“Qualquer pessoa que, uma vez, chegue à conclusão de que a vida de qualquer animal é
indigna de ser vivida, existe o risco de que um dia ele também chegue à conclusão de que
a vida humana não vale nada”
Albert Schweitzer
Teólogo, filósofo e médico, alemão.

1963 - John Marshall Macdonald
• Análise de 100 pacientes adultos condenados por homicídio.
• Tríade do sociopata ou tríade Macdonald: enurese persistente, atos incendiários
frequentes e crueldade animal.

1971 – Fernando Tápia
• Análise de crianças e adolescentes com histórico de crueldade animal
• Crianças cruéis com animais tem origem em lares caóticos e pais agressivos

Red Flag:
Crueldade animal é motivo de alerta para família e autoridades de que é necessário
intervir em relação à aqueles que cometem crime de maus tratos contra animais. A
não intervenção pode permitir que a pessoa se torne ainda mais violenta contra
pessoas e animais.

1996, Frank Ascione: Relatório de mulheres agredidas por seus
companheiros e crueldade de seus filhos com os animais de
estimação
• 71% das mulheres informaram que seus animais de estimação haviam sido feridos ou
ameaçados pelos maridos;
• 32% das que tinham filhos relataram que estes haviam machucado ou matado seus
animais de estimação: o comportamento do pai, agressor, sendo transmitido aos
filhos;
• 18% disseram ter retardado sua ida ao abrigo para mulheres pelo receio de possível
agressão do marido ao animal de estimação;
• Um animal de estimação maltratado em um ambiente familiar não é apenas o
objeto material de um crime, ele é um indicativo de que naquela família pode
haver outras vítimas em risco.
• As crianças e adolescentes expostos à esses atos de crueldade podem aprender com
seus pais, adquirindo deles aquilo que mais adiante se tornará um transtorno mental,
exposto por meio de violência contra pessoas e animais.

1997, Cartes Luke da Sociedade Massachussets para Prevenção da
crueldade animal (MSPCA), Arnold Arluke e Jack Levin da
Universidade Northeastern
• Análise de 80 mil registros de crueldade animal entre os anos de 1975 e 1976, resultando
efetivamente em apenas 268 casos de persecução penal individual;
• Identificação de 153 criminosos, processados por crueldade animal;
• Resultado: 70% dos criminosos também tinham outras fichas criminais por prática de
violência, furto, uso de drogas e vandalismo;
• Comparados ao grupo controle, apresentavam 5 vezes mais probabilidade de cometerem
atos violentos contra pessoas, 4 vezes mais probabilidade de cometerem furtos e 3 vezes
mais probabilidade de cometerem crimes por uso de drogas e atos de vandalismo;

É NECESSÁRIO:
•
•
•
•
•

Notificar as autoridades;
Ação rigorosa da justiça criminal;
Ampliação de penas;
Classificação como crime de violência e não como contravenção;
Responsabilização pela não notificação das autoridades.

OS RESULTADOS CONCLUEM (Ascione e Arkow, 1977):
• Maior probabilidade de violência familiar onde o abuso animal grave ocorreu;
• Ameaças de maus-tratos podem ser usadas para intimidar, coagir e controlar mulheres e
crianças;
• Crueldade infantil pode ser sinal de abuso ou negligência grave;
• Comportamento agressivo de crianças com animais pode estar associado à pós-abuso
• Criminosos que cometeram atos de crueldade animal na infância são significativamente
mais propensos à violência;

Keith Hunter Jesperson é um serial killer canadense-americano que matou pelo menos oito
mulheres nos Estados Unidos durante o início dos anos 90. Ele era conhecido como o
"assassino de rosto feliz" porque desenhou carinhas em muitas cartas para a mídia e
promotores.
Desde muito jovem - com apenas cinco anos Jesperson capturava e torturava animais. Ele
gostava de ver os animais se matando, bem como o
sentimento que tinha de tirar a vida deles. Isso
continuou quando ele ficou mais velho. Ele
capturava pássaros e cães e gatos vadios pelo
parque de trailers onde morava com sua família,
espancando severamente os animais e depois
estrangulando-os até a morte, algo pelo qual ele
afirma que seu pai estava orgulhoso dele. Nos anos
seguintes, Jesperson disse que muitas vezes
pensava em como seria fazer o mesmo com um
humano.

Francisco de Assis Pereira, também conhecido como Maníaco do Parque, é um assassino em série
brasileiro. Francisco estuprou e matou, pelo menos, seis mulheres e tentou assassinar outras nove em
1998. Ele tem, em sua infância, histórico de abuso sexual por uma tia materna.
Em um manuscrito escrito pelo próprio Francisco, consta uma experiência considerada marcante
vivenciada por ele. Quando tinha 8 anos, o menino matou um filhote de rolinha com um estilingue.
Levou o passarinho para casa e tentou colocá-lo numa frigideira. Foi impedido pela avó, mãe de seu
pai.
Frequentava matadouros, onde presenciava com
frequência a morte de bois. Dizia que sentia pena da
forma violenta com que os animais eram mortos, mas,
ao mesmo tempo não se importava em presenciar
tais mortes.
As
vítimas
assassinadas
por
Francisco
foram
encontradas de joelhos, como os bois que
Francisco viu serem mortos no matadouro quando era
criança.
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