
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menor periculosidade da mulher em detrimento do homem, sendo mais fácil franquear-lhe o 

convívio social.  

 Wilczynski (1997) discute que em casos de crimes mais raros ou mais graves, os 

estereótipos de gênero costumam ter mais influência na forma como os casos são julgados e 

os agressores são punidos. A autora ainda afirma que “o uso do controle formal varia 

inversamente com a quantidade de controle informal disponível” (Wilczynski, 1997, p. 420); 

isso significa dizer que, devido à assimetria das relações de gênero, as mulheres sofreriam 

mais controle social informal, em seu cotidiano, e, por isso, menos controle judicial, sendo 

que isso se aplicaria mais a mulheres que apresentam comportamentos em conformidade com 

os estereótipos relacionados à condição feminina. Conforme pesquisa feita pela mesma 

autora, as mulheres recebem sentenças mais leves ou de internação em hospitais psiquiátricos 

e, quando recebem sentença de prisão, tendem a ficar presas por menos tempo.  

 As diferenças entre o tempo de sentença e o tempo de cumprimento de pena podem 

ser melhor visualizadas na Figura 5 a seguir. Percebe-se que, em geral, o tempo de 

cumprimento de pena em regime fechado foi muito inferior à duração da sentença, 

especialmente no caso das mulheres, visto que os homens ainda continuavam cumprindo 

pena em regime fechado quando foi realizada a coleta de dados; apenas um dos homens tinha 

um pedido deferido de progressão para regime semiaberto (Caso 5).     
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Figura 5 - Tempo de condenação x tempo de cumprimento de pena, em meses. 

  

Esse é um dado extremamente relevante tanto para a investigação científica sobre a 

violência doméstica contra criança, bem como para a reorientação das práticas dirigidas aos 

casos de violência doméstica. Geralmente os casos, quando são de conhecimento público, 

causam grande comoção e mal estar nas pessoas e um clamor por justiça. Isso se reflete na 
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mais dois filhos. Não há informação sobre o pai das crianças, apenas consta no relatório 

social que, quando ela foi presa, passou a se relacionar com um detento da penitenciária 

masculina. Quando foi solta, retornou a sua cidade para viver com os filhos. 

No Caso 3, após matar os dois filhos, C. ficou foragida nove anos e foi presa em outro 

estado, porque foi denunciada por uma colega de trabalho, a quem relatou o crime que havia 

cometido. No momento da prisão, ela vivia em união estável e tinha uma filha. Muitas vezes, 

os relacionamentos são iniciados durante o tempo de prisão, especialmente em se tratando de 

agressores do sexo masculino, que geralmente se envolvem com familiares ou amigas de 

outros detentos. Dos quatro homens entrevistados, três estavam em um relacionamento 

conjugal e tinham direito à visita íntima. Um deles (Caso 5) casou-se com uma das 

voluntárias da igreja, que faz um trabalho de evangelização dos detentos. Na época da 

realização da entrevista, ela estava grávida e ele aguardando a progressão de regime, com 

intenção de cuidar do filho e da esposa.  

 A relevância dessa discussão reside no fato de que esses agressores, quando do 

cometimento do ato, são considerados como monstros, que devem ser banidos da sociedade. 

Obviamente, a identificação dos casos de violência e responsabilização dos agressores é 

importante, e geralmente serve para passar uma mensagem de que o “Estado” e a “sociedade” 

não toleram e reprimem fortemente essa forma de violência. Entretanto, ao se pensar que o 

encarceramento é o fim da linha, não se questiona o que ocorre quando esses agressores são 

presos. Na literatura específica sobre violência doméstica não foram localizados estudos que 

investigassem, por exemplo, os efeitos subjetivos do encarceramento sobre os agressores. 

Além disso, não existem práticas voltadas para detentos que cometeram violência doméstica 

contra crianças, seja ela de forma fatal ou não; também, não há ações estruturadas para dar 

suporte a esses agressores após a saída da prisão. 
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 Mesmo a literatura sobre a população carcerária no Brasil geralmente focaliza os 

delitos de maior ocorrência; não foram encontrados estudos que enfocam especificamente os 

detentos que cometeram violência contra criança. Além disso, as ações de acompanhamento 

de egressos no Brasil ainda são esparsas e incipientes. No presente estudo, concorda-se com a 

visão de Stroud (2008, p. 482), que ao analisar a literatura sobre violência doméstica fatal no 

Reino Unido afirma que “a atual política e prática com o foco na proteção da criança não 

aponta suficientemente para as necessidades complexas daqueles adultos que podem colocar 

em risco uma criança”. 

 Diante desse cenário, muitas questões podem ser levantadas. A experiência de 

encarceramento permitiria uma ressignificação da violência cometida? Ou a (re)construção de 

vínculos familiares pautados em um modelo menos hierárquico e violento? Estariam as 

crianças filhas de pais que cometeram uma violência doméstica fatal em risco de sofrerem 

novas violências?  

Os estudos sobre a reincidência da violência doméstica fatal são poucos na literatura 

estrangeira, e possivelmente inexistentes no Brasil. Mas a reincidência dessa forma fatal de 

violência é  rara. Portanto, não se pode afirmar que um pai ou uma mãe que tenha praticado a 

violência doméstica fatal contra seu filho cometerá o mesmo ato com outros filhos. 

Entretanto, ao contexto de vida anterior ao cometimento da violência, soma-se agora o 

estigma de ex-presidiário ou presidiária, o que é um fator que dificulta a inserção social 

dessas pessoas. É importante que se investiguem as condições de cumprimento de pena, os 

significados construídos pelos agressores a partir da experiência de encarceramento, mas 

também as condições de retorno para a vida social e a reconstrução das relações familiares.   

Isso não significa colocar os agressores sob vigilância constante, e continuar 

trantando-os como ameaças em potencial, mas desenvolver mecanismos de apoio social para 

essas pessoas, como um modo de interferir na recorrência dos episódios violentos. Pensar no 
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acompanhamento de egressos e no trabalho com esses agressores enquanto eles estão 

cumprindo pena, encarcerados ou não, deveria ser uma das preocupações de quem trabalha 

com violência contra crianças. 

Como se pode observar, por enquanto não há informações que permitam que as 

questões levantadas até o momento no presente estudo sejam respondidas. Mas é 

imprescindível que tanto os pesquisadores quanto os profissionais que lidam diretamente com 

o fenômeno da violência passem a incluir os agressores em suas investigações e intervenções. 

Pode-se dizer que enquanto isso não for efetivamente realizado, a compreensão sobre a 

violência contra crianças ainda será parcial e incompleta. 

  

5.3. Análise das entrevistas: 

 

 Antes de dar início à análise das entrevistas, é importante levantar uma discussão 

acerca de aspectos gerais da produção de dados que foram relevantes para o contexto da 

pesquisa. Primeiramente, quando foram comparados os dados contidos nos prontuários e nas 

entrevistas, surgiram várias incongruências, que serão discutidas nessa seção. Isso é um dado 

interessante a ser analisado porque, de certa forma, prontuários e entrevistas envolvem dois 

discursos distintos, porém relacionados, sobre o ato violento em questão. O discurso contido 

nos prontuários refere-se ao que é dito sobre os autores da violência, revelando, dessa forma, 

um discurso institucional, portanto canônico, a respeito desses agressores, mas que não é 

construído por eles.  

 O canônico, no âmbito da psicologia popular proposta por Bruner (1997), enfatiza 

como as coisas são e, implicitamente, como elas deveriam ser. De acordo com esse autor, 

toda sociedade constrói uma matriz institucional, que tem por objetivo impor uma visão do 
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que constitui a realidade. Sendo assim, lidamos com significados institucionalizados que são 

atribuídos aos atos humanos e que, de certa forma, os controlam e refletem as crenças do 

senso comum acerca dos mesmos.  

 Numa perspectiva institucional, os atos praticados pelos sujeitos pesquisados apontam 

para a violação das normas sociais essenciais, contidas nessa matriz institucional. Trata-se de 

pessoas que foram condenadas por terem cometido um crime de homicídio, ou seja, a 

negação da vida como valor cultural primordial, básico, se tomamos o ponto de vista do 

discurso canônico culturalmente disseminado.  

Além disso, esse crime foi cometido no contexto das relações familiares, em que 

também, canonicamente, não deveria existir essa forma de violência, visto que a família é 

apontada como lócus de reprodução biológica e cultural, além de um espaço privilegiado de 

expressão do afeto na nossa sociedade (Reis, 1989). Como esses homicídios foram praticados 

contra crianças, no contexto de uma relação de parentalidade, seja esta biológica ou não, 

rompe também com o discurso canônico que estabelece um modo de relação entre crianças e 

adultos, e, principalmente, entre pais e filhos. 

Diante disso, os discursos institucionais contidos nos prontuários, ou seja, o modo 

como esses homens foram retratados, reflete uma perspectiva essencialista extremamente 

presente no discurso da psicologia popular, em relação ao cometimento da violência, que 

pressupõe, por trás do ato violento, a existência de uma natureza humana má e de uma 

propensão ao crime. Isso pode ser exemplificado no excerto a seguir 

o réu é primário e possui maus antecedentes. Portador de reprovável conduta social, e 

demonstra possuir personalidade voltada para a prática criminosa (Caso 5, prontuário, 

trecho da sentença) 
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 Em consonância com o trecho citado, Wilczynski (1997) afirma que existe uma 

crença de que o autor da violência doméstica fatal seria “louco, inadequado ou mau” (p.433), 

sendo que essa compreensão individualizante limita o entendimento da complexidade do 

fenômeno. Ao mesmo tempo, ainda segundo a autora, a imagem construída sobre o agressor 

satisfaz uma função ideológica que permite a separação dos autores da violência do resto da 

sociedade, ou seja, os homens e mulheres que matam seus filhos “são vistos como ‘outros’ – 

aberrações bizarras que não têm conexão com o ‘nós’ ou com as atitudes, práticas e 

condições sociais gerais” (Wilczynski, 1997, p.433). 

 Do mesmo modo, Chauí (s/d) discute sobre os mecanismos ideológicos que tornam a 

violência incompreensível, sendo que um deles, o qual ela denomina de dispositivo de 

exclusão, divide a sociedade em “nós brasileiros não-violentos” e “eles”, os “violentos”, que 

empregariam a força e atentariam contra a vida e contra a propriedade dos “brasileiros não-

violentos”, e une estes últimos em torno de um consenso sobre o mal, que precisa ser 

combatido para que se restaure o bem. Esse mecanismo, ao lado de outros, faz com que se 

tenha uma compreensão da violência como algo acidental e sem relação com as estruturas 

sociais de poder. 

 No entanto, de acordo com Bruner (2003, p.64) “não existiria tal coisa como um self 

intuitivamente óbvio e essencial a ser conhecido, algo que esteja sentado lá e pronto para ser 

retratado em palavras”. Se o self fosse algo essencial e interno, não precisaríamos contar aos 

outros e a nós mesmos sobre ele, mas, a todo tempo construímos e reconstruímos narrativas 

acerca de quem somos, e tais narrativas englobam continuidades ao longo do tempo e 

mudanças que ajustam o self a novas experiências.  

Mesmo tendo uma concepção não essencialista sobre as ações humanas e contrária ao 

senso comum, a psicologia cultural pode contribuir para uma compreensão acerca do modo 
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como o autor da violência geralmente é visto pela sociedade. Bruner (1997) propõe que, além 

das crenças sobre como a realidade é, a psicologia popular também dispõe de crenças 

fundamentais acerca da condição humana, ou seja, de modos possíveis de construção do self, 

que podem ser consideradas como constituintes dessa psicologia.  

Como exemplo, as pessoas em geral acreditam que todos os seres humanos têm 

desejos e crenças e que estes devem ser coerentes entre si. Além disso, “as crenças e desejos 

das pessoas se tornaram tão suficientemente coerentes e bem organizados de modo a serem 

chamados de ‘compromissos’ ou ‘estilos de vida’ e tais coerências vistas como ‘disposições’ 

que caracterizam as pessoas” (Bruner, 1997, p. 43).  

Ainda de acordo com Bruner (1997), a crença nessas disposições é importante porque 

garante um status de “pessoalidade” aos participantes de uma determinada cultura, sendo este 

geralmente negado a pessoas de um grupo externo. Portanto, pelo fato dos participantes dessa 

pesquisa terem violado constituintes básicos da cultura, estes também têm a sua condição de 

pessoa negada, o que torna muito comum a referência a autores de violência dessa natureza 

como “monstros”, ou seja, não humanos. 

No entanto, mesmo esse indivíduo que comete um ato absolutamente condenável do 

ponto de vista social, constitui-se a partir da mesma cultura que o condena. De acordo com o 

referencial teórico escolhido, não se pode explicar as ações humanas do ponto de vista 

meramente individual, porque mesmo essa individualidade é socialmente compartilhada. 

Desde Vigotski, sabe-se que o comportamento humano voluntário é mediado por significados 

construídos a partir das trocas estabelecidas por esse indivíduo com a cultura, sendo ao 

mesmo tempo individual e social.  

Bruner utiliza o termo ação situada, para indicar o movimento dialético “de dentro 

para fora” e de “fora para dentro”, do indivíduo para a cultura e vice e versa, existente no 
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processo de construção narrativa do self e que conforma as ações dos indivíduos. Uma ação 

situada englobaria, tanto um cenário cultural como os estados intencionais do seu autor. Nas 

palavras de Bruner    

a ação humana poderia não ser plenamente ou apropriadamente explicada de dentro para 

fora, fazendo referência apenas a disposições intrapsíquicas, traços característicos, 

capacidades de aprendizagem, motivos ou seja lá o que for. A ação requeria para a sua 

explicação que ela fosse situada, que ela fosse concebida em continuidade com um mundo 

cultural (Bruner, 1997, p.93). 

Do mesmo modo, é a cultura que define quais atos são considerados adequados ou 

não aos valores hegemonicamente estabelecidos. Silva (2003), ao estudar as continuidades e 

descontinuidades na trajetória de homens envolvidos com o crime, tendo como referencial a 

perspectiva do self dialógico e das redes de significação, faz uma reflexão acerca da 

determinação da ação delinquente.  

Essa reflexão se inicia com a colocação de que qualquer ato antissocial só pode ser 

definido pelo social, e traz implícitas questões ideológicas que sustentam as diferentes 

parcelas de poder distribuídas entre os grupos sociais. Paradoxalmente, todo ato antissocial, 

seria, em si, social, como discute a autora  

A versão do que seja um comportamento infracional deriva, portanto, da matriz 

sociocultural construída historicamente. Nesse sentido, alguns tipos de atos são 

considerados infracionais e outros não. Essa visão orienta e controla nossos atos e os atos 

dos outros em relação aos nossos (...). O que diferencia um ato antissocial de um não 

antissocial não é apenas o ato em si, mas a população e os significados a ela atribuídos e 

construídos em uma sociedade particular (Silva, 2003, p.33). 
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Como já foi dito anteriormente, a menção à reprovabilidade social da conduta desses 

indivíduos aponta que a situação dos homens entrevistados, ao ser derivada de uma clara 

violação de várias crenças que compõem o discurso canônico da nossa sociedade, constitui-se 

em uma situação propícia para a produção de narrativas. Bruner (1997), explica que, quando 

as coisas acontecem como deveriam ser, a construção de narrativas torna-se, muitas vezes, 

desnecessária, mas o oposto acontece quando os constituintes da psicologia popular são 

violados.  

Se, por um lado, isso reforça o interesse em estudar as narrativas produzidas por esses 

atores sociais, por outro, torna imprescindível pensar como se situam as narrativas desses 

homens entrevistados em relação à matriz de significados institucionalizados e qual a posição 

que ocupam nas interações a partir dos atos violentos cometidos. Além disso, como eles 

narram a si mesmos, a partir do cometimento desses atos. 

Por mais que a psicologia popular tenha como constituinte uma noção do que seja a 

realidade, ela também é repleta de narrativas alternativas para dar conta do que rompe com a 

canonicidade. Para Bruner (2003), a cultura define o que é comum, mas nem sempre o que é 

esperado prevalece, devido à não adesão das pessoas às normas e às falhas no controle social. 

Para o autor, “rupturas e aberrações podem não ser bem vindas, mas dificilmente são 

inesperadas” (Bruner, 2003, p.90). Portanto, para que uma cultura sobreviva, é necessário que 

haja meios de lidar com conflitos de interesse inerentes à vida comum.  

Ainda assim, mesmo que as brechas no canônico sejam situações propícias à 

narrativa, em alguns casos elas não são tão simples de serem obtidas. A situação de 

encarceramento dos entrevistados trouxe dificuldades adicionais à realização das entrevistas. 

A primeira delas foi a desconfiança em relação à pesquisadora. Todos os participantes 

tiveram dúvidas em relação ao sigilo das informações e temeram que, de alguma forma, a 



122 

 

entrevista pudesse prejudicar sua situação judicial e também a própria estadia no presídio 

para cumprimento de pena, no que diz respeito à concessão de benefícios.  

Isso também pode ter sido motivado pela assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e pelo fato das entrevistas serem gravadas, uma vez que mesmo com o 

consentimento dos participantes e garantia de sigilo das informações, de certa forma, estes 

são elementos que permitem identificá-los. Sempre que essas dúvidas surgiam, era 

esclarecido novamente, ao participante, o caráter sigiloso das informações prestadas na 

entrevista e a finalidade acadêmica a que serviriam as mesmas.  

Mesmo assim, houve muita dificuldade em explicar o caráter científico das entrevistas 

e desvincular a entrevista da situação judicial de cada um, dada a baixa instrução dos 

participantes e o distanciamento destes em relação ao ambiente acadêmico. Outra razão para 

essa desconfiança é que a experiência anterior que eles possuíam com o profissional 

psicólogo aconteceu com os psicólogos da penitenciária, cuja função relaciona-se com a 

avaliação psicológica para elaboração de laudo para concessão de benefícios e progressão de 

regime.  

Tal desconfiança, embora apresentada por todos os participantes, ficou mais evidente 

na seguinte situação. Durante a fase de coleta de dados, entre a primeira e a segunda 

entrevista, um dos presos participantes (Caso 5) teve seu pedido de liberdade condicional 

negado, e lhe foi concedida apenas a progressão para o regime semiaberto, tendo o juiz 

referido que sua decisão estaria baseada no laudo psicológico. Esse participante, na segunda 

entrevista, perguntou se o pedido tinha sido negado com base na entrevista realizada 

anteriormente. Novamente foi necessário desvincular a coleta dos dados realizada na 

entrevista do trabalho realizado pelos psicólogos da instituição. 
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Assim, o cometimento da violência, a consequente situação de encarceramento na 

qual se encontram os entrevistados, e a desconfiança em relação ao interesse da pesquisadora 

em conhecer mais de perto as suas autobiografias, criaram um contexto específico para a 

construção das narrativas dos sujeitos entrevistados, que, de certo modo, pode ter a ver com 

as contradições existentes entre as narrativas deles e as informações contidas no prontuário. 

Em relação às incongruências mencionadas anteriormente, a primeira delas diz 

respeito a assumir a responsabilidade sobre o crime cometido. Todos os sujeitos entrevistados 

foram acusados, julgados e condenados pela prática de homicídio contra criança, mas apenas 

dois assumem, na entrevista, realmente terem praticado o homicídio e dois deles negam, 

mesmo tendo havido uma confissão em alguma instância, policial ou judicial, conforme 

informações coletadas no prontuário.   

Dentre os que assumem (Casos 5 e 6), um deles afirma ter praticado o homicídio por 

meios diferentes daqueles relatados no prontuário e no laudo pericial. No prontuário consta 

que a criança morreu por asfixia e que o agressor teria tapado o nariz e a boca da criança de 7 

meses e observado ela se debater até morrer. Na versão do entrevistado a morte teria sido 

mais rápida, ocasionada por um choque elétrico administrado por ele.  

Já no caso 6, o entrevistado afirma que o crime aconteceu porque foi agredido pela 

companheira, que havia recém-descoberto que ele mantinha um relacionamento 

extraconjugal. No processo a história é inversa e o crime teria sido motivado por ciúmes da 

parte dele, já que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. 

Em relação aos entrevistados que negaram o crime (Casos 7 e 8), no primeiro caso, o 

entrevistado, U. afirma que, na verdade, o seu irmão teria cometido o crime e conseguido 

incriminá-lo, motivado por sentimentos de raiva e inveja em relação a ele, e porque o irmão 

estaria tendo um caso com sua companheira. No processo consta que ele assassinou a sua 
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companheira e a filha por desconfiar da traição da companheira e da paternidade da criança. 

Na entrevista ele afirmou que iniciou a relação com a companheira já sabendo que ela estava 

grávida de outro homem, mas que não se importava com isso e, mesmo a criança não sendo 

sua filha biológica, criava-a como se fosse sua filha. 

Já no Caso 8, o entrevistado, que foi condenado por ter cometido homicídio contra o 

filho por asfixia e por ter ocultado o corpo, afirmou, na entrevista que a morte do filho foi um 

acidente. Informou que vivia em um barraco de madeira construído em uma fazenda invadida 

e já tinha recebido diversas ameaças para sair do local. No dia em que a morte ocorreu, um 

grupo de homens armados começou a derrubar o seu barraco com intenção, segundo afirmou, 

de matar ele e a sua família.  

Durante a fuga, só houve tempo para ele retirar a sua companheira; o filho morreu 

porque as madeiras do barraco caíram por cima dele. Ele acredita que, por isso, as 

autoridades policiais levantaram a hipótese do crime de ocultação de cadáver. Também 

afirmou ter assumido, perante a justiça, a culpa pela morte do filho para que sua companheira 

não sofresse nenhum tipo de retaliação.   

Uma razão importante para as incongruências mencionadas é apontada por Bruner 

(1991), quando analisa as narrativas construídas no contexto de um sistema legal. Afirma 

que, geralmente, os advogados “traduzem” a história pessoal dos clientes em uma narrativa 

legal, de modo a enquadrar os “fatos de um caso”, sendo que “a história legal final, não 

obstante, é forçada dentro de uma narrativa canônica que se conforma aos vieses prevalentes 

na sociedade enquanto também corresponde a algum precedente na lei” (Bruner, 1991, p.11).  

A experiência de passar por uma investigação policial em uma primeira instância e, 

posteriormente, por um processo judicial, no qual são feitos novos interrogatórios, e 

geralmente são apresentadas novas informações e novas versões sobre os “fatos”, 
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provavelmente ocasiona modificações na narrativa dos autores, uma vez que, as narrativas 

são construídas e reconstruídas indo de encontro às necessidades de cada situação que é 

vivenciada (Bruner, 2003). O mesmo vale para a experiência de encarceramento, sendo 

percebido, nas entrevistas, o desejo dos participantes de cumprir a pena e retornar à vida em 

liberdade, e por isso o receio de contar algo que retarde ou comprometa essa saída. 

Na literatura sobre violência doméstica fatal contra crianças, alguns autores 

consideram que os relatos produzidos pelos agressores, a respeito da violência cometida, são 

“pouco confiáveis”, especialmente se os mesmos estiverem envolvidos em situações judiciais 

(Broudeaux e Jarvis, 2001). No presente estudo, apesar das discrepâncias entre as versões 

narradas nos prontuários e pelos autores da violência durante as entrevistas terem chamado 

atenção, não se assume a visão de que um dos dois discursos seja o verdadeiro.  

Dentro do referencial teórico escolhido, a questão não é definir quem está certo ou 

qual o discurso verdadeiro, mas compreender como esses homens tentam reconstruir tanto a 

si mesmos, quanto os seus laços com a cultura diante da violação que cometeram e da pena 

que cumprem. Em relação à questão da verdade, quando se trata da análise das narrativas 

autobiográficas, Bruner afirma que 

nós não estamos em busca de temas ontologicamente obscuros, como saber se o relato é 

‘autoenganador’ ou ‘verdadeiro’. Estamos interessados apenas no que a pessoa pensou que 

fez, para que ela pensou que fazia alguma coisa, em que tipo de situação ela pensou que 

estava, e assim por diante (Bruner, 1997, p. 103).   

Ao invés de adotar uma postura de desconfiança em relação ao que é dito, a partir do 

que foi feito, e construir um julgamento acerca da ação violenta, o importante é compreender 

a ação, a partir da versão de quem a praticou e compreender os estados intencionais presentes 

nesse discurso. Bruner (1997) discute a existência de uma desconfiança histórica em relação 
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ao que as pessoas dizem, que é sempre colocado em contraposição em relação ao que as 

pessoas fazem, sendo as ações consideradas mais válidas ou verdadeiras do que o que é dito 

sobre elas.  

 O autor afirma que “o significado da fala é poderosamente determinado pelo 

encaminhamento da ação na qual ele ocorre [...], assim como o significado da ação é 

interpretável apenas em referência ao que os autores dizem de suas intenções” (Bruner, 1997, 

p.27). Ou seja, não há separação entre o dizer e o fazer, estes representem, de acordo com 

Bruner, uma unidade funcional inseparável.  

 Além disso, assim como o que os autores dizem sobre suas ações interferem no modo 

como estas são publicamente interpretadas, também ajuda aos autores a dar um sentido à sua 

própria conduta e ao modo como eles veem a si mesmos. Ou seja, contar a sua versão da 

história, por mais difícil que seja, pode ser considerada uma forma de conseguir lidar 

internamente com a brutalidade do ato que cometeram e a suportar as consequências de uma 

prática socialmente abominável. A construção de narrativa os ajuda também a projetar uma 

possibilidade de futuro ante todas as dificuldades que surgirão a partir do momento em que 

eles forem ex-presidiários. 

 A versão contada pelos autores de violência, de certo modo atende a uma propriedade 

inerente à narrativa, que é a sua capacidade de “domesticar” um acontecimento desviante em 

relação ao canônico, ou seja, incorporá-lo a uma tradição cultural, tornando a história 

familiar. É para isso que são feitas adaptações à versão cada vez que ela é contada. Segundo 

Bruner (2003, p. 90) 

criar histórias é o nosso meio de chegar a um acordo com as surpresas e estranhezas da 

condição humana. Histórias tornam o inesperado menos surpreendente, menos não-

canônico: elas domesticam o inesperado, dando-lhe um tom de familiaridade.  
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 Nos discursos dos autores da violência que confessaram ter cometido o crime, foi 

possível identificar duas estratégias comuns para se tentar chegar a esse lugar comum: a 

minimização da responsabilidade pelo cometimento do ato violento contra seus filhos e uma 

cisão no self, indicativa de mudanças, ou seja, existiria um “eu” situado no tempo anterior, 

quando a violência foi cometida, e um “eu” de agora, completamente diferente do anterior. 

Além disso, durante a entrevista, eles procuravam manter o foco no presente e no futuro, e 

evitavam falar, ou falavam com dificuldade, sobre a violência cometida. 

A tentativa de minimizar o crime já foi apontada em estudos anteriores, da literatura 

estrangeira. Por exemplo, Cavanagh, Dobash e Dobash (2007) discutem que os agressores do 

sexo masculino tentam minimizar sua culpabilidade em relação ao cometimento do crime 

diminuindo a severidade da violência ou a sua intencionalidade. No presente estudo, foram 

encontradas, pelos agressores, algumas formas de minimizar o cometimento da violência, 

uma delas a de colocar a responsabilidade em um agente externo, que os levou à prática da 

violência. Então, mesmo quando o autor assume ter praticado a violência, nunca é um “eu fiz 

isso” ou “eu tive a intenção de fazer isso”, mas “eu fiz isso porque algo ou alguém me levou a 

fazer”.  

Da mesma forma, nunca é assumida uma intenção de matar a criança. Por exemplo, 

no Caso 5, o autor da violência assume ter matado a criança, mas confessa que a sua 

verdadeira intenção era maltratar a companheira e fazê-la sofrer, sendo a morte da criança 

apenas um meio para alcançar esse fim. No Caso 6, o autor afirma que não teve a intenção de 

matar a criança, mas não sabe explicar porque isso aconteceu, já que o ataque foi inicialmente 

dirigido à sua companheira, sendo a criança morta em seguida. 

Outros fatores como a bebida e as drogas, foram também citados como responsáveis 

por provocar uma alteração no julgamento, no comportamento e nas emoções dos 
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entrevistados e também levado à prática do crime. Foi ainda comum responsabilizar a 

companheira e os conflitos conjugais como acontecimentos provocadores de raiva e 

ressentimento e que também os teriam levado a praticar a violência.  

A seguir, serão apresentados os resultados relativos aos dois modos de análise 

propostos no método. Primeiramente, será feita uma análise de cada entrevista, situando a 

narrativa de cada autor em relação ao contexto de produção dos dados, e ao referencial 

teórico escolhido, conforme os princípios da análise holística baseada no conteúdo. Depois, 

será proposta uma análise baseada em um esquema de categorização das falas dos 

entrevistados, conforme os princípios da análise de conteúdo temática de Bardin (1988), que 

corresponde à forma de análise categorial baseada no conteúdo.   

 

5.3.1 As narrativas construídas pelos autores da violência: 

  

A seguir será apresentado, caso a caso, um breve relato das narrativas construídas 

pelos autores da violência, participantes da pesquisa. Inicia-se por uma breve apresentação 

dos entrevistados. Em seguida, será feita uma pequena representação gráfica da trajetória de 

vida narrada pelos sujeitos, a partir da experiência de cometimento da violência, condenação 

e encarceramento, ilustrando os eventos mais importantes mencionados por esses sujeitos, 

assim como os pontos de transição (turning points) que representam as descontinuidades e 

mudanças nessa trajetória. A partir daí, serão apresentados trechos das narrativas referentes 

aos eventos centrais trazidos pelos sujeitos durante as entrevistas, que serão analisadas 

levando em consideração a narrativa como um todo, conforme o modo de análise holística 

baseada no conteúdo, proposto por Lieblich, Tuval-Mashiac e Zilber (1998) e também 

conforme o principal referencial teórico do presente estudo, a Psicologia Cultural de Bruner. 
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5.3.1.1. A história de P. (Caso 5) 

 

P. tinha 32 anos no momento da realização da entrevista, mas com aparência bem 

mais jovem, como ele mesmo ressaltou: “nem parece, né?”.  Cumpria pena de 13 anos de 

reclusão pela prática de homicídio contra o filho de 07 meses, desde 2004, descontados os 

anos em que ficou preso preventivamente. Sua trajetória de cumprimento de pena não foi 

linear: cumpriu seis anos e 15 dias em regime fechado, recebeu progressão para o regime 

semiaberto, quando, em 2009, não retornou após uma saída de Natal e Ano Novo. Foi 

recapturado dois anos depois e recebeu regressão de regime, retornando ao presídio para 

cumprir o restante da pena, novamente em regime fechado. Aguardava concessão de 

liberdade condicional na ocasião da entrevista.  

Abaixo, a figura ilustra os principais eventos presentes na narrativa de P., sendo que 

as setas indicam as continuidades, e os “x” indicam os pontos de mudança em relação ao 

momento anterior de vida. Como pode ser visto, P. organizou sua narrativa em cinco 

momentos, cada um deles marcado por eventos que significaram uma mudança em sua vida. 

No entanto, essas mudanças não são lineares, e às vezes remetem a fases anteriores. 

 

•Cometimento de
furtos;

• Passagens pelo
juizado de menores;

•Uso de drogas;

•Desistência dos
estudos;

Infância/
Adolescência

• Relacionamento
conturbado com a
companheira;

• Violência conjugal;

• Ciúmes, traição,
dúvidas em relação à
paternidade da criança;

• Prática do homicídio;

Cometimento da
violência

• Arrependimento em
relação ao homicídio;

• Tentativa de suicídio;

• Conversão religiosa;

• Progressão para o
regime semiaberto;

• Saída temporária/ não
retorno;

Encarceramento

• abandono da conversão
religiosa;

• retorno ao uso de
drogas e álcool;

• Recapturado pois foi
ferido em uma briga;

Foragido
• Nova conversão

religiosa;

• Novo relacionamento
com uma mulher
também cristã;

• Casamento, filho;

• Previsão de progressão
de regime;

Encarceramento
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Figura 6 – Organização dos eventos da trajetória de P. 

P. concordou em conceder a entrevista e apesar da desconfiança já mencionada, foi 

colaborativo nos dois contatos realizados. A entrevista começou com a pergunta disparadora 

previamente estabelecida, acerca da situação que ocasionou a entrada dele na penitenciária, o 

que lhe permitiu falar sobre a violência. Sua narrativa começou assim: 

o qual me trouxe aqui foi o crime né, que eu pratiquei, foi de família. Sobre eu tinha uma 

pessoa que a gente brigava muito, mas eu tinha um filho com essa pessoa, mas eu peguei 

essa pessoa me traindo entendeu? E com aquilo ali eu me revoltei, tinha um filho com ela 

que é por quem eu tô respondendo pratiquei esse crime contra o meu próprio filho com 

ela. 

 Então, admitiu ter praticado o crime contra o filho, mas sem descrever a ação 

cometida. É importante também observar que a resposta a uma questão sobre o cometimento 

da violência não direciona a narrativa dele para o ato violento em si, mas para o contexto no 

qual esse ato foi cometido. Aqui, podem-se observar alguns elementos interessantes da 

narrativa, que são apontadas por Bruner (1997).  

Em primeiro lugar, toda história é sempre a história de alguém, ou seja, uma versão 

contada por um narrador que é, ao mesmo tempo, o personagem principal da história narrada. 

E essa história é sempre contada de uma forma que lhe favoreça, o que significa que o 

narrador nunca é neutro e assume uma posição moral ao contar sua história. Isso se torna 

extremamente relevante quando a história narrada versa sobre uma violação dos preceitos 

canônicos de uma cultura, como é o caso da violência praticada por P., ponto de partida da 

narrativa. 

 Nesses casos, a história adquire um caráter de justificativa e o narrador vai sempre 

buscar razões que amenizem a violação. De acordo com Bruner (1997, p. 78) “uma 
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justificativa baseia-se numa história com circunstâncias atenuantes”, sendo que o narrador é 

bem-sucedido ao fazer isso quando consegue conectar a sua versão pessoal com a versão 

canônica da cultura.    

P. faz isso em sua narrativa enfatizando o seu relacionamento conturbado com a 

companheira, os conflitos conjugais, mais especificamente a traição, que teria instalado nele 

uma dúvida em relação à paternidade do filho, vítima da violência por ele praticada. Sobre 

isso P. relatou:  

Eu tava com ela na festa aí a gente brigou aí ela pegou e foi na frente, aí eu fui depois, 

quando chegou eu vi ela na cama com outra pessoa. Aquilo ali também ficou na minha 

mente como que se também não fosse meu filho né? Como se fosse filho de outra pessoa. 

Como eu vi ela me traindo aí eu peguei bebi me revoltei e fiz essa besteira, depois de ter 

nascido a criança, entendeu? Aí eu pratiquei esse crime. 

 A literatura sobre violência doméstica fatal contra crianças, especialmente quando 

analisa os casos praticados por homens, acaba por trazer motivos bem semelhantes aos 

apontados por P. para o cometimento do crime, como será discutido adiante. É comum que 

uma violência dessa natureza, quando praticada por homens, tenha relação com 

acontecimentos que sejam interpretados pelo sujeito que pratica o crime como um ataque à 

sua masculinidade (Adrinkrah, 2003; Wiczynski, 1995). Portanto P. invoca uma violação da 

hierarquia de gênero canônica em nossa sociedade – a infidelidade conjugal por parte da 

mulher - como uma razão para a violação cometida. Juntamente com o uso de álcool, essa 

situação o teria colocado em um estado intencional propício à prática da violência contra seu 

próprio filho.  

Ainda sobre o relacionamento com a mãe de seu filho, P. relatou que já durava três 

anos e que a traição aconteceu antes da gravidez, o que o fez duvidar da paternidade da 
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criança, mas que existiram várias outras traições de ambas as partes. Na verdade, ao longo da 

entrevista, P. revelou que o relacionamento era bom no início, mas que, aos poucos, foi se 

deteriorando, marcado por ciúmes, brigas, agressões físicas e traições.  

Era bem. Quer dizer, no começo né como sempre no começo é flores né? Depois começou 

as brigas ciúme dela e também da minha parte, traição, um monte de coisa, aí desandou 

(...). Era ciúme dela por que eu saia e não levava [ela]. As vezes chegar tarde em casa ela 

aí brigava (...).  

As brigas costumavam envolver agressões físicas, chegando até à instância policial, 

entretanto P. fala disso como se fosse algo comum dentro de uma relação, não reconhecendo 

a gravidade da violência.  

Teve uma vez que ela me deu uma facada, que eu tenho uma marca aqui (mostra a marca) 

e eu dei uma nela também nas costas. É, eu ia preso também. Já fui preso já, mas eu 

passava só a noite entendeu? De manhã era liberado. Ela também já foi presa. 

  É importante destacar que, na história relatada por P., é possível observar que a 

violência estabeleceu-se como um padrão de relação na família e de comunicação entre o 

casal, sendo, desta forma, naturalizada. Portanto, é essencial entender que, nos casos de 

violência que acontecem dentro da família, muitas vezes a violência está incluída na dinâmica 

das relações familiares, sendo que pode haver mudanças em quem ocupa os papeis de 

agressor e vítima, ou seja, esses papéis não são cristalizados ou entendidos como estáticos 

(Shenker & Cavalcanti, 2009).  

Talvez por isso, mesmo com todos os problemas presentes na convivência com a 

companheira e trazidos por P. na entrevista, não houve a ruptura do relacionamento. P. tenta 

explicar tanto seus sentimentos em relação à companheira como a ligação entre os problemas 

de relacionamento e o cometimento da violência contra o filho 
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Ficou naquela né? Quando a gente gosta né, a gente deixa pra lá, esquece né? Apesar que 

não esquece né? Fica na mente, mas a gente deixa né, vai desculpando, já foi. Com as 

brigas né, foi me trazendo na memória o que ela fez, aí, como é o nome? Não vigiei, aí fiz 

essa besteira. 

 De acordo com o relato de P., todas as brigas geraram mágoas e ressentimentos que, 

mesmo quando havia a reconciliação do casal, eram reativadas e se intensificavam a cada 

nova briga. Já em relação à criança, negou ter sentimentos de hostilidade ou a prática de 

qualquer forma de violência anterior contra o seu filho. Esse relato pode ser pensado como 

mais uma forma de estabelecer a relação conturbada com a companheira, e não a criança, 

como motivo que o levou ao cometimento da violência. Ainda assim, confessou que houve 

premeditação  

já tinha pensado isso já, de fazer isso outras vezes por causa das brigas. Ela era uma 

pessoa muito traíra, como te falei. 

Em seu discurso, praticar a violência contra o filho, foi apenas um meio para atingir 

um fim, que era o de maltratar a companheira, como pode ser visto no diálogo reproduzido 

abaixo 

E: Mas você tinha raiva da criança? 8 

P: Não, eu tinha raiva do que ela fez né?  

E: Se você tinha raiva dela e não tinha raiva da criança porque você praticou o crime 

contra a criança? 

P: Pra ferir ela. (...) A qual esse era meu pensamento né? Que fazendo isso aí eu ia se 

vingar dela. Só que né? Não existe isso né, porque a criança não tinha nada a ver né? 

                                                 
8 As iniciais E referem-se a entrevistador e P. ao sujeito entrevistado. 
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Quando questionado, na segunda entrevista, sobre as razões de ter atentado contra a 

vida do filho e não da companheira, já que sua hostilidade não era direcionada à criança e sim 

à companheira, não consegue apresentar razões para tal ato 

P: Não sei, acho que foi porque gostava dela. 

E: E do seu filho?  

P: É, eu também gostava. Gostava dos dois. Isso aí eu não sei explicar não. Só Jesus pra 

explicar isso.  

    Por mais que P. apresente razões que amenizem a sua ação, o cometimento da 

violência contra o filho é algo que permanece sem explicação no seu discurso. Foi possível 

observar que, diante da lógica de vingança em relação à companheira, P. compreendia a 

morte do filho como uma perda apenas para a companheira, e não para ele mesmo. No 

momento presente, embora ele assuma que a criança não tinha “nada a ver” com o seu 

ressentimento em relação à companheira, não relata sentimentos de perda.  

Na literatura sobre violência doméstica fatal contra crianças, essa motivação para o 

cometimento do crime é caracterizada como spousal revenge e nesse tipo de crime a criança 

aparece como um objeto, utilizado pelo agressor, para atingir o cônjuge. Nesses casos, a raiva 

contra a companheira é descarregada sobre a criança (Adinkrah, 2003). De acordo com 

Wilckzynski (1995), crimes com essa motivação são mais praticados por homens do que por 

mulheres, e geralmente envolvem conflitos conjugais e violência doméstica. São comuns 

também a possessividade, o ciúme, o controle e o exercício de poder sobre a mulher, como 

padrões presentes nos casos de violência doméstica fatal motivados por retaliação.  

Porém, P. revelou ter sentido arrependimento por ter matado o próprio filho e tentou 

cometer suicídio logo após o fato, quando ficou detido na delegacia 

Eu na hora estava bebendo, drogado aí me levou a fazer isso aí. Com raiva também né? Aí 

depois veio um arrependimento né, que eu pensei até em tirar minha própria vida 
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entendeu? Eu ia fazer, foi lá na delegacia. Na hora que eu ia pegar a camisa (inaudível) eu 

ia pegar a camisa e me enforcar, aí o funcionário viu e pegou a camisa. Eu tinha pesado a 

consciência.  

Adinkrah (2003), Neto e Dornelles (2012) afirmam que a tentativa de suicídio é 

comum no comportamento de homens que cometem o filicídio, sendo que a tentativa ocorre 

geralmente logo após o cometimento da violência, como o que ocorreu com P., mas essa 

questão não é bem discutida na literatura. No entanto, é possível perceber que P. distingue 

seu estado intencional no momento do cometimento do crime, quando sua capacidade de ação 

estava permeada pela intoxicação por álcool e drogas e pela raiva, e em um segundo 

momento, quando estaria em abstinência, ou em seu estado “normal”, o que lhe permite sentir 

arrependimento pelo ato cometido.  

Retomando a história de vida de P., de acordo com a sua narrativa, o relacionamento 

conjugal com essa companheira teve um papel de destaque em sua vida, pois, esse teria sido o 

seu primeiro relacionamento mais sério, já que foi morar com essa companheira aos 16 anos e 

permaneceu até os 19, quando cometeu o homicídio. Esse relacionamento aparece como 

primeiro ponto de virada em sua narrativa, porque ele o associa a várias mudanças em sua 

vida, como o abandono da escola e uma vida voltada apenas para festas. 

Por que eu conheci essa pessoa, aí só queria curtir, ir pra festa, reggae, aí peguei não fui 

mais [para a escola]. Mas aqui eu estudei, fiquei tipo um ano e pouco estudando aí depois 

eu larguei também, aí nunca mais. 

 Além da relação conturbada com sua ex-companheira, P. situa também a idade de 16 

anos como o início do uso de drogas, o que ele associa à influência dos amigos e da 

companheira 
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Foi a qual amizades que me levou a isso aí, quer dizer... que ninguém força ninguém né? 

Eu né, vi e senti a vontade de ver como era, aí eu fui e experimentei e daí em diante foi 

que eu usei. 

 As drogas aparecem no discurso de P. como um elemento que ocasionava alterações 

significativas em seu comportamento, já que interferia na sua capacidade de controle racional 

das suas ações. Sinalizou ainda que o comportamento mudava a depender do tipo de droga 

utilizada: 

maconha eu ficava de boa, dava fome depois...agora as outras drogas misturada com 

álcool com esses negócios eu ficava meio assim (...) alucinado, enraivado, qualquer coisa 

queria brigar, fazer e acontecer.  

 Segundo Adinkrah (2003), a intoxicação por álcool e drogas é um fator crítico quando 

se trata de filicídio cometido por homens. Entretanto, a relação entre o uso de drogas e a 

prática da violência ainda não é bem explicada pela literatura, pois geralmente não há como 

saber se as pessoas cometeriam o crime caso não estivessem sob o efeito das drogas, e 

também pela variabilidade de efeitos que as drogas podem desempenhar em diferentes 

indivíduos e até no mesmo indivíduo em situações diferentes. No caso de P., parece que o uso 

de drogas exacerbou a violência familiar já existente (Shencker, Constantino & Assis, 2009). 

 No relato de P., mesmo antes do uso de drogas, do início do relacionamento e do 

cometimento da violência, quando ainda residia com a mãe e os irmãos, apresentava um 

comportamento como rebelde e praticava roubos, também por influência das amizades, 

segundo ele.  

Eu aprontava. Era um pouco meio rebelde. Também obedecia ela. Não obedecia. Andava 

com umas amizades na rua que não presta. 
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Na época que antecedeu o cometimento do crime, P. se definiu como uma pessoa 

agressiva, no entanto, afirmou que a agressividade só se manifestava quando era provocada 

por alguém “eu era agressivo assim, quando alguém vinha pra cima de mim”. 

 É relevante para a compreensão da narrativa de P. levantar uma discussão sobre como 

ele se posiciona em relação aos seus estados intencionais e a sua capacidade de agenciar a 

própria vida. Em várias situações, ao mesmo tempo em que P. não se exime da 

responsabilidade de ter escolhido praticar uma determinada ação, como no caso da violência, 

do abandono da escola ou do uso de drogas, existe sempre um Outro, encarnado na figura da 

companheira, no primeiro e segundo exemplo e dos amigos no terceiro, que exerceram uma 

influência tão poderosa, em sua opinião, que praticamente determinaram sua conduta.  

Bruner (1997) reconhece que a extensão na qual as pessoas se colocam como agentes 

em uma determinada situação varia de pessoa para pessoa e também de acordo com a posição 

social que a pessoa ocupa em uma determinada cultura, além de levar em consideração as 

próprias circunstâncias e o contexto no qual ocorre a ação. Essa variabilidade pode ser 

pensada também em termos da própria psicologia popular. De acordo com Bruner (1997), 

além de conceber um “mundo interno” de desejos, crenças e estados intencionais que movem 

os indivíduos, a psicologia popular também postula um “mundo externo”, que pode modificar 

a expressão desses desejos e crenças. Da tensão existente entre esses dois mundos, surgem 

três domínios que exigem diferentes níveis de interpretação para as ações individuais.  

No primeiro domínio estão as ações sob o controle dos estados intencionais; em um 

terceiro domínio estão os eventos que fogem ao controle do sujeito, sendo que a sua 

capacidade de agenciamento não pode ser legitimamente considerada. Já o segundo domínio 

é considerado por Bruner (1997) como mais problemático, pois é uma mistura entre o 

primeiro e o terceiro domínios e requer uma forma mais elaborada de interpretação para 

atribuir as causas da ação ao indivíduo ou ao ambiente em que ele vive.  
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No caso de P., o modo como ele concebe a sua capacidade de ação apareceu em sua 

narrativa, ligada a esse segundo domínio, uma vez que há uma mistura entre a condução da 

ação sob o efeito dos seus estados intencionais e, ao mesmo tempo, sob as influências que 

fogem ao seu controle, como as drogas, as amizades e seus relacionamentos com mulheres. 

Ao mesmo tempo que admite sua responsabilidade pelas suas ações, afirma que algo ou 

alguém o levou a agir dessa forma, o que minimiza a responsabilidade assumida. 

 Através da narrativa de P., é possível inferir que ele não se dá conta de que existiria 

uma relação de continuidade entre o seu comportamento agressivo, a prática de pequenos 

delitos, o relacionamento conturbado com a companheira, o uso de drogas e o cometimento 

da violência fatal contra seu filho, que pode ser visto, como na maioria dos casos de violência 

doméstica fatal, como um ponto máximo de uma série de violências que já estavam 

ocorrendo.  

Ao contrário, o cometimento do crime, o arrependimento e o consequente 

encarceramento marcaram outro momento de virada na narrativa, mas é a conversão religiosa 

que, de acordo com P., faz surgir uma nova pessoa, diferente daquela que ele era antes de 

chegar à prisão. De acordo com Dias (2006), a conversão religiosa dentro da prisão consiste 

num processo de “troca de mundos”, no qual, sendo a prisão um universo fragmentado entre 

o “mundo do crime” e o “mundo do trabalho”, os presos abandonam as práticas do primeiro e 

passam a adotar valores, normas de condutas e regras morais do segundo.   

 No entanto, mesmo alegando mudanças, a mesma posição em relação ao outro e ao 

agenciamento continuam. Quando esteve cumprindo pena em regime fechado pela primeira 

vez, ele também teria se convertido, mas, quando teve o benefício das saídas temporárias não 

conseguiu manter as restrições impostas pela Igreja - na época se converteu para a 

Assembleia de Deus, uma das denominações protestantes mais restritivas. Nesse período, 
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tinha uma companheira que conheceu no presídio nesse período e como a mesma não era da 

igreja, isso teria dificultado seguir as restrições religiosas fora do presídio.  

Lá fora? Quer dizer eu fiquei uns dias, mas não continuei não, que eu tava com essa 

pessoa aí e ela não queria, pensava que ela iria me ajudar, mas...ela queria beber aí eu 

peguei e me enfraqueci, mas graças a Deus eu voltei. 

Fora da prisão, P. retornou ao mesmo estilo de vida que tinha antes da prisão, 

inclusive voltando a usar drogas. Também em parte, por incentivo da companheira, P. alegou 

não ter retornado após a saída de Natal e Ano Novo, ficando foragido por dois anos e nove 

meses.  

não voltei por que, não que eu botasse só a culpa na mulher não, mas porque eu também 

achei que, ‘pô, voltar pra aquilo lá de novo?’ por que passava sete dias voltando, eu saí 

perto de Natal fiquei Natal e Ano Novo, aí quando acabou as festas eu falei ‘ah, não vou 

voltar mais não’, ai ela falou ‘não volte não’ aí eu peguei e não voltei mais.  

 P. envolveu-se numa briga com um dos filhos dessa companheira, e levou uma facada, 

necessitando de internação em hospital público. Foi quando se descobriu que ele estava 

foragido; depois de recapturado, recebeu a regressão de regime. Nesse novo período de 

encarceramento, converteu-se novamente à religião. Dessa vez adotou outra denominação, a 

Batista, que é menos restritiva que a Assembleia de Deus. Sobre os motivos que levaram à 

mudança na denominação religiosa, P. explica 

“na Assembleia tem isso de não ver novela, televisão...a pessoa já tá aqui preso né? Pra 

não fazer essas coisas pra distrair a mente, aí eu mudei”. 

  Pode parecer banal o motivo para a mudança de denominação religiosa, uma vez que 

a crença em preceitos da própria doutrina, e não as regras comportamentais, deveriam 

direcionar a conversão religiosa a uma ou outra denominação. No entanto, Dias (2006) 

explica que, no contexto prisional, as prescrições de comportamento e especialmente as 
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proibições acabam sendo supervalorizadas pelos sujeitos convertidos, mais até do que na vida 

em liberdade. Para a autora, 

sendo a prisão um local extremamente restrito, as atividades permitidas aos que lá se 

encontram adquirem um valor muito maior do que teriam na sociedade mais ampla, pelo 

simples fato de se constituírem o possível de ser realizado. Neste sentido atividades banais 

como assistir televisão, ouvir rádio, fazer exercícios e jogar futebol adquirem um valor e 

um sentido que são proporcionais às limitações e restrições dessa população (Dias, 2006, 

p. 12). 

Durante a entrevista, P. situou a narrativa basicamente nas mudanças que ocorreram 

com essa nova conversão religiosa e o desejo de mantê-las quando sair da prisão. Tais 

mudanças referem-se, primeiramente, ao afastamento do mundo do crime e das drogas e à 

aproximação e reconstrução da vida através da família e do trabalho, características que são 

apontadas por Dias (2006) como sendo comuns entre os presos convertidos. É importante 

notar que, a religião oferece um modelo de self a esses presos, e uma alternativa de se 

legitimar de acordo com os pressupostos canônicos de uma cultura, ainda que após ter 

rompido com os mesmos.  

Além disso, P. revelou o desejo de mostrar aos outros a sua mudança, referindo-se à 

família e à sociedade, especialmente a algumas pessoas da família que pensam que ele não é 

capaz de mudar, como pode ser observado nos trechos a seguir: 

tinha sempre uns da família que dizia: ‘ah, ele não vai passar de tal idade’...’esse aí não 

tem jeito não’...quero sair pra mostrar que eu mudei.  

Minha mãe antes me dava conselho, hoje eu que dou conselho a ela, para parar de beber, 

fumar cigarro, essas coisas. Então ela viu que eu mudei não é não? 

Pode-se inferir, a partir daí, que para P. tão importante quanto a mudança na maneira 

como ele define seu self, é mostrar essa mudança àquelas pessoas com quem ele convive. De 
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acordo com Bruner, por mais que se possa tentar estabelecer via narrativa uma singularidade 

do si mesmo, toda narrativa é implicitamente guiada por modelos de self existentes na cultura 

(Bruner, 2003, p. 65). Além disso, o self não é considerado pelo autor como algo 

completamente privado, uma vez que ele é matéria de interesse das instituições que são 

encarregadas da manutenção de uma moral social apropriada, como é o caso do Estado, da 

escola, da família, e no caso mais específico em discussão, da Igreja (Bruner, 2003, p. 69).  

Ciente das dificuldades em se manter convertido no “mundo lá fora”, P. adotou como 

estratégia relacionar-se dessa vez com uma companheira também cristã. Sua atual 

companheira é da Igreja, embora seja de uma denominação diferente, a Assembleia de Deus, 

da qual ele já tinha saído outrora. Sua companheira atual quer que ele mude novamente de 

religião. Quando questionado acerca da mudança ele disse “tem que ir né? A mulher quer, 

tem que ir” demonstrando pouca mudança em relação à forma de agenciamento em relação à 

própria vida. 

 No momento da realização da segunda entrevista ele havia casado com essa nova 

companheira e recebeu a notícia de que ela estava grávida. Disse estar muito feliz com a 

notícia e ansioso por conseguir arrumar um emprego para ajudar no sustento do filho, uma 

vez que a companheira trabalha, mas não ganha um bom salário. Em relação ao futuro, pensa 

em viver a vida em família: “quero isso agora, ter minha família e viver minha vida em paz”.  

   

5.3.1.2. A história de C. (Caso 6) 

 

C. tinha 40 anos no momento da entrevista. Já estava preso há 07 anos por ter 

praticado homicídio contra a companheira e a filha dela de seis anos. Recebeu sentença de 32 

anos e oito meses, mas depois conseguiu a unificação da pena, reduzindo-a para 30 anos. No 

momento da entrevista, recebia apenas a visita de dois dos seus onze irmãos. É natural do 
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interior do estado, trabalhava como ajudante de pedreiro e lavrador, mas não tinha um 

trabalho fixo. Apesar de ter concordado com a realização da entrevista, não falava muito, 

disse ter sido sempre assim “calado”. Afirmou ter estudado, mas precisou largar a escola para 

trabalhar na roça, ajudando os pais que eram lavradores, por isso não sabe ler nem escrever. 

Quando questionado, relatou algumas dificuldades que passou na infância, relacionadas à 

escassez de comida e água, em algumas ocasiões. No momento da realização da primeira 

entrevista tinha uma companheira, que conheceu no presídio, mas, na segunda entrevista, 

informou que a companheira havia terminado o relacionamento e decidido voltar a morar no 

interior. Não estava pleiteando nenhum benefício na época, na verdade, não tinha muitas 

informações sobre sua situação judicial. Trabalhava no presídio há 09 meses, o que para ele 

significava uma melhora na sua situação. 

Como pode ser visto na Figura 7, no decorrer da sua narrativa C. organiza sua vida em 

algumas fases: um período anterior de vida, no qual enfatiza o trabalho e a vida próximo à 

sua família, mas com indícios de envolvimento em crimes; um período imediatamente 

anterior à prática da violência, referindo-se ao relacionamento com a companheira e a 

enteada, e à prática de homicídio contra elas. Um terceiro período, do encarceramento, 

marcado pelo trabalho e conversão religiosa e por fim, há um período em que se refere a 

expectativas para a vida em liberdade, no futuro.    
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Figura 7 – Organização dos eventos na trajetória de C. 

 

Fala pouco sobre a violência cometida. Em relação à pergunta disparadora, seu 

discurso inicia-se da seguinte maneira:  

Quando aconteceu isso aí eu tava bêbado. Aí foi quando aconteceu isso aí. Aí eu acabei 

caindo na prisão, aí eu fui sentenciado, 32 anos e oito mês, aí foi reduzido pra 30 anos. 

Mas eu dou graças a Deus que tá melhorando mais, eu tô trabalhando.     

 Apesar de assumir a prática do homicídio, traz como explicação principal para o 

cometimento da violência o fato de estar bêbado no momento em que a praticou. Novamente 

se discute aqui a questão do uso de álcool e drogas e sua relação com a prática da violência 

doméstica fatal. Embora o abuso de substâncias seja apontado pela literatura estrangeira 

como fator crucial nos casos de filicídio (Adinkrah, 2003, American Humane, 2004, Lucas, 

2002, Stanton & Simpson, 2002), especialmente o cometido por homens, essa relação ainda 

não é muito bem explicada, como foi discutido no caso anterior. No entanto, é importante 

perceber que, no discurso de C., o uso de álcool no momento do crime é utilizado como uma 

justificativa, justamente para amenizar o ato cometido e para marcar uma diferença entre um 

“eu” intoxicado pelo álcool e um “eu” sóbrio, ou seja, seu comportamento comum. Portanto, 
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C. faz questão de ressaltar que seu comportamento “normal” não tem nada a ver com a 

prática do crime, e nega ter praticado qualquer tipo de agressão anterior, como relatou em 

alguns momentos da entrevista  

não, nunca. Isso...eu não sou de agredir. (...) Antes disso não, antes disso nunca tinha sido 

agressivo com ela não. Antes eu nunca cheguei a agredir. 

No entanto, relata ter alguns antecedentes e passagens pela polícia, mas sem provas 

contra ele. No primeiro caso, chegou a ficar detido por 30 dias em uma delegacia, acusado de 

homicídio contra outra mulher, mas não conseguiram provar a sua participação no crime. No 

segundo, foi acusado de agredir uma criança, alegou ter sido um acidente, e não se conseguiu 

provar a intencionalidade na prática do crime. Acerca desses dois eventos, C. comentou: 

É, não, mas eu fui acusado uma vez de homicídio, mas aí não achou prova de que foi eu. 

(...). Uma mulher chamada S., só que aí a polícia investigou e não achou prova que foi eu 

aí eu fui solto. Fiquei um mês preso. 

 Quando questionado por que teria sido considerado como suspeito desse homicídio, 

disse que foi visto passando pela frente da casa da vítima quando o crime aconteceu. Afirmou 

que estava passando por lá porque estava voltando de uma festa, mas que não teve nada a ver 

com o homicídio. Disse não saber nada sobre esse crime, não sabe como a mulher foi morta e 

nem se o crime foi solucionado. Disse também não se lembrar se alguma outra pessoa foi 

acusada e/ou condenada por este homicídio.  

Em relação à segunda acusação, de ter praticado violência física contra uma criança, 

relatou a seguinte história 

C: Eu fui pegar uma calça no varal com a vassoura, só que a vassoura escapou da minha 

mão e acabou batendo na cabeça da criança.  

E: Chegou a ser preso nesse caso? 

C: Não, porque não conseguiram provar que foi porque eu quis.  
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 Sobre o relacionamento com a ex-companheira, negou qualquer tipo de violência 

anterior ao cometimento do homicídio, contra ela ou contra a sua enteada; afirmou que o 

relacionamento era bom no início, mas que estava se desgastando por conta da descoberta de 

que ele a teria traído. 

Era...vivia bem com ela, só que aí com os tempos começou a desandar. Porque ela 

descobriu que eu tava com outra. Aí no dia que aconteceu esse ato eu tava bêbado. Com a 

filha dela eu fui violento nesse dia só. Ela era bem comigo. 

 Além da bebida, ele afirma ter sido provocado pela companheira na ocasião da prática 

do homicídio.  

Ela veio pra cima de mim. Foi quando eu fiz esse ato. Ela veio pra cima de mim, ela veio 

pra me dar um tapa ni mim, aí foi na hora que eu acabei fazendo isso com ela. 

 A violência contra a criança, porém, parece ser algo inexplicável até mesmo para ele, 

conforme relatou no trecho abaixo 

Na hora eu nem vi como foi... eu fiquei violento na hora. Aí eu acabei agredindo a criança 

também. (...). Eu mesmo nem sei explicar. Não sei explicar essa parte daí não. 

 Na segunda entrevista, modificou sua história em relação à primeira entrevista. Diz 

que estava indo trabalhar na fazenda, que fica nas proximidades de onde aconteceu o crime e 

que a companheira e a filha estavam indo junto, para ficar com ele na fazenda. Relatou que, 

no caminho, ela ficou perguntando sobre a outra mulher com quem ele estava se 

relacionando, e ele disse que não iria revelar o endereço da amante. Então ela insistiu em 

saber onde essa mulher morava “aí foi quando eu perdi a paciência e fiz isso com ela e com a 

criança”. De qualquer forma, a provocação por parte da companheira continua sendo 

considerada por C., como um fator disparador para o seu comportamento violento.  

 Na literatura estrangeira sobre violência doméstica fatal contra crianças, o familicídio, 

no qual a companheira e a criança são mortas durante um mesmo ataque, aparece como um 
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crime totalmente masculino (Stanton & Simpson, 2002) e geralmente tem como motivação o 

suicídio estendido, quando a morte da família é seguida pelo suicídio ou tentativa de suicídio 

por parte do agressor, motivado por sentimentos de altruísmo, hostilidade e ciúmes. No caso 

de C. ele afirma que o ciúme partiu da companheira e sua hostilidade foi dirigida a ela, sendo 

a criança atingida secundariamente, e segundo ele, sem motivo aparente.   

Apesar de evitar o tópico da violência praticada, ele fala sobre o arrependimento que 

sentiu por ter praticado o crime  

Na hora eu... se eu pudesse dar vida a elas de volta eu daria. O arrependimento veio na 

mesma da hora. Mas isso aí que eu fiz eu já me arrependi muito. Eu me arrependi disso 

que eu fiz e me arrependi de estar nesse lugar. Quando eu penso vem um arrependimento 

enorme. 

 Além do arrependimento, ele referiu ter um sentimento de vergonha, especialmente 

dos familiares da ex-companheira, por ter praticado esse crime, como no trecho a seguir 

C: eu não posso votar à ... [nome da cidade onde aconteceu o crime] por causa dos 

parentes dela.  

E: Você sofreu algum tipo de ameaça por parte dos familiares dela? 

C: Não, sou eu que acho que não devo voltar mesmo. 

C. apresenta uma visão ambígua a respeito do seu próprio comportamento e também 

em relação à prisão. Por um lado, se define como uma pessoa que não é agressiva, mas que 

destruiu a própria vida por ter praticado um duplo homicídio e ter sido preso. No entanto, a 

prisão é, ao mesmo tempo, ruim e boa, porque está livrando-o da prática de crimes. Quando 

questionado sobre como são seus dias na prisão, além da questão do trabalho diz  

pra mim está sendo bom porque está me livrando do crime. Se eu continuasse sem vir para 

aqui [para a prisão] eu estaria bem mal, era capaz de continuar fazendo coisa errada 
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  É importante ressaltar que C. não fala a respeito das “coisas erradas” que teria feito 

quando estava solto, e antes disso negou qualquer envolvimento com a prática de crimes. No 

entanto, C. alegou que houve mudanças depois de ter sido preso, enfatizando a conversão 

religiosa como motivo principal, porque acredita que ir para a igreja o faz esquecer “das 

coisas erradas do mundo”. Disse que, por conta da conversão religiosa, não está mais “no 

erro”, e que, se a situação se repetisse hoje, não teria praticado o crime porque é uma nova 

pessoa.  

O discurso religioso, de certa forma, empresta algum significado à prisão, enfatizando 

a necessidade desta para o reconhecimento e correção dos erros do passado (Dias, 2006) e 

para o surgimento de um novo eu, alinhado ao valores, crenças e comportamentos prescritos 

pela denominação religiosa.  

A religião também permitiria aos detentos traçar planos e delinear um futuro, ao 

apontar, como possibilidade, um novo modo de inserção na sociedade. No caso de C., em 

relação às suas expectativas de futuro, quer tentar outro tipo de vida quando sair da prisão, 

trabalhar, estudar e constituir família, colocando em prática os preceitos da religião da qual 

agora faz parte. De acordo com Dias (2006, p. 4) 

O discurso religioso re-significa a trajetória biográfica do indivíduo, dando novas cores e 

novos sentidos ao seu passado, presente e futuro; o trabalho e, junto com ele, a educação, 

passam a ser vistos como via de retorno à legitimidade social, e, por fim, os laços 

familiares – em conjunto com o vínculo mantido com o grupo religioso – são alçados à 

categoria de ponto de apoio fundamental para a manutenção dessa identidade baseada nos 

preceitos evangélicos.  

 Desse processo de ressignificação, surge um novo olhar sobre a vida anterior à 

conversão. Uma ruptura com o passado e uma tentativa de conduzir a vida de acordo com os 

preceitos da religião e através da valorização do trabalho, família e estudo. Sob o prisma da 



148 

 

Psicologia Cultural é possível afirmar que a aproximação com a religião permite a C. 

ressignificar sua biografia, minimizando aspectos da ruptura com o discurso canônico, e se 

aproximando deste a partir do seu “renascimento” como convertido.  

 

5.3.1.3. A história de U. (Caso 7) 

 

 U. tinha 38 anos quando foi realizada a entrevista. Foi condenado a 23 anos de prisão 

por ter matado a golpes de machado a companheira e a enteada de apenas nove meses. Na 

época, trabalhava como vaqueiro e morava próximo à fazenda onde trabalhava. Após o 

cometimento do crime, foi considerado foragido por cinco anos, mas afirmou ter ido morar 

com a mãe em um município próximo, e não ter se escondido.  

 Durante a entrevista, apresentou-se muito ansioso e angustiado, verbalizou muito e 

rápido, sendo sua fala confusa e por vezes repetitiva. Ele negou ter praticado o homicídio e 

centrou sua narrativa, basicamente, sobre o relacionamento conturbado que tinha com um dos 

irmãos, a quem acusa de ter cometido esse homicídio e de tê-lo incriminado. 

 A narrativa de U., embora tenha sido confusa, pode ser dividida em fases, porém de 

uma forma mais simples, uma vez que, ele só considera um período anterior à prisão, e o 

momento presente. U. demonstrou intenso sofrimento por estar cumprindo pena por um crime 

que alegou não ter cometido, e talvez isso faça com que U. escolha como perspectiva de 

futuro retomar sua vida do modo como era anteriormente. A organização da narrativa de U. 

pode ser visualizada na figura 8, abaixo 
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Figura 8 - Organização da trajetória de U. 

 

Na entrevista, após a pergunta disparadora, U. explicou o cometimento do homicídio 

iniciando sua narrativa da seguinte maneira: 

Não, isso aí foi ele que fez, foi ele [o irmão] que fez porque ele tava pegando ela, ele tava 

pegando ela, aí quando eu cheguei já encontrei já. Ele pegou aproveitou e botou por cima 

de mim. Os homens me perguntou eu disse “rapaz eu não fiz isso não”. Como é que ia 

fazer? Essa menina nem minha não era, eu criava como filha minha. Eu gostava da menina 

e gostava da mãe dela. Como ele tinha raiva de mim ele fez e saiu e falou “Olhe U., vá lá 

em casa lá”. Aí eu peguei e fui, quando cheguei lá estava aquele negócio lá. Eu não vou 

correr eu não tenho nada, não vou correr. Quem não deve não teme. Que a coisa (polícia) 

quando chegou pegou. Ele foi me cagoetou, falou na cara. Aí eu é, pode falar o que quer, 

agora eu não corri nem vou correr. Quem não deve não teme. Agora eu vou tomar pau, 

vou apanhar muito e realmente eu vou ficar sabendo.  

 É importante ressaltar que no presente caso, o discurso de U. não se centra 

necessariamente sobre a violência. Na verdade, em sua narrativa haveria duas violações do 

canônico, a primeira diz respeito ao homicídio cometido, segundo ele por seu irmão, contra a 

companheira e enteada, e a segunda tem a ver com o fato de U. ter sido preso, julgado e 

condenado por um homicídio que não cometeu. Então sua narrativa perpassa pela violência 
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cometida, mas a função principal é estabelecer sua inocência a partir da demonstração da 

culpa do irmão.  

 Tal característica da narrativa de U. tem a ver com o que Bruner (1997) estabeleceu 

como um dos constituintes da narrativa – a voz. Toda narrativa parte do ponto de vista do 

narrador, não é um “discurso sem patrocinador” (Bruner, 1991), portanto tem um viés. Além 

disso, outro constituinte da narrativa é sua sensibilidade ao canônico e ao que viola as leis do 

que é instituído canonicamente, o que também é percebido na fala de U.  

 A narrativa também seria um modo de enfatizar a ação humana ou “uma capacidade 

de agenciamento à ação direcionada a metas controladas por agentes” (Bruner, 1997, p. 72). 

No caso da narrativa U., ele tenta ao mesmo tempo estabelecer sua inocência e buscar 

motivos para as ações do irmão de praticar homicídio contra a companheira e a enteada e de 

incriminá-lo. O motivo principal, em sua opinião, seria o relacionamento extraconjugal que o 

irmão teve com sua companheira. Em relação a isso, seu discurso é contraditório. Primeiro, 

ele afirmou que os dois tinham um relacionamento, mas em outro momento da entrevista, 

disse não ter certeza do caso entre a companheira e seu irmão, afirmou, entretanto, que havia 

comentários na vizinhança e que ele já tinha visto os dois conversando muito próximos, mas 

que isso não provaria nada. No entanto, tinha desconfianças em relação a esse caso.  

Em sua defesa, tenta demonstrar que não existiam problemas em seu relacionamento e 

quando havia ciúmes era por parte dela, e não dele, mas que isso não levaria a conflitos 

conjugais mais sérios, como pode se observar nos trechos a seguir, referentes a dois 

momentos da entrevista 

A gente não brigava. Olha, pra senhora ver, a gente nunca bateu uma boca, nunca bateu 

uma boca mesmo. Era ciumenta, era ciumenta. Eu não podia qualquer mulher chegar junto 

de mim que ela ciumava, e eu falava ‘mas rapaz, isso é normal rapaz, esquece isso’. Ela 

me respeitava e eu respeitava ela. 
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Quando ela tava lá, ela brigava comigo e eu ficava de boa. Brigava comigo, “ah, eu não 

vou fazer comida” e eu ‘ah, não fez comida não, eu faço minha comida’. Quando chegava 

na hora que ela ia fazer a comida eu ‘não, já fiz minha comida já’. 

Outro argumento utilizado como negativa para o cometimento do crime foi baseado 

no fato de que ele assumia a paternidade da enteada, mesmo sabendo que ela não era sua 

filha, além de ter afeto por ela. U. demonstra um discurso de valorização da família como 

espaço de estabelecimento de vínculos afetivos, e que estes deveriam impossibilitar a 

ocorrência de qualquer forma de violência, como foi dito durante a entrevista  

Não foi eu, não foi eu, não foi eu. Porque eu jamais ia fazer uma coisa dessas. Como é? Eu 

gostava da menina, eu gostava da menina. Eu cuidava dela como filha minha. Eu gostava 

da menina, viu? 

 É interessante notar que ele se preocupa mais em negar o crime contra a criança, do 

que contra a companheira, talvez porque, de acordo com a sentença, esse crime teria sido 

praticado por suspeitas em relação à infidelidade da companheira e à paternidade da criança, 

e pela reprovabilidade social de um crime cometido contra criança. Ele negou também o 

crime de ocultação de cadáver, visto que no processo os corpos da companheira e enteada 

foram encontrados quase um mês depois do crime, em uma cisterna, e afirmou que o irmão 

fez uma armadilha, matando a sua companheira e enteada e ter deixado os corpos lá, para que 

fossem descobertos por ele. Afirmou também ter sido drogado pelo irmão, como pode ser 

observado no trecho a seguir 

Quando eu tava lá no barzinho aí ele pegou foi lá, como é, ele botou um negócio na minha 

bebida, eu não vi mais nada e ele saiu dando risada ainda, ó o que ele falou comigo “já sei 

seu ponto fraco otário”, e mais nada. Quando eu cheguei lá só vi o trabalho lá e ele saiu 

dando risada. Eu to aqui inocente e ele tá dando risada lá, fazendo o que quer. Eu posso 

fazer o que? 
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Pode-se observar também que U. coloca-se em um lugar de impotência diante da 

acusação do irmão, como se não houvesse meios de estabelecer, frente à polícia ou à justiça a 

sua inocência. Além disso, afirmou que só teria sido pego pela polícia porque não fugiu, isto 

porque, segundo explicou, estava consciente da sua inocência em relação aos homicídios. 

Segundo ele, foi o seu irmão quem chamou a polícia, que já chegou em sua casa acusando-o 

do crime e o levando sob custódia. 

Porque ele fez isso aí, ele foi e fez isso aí, e caiu fora e foi a verdade. Eu não vou correr, 

porque quem não deve não teme. Eu não vou correr porque se eu corrisse eu tava devendo. 

Eu fiquei no lugar que eu tava, fiquei no lugar que eu tava. Ele foi lá e chamou os homi (a 

polícia).  

 Contraditoriamente, em relação à descoberta dos corpos diz que saiu correndo e 

pedindo socorro, quando foi pego pela polícia e acusado pelo seu irmão. Além do suposto 

relacionamento extraconjugal que o irmão estaria mantendo com a companheira, ele alegou 

também outros motivos para o irmão querer prejudicá-lo de uma forma tão séria, como 

ciúme, raiva e inveja 

Então ele tava com raiva de mim então. Como ele provou, que ele tem raiva de mim. Ele 

tem olho grosso, o que eu tenho ele não tem e pra se vingar ele foi inventar coisa. Eu to 

aqui por causa dele aqui, eu to aqui porque é como ele falou “eu fiz porque eu tenho raiva 

dele e eu tenho olho grosso no que ele tem”. Aí também né? Aí fica difícil também aí. 

 Demonstrou muito ressentimento em relação ao irmão. Do mesmo modo que acredita 

ser inadmissível alguém pensar que ele assassinou a criança, por gostar dela e trata-la como 

filha, também acha inadmissível o comportamento do irmão em relação a ele, ou seja, U. 

acredita que os valores familiares deveriam excluir qualquer forma de violência ou traição.  
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Porque como é que ele fez isso comigo? Ele sendo meu irmão não ia fazer isso comigo 

então. Porque um irmão não faz um negócio desse com outro não. O que ele fez comigo, 

ele estava com muita raiva de mim então. 

 Em outro momento da entrevista, falou novamente em relação ao ressentimento que 

tem do irmão, e questiona que tal coisa tenha sido feita contra ele pelo seu próprio irmão, se é 

irmão, não pode cometer um crime e lhe conferir a autoria do mesmo.  

Não quero conversa com ele mais pelo que ele fez, eu nunca vou esquecer o que ele fez. 

Eu vou morrer com isso aqui no meu coração aqui ó. Porque se ele ‘sesse’ meu irmão ele 

não ia fazer isso comigo, entendeu. Mesmo se ele tinha raiva de mim ele não podia fazer 

isso comigo. É irmão ou não é? 

 Demonstrou indignação também pelo fato do irmão ter matado sua companheira e 

enteada para feri-lo. Definiu a violência cometida como covardia, e disse que o irmão deveria 

ter cometido a violência contra ele e não contra elas. 

Aí também é covardia também né? Ele tem raiva de mim, ele vem a mim. Ele tem raiva de 

mim ele vem descontar em mim. Porque eu tava feliz, eu tava feliz. Vai descontar nos 

outros que não tinha nada a ver? Ele descontava ni mim, era melhor. Isso é uma covardia 

aí, isso é uma covardia, eu acho isso uma covardia aí. 

Falando sobre a raiva do irmão em relação a ele, define-se como um homem 

trabalhador e que conquistou algumas posses com o trabalho, mesmo sendo analfabeto. Diz 

que o irmão é usuário de drogas, tem costume de praticar roubos.  

Rapaz, eu vou ser sincero com a senhora. Sabe por que ele tem raiva de mim? Porque eu 

gosto de trabalhar, eu nunca gostei de pegar nada que é dos outros. Eu não sou contra 

quem pega, cada um tem suas vontades. Eu só não sei ler, sou “alfabeto”, mas eu sei tudo 

o que a senhora pensar. Sei fazer cerca, amanso brabo, tiro leite, faço parto em animal, 

faço tudo, faço tudo, tudo, tudo. Então é isso aí. Porque ele já tem o mau costume dele e 
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eu já não tenho. Ele já tem o vício dele e eu já não tenho. Porque o negócio dele é o que? 

Pegar o que é dos outros, fumar o negócio dele que eu não tenho nada a ver. Uma vez em 

quando que eu bebi, uma vez em quando é que eu bebi uma cerveja, é isso aí, ele tem a 

raiva dele por causa disso aí. Porque eu tenho meus negocinhos, tenho minha casa, tenho 

meus bichinhos e ele já não tem. Ele mora na casa dos outros. É por causa disso aí ó. Eu 

sou trabalhador e ele já não é. Porque, como é, eu trabalho pra botar dinheiro no bolso pra 

não pedir nada que é dos outros. Porque eu não gosto de pedir nenhum centavo a ninguém, 

eu gosto do que é meu. Parece que é isso aí né, como ele falou lá “eu tenho raiva dele 

mesmo delegado”, aí o delegado falou “por que vc tem raiva de seu irmão?” “eu tenho 

raiva porque ele tem os negocinho dele, ele trabalha e todo mês ele tem o dinheiro dele”. 

Aí o delegado “e porque vc não trabalha também?” “ah, porque o trabalho que ele faz eu 

não tenho coragem”. Porque ele quer ver a mão dele toda limpa, lisa, não quer trabalhar, 

só quer achar na mão. É por causa disso aí ó, vou fazer o que? 

 Afirmou também que o irmão praticava violência física contra sua mãe, sendo esse 

outro motivo da discórdia entre os dois, porque ele defendia a mãe. 

Meu problema que eu tinha com ele é que ele chegava bebendo e queria quebrar tudo em 

casa e queria bater na minha mãe, eu não aguentava ver. Eu não aguentava ver, porque se 

é minha mãe? Como eu vou deixar um irmão meu ficar bulindo com minha mãe? Como eu 

vou aguentar? Eu vendo, eu vou fazer o que? Se eu to vendo minha mãe gritando que eles 

iam entrar lá? Ele queria chegar lá, e queria que minha mãe esquentava a comida, aí minha 

mãe “olha a comida aí, fulano”. Ele arrumando...porque minha mãe é cristã, ele lá, 

aumentava o rádio na altura pra acordar o vizinho. Minha mãe falava e ele não gosta a 

pessoa aí vai e dá um tapa. “Peraí meu irmão. Você não tá vendo nossa mãe falar não? 

Respeite nossa mãe, velho. Aí fica feio aí”. 
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 É válido ressaltar que, ao narrar os eventos que culminaram em sua prisão, ele procura 

se retratar sob uma “boa” perspectiva, ou seja, de forma que o favoreça, enfatizando 

características que são canonicamente valorizadas em nossa sociedade, como a dedicação ao 

trabalho e à família. No entanto, em relação ao irmão, procura retratá-lo como uma pessoa 

ruim, invejosa, cheio de vícios, violento com a mãe, traidor e ladrão, características que 

tornam plausível, em seu discurso, perceber a diferença de caráter entre os dois e atribuir ao 

irmão a culpa pelos assassinatos, já que ele seria uma má pessoa.  

Em diferentes momentos da entrevista, afirmou que o irmão estaria rindo dele, por ter 

conseguido incriminá-lo, mas, em outros momentos, disse que o irmão teme que ele seja solto 

e queira se vingar. Porém, afirmou que não fará nada contra o irmão, por ter se convertido na 

prisão e agora ser cristão. Deve-se destacar que, é só nesse momento que aparece o tema da 

conversão religiosa.  

Mas ele pensa uma coisa e é outra, ele pensa que eu to aqui preso e daqui a pouco eu to na 

rua já. Ele tá com medo agora “é, to com medo de U. sair e U. fazer qualquer coisa 

comigo”. Eu jamais vou fazer, porque eu sou cristão, não vou fazer isso mais...não vou 

fazer. É como eu falei, não é pra ele ter medo de mim não que eu não sou bicho, viu? 

Aceitei Jesus aqui na delegacia. Eu me batizei aqui no presídio aqui no cinco aqui 

[pavilhão V], me batizei nas água aqui, aceitei Jesus. Pronto. Nem isso eu penso mais. 

Agora ele tá com medo de mim? Ô, porque ele tá com medo de mim agora? Ele tá com 

medo de mim agora, tá com medo de mim. Quando eu fui preso ele pegou tudo que era 

meu ainda. Ô, tá com medo de mim? Porque não pensou antes? 

 Pode-se observar, na narrativa de U., que apesar de reconhecer alguma mudança nele 

mesmo devido à conversão religiosa, não há uma ruptura total com a vida no passado e não 

há o mesmo processo de “reconstrução biográfica” (Scheliga, 2000), no qual o passado é 

ressignificado em termos de novas crenças religiosas, nem a ruptura em relação à vida 
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pregressa, presente na narrativa dos outros entrevistados. Isso é compreensível uma vez que 

U. nega ter praticado o crime, dessa forma, não seria necessário justificar os seus atos durante 

a entrevista, muito menos demonstrar que é uma nova pessoa após a conversão religiosa.  

Na entrevista, U. demonstra intenso sofrimento por estar preso, especialmente por um 

crime que ele afirma não ter cometido, como pode ser visto no seguinte trecho da entrevista: 

Minha dor é essa aí ó, porque foi uma coisa que eu não fiz, ele pegar, me botar na cadeia 

aqui pô, é pra eu ficar alegre é? Eu não to alegre. Ele fica lá, “defamando” minha cara 

ainda lá.  

Outro ponto que gera incômodo e sofrimento a U. é a dependência financeira em 

relação à família, que aconteceu após a prisão. Como não conseguiu trabalhar na prisão, 

segundo ele, houve uma inversão de papéis – antes ele trabalhava para ajudar no sustento da 

mãe, hoje é a mãe, que ainda trabalha e não tem uma boa condição financeira, mas precisa 

ajuda-lo. 

Se eu tivesse trabalhando eu tava bom, eu tava mais alegre. Porque eu tava trabalhando e 

tava ali movimentando meus corpo aí. Se eu tivesse trabalhando tava até bom porque eu 

tava trabalhando e tava movimentando. Eu fico vendo a hora que a cadeia fecha, abre, sem 

fazer nada. Eu nunca passei uma vida dessa que eu tô passando aqui sem trabalhar. Pra eu 

ter um dinheiro minhas família tem que trazer pra mim. Eu nunca, como é? Eu nunca 

esperava passar uma vida como eu tô passando aqui com minhas família trazendo dinheiro 

pra mim. 

 Durante o tempo em que esteve foragido, constituiu outra família, teve uma filha, mas 

não convivia mais com essa companheira, pois o pai dela proibiu o relacionamento quando a 

gravidez ainda estava em curso e enviou a filha para outra cidade. Segundo ele, o pai dela não 

aceitava que a filha se relacionasse com um vaqueiro, queria alguém com uma melhor 
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condição financeira. Foi preso antes que sua filha nascesse, e isso constitui uma outra 

situação que lhe causa sofrimento; afirmou só conhecer a filha “por foto”. 

 Em outro momento da entrevista, falou sobre o futuro após a prisão, no entanto não 

estabelece planos, quer apenas que tudo volte a ser como era antes da sua prisão, voltada para 

o trabalho e para ajudar a família 

Então eu to aqui, to pagando minha cadeia. Tirando minha cadeia pra ir embora, eu não 

dou trabalho a ninguém, quero tirar minha cadeia para ir me embora e passar minha vida 

sempre trabalhando e ajudando minha mãe, só quero saber de passar minha vida 

trabalhando. 

Eu vou fazer o que? Quero guentar, até chegar meu dia de ir embora. Quero guentar até 

que chegue meu dia de ir embora. Tem horas que dá vontade de me desesperar, eu começo 

a chorar, viu? Começo a chorar, lembrando de minha mãe e de minha filha. Fazer o que? É 

guentar, guentar e esperar o dia de ir embora e pronto. Ou a saidinha, porque tem minha 

saidinha primeiro, pra eu ir e vim. Até quando completar meu dia de embora, quando 

chegar meus anos.  E pronto.  

 Falou também sobre o reencontro com o irmão, após sua saída da prisão, afirmando 

que não quer mais nenhum relacionamento com o irmão, pelo que ele lhe fez 

Quando eu chegar eu não quero conversa com ele [o irmão], é eu vê ele eu dou as costas a 

ele. Quando uma coisa tá ruim a gente faz o que? A gente abandona. Eu abandonei já. 

Como ela tá lá, vendo a cara da rua lá, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer e eu 

to vendo o que aqui? Não to vendo ninguém aqui, ninguém, só os mato aí, só. 

Em comparação com os dois casos anteriores, há diferenças em relação ao modo 

como U. relatou sua autobiografia, deixando claro que admitir ou negar o crime foi um 

elemento crucial para a organização das narrativas em torno da violência e da prisão. No caso 

de U. não há um direcionamento da narrativa para o presente e futuro, não há uma 
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preocupação em se apresentar como uma nova pessoa, uma pessoa melhor devido ao 

encarceramento ou à conversão religiosa, nem há uma ruptura com o passado, elementos 

comuns nas narrativas de P. e C. (casos 5 e 6, respectivamente).  

 

5.3.1.4. A história de X (Caso 8) 

  

De todos os entrevistados, X. é o que tem mais tempo de cumprimento de pena em 

regime fechado e foi sentenciado por ter praticado diversos crimes. Na época da entrevista 

tinha 52 anos. O homicídio contra seu filho ocorreu em 1990, quando foi preso, sentenciado a 

29 anos e 03 meses de prisão e trazido da delegacia de sua cidade para a penitenciária no ano 

seguinte. O tempo de pena foi referente aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, 

contra o filho, e estupro, cometido contra uma adolescente e a mãe desta, pouco antes do 

homicídio do filho. Desses crimes, admite apenas um dos estupros, o da mulher, e nega ter 

matado o filho e estuprado a adolescente. Cumpriu inicialmente onze anos da pena em regime 

fechado, foi transferido para o regime semiaberto, no qual cumpriu mais dois anos, e saiu em 

livramento condicional. Retornou à penitenciária dois anos depois por outros crimes 

praticados – o estupro da própria cunhada, o qual também nega ter praticado, e o crime de 

dano, por ter destruído a cela da delegacia onde ficou preso.   

A trajetória de X., com as continuidades e descontinuidades presentes em sua história 

de vida, podem ser melhor descritas na Figura 9. 
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Figura 9 – Organização da trajetória de X. 

  

Em relação à pergunta disparadora, falou sobre sua trajetória na vida do crime de 

modo geral, iniciando sua narrativa da seguinte forma 

Eu vou dizer pra senhora que o que me trouxe para penitenciária foi crimes que eu cometi 

no passado. Eu sou uma pessoa que eu venho tirando já muitos dias de sentença, são vinte 

e poucos anos no sistema penitenciário. Foi coisas que aconteceu na minha vida, porque 

realmente uma coisa eu não conhecia que era, primeiramente, a pessoa jovem, eu na minha 

condição de ser jovem de ter minha mocidade acabei aqui nesse presídio cadeia de um 

lado e de outro, e eu não conhecia a verdade do mundo, ignorância, bebida...droga eu 

nunca usei, graças a Deus, não uso droga, cigarro eu venho usando. E as vezes chegava ao 

ponto de eu usar a bebida e às vezes não saber nem o que eu estava fazendo pela 

ignorância, e às vezes também por as vezes pensar que tudo que a gente pode fazer, a 

gente acha né?   

•Abandono pelos 
pais.

• Tia paterna como 
mãe de criação.

•Violência física por 
parte do tio.

•Morte da tia 
paterna.

Infância

• Saída da casa dos tios.

• Diferentes locais de 
moradia, em troca de 
comida e trabalho;

• "Bramura", 
envolvimento em 
diversas brigas;

• Detenções por 
enolvimento em brigas.

• Uso de álcool.

Adolescência

•Continuidade do 
evnolvimento em 
brigas.

•Crime de estupro.

•Morte do filho e fuga 
da polícia.

• Prisão.

Violência/prisão

• Tentativa de 
retornar ao 
trabalho, 
discriminação na 
comunidade.

•Novo crime de 
estupro - que afirma 
não ter praticado.

•Detenção em 
delegacia;

• Fuga.

•Nova detenção 

Vida em 
liberdade

• conversão religiosa.

• mudanças em relação à 
vida pregressa.

• Nova companheira 
também cristão.

• Planos para o futuro.

Nova prisão
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 X. não falou diretamente sobre quais crimes teria cometido, uma estratégia para 

minimizar a gravidade dos atos cometidos, como já discutido anteriormente. Assumiu, apenas 

quando questionado, ter praticado um dos crimes de estupro. Esse crime foi cometido pouco 

antes do homicídio de seu filho, do qual ele negou a autoria, além de negar ter sido um 

homicídio. Afirmou que a morte do seu filho foi um acidente. Na ocasião da morte de seu 

filho, ele vivia em um barraco de lona em uma fazenda invadida e já havia ocorrido várias 

discussões com o proprietário dessa fazenda, mas ele se recusava a sair. Além disso, ele 

também praticou o crime de estupro, razão pela qual a polícia foi até o seu barraco para 

prendê-lo. Afirmou que a polícia chegou derrubando o seu barraco e ele tentou fugir com a 

companheira e o filho, mas ela derrubou a criança, que acabou soterrada pelas madeiras do 

barraco. Quando questionado especificamente sobre como seu filho teria morrido, ele 

responde  

Caiu da mão, derrubou, na hora que a gente saiu, eles saíram derrubando tudo, ele caiu, 

derrubamos, não sei como foi porque eu tava na frente, aí ela falou “X. meu filho chega 

aqui, o menino caiu, chega aqui”, aí eu falei, “ih rapaz, agora já é tarde”, e tava escuro, aí 

eu fiz “oxe menina, já foi”, eu digo “e agora?” e ela “X. e agora?”, “se a gente largar tudo 

aqui agora e a polícia pegar vai ser bem pior pra mim e pra você, vai matar nós dois”, você 

vê que pegaram ela, levaram e ela disse: “olhe, aconteceu isso e isso” [relatou à polícia as 

circunstâncias da morte do filho] e eles não acreditou, porque ela era mulher não 

acreditou, porque ela era uma jovem, ela tinha 16 anos na época aí não acreditou e eu fui 

embora, eles me pegaram de noite, eu fui embora da mão dele, no outro dia eles me deram 

um monte de tiro eu fui embora, aí com três dias me pegaram, aí me deram um bocado de 

tiro a sorte lá foi que não pegou, mas tudo lá foi difícil, aí eu quis livrar ela porque ela não 

tinha nada com o problema então eu falei “pode deixar que eu assumo”, aí eu vim pra 
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cadeia, peguei quase quarenta anos de cadeia trinta e nove e três meses de cadeia e aí 

pronto 

X. assume a responsabilidade de ter criado a situação em decorrência da qual o filho 

morreu, mas nega que tenha sido homicídio e ocultação de cadáver. Disse que assumiu esses 

crimes porque teve medo de ser morto. Definiu a morte do filho como um evento marcante e 

difícil de esquecer, como se pode observar no trecho da entrevista, a seguir: 

No momento eu me senti um pouco meio...um pouco não, muito, porque pra todo efeito 

quem perdeu foi eu meu filho era o primeiro dessa mulher e eu passei muita dificuldade, 

muitos problemas, tive muito...hoje eu não recomendo, eu faço de conta pra esquecer mas 

eu nunca consigo, isso aí fica uma marca na gente quando a gente faz uma coisa errada e a 

gente sente aquela dor, porque se fosse outro que chegasse me pegando e fazendo, por 

raiva ou com outra pessoa, tudo bem, mas foi uma coisa que passa na minha mente. Não 

tem pessoa que tenha feito coisa errada que diga que isso não passa na mente porque 

passa. Porque eu olhei assim e disse meu Deus eu não fiz isso e eu tive que assumir porque 

o que eu fiz pra assumir isso aí não é normal, mas eu tenho consciência do que eu fiz e eu 

tava respondendo dentro daquilo ali que eu fiz e tenho que pagar pelos meus erros na 

justiça, isso é uma coisa que a justiça da terra cobra isso. Mas aí foi que eu num fiz e tive 

que assumir porque ou eu assumia ou eu não existia, porque quem faz as coisas tem um 

preço que a justiça cobra. 

 X. foi questionado se teria feito alguma tentativa para ser inocentado, de questionar a 

investigação policial ou a sentença judicial, ao que respondeu apresentando certo descrédito 

na justiça “da terra”, dizendo acreditar apenas na justiça divina 
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Não, vou dizer uma coisa pra senhora aqui eu não percurei porque tudo a gente...a pior 

coisa é a pessoa correr atrás do que já perdeu. Porque ninguém leva vantagem com a 

justiça, porque isso é justiça só existe a justiça de Deus. 

 Em relação à motivação para o cometimento do crime e de toda situação que levou à 

morte da criança, trouxe algumas questões: uma que ele chama de ignorância, que se refere à 

ausência de estudo, o que o levaria a não refletir sobre as consequências dos seus atos, e o 

machismo presente em sua socialização, no qual a violência é incentivada como forma de 

obter respeito e resolver conflitos. Além disso, X. mencionou o uso de álcool que será 

discutido mais adiante. 

Era sim, era ignorância, eu não tenho o coração ruim não era ignorância. A senhora acha 

que se eu fosse uma pessoa estudada eu ia procurar história pra ficar num negócio desses? 

A ignorância que leva a pessoa a isso mesmo, a ignorância.  

É importante ressaltar que, através da ideia de “pessoa ignorante”, encontra-se 

também uma estratégia de minimizar a prática de atos violentos, pois uma pessoa ignorante 

não seria necessariamente uma pessoa má, mas uma pessoa sem conhecimentos, com uma 

noção equivocada de realidade, ou que não avalia as consequências dos seus atos e isso diz 

respeito também a seus estados intencionais. Somado a tudo isso, a sua concepção de 

ignorância também se refere a um modo de ser e de afirmar a masculinidade através da 

agressividade e da violência física, que seria típico da socialização de meninos na zona rural, 

como pode ser visto no segmento abaixo 

Não, quando chega assim uma idade de dez doze anos na roça, aí na roça a gente tinha 

aquele negócio de marcar, eu tinha doze anos, que na roça ainda é roça e fazenda assim, aí 

tinha uma turma aqui, aí tinha um lugar que a gente sempre passava, levava animal pra dar 

água, que a gente chama de açude, aí quando a gente chegava lá, já tinha uma turma lá, aí 

a gente tinha que respeitar, se chegasse pra botar os animal pra beber água também aí tinha 
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que se garantir porque senão se garantisse tomava tapa. A gente pegava uns e os outros pra 

encher a boca de areia ou então de estrume de animal, aquelas porcaria que criança faz, e 

aí com aquilo ali a gente vai crescendo com isso que não leva a pessoa a nada. 

  A partir daí, disse que cresceu como uma pessoa “violenta” e que julgava que aquilo 

era o comportamento adequado a ser assumido para que fosse respeitado, por isso já teria sido 

preso várias vezes por brigas e agressões, como pode ser visto no trecho abaixo 

É desde a idade de dez, doze, quinze eu comecei a ficar preso, a primeira cadeia que eu 

tirei foi com 17 pra 18 anos. Não é que a gente faça um monte de coisa, era a bramura, 

agora brigava aqui, fazia outra coisa ali, ali corria pra um canto, nunca fui de roubar 

pessoa, a senhora vê que nisso tudo eu nunca gostei de roubar, eu não gosto de roubar 

pessoa nenhuma, nunca gostei. Nunca gostei de droga, nunca gostei, mas eu me achava, 

quando a pessoa é meio tirado a violento é meio ignorante, a pessoa acha, naquele tempo, 

no meu tempo mesmo que eu tenho 50 e poucos anos, eu achava aquele tempo, a pessoa 

por ser da roça, por ser ignorante eu pensava que era o tal, a pessoa ou respeitava ou via 

como o negócio vai, eu achava que isso aí era, pra mim, eu achava que isso aí era uma 

coisona, mas hoje eu acho que a pessoa tem que ser mansa pro mundo mesmo, de coração, 

de verdade. 

 Mesmo admitindo ter se envolvido em diversos episódios de violência e apresentado 

um comportamento violento em diversas situações, não assume totalmente a responsabilidade 

pelo seu comportamento, uma vez que tais comportamentos só apareciam quando incitados 

ou provocados pelos outros 

Eu não saio assim caçando pobrema com as pessoas do nada não. Meu pobrema são as 

pessoas vim com pobrema pra cima de mim. Eu tive um pobrema que esse aí a pessoa não 

ia me chamar de covarde porque eu não ia correr, nunca desisti de um pobrema, aí eu 

achava que pra mim ali eu enfrentava os pobremas e hoje em dia eu acho que a maneira é 
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diferente bastante, que não é isso que leva a pessoa a ser homem, que traz a pessoa pra ser 

uma pessoa da sociedade, pra ser uma pessoa de bem, não é isso que é resolver pobrema, o 

pobrema quem resolve é a justiça. 

Além da ignorância, fala de aspectos da sua história de vida que seriam relevantes 

como o fato de não ter sido criado pela própria família e o uso precoce de álcool. Em relação 

ao álcool, sua fala denota uma crença de que o álcool altera a consciência e o comportamento 

das pessoas, a ponto delas não saberem o que fazem 

a pessoa cheia de cachaça fica doido, a pessoa fica fora de si, sem pensar algo de positivo, 

não sabe o que tá fazendo não, porque tem pessoa que se a pessoa tomar uma dose de 

cachaça, é uma coisa, a pessoa pegar e tomar cinco a pessoa fica doida, a pessoa não sabe 

o que tá fazendo não, eu tenho consciência disso, porque se eu soubesse o que eu tava 

fazendo eu não tinha “fazido” besteira não, eu não tinha essa consciência de como eu tô 

assim normal, eu não ia pegar e fazer uma coisa, um crime, eu ia ficar em casa tranquilo. 

 Como já foi discutida anteriormente, a relação entre o uso de bebidas alcoólicas e o 

cometimento da violência é um assunto complexo. Laranjeira, Dualibi e Pinsky (2005) 

afirmam que essa relação não é simples, causal, mas há, na literatura, três modelos teóricos 

propostos para compreendê-la. De acordo com o primeiro modelo, o uso de álcool conduziria 

ao crime, especialmente por conta das propriedades psicofarmacológicas do álcool que 

produziriam alterações como a distorção cognitiva e da percepção, déficit de atenção, 

julgamento equivocado de uma situação e demais alterações neuroquímicas que poderiam 

originar ou estimular comportamentos violentos. Baltieri e Cortez (s/d) ainda ressaltam a 

desinibição e o descontrole impulsivo como contribuintes para o comportamento violento. 

Essa visão seria bem parecida com a concepção expressa por X. de que o álcool atua sobre a 

consciência da pessoa, provocando a violência. 
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 Um segundo modelo afirma o contrário, que a prática de crimes leva ao uso de álcool, 

pois os indivíduos que praticam crimes estariam mais expostos a situações nas quais beber 

muito seria incentivado. E um terceiro modelo propõe que a associação entre bebida e 

violência teriam causas comuns como fatores de personalidade, antecedentes de alcoolismo 

na família e outras causas sociais (Laranjeira, Dualibi & Pinsky, 2005). 

 Entretanto, admite-se que tais modelos, se tomados isoladamente, são ineficazes para 

explicar a relação entre álcool e violência, portanto eles devem ser analisados em conjunto. 

Ao contrário da crença bastante disseminada e expressa na narrativa de X. de que o álcool 

provoca a violência, apenas seus efeitos não são capazes de explicar o cometimento de crimes 

como homicídios e estupros. Como já sinalizaram Schenker, Constantino e Assis (2009), a 

violência que ocorre sob o efeito de drogas deve ser contextualizada, uma vez que ocorre em 

locais específicos, frente a regras, normas e expectativas criadas e retroalimentadas pelos 

grupos sociais aos quais o indivíduo pertence. 

 Portanto, as justificativas usadas por X. para explicar a sua participação em atos de 

violência a princípio afastam-se de uma concepção essencialista de self, ao destacar que 

fatores como a bebida e a ignorância, que significam a falta de conhecimento e o uso da 

violência como modo de resolução de conflitos, seriam os principais fatores responsáveis 

pelos episódios de violência que ele admite ter praticado. Além disso, ele ressalta aspectos 

ocorridos na sua infância, que foram relevantes para o seu comportamento. 

Em relação à história familiar, diz não ter sido criado por seus pais, foi criado pelo seu 

tio paterno e a esposa dele, a quem chamava de mãe. Isso ocorreu porque seu pai dizia que 

ele não era seu filho e obrigou sua mãe a dá-lo ainda com poucos meses de vida.  

eu vou falar a verdade pra senhora, eu desde pequeno fui rebordeado assim, meu pai não 

me criou, minha mãe teve que me dar porque meu pai disse que eu não era filho dele, e ai 

eu ficava numa casa, ni outra, no meio do mato, eu fui criado assim (...). 
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Afirmou ter sido criado em uma estrutura familiar em que recebeu amor da mãe de 

criação, ao contrário do tio que usava de muita violência física no intuito de educá-lo 

Ele [o tio] me batia muito quando eu errava, mas só que a esposa dele, a minha tia, até os 

filhos dela às vezes ela castigava os filho dela mó d’eu, porque, eu tinha certeza que 

aquela senhora ela me amava demais. Eu como sobrinho, ela casada com o irmão de meu 

pai, meu tio, ela era uma pessoa, ela morreu de parto, e ela era uma mulher que ela me 

amava demais, tudo o que ela precisava, quando ela dizia “meu filho, faça isso aqui” eu 

nunca respondi a minha mãe. Tomei muita porrada (...). Ele brigava comigo porque eu 

chamava ela de mãe, dizia que ela não é sua mãe não ela é sua tia, não ela é minha mãe. Aí 

ela vinha “não, aí é meu filho também”. E com aquilo eu gostava demais de minha mãe, 

pra senhora ver quando ela morreu, eu perdi todo o... acabou. Minha mãe [biológica] ela é 

viva, mas eu falo hoje pra senhora, se eu tiver pecando que Deus, eu gosto mais da minha 

mãe que morreu que da minha mãe que me gerou, que me botou na terra. 

O falecimento da sua tia e mãe de criação significou uma grande transição em sua 

vida, pois a partir de então seu tio arrumou uma nova companheira que maltratava ele e os 

irmãos, além de gastar tudo o que tinha com bebida e “mulheres da vida”, o que teve um 

grande impacto em sua vida, já que passou a não querer mais morar com o tio e não ter 

residência fixa ou referência de família  

Não, eu fui criado por várias pessoas. Eu era, como se fosse assim, ficava um mês com um 

aqui pra ajudar, pra trabalho como se fosse assim a senhora tem uma casa lá na roça, aí eu 

chegava e aí a senhora me dava comida aí arrumava um canto velho lá pra eu ficar, aí eu 

ficava jogado lá, pra mim todo canto tava bom, contanto que me esse comida, e era assim 

que eu vivia, até chegar uma idade que eu comecei a me entender como gente aí o negócio 

começou a mudar. 
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 Todos esses elementos fazem parte de sua vida pregressa e que, em sua opinião, 

contribuiu para que ele fosse preso novamente e estivesse cumprindo pena por um crime que 

afirmou não ter cometido, que seria um segundo estupro, praticado contra sua cunhada, como 

no trecho que se segue 

sabe o que ela [a cunhada] falou na cara dura? “Olhe seu irmão tá querendo me pegar aqui, 

tá querendo me agarrar aqui”. E ele na calma dele “que agarrar o que”, aí eu levei na 

brincadeira e me saí, oxe, quando eu fui ver ela já deu foi queixa de mim dizendo que eu 

queria pegar ela. E os policiais acreditou porque pelo meu passado, porque o passado da 

pessoa é o passado da pessoa, o meu tem uma história com a polícia aí me pegaram e me 

disseram “é X. não tem jeito não”. 

 No entanto, hoje acredita ser um novo homem e que, para além do estereótipo da 

sociedade em relação às pessoas que cometem crime, há uma possibilidade de mudança 

através da conversão religiosa e também por ter uma nova companheira que também é cristã. 

Você vê, tem muita gente que pensa que a gente é gente ruim, que presidiário é gente 

ruim, mas a gente tem amor, tem sentimento como qualquer outra pessoa qualquer. Agora, 

a fama desse mundo aqui que faz com que as pessoas ficar com medo das pessoas (...). 

Deus fez o mundo e ele tem condições de mudar a natureza da gente.  

Nesse momento da entrevista, apesar de acreditar na existência de uma natureza 

humana, o que corresponderia a uma visão essencialista do self, X. acredita que essa natureza 

é passível de ser modificada, não é estática. Mas toda mudança viria de Deus, via conversão 

religiosa. Dias (2006) afirma que a conversão religiosa é um processo de transformação no 

universo discursivo do indivíduo, e promove uma ressignificação no repertório de identidades 

do indivíduo, que geralmente representa uma ruptura com identidades antigas, do passado e 

surgimento de uma nova identidade. Desse modo X. hoje se define como um novo homem e 

planeja não repetir os erros do passado nem voltar para a cadeia.  
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Hoje em dia eu tenho pensado diferente porque eu conheço a verdade, comecei a estudar 

biblicamente a bíblia, sou cristão hoje em dia, há uns três anos eu sou cristão, a minha 

tendência é sair daqui desse lugar. Eu deixando esse lugar em nome de Jesus eu pretendo 

mudar completamente a minha vida, que minha vida já está mudada. Pretendo sair daqui e 

não ser mais aquela pessoa que eu era antes, ser prepotente. Porque o homem quando ele 

acha que ele pode todas as coisas a tendência dele é vir parar num lugar desses e até da 

sorte, quando não morreu. 

 Seus planos para o futuro, portanto, passam pela manutenção da vida de converso, 

algo sinalizado por Dias (2006) quando afirma que o futuro para os presos é identificado com 

o aqui e agora e representado pelo momento de saída da prisão e retorno à vida em sociedade, 

sendo que o senso de futuro, em continuidade com o presente é dado muitas vezes ao sujeito 

pelo discurso religioso.  

 

5.3.2. As categorias 

  

 Dando continuidade à análise dos dados das entrevistas, foi feita uma análise 

categorial baseada no conteúdo das mesmas, conforme proposto por Lieblich, Tuval-Mashiac 

e Zilber (1998) e explicitado anteriormente no método. Para a construção das categorias, 

partiu-se inicialmente dos objetivos da pesquisa, que direcionaram as categorias gerais: 

violência, prisão e futuro. As subcategorias foram definidas a partir dos objetivos específicos 

e dos núcleos de significação que emergiram da fala dos entrevistados, utilizando as técnicas 

de análise de conteúdo temática de Bardin (1988). As categorias a serem analisadas na 

presente seção estão descritas na Figura 10, a seguir. 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIÇÃO 

Violência Criança Significados de criança e de filho 

Família Significados das relações familiares e como estas 

se relacionam com a prática da violência 

Causas O que causou a violência, na perspectiva dos 

autores 

Acidentalidade/ 

Intencionalidade 

Como o autor concebe sua capacidade de 

agenciamento em relação ao ato violento, o 

comportamento violento é julgado como 

intencional ou acidental. 

Prisão Impacto na família Como a família recebeu a notícia da prisão; o que 

mudou nas relações familiares após a prisão. 

Vida na prisão Significado da prisão; experiências e sentimentos 

associados à vida na prisão. 

Mudanças  O que mudou em suas vidas após a prisão. 

Futuro - O que pretende para sua vida após a saída da 

prisão. 

Figura 10 – Categorias de análise. 

 

5.3.2.1. Violência  

 A violência, de acordo com Minayo (1994, 1998), é um fenômeno complexo, e de 

difícil definição por ser polissêmico, ou seja, adquire diferentes significados no contexto das 

ações humanas. Ao pesquisar o significado de violência para pessoas que a tenham praticado, 

também é possível observar como a violência adquire para cada pessoa um significado 
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próprio, sendo que a interpretação varia de acordo com o modo que cada um tem de construir 

a si mesmo e interpretar suas ações ao longo da sua história pessoal. 

 Dentre os entrevistados, as ações violentas foram significadas de maneiras diferentes 

conforme o agressor assumia ou não o seu envolvimento na prática da violência. No caso de 

P. (Caso 5), a violência apareceu como sinônimo de vingança, pelo fato de ter sido traído por 

sua companheira, mãe da criança, como pode ser observado nos fragmentos da entrevista 

explicitado a seguir   

A qual esse era meu pensamento né? Que fazendo isso aí eu ia se vingar dela. Só que né? 

Não existe isso né, porque a criança não tinha nada a ver né? (Entrevista com P. – Caso 5).  

 Na visão de P., violentar a criança era um meio legítimo de atingir a companheira, o 

que justificaria sua ação violenta em relação à criança. Desse modo, pode-se perceber que a 

ação de P. decorre dessa construção de significado acerca da violência contra a criança.  

 Fazendo um contraponto, no Caso 7, em que o autor da violência nega tê-la cometido 

e atribui a culpa ao irmão, a violência assume, ao mesmo tempo, o significado de vingança, já 

que os homicídios teriam sido praticados pelo irmão para se vingar dele, e de covardia, uma 

vez que o irmão não praticou a vingança contra ele, e sim contra uma mulher e uma criança. 

Portanto, em seu ponto de vista, não seria legítima, nem justificável a prática da violência por 

parte do irmão, como se evidencia no relato da entrevista realizada com ele. 

Aí também é covardia também né? Ele tem raiva de mim, ele vem a mim. Ele tem raiva de 

mim ele vem descontar em mim. Porque eu tava feliz, eu tava feliz. Vai descontar nos 

outros que não tinha nada a ver? Ele descontava ni mim, era melhor. Isso é uma covardia 

aí, isso é uma covardia, eu acho isso uma covardia aí” (Entrevista U – Caso 7). 
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  No Caso 6, o agressor C.  parece não conseguir explicar ou atribuir um sentido às suas 

ações violentas que, pelo seu relato, aconteceram em um impulso agressivo, como descrito no 

seguinte trecho: 

Na hora eu nem vi como foi... eu fiquei violento na hora. Aí eu acabei agredindo a criança 

também.  

 Conforme Guileyardo, Prahlow e Barnard (1999) afirmam, alguns homicídios de 

crianças acontecem por um impulso de raiva dirigido à vítima e que geralmente a morte da 

criança é posteriormente considerada como um acidente, como pode ser evidenciado no 

discurso de C. Geralmente há uma associação com o abuso de drogas, estresse financeiro ou 

conjugal. Neste caso é importante observar a violência como algo irracional e que foge à 

capacidade de significação, pelo menos na opinião de quem assume ter cometido os 

homicídios.  

 No Caso 8, a morte da criança foi considerada um acidente, por isso a violência é 

significada como um acidente. Esse caso será melhor discutido na subcategoria 

intencionalidade/acidentalidade da ação violenta. 

 Passando agora a uma análise das subcategorias, estas foram definidas, como dito 

anteriormente, a partir dos objetivos específicos, das falas dos entrevistados e da associação 

das significações com a categoria geral. No presente caso, foram incluídas as categorias: 

infância, família, causas da violência, intencionalidade e acidentalidade. 

 

5.3.2.1.1 Subcategoria 1: Criança  

  

Em relação ao significado de criança, observou-se que os autores da violência 

praticamente não falaram sobre as crianças vítimas, sobre o relacionamento que tinham com 

as crianças em um momento anterior ao cometimento do crime. A preocupação maior era 
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negar qualquer tipo de violência, problema no relacionamento com a criança ou hostilidade 

dirigida a esta, que motivassem o cometimento da violência conta elas, como evidenciado nos 

trechos a seguir. 

Com a filha dela só fui violento nesse dia, só. Antes eu não era violento não (Entrevista 

com C). 

Eu não pensei em poupar a vida da criança (Entrevista com C).  

Eram ressaltados os problemas conjugais, sendo a criança considerada ou como um 

objeto utilizado para agredir a companheira, ou um ser sem muita importância, que acabou 

sofrendo a violência no curso de um ataque contra a genitora. 

 No Caso 7, no qual o autor nega ter praticado a violência, observa-se um ponto de 

interseção entre o significado de infância e o significado de família. U., quando entrevistado, 

disse não ter praticado a violência porque gostava da criança, e também porque considerava a 

enteada como filha, ou seja, os laços afetivos familiares excluiriam a possibilidade da 

existência da violência, como se pode observar a seguir 

Mas eu gostava dessa menina aí. Eu gostava como filha minha, mas eu falava, eu não sou 

o pai não. Mas eu amava a menina como filha minha (Entrevista com U.). 

Em outro momento da entrevista, U. fala sobre paternidade que, para ele, está 

relacionada mais à criação do que à paternidade biológica. 

Sim, essa, eu gostava como filha minha, mas eu não era o pai não. Mesmo eu não sendo o 

pai, o pai é quem cria. Não é importante? Então é filha minha, quem tá criando é eu e você 

não tem nada a ver com minha vida. 
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 A paternidade, para ele, excluiria qualquer forma de violência. Sendo que o irmão 

teria praticado a violência como forma de prejudica-lo, motivado por sentimentos de ódio e 

inveja, como já discutido anteriormente. 

 

5.3.2.1.2. Subcategoria 2: Família  

 Analisando o significado de família, ele aparece mais fortemente no discurso de U. 

quando ele expressa sua decepção em relação ao irmão, segundo ele o autor dos homicídios, e 

por tê-lo incriminado, o que para ele não seria uma “coisa de irmão”. O significado de família 

também aparece quando U. reprova a conduta do seu irmão em relação à sua mãe. 

Porque como é que ele fez isso comigo? Ele sendo meu irmão não ia fazer isso comigo 

então. Porque um irmão não faz um negócio desse com outro não. O que ele fez comigo, 

ele estava com muita raiva de mim então (Entrevista U). 

 U. também remete ao significado de família, para reforçar a negação da violência 

contra a companheira e enteada, pois afirmou em entrevista que apesar de estar preso, a 

família ainda mantém contato com ele, assim como vínculos de afeto, como no trecho abaixo 

Não, minhas família não acha não [que ele foi o autor dos homicídios]. Senão minhas 

família não ia gostar de mim, e como é? Não ia gostar de mim e nem ia ficar preocupado 

comigo, como tá lá tudo preocupado comigo lá (Entrevista U). 

 U. demonstrou, portanto, ter consciência de que a prática da violência seria algo grave 

e que ocasionaria o rompimento dos vínculos familiares, além da reprovação e rejeição por 

parte de sua família de origem. 

   

5.3.2.1.3. Subcategoria 3: Causas 
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Passando para uma análise da terceira subcategoria, referentes às causas da violência, 

é importante destacar que, para os autores da violência, as causas são sempre externas. Os 

principais fatores que, combinados, produziriam a violência são os conflitos conjugais, 

infidelidade conjugal e dúvida em relação à paternidade da criança e o abuso de álcool e 

outras drogas. Todos esses fatores citados pelos entrevistados também são discutidos na 

literatura estrangeira sobre violência doméstica fatal contra crianças, conforme discutido 

anteriormente (Adinkrah, 2003; Guileyardo, Prahlow & Baranrd, 2009; Wilczynski, 1997).  

 Os conflitos conjugais, geralmente, aconteciam por conta de ciúmes e infidelidade 

conjugal, ressaltando que a infidelidade nem sempre acontecia por parte da companheira. Em 

um dos casos (Caso 5), a infidelidade da companheira foi colocada como uma das causas da 

violência pelo agressor, mas ele também afirmou ser infiel e isso provocar ciúmes, brigas 

com agressão física de ambas as partes e muito ressentimento.  

Já no Caso 6, a infidelidade partiu do autor da violência, sendo que a reação da 

companheira à traição teria provocado, em sua opinião, os crimes.   

Porque ela descobriu que eu tava com outra (...). Ela veio pra cima de mim. Foi quando eu 

fiz esse ato (Entrevista C).  

 A infidelidade conjugal levou à desconfiança em relação à paternidade que, 

combinada com os conflitos já existentes, provocaram a violência, como pode ser 

evidenciado no discurso de P., no Caso 5. 

A qual eu pensava que ela tinha engravidado dessa pessoa, mas só que eu fiquei na dúvida 

se era meu, se era do outro rapaz. Aí a qual né, brigando com ela eu me revoltei e pratiquei 

esse crime (Entrevista P). 
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 O uso de drogas também foi apontado como um fator causador da violência, quando 

combinado com os conflitos já existentes na relação conjugal. Essa visão esteve presente nos 

dois casos em que os autores da violência assumiram tê-la praticado (Casos 5 e 6). 

Quando aconteceu isso aí eu tava bêbado. Aí foi quando aconteceu isso aí. Aí eu acabei 

caindo na prisão, aí eu fui sentenciado, 32 anos e oito mês, aí foi reduzido pra 30 anos 

(Entrevista C). 

Eu na hora estava bebendo, drogado aí me levou a fazer isso aí. Com raiva também, né? 

(Entrevista P). 

Como eu falei, foi a traição, as brigas, quer dizer...as traição né? E também as drogas, eu 

fui mais amargo né, não pude perdoar... não pude, não, não me esforcei para perdoar 

entendeu” (Entrevista P). 

 De acordo com Minayo e Deslandes (1998) há muita mistificação em relação às 

drogas, e seus efeitos. Como já foi dito anteriormente, apesar de existirem muitos dados 

empíricos que informem a correlação entre o uso de álcool e drogas e a ocorrência de eventos 

violentos de vários tipos, esse nexo causal não é bem explicado. No entanto, o que se ressalta 

aqui é que os entrevistados expressam a crença nessa relação causal, e a utilizam para 

justificar a ocorrência da violência.  

Um dos entrevistados que negou ter praticado a violência doméstica fatal contra o 

próprio filho recém-nascido (Caso 8), mas afirmou ter praticado um crime de estupro na 

mesma época, também traz a crença de que o álcool seria uma substância que tem o poder de 

alterar o comportamento das pessoas e levar à prática de crimes, e expressa a crença de que se 

não usasse álcool não teria praticado esse crime. 
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a pessoa cheia de cachaça fica doido, a pessoa fica fora de si, sem pensar algo de positivo, 

não sabe o que tá fazendo não, porque tem pessoa que se a pessoa tomar uma dose de 

cachaça , é uma coisa, a pessoa pegar e tomar cinco a pessoa fica doida, a pessoa não sabe 

o que tá fazendo não, eu tenho consciência disso, porque se eu soubesse o que eu tava 

fazendo eu não tinha fazido besteira não, eu não tinha essa consciência de como eu tô 

assim normal, eu não ia pegar e fazer uma coisa, um crime, eu ia ficar em casa tranquilo 

(Entrevista com X.).  

 Outro entrevistado, U., falou do uso de drogas, mas com outra significação, pois 

afirmou ter sido drogado pelo irmão, antes deste praticar a violência, o que fez com que ele 

não visse nada do crime, só ter descoberto depois os corpos. Além disso, ele traz como 

motivo para o irmão supostamente ter cometido o crime um relacionamento conjugal que ele 

estaria mantendo com sua companheira e também sentimentos negativos que o irmão nutria 

em relação a ele como raiva e inveja.  

Como ele provou, que ele tem raiva de mim. Ele tem olho grosso, o que eu tenho ele não 

tem e pra se vingar ele foi inventar coisa. Eu to aqui por causa dele aqui, eu to aqui porque 

é como ele falou ‘eu fiz porque eu tenho raiva dele e eu tenho olho grosso no que ele tem’ 

(Entrevista U). 

 Fica evidente, desse modo, que tanto as drogas quanto os conflitos conjugais e 

dúvidas em relação à paternidade, no discurso dos agressores, constituem-se como fatores 

que ao mesmo tempo explicam a violência, assim como minimizam a responsabilidade do seu 

autor pelo cometimento do ato violento. 

 

5.3.2.1.4. Intencionalidade/Acidentalidade 
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 Outra subcategoria diz respeito às noções de intencionalidade e acidentalidade da ação 

violenta. É interessante notar que os dois agressores que confessaram ter praticado a violência 

assumiram o ato, mas não a intenção de fazê-lo, colocando as alegações de uso de álcool e 

drogas, e demais fatores externos que teriam provocado os acontecimentos. Isso faz com que 

a violência assuma uma característica de acidentalidade, pois vários fatores combinados 

teriam levado a pessoa a praticar a ação. 

 Em uma pesquisa realizada anteriormente, Souza (2009), ao analisar os significados 

de violência doméstica fatal contra crianças por parte dos agressores e operadores do direito, 

pode-se constatar que, para ambos, o reconhecimento da presença da violência esteve 

atrelado à noção de intencionalidade do ato violento. As ações seriam consideradas “não 

violentas” ou “menos violentas” quando a intencionalidade não estava clara ou não era 

assumida pelo autor. No presente estudo, entende-se que, na percepção dos autores, os atos 

violentos se tornam “menos reprováveis” porque estavam sob o efeito de drogas ou de uma 

violenta emoção decorrente de conflitos conjugais.  

  A violência só foi considerada intencional no Caso 7, pois o entrevistado acusou o 

irmão de tê-la praticado, e o descreve como uma pessoa ruim e que teria a intenção de matar 

para prejudica-lo.  

 No Caso 8, a violência é negada, e a morte do filho recém-nascido foi atribuída, pelo 

pai, a uma queda, decorrente da sua fuga da polícia, quando questionado, X. afirma que a 

morte do filho foi um acidente e que já cumpriu pena por esse crime pelo qual foi acusado 

injustamente. 
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Não. Aquilo foi tido como um acidente, mas aí as pessoas quando foram...quando a gente 

é errado, por eu já ter praticado outro erro, tô dizendo à senhora eu tô aqui não 

respondendo pelo primeiro crime que eu fiz (Entrevista com X. – Caso 8). 

 Outro aspecto investigado por Souza (2009) e que é também relevante para o presente 

estudo é que, muito comumente, a noção de acidentalidade se torna o oposto da 

intencionalidade. Ou seja, se um ato não é intencional, ele só pode ser acidental. É 

interessante perceber que, a definição de acidente dos autores da violência difere bastante 

daquela estabelecida por órgãos de combate à violência contra crianças, como por exemplo o 

Unicef (2005), segundo o qual  

O conceito de acidente como evento imprevisível é incorreto e contraproducente além de 

dificultar uma abordagem adequada. A tendência atual considera que o acidente na 

maioria das vezes não ocorre por acaso e pode ser evitado (Unicef, 2005, p.23). 

A noção de acidente como um evento evitável e não como algo não intencional acaba 

sendo mais eficaz na proteção das crianças. A seguir, será discutida a segunda categoria geral 

referente à prisão, e suas respectivas subcategorias. 

 

5.3.2.2. CONDENAÇÃO/ENCARCERAMENTO 

 

Essa categoria se relaciona com os significados construídos sobre a experiência de 

aprisionamento, e está dividida em três subcategorias: o impacto da prisão na família, a vida 

na prisão e as mudanças subjetivas decorrentes da vivência no cárcere. 

 Alguns aspectos foram ressaltados pelos entrevistados em relação ao impacto da 

prisão em seus familiares; o primeiro deles foi a reação emocional dos seus parentes, mais 
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especialmente das mães. Um dos entrevistados alega que sua mãe não aguentaria vê-lo preso, 

por isso não o vem visitar. 

Foi muito triste. Minha mãe chorou muito quando soube. Eu acho que ela [a mãe] não vai 

suportar ver eu preso (Entrevista C). 

Dois dos entrevistados relataram preocupação com as mães por elas já serem pessoas 

de mais idade e sem condições de visitá-los. Ficou implícito que eles preferem não receber a 

visita das mães, mesmo que tenham vínculo com elas e sintam sua falta, do que submetê-las 

aos procedimentos referentes à visita, como a revista.  

Minha família, eu vou falar à senhora, minha mãe não vem que eu não quero. Minha mãe 

é uma pessoa que ela não guenta passar por isso, que é uma pessoa que já tá quase com 

uns 85 a 90 anos, mas não pode vir por causa da idade, mas por causa de mim também 

(Entrevista X – Caso 8). 

Quer dizer, ela vinha né? Aí quando ela foi no hospital eu falei pra não vir mais, que ela tá 

muito na idade e tem que ver esse lado dela né? Aí eu peguei e falei que não era mais pra 

vim (Entrevista P).  

Tanto a idade, quanto questões financeiras associadas à distância em relação aos 

municípios em que os familiares moram, já que apenas um dos entrevistados era natural de 

Salvador e tinha família residindo na capital, foram fatores apontados que dificultam a 

ocorrência de visitas. A visita, por mais que seja esperada por eles, é também considerada 

como um peso para a família, na percepção dos entrevistados. 

Quando eu tava no outro presídio em E. [cidade onde a família reside] minha família ia lá 

porque era pertinho, era cinco, dez reais pra ir e voltar, mas aqui gasta muito, é cem, cento 

e poucos reais só de passagem. E minha família é fraca...quer dizer, minha família não 
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causou isso eu tenho consciência de que não foi minha família que causou isso pra eu tá 

aqui passando, as vezes, vexame, necessidade de algumas coisas, foi eu mesmo que 

percurei isso pra mim, por não ter, por não guardar aquilo que minha mãe falava pra mim, 

minha mãe sempre me deu conselho, minha família é gente boa. (Entrevista com X.). 

No Caso 7, o entrevistado U. ainda ressalta a dificuldade financeira enfrentada pela 

mãe, já que ele, quando em liberdade, ajudava no sustento dela e agora, estando preso, não 

tem como fazer isso porque não trabalha na prisão.  

Eu ajudava minha mãe, como vou ajudar minha mãe preso aqui? Como eu posso ajudar 

minha mãe? Minha mãe é que tá me ajudando. Minha mãe recebe o salário dela coitada, 

tira pra mandar as coisas que eu preciso. Minha mãe paga aos outros e aí fica devendo 

ainda, porque se eu tivesse lá minha mãe não tava devendo os outro. Minha mãe paga uma 

dívida e pega outra. Minha mãe quando recebe o salarinho dela coitada, não fica com nem 

um tostão. Paga energia, paga a água, paga a frente da porta, nós consertamo o telhado, dá 

o piso na casa lá, cabô o dinheiro de minha coroa. Só o que minha coroa tira pra trazer 

minhas coisa, vem pra cá ... ela veio pra cá com minha tia a semana passada e eu disse 

‘quando a senhora vier traga pouca coisa’, minha mãe e minha tia quando vem traz meio 

mundo de coisa. ‘Traga só pouca coisa pra mim’. Meu tio veio, minha mãe traga quatro 

sacola, minha tia traga quatro e meu tio traga mais quatro. Vem tudo pra mim. É meu 

filho, esse negócio aqui eu paguei,e ainda to devendo ainda (Entrevista com U. – Caso 7). 

 Além dos impactos que a prisão exerce sobre a família dos entrevistados, seja do 

ponto de vista emocional ou financeiro, a prisão em si é uma experiência impactante para 

quem vivencia, o que levou à construção de uma subcategoria específica sobre a vida na 

prisão. Dois aspectos muito recorrentes no discurso dos entrevistados sobre a prisão são o 



181 

 

ócio e o isolamento em relação à família, que mobilizam fortes sentimentos de tristeza e 

desespero como nos trechos a seguir   

 Não é bom não. A pessoa tem que estar sempre ocupando a mente sabe? Com alguma 

coisa, fazendo artesanato, trabalhando, marcenaria ou então estudando, ou lavando uma 

roupa, pra passar o tempo por que senão a pessoa também, já vi muitos perder o juízo e 

ficar maluco (Entrevista com P). 

Quero guentar, até chegar meu dia de ir embora. Quero guentar até que chegue meu dia de 

ir embora. Tem horas que dá vontade de me desesperar, eu começo a chorar, viu? Começo 

a chorar, lembrando de minha mãe e de minha filha. Fazer o que? É guentar, guentar e 

esperar o dia de ir embora e pronto. Ou a saidinha, porque tem minha saidinha primeiro, 

pra eu ir e vim. Até quando completar meu dia de embora, quando chegar meus anos.  E 

pronto (Entrevista com U). 

Se disser que eu fico alegre eu vou tá mentindo pra senhora, eu não fico alegre, eu não fico 

alegre. E quando chega a noite é que a tristeza bate mesmo, bate mesmo. Quando chega 

dez pras cinco é que a tristeza bate mesmo (Entrevista U). 

 Diante dos sentimentos provocados pelo isolamento, pela diminuição do contato com 

a família e pelo ócio, o trabalho passa a ser supervalorizado, como forma de ajudar a passar 

os dias preso, aguardando o retorno à vida em liberdade.  

Mas eu dou graças a Deus que tá melhorando mais, eu tô trabalhando (Entrevista com C.).  

Não. Eu não trabalho nada. Se eu tivesse trabalhando eu tava bom, eu tava mais alegre. 

Porque eu tava trabalhando e tava ali movimentando meus corpo aí. Se eu tivesse 

trabalhando tava até bom porque eu tava trabalhando e tava movimentando. Eu fico vendo 

a hora que a cadeia fecha, abre, sem fazer nada. Eu nunca passei uma vida dessa que eu tô 

passando aqui sem trabalhar (Entrevista com U.). 
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 É importante notar que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas na prisão, dois 

entrevistados trazem um significado ambivalente em relação à prisão. Ao mesmo tempo que 

estar preso gera um sofrimento, a saída da vida do crime só teria sido possível por meio da 

prisão.  

Aí com o tempo aconteceu isso aí eu caí aqui e destruí minha vida. (...) Pra mim tá sendo 

bom porque está me livrando do crime (Entrevista C.). 

Se eu continuasse sem vir para aqui eu estaria bem mal, era capaz de continuar fazendo 

coisa errada (Entrevista com C). 

Se eu não estivesse preso eu estaria morto (...). A gente vê na televisão, hoje em dia 

ninguém é de ninguém, é um mata-mata...por causa do tráfico (Entrevista com P.). 

A última subcategoria a ser analisada, apresenta as mudanças decorrentes da prisão 

que estão muito presentes no discurso dos entrevistados. Como discutido anteriormente, a 

narrativa era dividida entre um período anterior à prisão e um período posterior, no qual teria 

surgido uma nova pessoa, diferente da pessoa que outrora praticou a violência. No discurso 

dos entrevistados, a prisão é uma experiência difícil, mas que promove um aprendizado com 

os próprios erros, o que está alinhado ao discurso canônico acerca da instituição prisional. 

Se fosse no dia de hoje jamais eu faria isso. Eu to vendo que não vale a pena fazer esses 

tipo de coisa” (Entrevista C). 

 O principal elemento de mudança na prisão, apontada pelos entrevistados é a 

conversão religiosa. Todos os entrevistados, independentemente de terem assumido ou 

negado a prática do crime, converteram-se a uma religião dentro da prisão.  

Hoje em dia eu tenho pensado diferente porque eu conheço a verdade, comecei a estudar 

biblicamente a bíblia, sou cristão hoje em dia, há uns três anos eu sou cristão, a minha 
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tendência é sair daqui desse lugar. Eu deixando esse lugar em nome de Jesus eu pretendo 

mudar completamente a minha vida, que minha vida já está mudada (Entrevista com X.). 

 No caso de P., ele tinha religião antes de ser preso, era do candomblé, mas hoje, após 

ter se convertido a uma religião evangélica, nega o candomblé como religião por não ser uma 

religião cristã, como pode ser visto em seu discurso a seguir 

Antes eu era dessas coisas de candomblé, de ajoelhar na frente de imagem. Hoje eu sei que 

isso não é de Deus não, que não é de Jesus (...). Você sabia que você pode até fazer o mal 

pras pessoas? Fazer coisas para tirar a vida do outro? (Entrevista com P.). 

Durante a entrevista, P. expressa a necessidade de provar aos outros que mudou, 

devido ao fato de ter sido desacreditado pela família, em relação ao seu comportamento. 

Procura dar demonstrações de que mudou perante à família, como pode ser evidenciado nas 

passagens a seguir 

Minha mãe antes me dava conselho, hoje eu que dou conselho a ela, para parar de beber, 

fumar cigarro, essas coisas. Então ela viu que eu mudei não é não? (Entrevista com P.). 

Tinha sempre uns da família que dizia: ‘ah, ele não vai passar de tal idade’...’esse aí não 

tem jeito não’...quero sair pra mostrar que eu mudei” (Entrevista com P).  

 A conversão religiosa, na visão dos entrevistados, dá sentido e respaldo às mudanças 

conquistadas na prisão, além disso orienta seus planos para o futuro, categoria geral que será 

discutida a seguir. 

 

FUTURO 
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 Em relação às expectativas e planos para o futuro, o discurso dos entrevistados é 

bastante semelhante e expressa uma valorização da família, trabalho e estudo. Na verdade o 

discurso religioso os aproximaria dos valores mais centrais da vida em sociedade, 

aproximando-os do estereótipo do “cidadão de bem”. 

Quando eu sair daqui construir um lar. Ter uma nova vida e ... construir uma nova família 

(Entrevista com C). 

Quando sair da prisão quero trabalhar e estudar (Entrevista com C). 

 Apesar do desejo de construir família, trabalhar e estudar, C. não estava estudando no 

presídio, apesar de o estudo ser oferecido lá, mas estava trabalhando. Sobre o desejo de 

construir família, no período em que foi feita a primeira entrevista ele tinha uma companheira 

que conheceu na prisão e com quem se relacionava há três meses; disse que gostaria de 

continuar o relacionamento com ela quando saísse da prisão. No entanto, na segunda 

entrevista, a companheira havia rompido o relacionamento e voltado a residir no interior com 

a família dela, segundo C. a mudança para o interior teria sido o motivo do rompimento. 

Em relação a P., houve o relato de que a conversão religiosa o fez pensar em “ter 

família, um trabalho e viver a vida em paz” (Entrevista com P – Caso 5). Tem uma nova 

companheira, com quem se relacionava também há três meses no momento da entrevista. Na 

segunda entrevista, informou que se casou com essa companheira e recebeu, recentemente, a 

notícia de que ela está grávida. Disse ter ficado contente com a notícia e estar ansioso para 

uma oportunidade de trabalho “de farda amarela” no presídio, porque se trata de trabalho 

remunerado, enquanto aguarda a progressão de regime e futuramente, o livramento 

condicional. 
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 P. é o único que reconhece a dificuldade de manter as mudanças obtidas por meio da 

conversão quando sair da prisão, até porque abandonou a religião quando esteve foragido, 

mas disse contar com a ajuda da companheira para mantê-lo na religião. 

 Quanto a U., a única mudança relatada foi também associada à conversão religiosa, 

que, como foi discutido anteriormente, não lhe permitiria se vingar do irmão por ele ter 

matado sua companheira e enteada e o incriminado. Ao invés disso, pretendia agora ignorá-lo 

e não o considerar mais como irmão. Ao contrário dos demais entrevistados, não anseia uma 

nova vida, ou ser uma nova pessoa, apenas quer retomar a vida que tinha antes de ser preso. 

O que há em comum com o discurso dos outros entrevistados é que, na visão de U., sua vida 

anterior ao trabalho era voltada ao trabalho e à família.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência doméstica fatal contra crianças é um fenômeno raro e cercado de silêncio, 

visto que é uma forma de violência extrema que acontece no seio da família, especialmente 

contra crianças pequenas, vítimas daqueles que supostamente deveriam protegê-las – seus 

pais e cuidadores. Desse modo, consiste em uma consequência da violência contra crianças 

ainda pouco investigada cientificamente. Mesmo que a incidência de casos de violência fatal 

seja relativamente baixa em detrimento de formas não fatais de violência, a relevância em se 

conhecer esses casos reside no fato de que a morte de uma criança por violência consiste em 

uma violação máxima dos seus direitos. Além disso, é necessário estabelecer, nos casos de 

violência contra crianças, a mentalidade de que “cada caso importa”, ou seja, independente 

dos casos de violência serem estatisticamente significativos, a existência de apenas um caso 
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de violência já seria inaceitável, conforme estabelecido pelo Comitê dos Direitos da Criança 

das Nações Unidas (2011).   

Portanto, o estudo da violência doméstica fatal contra crianças, por se constituir 

muitas vezes como o ponto final de um continuum de violências presentes na família, é 

imprescindível para a compreensão de outras formas não fatais de violência. Minayo (1994) 

refletindo acerca da necessidade de se compreender a violência em rede, e como um processo 

cíclico cita o trabalho de Domenach (1981, p. 40), que afirma que “suas formas mais atrozes 

e mais condenáveis geralmente ocultam situações menos escandalosas por se encontrarem 

prolongadas no tempo e protegidas por ideologias ou instituições de aparência respeitável”. 

Quando se trata da morte de uma criança em ambiente doméstico, há uma forte 

comoção e indignação social, a depender da classe social dos envolvidos, o que assegura 

maior ou menor visibilidade aos casos. Assim, quando um caso de violência doméstica fatal 

chega ao conhecimento da opinião pública provocam uma forte reação da sociedade em geral 

e um clamor por justiça e punição dos assassinos. No entanto, ao pesquisar esse fenômeno, 

pode-se observar que, longe de ser uma “aberração” social, os casos de violência doméstica 

fatal têm raízes bem fincadas em elementos da nossa cultura, constituindo-se na exacerbação 

de práticas culturais violentas e naturalizadas no cotidiano das relações interpessoais. 

Na presente pesquisa, foi interessante perceber como os casos de violência doméstica 

fatal pesquisados tiveram relações com questões referentes à hierarquia de gênero presente 

em nossa sociedade. Ficou evidente que homens e mulheres matam seus filhos por motivos 

diferentes. As mulheres o fazem, geralmente, pelo fato dos filhos serem considerados um 

peso ou estorvo, principalmente para as que enfrentam dificuldades em criá-los sozinhas. A 

ausência de suporte social, aliada a dificuldade de prover o sustento dos filhos, ausência de 

emprego fixo e baixa escolaridade foram fatores que contribuíram conjuntamente para o 

homicídio de crianças praticado pelas mães.  
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No caso dos homens, como já dito anteriormente, cometeram homicídio contra 

criança por motivos relacionados à masculinidade como infidelidade conjugal, dúvidas em 

relação à paternidade e outros conflitos conjugais, aliado ao uso de álcool e drogas. Além 

disso, foram mencionadas outras formas de violência presentes na família, como a violência 

conjugal. Aliás, é importante ressaltar que, mesmo a violência tendo sido praticada contra a 

criança, ela nem sempre era o alvo principal do agressor. Em um dos casos, o homicídio foi 

praticado contra a criança, mas o intuito de machucar a mãe (Caso 5), em outro caso o ataque 

foi dirigido à mãe enquanto esta carregava a criança no colo (Caso 7) e por fim, em um dos 

casos a criança morreu logo após a mãe, sendo a violência praticada conta à mãe estendida à 

criança. 

Portanto, foi possível constatar que a presença de relações conjugais violentas pode 

ser considerada como um fator potencialmente perigoso para as crianças. Nos EUA a 

violência conjugal é considerada o principal fator de risco isolado para a ocorrência da 

violência contra a criança (U.S. Advisory Board, 1995). Isso já havia sido destacado na 

pesquisa anterior realizada por Souza (2009), que afirma que homens que costumam 

empregar a violência contra suas companheiras geralmente são violentos também com seus 

filhos ou enteados e, além disso, as crianças criadas em famílias onde há violência conjugal 

são prejudicadas pela própria exposição à violência entre o casal e também estão mais 

desprotegidas, visto que 

as mães que sofrem violência conjugal muitas vezes falham em proteger as crianças de 

situações de violência, perpetradas pelo companheiro, e se tornam cúmplices silenciosas 

da violência praticada por eles contra seus filhos, fato que dificulta ainda mais a denúncia, 

põe em risco a integridade física e psicológica da criança e aumenta as chances de que esta 

venha a falecer em decorrência da violência sofrida (Souza, 2009, p. 104).   
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Esse dado é extremamente relevante, uma vez que, por muitas vezes é observado um 

distanciamento entre as práticas de proteção à mulher e à criança vítimas de violência, sendo 

que as formas de violência a que mulheres e crianças estão submetidas estão articuladas e 

geralmente embutidas na rede de relações estabelecida dentro da família.    

Além disso, foi possível perceber que as questões de gênero não impactaram apenas a 

motivação para o cometimento da violência, mas também o tempo de cumprimento da pena 

em regime fechado. No presente estudo, foi observado que as mulheres que cometeram o 

homicídio contra seus filhos cumpriram muito menos tempo da pena em regime fechado, 

apesar do tempo de sentença não ter sido muito diferente entre homens e mulheres. Foi 

levantada a hipótese de que os mecanismos de controle social informal interfeririam nesse 

fator, sendo que as mulheres percebidas como potencialmente menos perigosas do que os 

homens, levando em consideração também os estudos de Wilczynski (1997). Essa hipótese 

precisa ser melhor investigada, cabendo novos estudos sobre essa temática. 

Outro dado que chamou a atenção foi o tempo de cumprimento de pena em regime 

fechado, marcadamente inferior ao tempo estipulado pela sentença. Essa informação é 

importante para uma reorientação das práticas de prevenção à violência contra crianças, em 

todos os níveis (primário, secundário e terciário), uma vez que existe, tanto na política como 

nas práticas de prevenção e enfrentamento à violência uma ênfase na denúncia e identificação 

de novos casos, atenção às vítimas e prisão dos agressores. Entende-se o encarceramento dos 

agressores como um ponto final para a violência, já que ele foi afastado do convívio familiar. 

O presente estudo demonstrou que, os autores de violência doméstica fatal contra criança não 

cumprem todo o tempo de sentença em regime fechado, retornando para a vida em sociedade 

sem nenhum amparo por parte do estado ou das políticas voltadas ao enfrentamento na 

violência.  
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Os agressores muitas vezes estabelecem relacionamentos conjugais ainda durante o 

cumprimento da pena, muitos deles têm filhos e desejam retornar ao convívio em família. No 

entanto, não é realizado nenhum trabalho para a ressignificação do estabelecimento de 

vínculos violentos e também não há amparo das políticas públicas, sendo as ações de 

acompanhamento de egressos do sistema prisional ainda incipientes no Brasil. Certamente, a 

atenção aos autores de violência doméstica é um ponto que vem sendo negligenciado quando 

se pensa na prevenção e enfrentamento à violência. O mesmo acontece na literatura, haja 

vista a escassez de estudos que enfoquem os agressores, mais especificamente aqueles que 

estão cumprindo pena pela violência cometida.  

A análise dos prontuários dos presos e as entrevistas realizadas com os mesmos, 

revelou a existência de dois tipos de discurso. Nos prontuários havia um discurso sobre o 

agressor, de cunho eminentemente jurídico, que enfatizou o excepcional no comportamento 

dos agressores, ou seja, o cometimento do assassinato dos filhos. A violência praticada foi 

descrita de forma detalhada, destacando-se características que revelariam características 

intrínsecas aos agressores que levariam à uma propensão à violência. Por outro lado, as 

entrevistas revelaram a peculiaridade do discurso dos agressores, que enfatiza o aspecto 

convencional das suas condutas, através da construção de justificativas e exposição dos 

motivos que levaram ao cometimento do crime. Além de não relatar os atos violentos 

praticados, direcionando a narrativa para o tempo presente e futuro e de procurar agentes 

provocadores do comportamento violento, alheios à sua vontade e intenções. 

Em relação às narrativas dos autores da violência, apesar das singularidades das suas 

histórias de vida, eles costumam organizá-las da seguinte maneira: a vida anterior ao 

encarceramento, a prisão e o futuro, fora da prisão, evidenciando que a passagem pela prisão 

representa um marco importante em suas trajetórias de vida, sendo que a organização 

temporal de suas narrativas se dá a partir dela.  
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Em relação à vida anterior à prisão, ocorrida no passado, destaca-se que o self teria 

características e comportamentos relacionados à prática criminosa, como agressividade, 

abuso de drogas, pouca reflexão acerca do próprio comportamento, etc. A prisão, adquire um 

significado ambíguo para esses autores, pois ao mesmo tempo oferece proteção e livra do 

crime, é um lugar que traz inúmeras dificuldades relacionadas a perda da liberdade, solidão, 

isolamento, afastamento dos familiares e ociosidade decorrente da ausência de trabalho. No 

entanto, a prisão também oportunizaria a eles a mudança mais enfatizada em suas narrativas, 

que se processa via conversão religiosa.  É válido ressaltar que todos os entrevistados se 

converteram durante a prisão, e geralmente isso implicou em uma ruptura com o passado e o 

surgimento de um novo self. É a partir da religião que os presos buscam uma nova 

aproximação com os pressupostos canônicos da cultura, violados a partir do cometimento do 

ato violento. Por isso os participantes narraram todas as mudanças ocorridas a partir da 

religião, e o seu intuito de se reintegrar à sociedade como cidadão de bem via estudo e 

trabalho. Em seus discursos, estiveram presentes também a valorização do casamento e da 

família, e o desejo de ter filhos. Em relação ao futuro, os entrevistados fizeram planos para a 

vida fora da prisão, sendo essa vida renovada pela nova prática de princípios cristãos sendo 

que apenas um entrevistado reconhece que existem dificuldades em manter as mudanças 

decorrentes da conversão religiosa no mundo fora da prisão.  

Algumas questões surgiram no decorrer da realização da pesquisa, mas que fugiram 

ao escopo desta, como por exemplo, investigar melhor se a conversão religiosa teria alguma 

relação com o tipo de crime – a violência contra criança – um crime malvisto inclusive pela 

população carcerária em geral, e se representaria alguma forma de proteção dentro do 

contexto carcerário. Outra questão importante seria investigar a “reinserção” social desses 

egressos, e se o papel da conversão religiosa se mantém como um elemento norteador na 

trajetória de vida desses indivíduos mesmo após a prisão. Mais estudos em relação às 
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vivências dos agressores são extremamente necessários e pertinentes para uma compreensão 

mais ampla da violência contra crianças.   

Outro achado relevante na pesquisa foi que, apesar dos entrevistados relatarem ter 

experienciado mudanças significativas após a experiência de encarceramento, a prisão não 

garante a responsabilização pelo crime, ou seja, o total reconhecimento de sua participação na 

violência praticada. No discurso dos agressores, essa responsabilidade é sempre minimizada, 

uma vez que isso depende da noção singular de agenciamento. Geralmente os autores, mesmo 

quando assumiram ter praticado a violência, deslocaram parte da responsabilidade para a 

bebida ou os conflitos conjugais ou outros agentes provocadores, como forma de dirimir sua 

culpa. Esse dado também pode ser considerado como uma forma de lidar com a prática de um 

ato tão condenável do ponto de vista social e de refazer os laços com os pressupostos 

culturais canônicos, já mencionados anteriormente.  

Não foram encontrados estudos acerca da repetição da violência fatal, pelos mesmos 

agressores. No entanto, foi localizado um artigo de Reder e Fitzpatrick (1995) sobre a 

avaliação das necessidades emocionais de crianças que tiveram um irmão vítima de violência 

doméstica fatal. Um dos pontos mais enfatizados pela autora é que, o entendimento por parte 

dos pais acerca do papel desempenhado na morte da criança, sejam eles os agressores ou não, 

é fundamental para a melhoria no nível de cuidado e proteção destinados às crianças que 

sobreviveram, ou seja, para que haja alguma possibilidade de mudança e interrupção do ciclo 

da violência. Reder e Fitzpatrick (1995) também reconhecem que a negação por parte dos 

pais pode ser encorajada pelo próprio sistema judiciário, uma vez que as sentenças diferem de 

acordo com a existência ou não da comprovação da intencionalidade no cometimento do 

crime, e a negação consistiria em um mecanismo de autoproteção.     

Promover uma assistência psicossocial efetiva no contexto carcerário, dispensando 

atenção específica aos autores de violência contra crianças, representaria uma possibilidade 
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de prevenção terciária no campo da violência contra crianças. Seria um espaço necessário 

para a ressignificação da violência, elaboração do sofrimento causado pelo aprisionamento e 

construção de um projeto de vida. Mas talvez esse seja o maior desafio da psicologia no 

sistema prisional, uma vez que a maior demanda para a atuação do psicólogo na unidade 

prisional ainda muito voltada para a avaliação psicológica para exame criminológico.  

Serão necessários ainda muitos avanços, tanto no campo da pesquisa quanto na 

construção de políticas para a prevenção e intervenção nos casos, fatais ou não, de violência 

contra crianças. Um dos intuitos da pesquisa foi compreender a violência por um viés 

diferente do já estabelecido na literatura, como forma de tentar trazer a perspectiva dos 

agressores para a compreensão desse fenômeno. Foram reduzidos o número de casos 

estudados, no entanto espera-se que mais estudos sejam fomentados, focalizando a 

perspectiva dos agressores nas diversas manifestações de violência existentes na família, de 

modo a alcançar uma compreensão mais próxima do fenômeno e posterior desenvolvimento 

de práticas de prevenção e enfrentamento mais eficazes. A integridade física e psicológica de 

crianças é um direito há muito tempo estabelecido pela legislação nacional e por decretos 

internacionais. No entanto, não se pode alcançar esse objetivo sem voltar o olhar para os 

adultos que, ao invés de proteger, violentam as crianças, ocasionando danos físicos e 

emocionais e, por vezes, a morte destas.  

 

REFERÊNCIAS 

 

 

Adinkrah, M. (2000). Maternal filicide in Fiji. Child Abuse and Neglect, 24(12), 1543-1555. 

 



193 

 

Adinkrah, M. (2003). Men Who Kill Their Own Children: Paternal Filicide Incidents in 

Contemporary Fiji. Child Abuse and Neglect, n. 27, 557-568. 

 

American Humane Association (2004). Fatalities due child abuse and neglect. Disponível em: 

www.americanhumane.org. 

 

Azevedo, M. A. e Guerra, V. N. de A. (2010). Infância e Violência Fatal em Família – 

Primeiras Aproximações ao Nível de Brasil. São Paulo, Iglu. 

 

Bardin, L. (1988). A Análise de Conteúdo. Lisboa, Edições 70. 

 

Blay, E. A. (2003). Violência contra a mulher e políticas públicas. Estudos Avançados, 

17(49), 87 – 98.  

 

Boudreaux, M. C., Lord, W. D. e Jarvis, J. P. (2001). Behavioral Perspectives on Child 

Homicide. Trauma, Violence and Abuse, v.2, nº 1, p.56-78. 

 

Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos; Ministério da Educação, assessoria de Comunicação Social. Brasília. 

 

Brasil. Código Penal Brasileiro (1940). Decreto lei nº 2848 de 07 de dezembro de 1940. 

Recuperado em 10 de julho de 2009, de http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-

Lei/Del2848.htm. 

 

Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. Critical Inquiry, 18, 1-21. 

 

Bruner, J. (1997). Atos de significação. Porto Alegre: Artmed.  

 

Bruner, J. (2003). Making stories: law, literature and life. Cambridge: Harward University 

Press.  

 



194 

 

Cavanagh, K., Dobash, R.E. & Dobash, R.P. (2007). The murder of children by fathers in the 

context of child abuse. Child Abuse and Neglect.  

 

Chauí, M. (1999, 14 de março). Uma Ideologia Perversa. Folha de São Paulo, São Paulo, 

Caderno Mais!, p. 3. 

 

Cortez, F. C. P., Baltieri, D. A. (2011). Consumo nocivo de álcool e violência. Revista de 

Criminologia e Ciências Penitenciárias, 2(1). 

 

Dias, C. C. N. (2006). Conversão evangélica na prisão: sobre ambiguidade, estigma e poder. 

Plural – Revista do curso de pós graduação em Sociologia da USP. 13(2), 1 -26.  

 

Emery, R. E., Laumann-Billings, L. (1998) An Overview of The Nature, Causes and 

Consequences of Abusive Family Relationships. American Psychologist, vol. 53, No. 2, 

p. 121-135.  

 

Flick, U. (2009). Introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed. 3ª ed. 

 

Friedman, S. H. & Resnik, P. J. (2007). Child murder by mothers : patterns and prevention. 

World Psychiatry, 6, 137-141. 

  

Friedman, S. H., Horwitz, S. M. & Resnick, P. J. Child murder by mothers: a critical analysis 

of the current state of knowledge and a research agenda. American Journal of 

Psychiatry, 162(9), 1578-1587. 

 

Gimenes, M. P., Fava, A.S., Rapoport, A. (2004). Asfixia mecânica pós traumas constrictivos 

no pescoço. Revista Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, v. 33, n 02, 83-87. 

 

Guilleyardo, J. M., Prahlow, J. A. & Barnard, J. J. (1999). Familial filicide and filicide 

classification. The American Journal Forensic Medicine, 20 (3), 286-292. 

 



195 

 

Harris, G. T. et al (2007). Children Killed by Genetic Parents versus Stepparents. Evolution 

and Human Behavior, 28, 85-95. 

 

Hicks, R. A. & Caughan, D. C. (1995). Understanding fatal child abuse. Child Abuse and 

Neglect. v. 19, n. 7, 855-863. 

 

Jenny, C. & Isaac, R. (2006). The relation between child death and child maltreatment. 

Archives of Disease in Childhood, 91, 265-269. 

 

Jovchelovich, S. & Bauer, M. W. (2002). Entrevista Narrativa. In: M. W. Bauer & G. 

Gaskell. Pesquisa qualitativa com imagem, texto e som: um manual prático. Petrópolis: 

Vozes. 

 

Kasim, M. S., Cheah, I. & Shafie, H. M. (1995). Childhood deaths from physical abuse. Child 

Abuse and Neglect, 19, 847-854. 

 

Kruger, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. L., Zwi, A. B. & Lozano, R. Relatório mundial 

sobre violência e saúde. Genebra: Organização Mundial de Saúde. 

 

Laranjeira, R., Dualibi, S. M. & Pinsky, I. (2005). Álcool e violência: a psiquiatria e a saúde 

pública (Editorial). Revista Brasileira de Psiquiatria, 27(3), 176-177. 

 

Leite, D. M. (1997). Educação e relações interpessoais. In: M. H. S. Patto, Introdução à 

Psicologia Escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo.   

 

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R. & Zilber, T. (1998). Narrative Research: Reading, Analysis 

and Interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

Lucas, D. R. et al (2002). Victim, Perpetrator, Family, and Incident Characteristics of Infant 

and Child Homicide in the United States Air Force. Child Abuse and Neglect, 26, 167-

186. 

 



196 

 

Minayo, M. C. S. (1994). A Violência Social sob a Perspectiva da Saúde Pública. Cadernos 

de Saúde Pública, 10 (suplemento 1), p. 07-18. 

 

Minayo, M. C. de S. (1997). Violência, Direitos Humanos e Saúde. Em: Canesqui, A. M. 

(org.). Ciências Sociais e Saúde. São Paulo: Hucitec/Abrasco. 

 

Minayo, M. C. de S. (2004). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes. 14ª ed. 

 

Minayo, M. C. S. & Deslandes, S. (1998). A complexidade das relações entre álcool, drogas e 

violência. Cad. Saúde Pública, v.14, n.1,35-42. 

 

Minayo, M. C. S. Conceitos, teorias e tipologias da violência: a violência faz mal à saúde 

individual e coletiva (2009). In: K. Njaine, S. G. Assis & P. Constantino (orgs). Impactos 

da violência na saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 

 

Neto, A. C. & Dornelles, F. (2012). Pais homicidas e inimputabilidade: um estudo 

transdisciplinar. Revista Brasileira de Direito, 8(2), 89-118. 

 

Oliveira, M. K. (1995). Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-

histórico. São Paulo: Scipione, 2ª Ed. 

 

Organização Mundial de Saúde. Classificação Estatística Internacional de Doenças – CID 10. 

Disponível em: www.datasus.gov.br/cid10/webhelp/cid10.htm. 

 

Política nacional de redução da morbimortalidade por acidentes e violências: Portaria 

MS/GM n.º 737 de 16/5/01, publicada no DOU n.º 96 seção 1E de 18/5/01 / Ministério 

da Saúde. – 1. ed., 2.ª reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 

 

Reder, P., Duncan, Duncan, S. & Gray, M. (2004). Beyond blame: child abuse tragedies 

revisited. New York : Brunner-Routledge. 

 



197 

 

Reder, P. & Fitzpatrick, G. (1995). Assessing the needs of siblings following a child abuse 

death. Child Abuse Review, 4, 382 – 388.  

 

Reis, J. R. T. (1989). Família, emoção e ideologia. In: W. Codo & S. T. M. Lane (orgs.). 

Psicologia Social: o homem em movimento. São Paulo: Brasiliense. 8ª ed. 

 

Ristum, M. (2001). O Conceito de Violência de Professoras de Ensino Fundamental. Tese de 

Doutorado, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia. 

 

Ristum, M. (2010). A violência doméstica contra crianças e as implicações da escola. Temas 

em Psicologia. 18(1), 231 – 242. 

 

Rodrigues, A., Assmar, E. M. L. & Jablonski, B. (1999). Psicologia Social. Petrópolis: 

Vozes. 

 

Saffioti, H. (1989). A síndrome do pequeno poder. In: M. A. Azevedo & V. N. A. Guerra. 

Crianças vitimizadas: a síndrome do pequeno poder. São Paulo: Iglu. 

  

Santos, A. (2004). Tanatologia Forense. Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

1-49. 

 

Santos, M. B. S., Néri, H. F., Oliveira, M. F. L., Quitete, B. & Sabroza, A. (2009). Do outro 

lado dos muros: a criminalidade feminina. Mnemosine, 5(2), 174 – 188. 

 

Scheliga, E. L. (2000). “E me visitares quando estive preso”: sobre a conversão religiosa em 

unidades penais de segurança máxima. Florianópolis. Dissertação de mestrado em 

Antropologia – UFSC. 

 

Schenker, M. & Cavalcante, F. G (2009). Famílias que se comunicam através da violência. 

In: K. Njaine, S. G. Assis & P. Constantino (orgs). Impactos da violência na saúde. Rio 

de Janeiro: Editora Fiocruz. 

 



198 

 

Schenker, M., Constantino, P. & Assis, S. G. (2009). Uso de substâncias e violências. In: K. 

Njaine, S. G. Assis & P. Constantino (orgs). Impactos da violência na saúde. Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz. 

 

Silva, A. P. S. (2003). (Des)continuidades no envolvimento com o crime: construção de 

identidade narrativa de ex-infratores. São Paulo: IBCCRIM. 

 

Smolka, A. L. B. (2000). O (Im)próprio e o (Im)pertinente na Apropriação das Práticas 

Sociais. Campinas. Cadernos CEDES, ano XX, nº 50. 

 

Souza, L. M e (2009). Lar doce lar? Um estudo sobre o significado de violência doméstica 

fatal contra crianças. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade 

Federal da Bahia.  

 

Stanton, J. & Simpson, A. (2002). Filicide: a review. International Journal of Law and 

Psychiatry, 25, 1-14. 

 

Straus, M. A. (1986). Domestic Violence ans homicide antecedents. Bull. N. Y. Acad. Med., 

62(5). 

 

Strey, M. N. (2013). Psicologia social contemporânea: livro texto. Petrópolis: Vozes.  

 

Stroud, J. (2008). A psychosocial analysis of child homicide. Critical Social Policy, 28(4), 

482-505. 

 

UNICEF (2005). Relatório da Situação da Infância no Brasileira. Crianças de 0 a 6 anos. 

Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10469.htm.  

 

UNICEF (2006). Estudo das Nações Unidas sobre violência contra crianças. Disponível em: 

http://www.unicef.org/brazil/pt/Estudo_PSP_Portugues.pdf.  

 



199 

 

UNICEF (2014). Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against children. 

Disponível em: http://www.unicef.org/publications/index_74865.html.  

 

U.S. Advisory Board on Child Abuse and Neglect (1995). A Nation’s Shame: Fatal Child 

Abuse And Neglect in United States. 

 

Valles, M.S. (2002). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y 

práctica profesional.Madrid: Editoral Síntesis  

 

Vigotski, L. S. (1989). A Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes. 

 

____________ (2000). Lev S. Vigotski: Manuscrito de 1929. Educação e Sociedade, ano 

XXI, nº 71, p. 21-44. 

 

Waiselfisz, J. J. (2014). Mapa da violência: os jovens do Brasil. Rio de Janeiro: Flasco Brasil.   

 

Wilczynski, A. (1995) Child killings by parents: a motivacional model. Child Abuse Review, 

v. 04, 365-370. 

 

Wilczynski, A. (1997) Mad or bad? Child killers, gender and the court. Britsh Journal of 

Criminology. v.37 n. 3, 419-436. 

 

  



200 

 

ANEXOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA – DOUTORADO 

 Você está sendo convidada (ou convidado) a participar da pesquisa sobre violência doméstica contra 

crianças. Um dos objetivos da pesquisa é compreender visão dos autores da violência acerca desta. Essa 

pesquisa está sendo conduzida pela psicóloga e aluna regular do doutorado em Psicologia da UFBa Luciana 

Melo e Souza e tem orientação da Prof.ª Pós Dr.ª Marilena Ristum. 

 A assinatura do presente termo implica na concordância em participar dessa pesquisa como voluntária. 

Você tem o direito de desistir de participar a qualquer momento, sem nenhum prejuízo a você e sem a 

necessidade de apresentar justificativas para a desistência. A sua participação na pesquisa consiste em responder 

a questões a serem formuladas durante uma entrevista. Pode ser necessária a realização de mais de uma 

entrevista, com o intuito de complementar as informações obtidas. A entrevista deverá ser gravada, conforme 

autorização também expressa pela assinatura do presente termo.  

 É importante ressaltar que essa pesquisa tem finalidade puramente acadêmica, não tendo qualquer 

relação com a sua situação jurídica ou cumprimento de pena. Essa pesquisa visa apenas construir um maior 

conhecimento sobre o fenômeno estudado, e não haverá também nenhum benefício financeiro decorrente da sua 

participação. Desse modo, é garantido a você o sigilo das informações declaradas durante a entrevista, bem 

como de sua identidade ou qualquer informação que permita sua identificação. 

 Sendo esclarecido de todas as condições éticas que envolvem a sua participação na presente pesquisa, o 

seu consentimento será afirmado através da assinatura do presente termo. 

Ciência e de acordo do participante  

Ciente e de acordo com o que foi, anteriormente exposto, eu _________________________, estou de acordo em 

participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas.  

Salvador, 09 de Agosto de 2013.  

__________________________________________________  

Assinatura do sujeito voluntário  

Ciência do(a) pesquisador(a) responsável pelo projeto: Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária 

o Consentimento Livre e Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste 

estudo.  

_____________________________________ 

Salvador 09 de Agosto de 2014 

Assinatura do responsável pelo projeto  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA FAMILIARES AGRESSORES 

Nome: 

Idade: 

Estado civil: 

Filhos: 

Escolaridade: 

Crime: 

Pena: 

Tempo cumprido: 

 

Entrevista: 

Pergunta disparadora: “você pode me dizer qual a situação que motivou a sua entrada 

nesta penitenciária?”.  

Tópicos orientadores: 

1. Como explica o cometimento da violência/ o que sente em relação a isso/ a que atribui 

a violência 

2. Relacionamento com a criança vítima de violência desde o nascimento (expectativas 

sobre ser mãe, dificuldade, apoio, práticas de cuidado e educação) 

3.  Relacionamento com outros filhos (caso tenha) 

4. Episódios anteriores de violência (contra qualquer pessoa) 

5. Como foi o processo/ julgamento 

6. Situação atual 

7. Relacionamento com a família (antes e depois o cometimento da violência e prisão) 

8. O que pensa sobre a pena 
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