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“Enquanto nos apegarmos à concepção 
de que uma pessoa é um executor, um agente ou 

um causador inicial do comportamento, 
continuaremos provavelmente a negligenciar as 
condições que devem ser modificadas para que 

possamos resolver nossos problemas”  
(F. B. Skinner, 1981) 
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RESUMO 

 

Parricídio é o homicídio cometido pelos filhos contra os pais. O conceito engloba os atos de 
patricídio e matricídio, sendo considerados patricídio o crime praticado por um filho contra o 
pai e matricídio quando praticado contra a mãe. Este estudo de caso foi conduzido por meio 
de psicoterapia individual com um patricida, e teve como objetivos descrever: 
comportamentos do terapeuta para estabelecer vínculo; história escolar e laboral do 
participante; abusos psicológicos e físicos sofridos; comportamentos protetivos maternos do 
filho; dia do crime e seus determinantes e práticas parentais. Um jovem do sexo masculino de 
19 anos que cometeu homicídio contra o seu pai fez parte desta pesquisa em locais variados. 
Os dados obtidos por meio das 18 sessões foram apresentados como estudo de caso, 
discutidos e analisados à luz da literatura. Na sequência, a sessão dois foi tratada pelo 
software IRAMUTEQ. Os pais obtiveram índice parental de risco, e foram identificadas 10 
categorias que demonstraram uma infância marcada por maus tratos físicos, emocionais e 
negligência. O presente estudo enfatiza a necessidade de estudar e descrever formas de 
intervenções e tratamentos visando à reinserção social do parricida.  

 

Palavras-chave: Parricídio, intervenção, adolescente masculino. 
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ABSTRACT 

 

Parricide is the homicide committed by children against their own parents. The term covers 
acts of patricide, which is the murder of one’s father by one of his own children, and 
matricide, when one murders their own mother. The following is a case study which was 
conducted through individual psychotherapy with a patricide and whose objectives were: 
understanding the behavior of the therapist and establishing rapport; tracing educational and 
professional background of the subject; tracing the existance of psychological and physical 
abuse; studying the existance of motherly acts of protection; collecting data of crime day and 
its determinants; sheding light on parental practices. A 19-year-old male who committed 
homicide against his own father was the subject of this research in various settings. The data 
were gathered in the course of 18 sessions, through the use of questionnaires and analysis of 
both his criminal and the lawsuit court records, which are put forward as a case study were 
discussed and analyzed through a theoretical framework. Following that, section two was 
analyzed on the IRAMUTEQ software. Both parents were given a parental risk index and 10 
categories which account for a childhood of physical and emotional abuse and negligence 
were identified. The current work emphasizes the need to study and describe forms of 
intervention which seek to promote the parricide’s social reintegration.  

 

Keywords: parricide, intervention, male adolescent 
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Apresentação 

O parricídio é um crime muito impactante para a sociedade. Matar pai e/ou mãe indica 

a quebra de uma relação selecionada filogeneticamente, que em geral é de proteção e 

preservação da espécie. Nesse sentido muitas pesquisas são realizadas com o objetivo de 

clarificar essa questão, e torna-se relevante estudar a psicoterapia de um parricida para buscar 

fatos e ligações no contexto familiar desses indivíduos, bem como apresentar uma alternativa 

de tratamento. Já existem estudos de caso de parricidas e matricidas disponíveis (Gomide, 

2010; Heide, 2013; Moscatello, 2014; Teche & Gomide, 2016), e a finalidade deste trabalho é 

a de relatar um tratamento psicoterápico realizado com um adolescente patricida e discutir a 

influência das variáveis familiares (negligência, abuso físico, psicológico) como 

determinantes do crime.  

Matar é um ato condenável ao senso comum. Normalmente as pessoas reagem frente a 

situações de homicídio de forma a se opor, desejando que se faça “justiça”. Matar os próprios 

pais é considerado um agravante desse ato. Apesar de o parricídio encaixar-se nessa definição 

é preciso considerar o histórico de relacionamento do parricida com sua vítima (pai ou mãe) 

para que que o agravante seja analisado apropriadamente.  

Este crime é considerado um crime único, ou seja, o autor do crime tem baixa 

probabilidade de repeti-lo em outras situações. Muito existe em comum entre os parricidas 

estudados pelos pesquisadores, como ambiente familiar agressivo, filhos que sofreram abuso 

físico, psicológico e sexual por parte dos pais e jovens socialmente isolados (Heide, 2013; 

Gomide, 2010). 

Esse estudo teve por objetivo realizar psicoterapia de um parricida e identificar as 
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categorias comportamentais presentes na história de vida desse indivíduo. O adolescente em 

questão tem 19 anos, e na época do crime tinha 16. Pertence ao sexo masculino, e reside em 

uma cidade do interior do Paraná. Está em cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida pela morte do pai. A primeira parte do trabalho foram as sessões de 

terapia, que aconteceram no consultório particular da pesquisadora, na capital do Estado. 

Posteriormente, passaram a ocorrer no CREAS da cidade do participante. A segunda parte foi 

a coleta de dados, que ocorreu por meio da transcrição das sessões, que em seguida foram 

categorizadas e selecionadas na Folha de destaque das sessões. Paralelamente o processo foi 

transcrito e categorizado na Folha de registro do processo. As principais categorias 

encontradas nas sessões psicoterápicas versam sobre o comportamento do participante e seus 

determinantes relacionados ao crime, bem como características pessoais, como história 

escolar e laboral e abusos perpetrados pelo genitor. 

 A revisão de literatura apresenta o conceito, a legislação e as diversas pesquisas 

desenvolvidas na área. Em seguida será apresentada uma descrição pormenorizada dos cinco 

instrumentos utilizados para a coleta de dados e das categorias encontradas até o momento. 

Por fim, será apresentada a discussão e as conclusões desta pesquisa. 
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Capítulo 1 

Parricídio 

 

Casos de parricídio são impactantes e considerados pela sociedade como um crime 

indefensável, visto que são praticados contra os ascendentes, aqueles que, em geral, cuidam e 

protegem. Esse texto irá discutir o conceito de parricídio, suas principais características e 

alguns estudos de casos apresentados pela literatura que ilustram os determinantes desse 

crime, bem como a psicoterapia aplicada para esse tipo de infrator. 

 

Segundo Heide (2013) o parricídio é um tabu em todas as culturas, pois contradiz o 

quinto mandamento bíblico, “honrar pai e mãe”. Embora a literatura da psicologia forense 

(Buyuk, Kurnaz, Elke, Ankarali & Oral, 2011; Dantas, Santos, Dias, Dinis-Oliveira & 

Magalhães, 2014; Gomide, 2010; Gomide, Teche, Maiorki & Cardoso, 2013; Gomide & 

Jorge, 2016;Heide, 2013; Moscatello, 2014; Teche& Gomide, 2016; Woodworth, Agar & 

Coupland, 2013) indique que parricidas são frequentemente vítimas de maus tratos por toda a 

vida, o meio jurídico considera o parricídio um crime qualificado: 

 

“…normalmente descrito como sendo um homicídio 
qualificado, seja pelo “motivo fútil” ou pelos meios e modos 
empregados, combinando- se, ainda, com a circunstância 
agravante de ter praticado o delito contra ascendente (Art. 121, 
§2o, II, III e IV, combinados com art. 61, alínea “e”, todos do 
Código Penal brasileiro), fazendo com que as penas aplicadas 
sejam fixadas entre 12 e 30 anos de reclusão, observando-se os 
rigores atribuídos pela Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes 
Hediondos)” (Gomide & Jorge, 2016, p. 208) 
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Por outro lado, operadores da lei expõem que a culpabilidade pode ser entendida como 

o conjunto de “elementos psíquicos” e sociais expressados em um ato ilícito, compreendidos 

por um sistema penal, e que caracterizam o senso de reprovação que a sociedade exprime em 

relação ao autor da ação proibida (Velo, 1993). Toneli (2011) verifica que a lei prevê a 

inexistência de crime quando ocorre uma das causas que exclui a ilicitude (maus tratos por 

toda a vida). O autor conclui, portanto, que mesmo o agente tendo praticado um ato 

antijurídico, estará isento da pena por ausência da reprovabilidade da conduta. Na Teoria 

Psicológica Normativa, um dos elementos da culpabilidade seria a inexigibilidade de conduta 

diversa (Toneli, 2011), que indica só haver culpabilidade quando, devendo e podendo agir de 

maneira conforme o direito, o agente pratica conduta diferente, que constitui o delito. Dessa 

forma, podem não ser considerados reprováveis os atos cometidos pelo parricida vítima de 

maus tratos, considerando as situações em que se encontravam os agentes, não sendo exigível 

então, um comportamento diferente (Mirabette, 1986). 

O termo parricídio refere-se ao assassinato de um dos pais. O crime pode incluir o 

matricídio, que seria o assassinato da mãe; como o patricídio, do pai. Alguns autores incluem 

nesse conceito tanto os pais biológicos quanto madrastas e padrastos. Há também o duplo 

parricídio, que é o assassinato de pai e mãe (Catanesi, Rocca, Candelli e Carabellese, 2015; 

Dantas et al, 2014; Fegadel e Heide, 2015; Heide, 2013 e Shon e Targonski, 2003). 

No Brasil, os motivos levantados pelos jornais, via de regra, são fúteis. As reportagens 

encontradas por Gomide et al. (2013) apresentaram várias razões para o crime: abusos, maus-

tratos, defesa da mãe e ou irmãos, legítima defesa, discussão, por dinheiro, para comprar 

drogas, alcoolemia. Muitas delas não trouxeram o motivo ou se referiram a questões banais 

para explicar a tragédia, como “após uma discussão”, “não quis dar o dinheiro do dízimo”. 

Segundo as mídias analisadas (246 casos), 35,62% eram por discussões, 6,8% por 
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xingamentos ou similares, 4,45% por vingança ou autoritarismo. Em 21,8% dos casos 

aparecem problemas mentais ou psicológicos como sendo a causa do crime. A defesa da mãe 

ou de outros familiares representou 13,3 % dos motivos elencados e a questão financeira foi 

apontada em 9,31% dos casos. Apenas em 8,9% dos casos foi relatado que o motivo do 

parricídio tinha a ver com maus-tratos, tentativa de estupro e legítima de defesa. Gomide 

(2010) observou que a mídia, o poder judiciário e as famílias não percebem os fatores que 

determinam a violência, e buscam motivos superficiais para explicá-lo.  

A maioria dos homicídios é cometida majoritariamente pelo sexo masculino, os quais 

são significativamente mais propensos a vitimizar estranhos do que qualquer outro grupo. Via 

de regra, infratores são criados em situações de vida muito desfavoráveis, em bairros pobres, 

recebendo má educação, convivendo com a criminalidade dos pais, a violência familiar, lares 

desfeitos e abuso de substâncias, o que aumenta o risco do comportamento criminoso 

(Woodworth, Agar & Coupland, 2013). 

Segundo dados do InfoPen1 (2014), a população prisional brasileira chegou a 607.731 

indivíduos. Destes, 14% referem-se aos homicídios simples, culposo e qualificado. Dentre os 

crimes contra a pessoa, destaca-se o parricídio. A sua incidência é de 2 a 5% dentre todos os 

homicídios. No Brasil, Gomide et al. (2013) encontram a percentagem de 2%, o mesmo 

percentual encontrado por Heide (2013) nos Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá, 

Sérvia, França, Tunísia e Portugal. Já Bourget, Gagné e Labelle (2007) levantaram maior 

percentual de 9%, pois estudaram todos os crimes dentro de contextos domésticos. Segundo 

Catanesi et al. (2015), o matricídio nos EUA tem essa mesma incidência de 2% entre todos os 

homicídios em que houvesse alguma relação entre vítima e ofensor.  

O estudo do crime de parricídio clarificou algumas de suas especificidades, como 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias.	  
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incidência, autores e vítimas, a relação com possível transtorno mental, tipo de arma utilizada, 

principal local do crime, modus operandi e motivações. Existe um consenso entre os 

estudiosos que a maior parte dos parricidas são pessoas adultas do sexo masculino, e as 

vítimas mais frequentes são pais-homens, seguido das mães, e depois ambos (Bourget, Gagné 

& Labelle, 2007; Buyuk et al., 2011; Dantas et al.,  2014; Gomide et al., 2013; Heide, 2013).  

Heide (2013) afirma que nos EUA, dentre os homicídios reportados ao FBI2, cerca de 

300 pais são mortos por seus filhos ao ano (2% da amostra total de homicídios), e apesar das 

vítimas mais frequentes serem os pais biológicos, incluíam também padrastos, madrastas e 

pais adotivos. Os dados obtidos em um período de mais de 32 anos (1976-2007) mostram que 

as vítimas eram 132 pais biológicos, 115 mães biológicas, 47 padrastos e 7 madrastas. A 

autora indica que essa estimativa é positiva, dada a extensão do período. 

Liettu, Saavala, Hakko, Joukamaa e Rasanen (2012) examinaram os casos de 

parricídio da Finlândia entre 1998 e 2004. Incluíram no estudo as tentativas e graves 

agressões (por exemplo, quando o pai sobreviveu apenas devido ao tratamento imediato). A 

amostra consistiu em dois grupos, os matricidas (n=86) e os patricidas (n=106). Além de 

casos com pais biológicos como vítimas, também foram incluídos casos em que o crime foi 

contra padrastos e pais adotivos, mas somente quando o pai se juntou à família quando o filho 

estava sob a idade de 8 anos. A distribuição dos responsáveis não diferiram estatisticamente 

entre os grupos. Entre os matricidas houve 14 assassinatos (16%), cinco tentativas de 

homicídio (6%), 33 homicídios premeditados (38%), 16 homicídios culposos (19%) e 18 

assaltos agravados (21%).  Nos patricidas observou-se 15 assassinatos (14%), sete tentativas 

de homicídio (7%), 51 homicídios premeditados (48%), 20 homicídios culposos (19%) e 13 

assaltos agravados (12%). A idade média dos matricidas era de 30,1 anos, e dos patricidas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Federal Bureau of Investigation	  
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27,1 anos. 

No Brasil, Gomide et al. (2013) estudaram 246 parricídios ocorridos entre os anos de 

2005 e Julho de 2011 por meio de notícias de jornais. As autoras afirmaram que o patricídio é 

mais comum, independentemente do sexo e da idade do infrator. O crime de matricídio ocorre 

com maior frequência entre os homens, sendo estes adultos (20,3%). Matar ambos, pai e mãe, 

não é frequente, apenas 3,7% dos relatos mostraram este tipo de crime. Menos frequente 

ainda é o homicídio dirigido a outros membros da família, como irmãos ou irmãs. Foram 

encontrados somente cinco casos onde se relatava que, além dos pais, o parricida havia 

matado irmãos. Crimes de patricídio ocorreram em 71,1%, enquanto que os de matricídio em 

25,2% dos casos, o que significa que patricídios ocorrem quatro vezes mais que matricídios. 

O parricídio é praticado, em sua maioria, por homens adultos. Os adolescentes masculinos são 

15,4% da amostra e têm idades que variam de 11 a 18 anos. As mulheres parricidas são em 

menor número, e não há muita diferença entre adolescentes e adultas. Observa-se que o 

parricídio é um crime que pode ser cometido por pessoas com pouca idade (11 ou 12 anos) e 

ainda ocorre no final da vida adulta (entre 55 e 58 anos). A relação encontrada nesse estudo 

brasileiro foi de nove homens para uma mulher. 

Myers e Vo (2012), no estado da Virgínia nos Estados Unidos, encontram maior 

número de morte a ambos os pais em segundo lugar, seguido das mães. Nos dez casos 

estudados por eles, 4 mataram o pai, 4 ambos e 2 a mãe. Buyuk et al. (2011),  identificaram 

em 297 casos de parricídio na Turquia, sendo 13,13% (39) das infrações cometidas por 

adolescentes que tinham em média 15 anos, 79,5% do sexo masculino e 20,5% do sexo 

feminino. As vítimas em sua maioria eram pais (69,2%) e 20,5% mães. 

Ainda na América do Norte, Heide (2013) desenvolveu um estudo somente com 

matricidas com mães biológicas e madrastas. A amostra foi de 3.878 infratores: 3.659 
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criminosos presos por matricídio (82%) e 219 presos por matar madrastas entre 1976 a 2007, 

que representavam 0,9% e 0,05% dos homicídios conhecidos, respectivamente. O 

envolvimento do sexo feminino foi notavelmente superior em várias matricidas de mães 

biológicas do que em matricidas de madrastas (27% vs. 14%). Observou-se também uma 

porcentagem significativamente maior de adolescentes do sexo feminino com menos de 18 

anos envolvidas em matricídios em comparação com os rapazes (33% versus 7%). Estas 

análises indicaram que a maioria das vítimas de parricídio mulheres foram mortas sozinhas, 

em homicídios individuais. Matricídios com múltiplas vítimas eram raros. Três descobertas 

significativas envolvendo várias situações surgiram em relação à idade e sexo do infrator. 

Primeiro, uma porcentagem mais elevada de jovens em comparação a adultos foi percebida 

em vários incidentes envolvendo mães; em segundo lugar, maior percentagem de jovens 

meninas e mulheres usando cúmplices em matricídios; em terceiro lugar, uma maior 

proporção de jovens do sexo feminino agiu com réus colegas ao matar madrastas de jovens 

meninos; e em quarto, foi visto que mais de 70% das vítimas eram brancas, e as madrastas 

tendem a ser mais jovens que as mães assassinadas. A maioria das mães e madrastas foram 

mortas por descendentes de mais de 18 anos de idade, de acordo com pesquisas anteriores. A 

idade média dos matricidas de madrastas foi de 25 contra 32 para os infratores de matricidas 

de mães. Cerca de 63% das madrastas, em comparação com apenas 35% das mães, foram 

mortas por pessoas menores de 25 anos. Estes dados sugerem que o risco de uma madrasta ser 

morta por um enteado é muito reduzido quando ele atinge início da idade adulta. Em 

contraste, o risco de uma mãe ser morta por um filho é muito maior após os 25 anos de idade 

do que antes. Estes resultados sugerem também que os caminhos que levam criminosos a 

matar madrastas e mães são diferentes. Jovens e adultos jovens podem sentir ressentimento 

para com madrastas quando estão crescendo, e experimentá-los como uma influência intrusiva 

e indesejada em suas vidas. Madrastas, ao contrário de mães, são muitas vezes vistas pelos 
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enteados como "não muito familiares." Algumas podem até ser vistas como “ruins” como 

representado popularmente. Assim, madrastas estão em maior risco de agressão e até mesmo 

assassinato quando enteados são relativamente jovens e vivem em casa.  

Catanesi et. al (2015) descrevem a vítima-mãe como uma figura dominante na família, 

enquanto seu marido era geralmente uma pequena figura de fundo, ou então completamente 

ausente. Outro traço comum dessas genitoras foi a tendência em manter o controle sobre o 

filho, e engajar-se em uma espécie de "competição pelo poder". São intrusivas e tendem a 

denegrir o filho e, em geral, mantém um relacionamento ambivalente com ele. Em última 

análise, os agressores eram provenientes de uma família altamente disfuncional, dentro de um 

sistema em que a interação da mãe com o filho era continuamente destrutiva e crítica. 

O modus operandi dos matricidas especificamente é coerente com o dos parricidas em 

geral.  Heide (2013) observou em matricidas de mães biológicas e madrastas que mais de 82% 

da amostra agiu sozinha quando mataram suas mães em incidentes individuais. Nessa 

amostra, 38% dos criminosos envolvidos em incidentes com múltiplos agressores eram do 

sexo feminino. Apareceu uma porcentagem significativamente maior de jovens em relação 

aos adultos (22% vs. 6%), utilizando cúmplices na morte das mães. Em relação ao sexo 

masculino, uma porcentagem significativamente maior de jovens (44% vs. 16%) e adultos 

(13% vs. 5%) utilizaram cúmplices. 

Fegadel e Heide (2015) estudaram 45 casos de parricídio duplo nos EUA, com 

infratores individuais e múltiplos. Nos casos analisados, mães e pais foram mortos em 69% 

dos 35 incidentes, mães e padrastos em 26%, e os pais e madrastas nos 6% restantes. Estes 

criminosos tinham idades compreendidas entre os 13 e os 52 anos, com uma idade média de 

aproximadamente 30 anos. Vinte por cento eram jovens (cerca de 17 anos). 

Aproximadamente 94% dos agressores eram brancos, 6% negros, e aproximadamente 91% 
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dos infratores eram do sexo masculino. A idade média dos nove criminosos que mataram suas 

mães e padrastos era 28 anos. Sete destes eram do sexo masculino, oito brancos, e dois 

menores de idade. Os dois que mataram seus pais e madrastas, eram homens brancos, tinham 

17 e 52 anos de idade. As mães compreenderam aproximadamente metade das vítimas (47%), 

pais compuseram 37% da amostra, madrastas 3% e padrastos 13%. As vítimas tinham uma 

idade média de aproximadamente 57 anos. A sua composição racial era de aproximadamente 

94% brancos e 6% negros. Não surpreendentemente, a distribuição racial das vítimas era 

semelhante a de infratores com a esmagadora maioria das vítimas sendo branca e uma 

pequena porcentagem negra. Embora as conclusões não possam ser tiradas com base no 

pequeno número de casos de duplo parricídio, várias observações podem ser feitas em relação 

aos infratores e vítimas. Em primeiro lugar, quase 90% dos criminosos envolvidos no 

parricídio eram brancos. A porcentagem de criminosos negros era inferior a 5%. Embora os 

negros nos últimos anos representem menos de 13% da população nos Estados Unidos, 

representam cerca de 50% dos indivíduos presos por assassinato no período de 20 anos sob 

investigação. A vítima típica do parricídio duplo envolvendo múltiplos agressores era uma 

mãe branca, com cerca de 53 anos de idade e um pai branco com cerca de 56 anos de idade.  

Outra especificidade do crime estudado é a forma de cometê-lo. Dentre todos os 

parricídios nos EUA, segundo Heide (2013) a maior parte das vítimas foi morta por uma 

única pessoa, num crime de uma única vítima. Somente 9% utilizaram um cúmplice para 

auxiliá-los a completar o ato. Sete por cento dos parricidas presos matam duas ou mais 

vítimas eles mesmos (6,3%) ou com a ajuda de outrem (0,8%). 

É consenso que a expressiva maioria dos parricídios ocorre no contexto doméstico e, 

normalmente, o(s) autor(es) não retiram o(s) corpo(s) do local. Os delitos comuns, executados 

por assaltantes ou traficantes, são perpetrados em bares ou nas ruas, longe de suas famílias. 
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Segundo Gomide et al (2013), poucos parricidas tentaram esconder o corpo após a morte 

(9,7%), a maioria o deixou no local do crime.  

Porém, não existe um consenso sobre o tipo de arma utilizada. Elas variam entre 

brancas e de fogo, e em terceiro lugar outros métodos, como incêndio, envenenamento e 

atropelamento.  É importante que se perceba que os instrumentos utilizados pelos parricidas 

são objetos encontrados nas casas e que se transformaram em armas no momento do crime. 

Na Finlândia, (Liettu, et al., 2012) armas brancas afiadas são usadas por 38% dos 

adolescentes e 55% dos adultos parricidas. Outros objetos são usados por 25% dos 

adolescentes e 16% do adultos. Todos os adolescentes parricidas usam algum tipo de arma, 

porém, 13% dos adultos cometem o ilícito sem qualquer arma. No grupo patricida 

adolescente: 52% usaram arma de fogo, em comparação com 9% no grupo matricida 

adolescente. Além disso, entre os adultos, uma diferença foi vista: 8% dos matricídios e 24% 

dos patricídios foram cometidos utilizando armas de fogo. Concluiu-se que elas são usadas 

mais frequentemente em violência letal ou potencialmente letal contra os pais por 

adolescentes do que por adultos. Como a legislação de armas de fogo no país está atualmente 

em reforma, os resultados do estudo sugerem que a restrição da disponibilidade de armas 

pode ter uma influência sobre homicídios intrafamiliares, particularmente aqueles cometidos 

por adolescentes. Para Myers e Vo (2012) a arma mais utilizada foi a de fogo (60%) seguida 

de outras formas de agressão (20% pedaços de pau, 10% objetos cortantes e 10% 

estrangulamento). 

Buscando observar a violência utilizada no crime de parricídio, em Portugal, Dantas et 

al. (2014) descreveram 7 casos de parricídio com idade média de 59 anos e quatro deles 

apresentaram histórico de abuso de substância. Todos os autores eram caucasianos, assim 

como suas vítimas. As sentenças variaram de sete meses a 23 anos na prisão. Foi observado 
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que os traumas por penetração nas vítimas aparecem mais no tórax e abdômen, enquanto 

objetos contundentes foram mais utilizados na cabeça, tornando os ataques fatais, sendo que 

metade da amostra feriu suas vítimas na cabeça ou pescoço. Somente uma vítima tinha 

concentração positiva de álcool no sangue e uma era usuária de drogas e apresentou teste 

toxicológico positivo para drogas ilícitas.  

Liettu et al. (2012) observaram o funcionamento intelectual de infratores parricidas 

medidos pela WAIS (Escala de Inteligência Wechsler Adult). Constatou-se que o QI 

mensurado pelo instrumento não demonstrou diferença estatisticamente significativa entre 

infratores patricidas e matricidas, assim como entre adolescentes e adultos. Porém, as 

infratoras que usaram armas de fogo tinham um QI mais elevado que os infratores que usaram 

o mesmo tipo de arma. Já entre os patricidas e matricidas que usaram outras armas não houve 

diferença. O QI verbal dos matricidas foi maior que dos patricidas. Os acusados de tentativas 

de homicídio ou assaltos agravados contra um pai/mãe não diferiram em termos de QI em 

larga escala, verbais ou de desempenho. O estudo aponta algumas limitações, como dados de 

QI perdidos (28%). No total houve 53 casos (23 matricidas e 30 patricidas) de um total de 192 

casos sem a escala integral de QI. Além disso, os autores expõe que o QI é apenas uma 

medida robusta de inteligência e funcionamento neuropsicológico, e que atingir a faixa 

normal no WAIS não impede uma anomalia neuropsicológica.  

Melo e Alves (2015) indicam que os parricidas que foram diagnosticados com doença 

mental, o foram muito tempo antes do crime. Como fator de risco, a literatura indica 

esquizofrenia paranoide ou abuso de álcool e drogas associado a uma família com histórico de 

doença mental. A presença de um componente sexual no crime também é relatada. Estudos 

mostram que a maioria tem delírios persecutórios envolvendo crenças delirantes sobre os pais 
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e outros membros da família ocorrem na esquizofrenia. Os autores concluem que a literatura é 

escassa e a maioria dos estudos tem amostras pequenas o que dificulta a generalização.  

Heide (2013) sustenta, em sua obra, que os parricidas dividem-se em três categorias: 

Em primeiro lugar, os severamente abusados, que são o tipo mais comum, torturados desde a 

infância das mais diversas formas e que matam em resposta ao terror vivido, e, usualmente, 

não tem histórico de doença mental severa. Em segundo, o parricida com transtorno mental 

grave, normalmente adulto, e possui diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno 

esquizoafetivo de longa data, e o assassinato dos genitores está diretamente ligado a doença. 

Pode ocorrer durante uma alucinação, por acreditarem que os pais possam ser algo maligno. O 

último e terceiro tipo, é o parricida antissocial de alto risco, que é encontrado entre 

adolescentes e adultos e matam os pais para se beneficiar. Para eles, os pais são um obstáculo, 

bloqueando-os de obterem o que desejam.  

Outros autores corroboram a primeira categoria de parricidas que Heide (2013) indica, 

os que foram vítimas de maus tratos. Estudos realizados com profundidade, em que parricidas 

são entrevistados ou submetidos a terapia (Gomide, 2010; Heide, 2013) mostraram que os 

antecedentes do crime estão nos maus tratos sofridos na infância, ao contrário do encontrado 

nas mídias brasileiras. Catanesi et al. (2015) afirmam que os reais motivos somente poderão 

ser compreendidos por meio de uma análise detalhada da história de vida do agressor e, 

especialmente, sobre a natureza da relação mãe/pai- filho.  

Para Haapasotoa e Pokelaa (1998) práticas parentais violentas têm sido consideradas 

como fatores etiológicos de problemas sociais e psicológicos como comportamentos 

criminosos e distúrbios psiquiátricos em adultos. Espancamentos, atitudes autoritárias, 

disciplina severa, rejeição, falta de monitoria e supervisão, instabilidade, conflitos conjugais e 

características parentais de comportamento desviantes tais como criminalidade, abuso de 
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substâncias psicoativas são algumas das variáveis apontadas pelas pesquisas. De acordo com 

Moffitt (2003), um pequeno grupo de crianças vai se envolver em comportamento antissocial 

em todas as fases da vida enquanto um grupo maior apenas durante a adolescência. Patterson, 

Reid e Dishion (1992) descrevem o desenvolvimento de comportamento antissocial em quatro 

estágios, estando na base o ambiente familiar, passando pelo fracasso escolar, associação com 

pares desviantes e chegando ao encarceramento. Este modelo também é conhecido como “A 

Erva Daninha”. O primeiro e fundamental estágio descreve os elementos-base sobre os quais 

se fundamentará o desenvolvimento do comportamento antissocial. Esse fundamento é 

composto por (1) características da família (uso e abuso de substâncias, pouca ou nenhuma 

presença dos avós e pais ou avós antissociais), (2) por estressores sociais (pobreza, 

desemprego, vizinhança violenta) e (3) pelo temperamento abrasivo da criança 

(hiperatividade, oposição, insônia) em sua relação com (4) as práticas parentais ineficazes 

(gritos, surras, superproteção) relacionadas à (5) baixa autoestima infantil e os primeiros 

sinais do comportamento antissocial. Nesta fase os pais já descrevem a criança como difícil e 

diferente dos irmãos e de outras crianças. O segundo estágio é marcado por acontecimentos 

relacionados à escola, onde há os seguintes fatores: rejeição pelos pares, humor deprimido do 

infante, fracasso escolar e rejeição dos professores e de seus pais. Aqui se evidenciam 

reclamações sobre a criança, apontada como pouco capaz de aprender e permanecer em sala 

de aula. É próprio dos grupos sociais a rejeição do fracassado, logo, a criança rejeitada busca 

grupos semelhantes que a aceitem. Formam-se então os grupos de pares desviantes. Este é o 

limite da passagem para o terceiro estágio, no qual a criança aprimora suas habilidades 

antissociais junto com seus pares, experimenta drogas e estabelece um padrão delinqüente de 

comportamento. Neste estágio costuma acontecer o rompimento com a família. No quarto 

estágio observam-se adultos jovens que não possuem habilidades sociais mínimas, nem 

empregos formais e sem relacionamentos afetivos estáveis. 
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Nos EUA, o abuso infantil e negligência são definidos por leis federais e estaduais e 

identificados como qualquer ato que represente risco iminente recente, omissão por parte de 

um dos pais ou responsáveis, dano emocional ou físico grave, abuso sexual e exploração. 

Quase todos os estados americanos fornecem definições como essa nos seus estatutos e têm 

disposições relativas à comunicação de suspeita de maus-tratos às agências de proteção à 

criança (Heide, 2013). No Brasil, o ECA (Brasil, 1990) dispõe de medidas de proteção à 

criança e ao adolescente (art. 98), e que, segundo Digiácomo e Digiácomo (2010), a simples 

ameaça da violação de direitos já autoriza a intervenção da Justiça da Infância e Juventude, 

que deve ocorrer tanto no plano individual quanto no coletivo. Esse dispositivo relaciona as 

hipóteses em que se considera que uma criança ou adolescente se encontra na chamada 

“situação de risco”, ou seja, em situação de maior vulnerabilidade, demandando atenção 

especial por parte da “rede de proteção” (órgãos de proteção e defesa dos direitos infanto-

juvenis). O ECA também contém o artigo 7o, para quando os direitos fundamentais 

reconhecidos forem violados ou ameaçados. Diz o artigo que “a criança e o adolescente tem 

direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas, que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência” (p. 18). 

Heide (2013) categoriza os maus tratos entre físico, sexual, verbal e psicológico, e 

afirma que muitas vezes uma agressão leva a outra e se torna crônica, o que dificulta a 

identificação. Para a autora, a negligência pode ser categorizada em três áreas: física, médica 

e emocional. Ela aponta que abuso físico é geralmente definido como qualquer ferimento 

físico não acidental na criança. Ampliando o conceito, ele pode ser visto como a presença de 

danos físicos, a tentativa de infligi-los, ou dor que seja indicativo de uma necessidade mal 

resolvida. Ele pode também ser sutil. Muitas vezes as mães que simulam doenças em seus 

filhos ou que intencionalmente os deixam doentes para que recebam cuidados médicos 
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excessivos estão também lhes abusando fisicamente. Esses pais são inicialmente vistos como 

preocupados e recebem grande atenção da comunidade médica. Essa desordem, conhecida 

como Síndrome de Munchhausen, é frequentemente fatal para crianças cujas genitoras não 

são corretamente diagnosticadas e tratadas. Outra forma de maus tratos descrito pela autora é 

o abuso físico, quase sempre presente em casos de crianças que mataram os pais. Em vários 

casos de parricídio, pais abusaram de seus filhos e esposas por anos antes de sua morte. A 

história de horror desses adolescentes incluiu testemunhar essas formas extremas de violência, 

assim como ser uma de suas vítimas.  

Paralelamente, pode-se afirmar que o abuso sexual e suas consequências sobre a saúde 

da vítima são primeiramente uma violação dos direitos humanos, não escolhendo cor, raça, 

credo, etnia, sexo e idade para acontecer (Cunha, Silva & Giovaneti, 2008). A maioria dos 

pesquisadores concorda que o abuso sexual infantil é facilitador para o aparecimento de 

psicopatologias graves, prejudicando a evolução psicológica, afetiva e social da vítima. Os 

efeitos do abuso sexual na infância podem se manifestar de várias maneiras, em qualquer 

idade da vida (Romaro & Capitão, 2007), e é também parte do cenário dos parricidas sendo 

diferenciado por Heide (2013) entre dois tipos: explícito e encoberto. O explícito é o mais 

fácil de ser identificado, pois envolve formas físicas aparentes. O encoberto envolve expor 

uma criança a cenários sexuais impróprios para sua idade, introduzindo-a em um ambiente 

sexualmente saturado. Embora o contato sexual direto entre pai/mãe e filho não ocorra, as 

atitudes dos pais são sexualmente explícitas. Um pai que se masturba na frente do filho ou 

uma mãe que compartilha pornografia com sua filha está abusando sexualmente de forma 

encoberta. O caso de matricídio estudado por Gomide (2010) mostra que ele foi abusado 

física, psicológica e sexualmente por quem deveria protegê-lo. Pode-se considerar então que 

essa mãe não exerceu sua função maternal, assim como outros genitores que foram mortos e 

eram perpetradores de violência contra seus filhos.  
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Relacionado às inadequações parentais, identifica-se também a presença de incesto 

emocional como um determinante do crime. Gomide (2010) abordou esse termo como o 

abuso sexual emocional, que frequentemente é acompanhado de negligência. São pais que 

usam a criança como se fosse o seu parceiro, tornando-a confidente, discutindo sua relação 

sexual com o marido ou esposa, obrigando a criança a tomar partido contra o parceiro (a). No 

mesmo sentido, Heide (2013) define que o incesto emocional é comum em casos de 

adolescentes que matam os pais, particularmente quando o pai não abusivo deixou o lar ou se 

afasta emocionalmente. Na ausência de um cônjuge ou parceiro de idade apropriada, o genitor 

abusador frequentemente espera que a criança funcione como um parceiro substituto, 

assumindo o papel típico de cônjuge. Pode ser esperado que a criança mantenha a família, 

incluindo cozinhar, limpar, cuidar dos irmãos mais novos. Outra configuração possível é 

quando o genitor também vítima, torna-se dependente do adolescente a ponto dele sentir-se 

obrigado a proteger o pai/mãe. Crianças podem abraçar esse papel porque parece ser o único 

jeito de obter atenção, aprovação, aceitação e amor. Além disso, eles podem sentir que tem o 

dever de cuidar dos irmãos mais novos. Embora superficialmente o comportamento desses 

adolescentes pareça exemplar, não é saudável. 

O abuso verbal consiste em palavras ditas ou observações feitas na presença de uma 

criança sobre ela, que servem para prejudicar o seu conceito sobre si mesma, seja da sua 

capacidade ou competência. Xingamentos e palavras depreciativas rebaixam a autoestima, 

atacam o autoconceito da criança e minam seu senso de competência. O abuso psicológico é 

um termo com definição ampla que engloba o abuso verbal. Comunicações psicologicamente 

abusivas podem ser extraordinariamente complexas. As mensagens são pérfidas, pois muitas 

vezes comunicam à criança que elas não têm valor ou que são incapazes de corresponder às 

expectativas paternas independentemente do que façam. O abuso psicológico é difundido em 

famílias em que o parricídio ocorre. O resultado consiste em uma série de atos dolorosos 
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relacionados ao impulso de filhos e filhas de matarem seus pais por não poderem mais tolerar 

as críticas de suas mães e muitas vezes seu comportamento cruel (Heide, 2013).  

Entre as modalidades de maus-tratos infantis, a negligência é a mais recorrente em 

diversos países, incluindo o Brasil (Bazon, 2008; Fallon et al., 2010; Ferreira, 2005). A 

negligência física e médica são conceitos simples, que envolvem não oferecer alimentação, 

segurança e cuidados médicos. Negligência física não necessariamente é intencional. Em 

casos de adolescentes parricidas em que um dos pais, usualmente o pai, é abusador físico, o 

não abusador, normalmente a mãe, deve assumir a responsabilidade de prover um ambiente 

seguro. O seu fracasso nessa tarefa raramente é proposital; sua negligência é um infeliz 

subproduto de sua inabilidade de tomar conta de si mesma e da sua prole de forma saudável e 

efetiva. Muitos adolescentes que matam os pais são percebidos pelos outros como deprimidos 

e estressados por longa data antes do assassinato. A negligência emocional aparece como 

privação de afeto e demonstrações de amor. Crianças pequenas necessitam desenvolver um 

apego saudável e consistente, de um cuidador carinhoso. Quando são cuidadas, amadas, e 

apoiadas, elas desenvolvem um senso individual e valoroso sobre si mesmas, e aprendem a 

confiar nos outros. Adolescentes parricidas são frequentemente vítimas de negligência 

emocional, e ambos os pais: abusadores e não-abusadores, que são emocionalmente 

indisponíveis para seus filhos (Heide, 2013). Pais negligentes são descritos por Crittenden 

(1985) como não responsivos e que se retiram das situações difíceis; as mães não aceitam as 

suas responsabilidades e são limitadas em competências gerais. Ignoram a maioria dos 

comportamentos da criança e respondem muito pouco a iniciativas de comunicação. As 

crianças submetidas a essa prática são passivas e sofrem com déficits comportamentais. 

O estudo de Li, Chu, Ng, I e Zeng (2015) foi o primeiro em grande escala que 

examina a relação entre maus-tratos na infância, juventude delinquente e reincidência 
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criminal em Singapura. Foram estudados 3.744 jovens criminosos em geral (com idade média 

de 15,29 anos) entre 2004 e 2008. A amostra representou 97% dos jovens infratores sobre a 

supervisão da comunidade. A maioria dos agressores eram do sexo masculino (89%) e de 

etnia chinesa. Para os infratores maltratados, o tempo médio de reincidência foi 1.186 dias e 

(57%) violou sua ordem atual ou reincidiu dentro do período de acompanhamento. O grupo 

que não sofreu maus tratos, teve tempo médio de reincidência de 1.322 dias, e em contraste, a 

taxa de reincidência foi significativamente menor. Com uma média de acompanhamento de 

4,8 anos, a taxa de reincidência geral foi de 39%. O estudo também mostrou que os jovens 

infratores tinham perfis diferentes: os infratores maltratados foram presos pela primeira vez 

cerca de meio ano mais jovem, em média, do que os infratores que não sofreram maus tratos.  

Isto é consistente com a pesquisa de Widom (1989), em que a autora conclui que 

maus-tratos na infância podem "acelerar a idade". Considerou-se a possibilidade de que 

jovens maltratados poderiam ter desenvolvido características distintas que os tornou mais 

propensos a um comportamento criminoso. Especificamente, esse grupo tinha níveis 

significativamente mais elevados em termos de personalidade antissocial. Isto sugere que a 

ligação entre maus tratos na infância e delinquência pode ser medida por traços de 

personalidade.  

Buyuk et al. (2011), que detectou históricos de abuso nos 39 casos de parricidas 

adolescentes estudados (entre 1995 e 2005). Não havia informações sobre o motivo do 

assassinato em 15 casos (38,5%) e não havia nenhum motivo óbvio em 4 casos (10,3%). A 

história de abuso na família foi detectada em 20 casos (51,2%). Casos que envolveram abuso 

(51,2%; n = 20) foram observados para incluir três diferentes formas de abuso ou alguma 

combinação dos tipos de abuso. As principais formas incluiu violência física (46,2%; n = 18), 

e abuso sexual (7,8%; N = 3). O restante dos motivos envolvendo abuso consistiu em 
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combinações de tipos de abuso. As combinações eram: (1) O abuso físico e sexual (2) abuso 

físico e emocional. A maioria da história do abuso foi o abuso físico sendo destaque em 18 

casos. Havia história do abuso sexual como motivo do assassinato em apenas três casos. 

Em pacientes psiquiátricos, Raymond, Léger e Lachaux (2015) encontraram parricidas 

em sua maioria com uma infância disfuncional, marcada por privações emocionais, de 

abandono ou rompimentos familiares. Estes incluem a separação dos pais em 50% dos casos, 

a morte de um dos pais em 25%, a colocação em um orfanato em 10% e em colégio interno 

em 7,5%. Mais da metade havia testemunhado ou tinham sido vítima de violência no seio da 

família no momento da infração, e 10% tinham sido vítimas de abuso sexual. 

A segunda categoria de parricídio indicada por Heide (2003) é a que os autores do 

crime tem transtornos mentais. Raymond, Léger e Lachaux (2015) realizaram um estudo 

descritivo com pacientes parricidas hospitalizados em uma unidade de segurança.  O hospital 

é especializado em psiquiatria forense e o estudo ocorreu durante um período de 15 anos com 

40 pacientes. Homens foram responsáveis por 97,5% (39 de 40) dos crimes, com uma média 

de idade no momento do delito de 28 anos (variação de 18 a 61 anos). Dois grupos etários 

dominam: 45% de todos os pacientes parricidas tinham de 21 a 25 anos no momento da 

infração, e 25% tinham entre 26 e 30 anos de idade. Apenas 12% tinham concluído o ensino 

médio, 60% estavam desempregados e 15% tinham trabalhos não declarados. Setenta por 

cento eram solteiros sem relacionamento anterior, 22,5% eram divorciados ou separados, e 

apenas 7,5% estavam em um relacionamento no momento do ato. A maioria dos pacientes 

(85%) não tinha filhos. Nesse estudo, 95% dos diagnósticos foi de transtornos psicóticos. De 

acordo com a literatura, a esquizofrenia foi o transtorno mais frequente (87,5%) - tipo 

paranóico em 75%, tipo desorganizado em 7,5%, o tipo indiferenciado em 5% -, seguido por 

transtornos delirantes em 5%, e transtorno esquizoafetivo, finalmente, em 2,5%. O restante 
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(5% dos casos) foi diagnosticado como tendo transtorno de personalidade (borderline e 

narcisista). Em 95% dos casos, os sintomas diretamente relacionados com o desempenho do 

parricídio incluíam delírios de perseguição (75% dos casos) megalomania (50%), religiosos 

(40%), posse (27,5%), preconceito (20%), ou delirante de identidade/filiação (10%). Havia, 

também, 17,5% de casos de delírios com um componente sexual (ameaça incestuosa 

delirante). Além disso, 75% dos pacientes descritos têm interpretações errôneas e 

anormalidades perceptivas. Sessenta por cento sofriam alucinações auditivas na altura do 

ataque; 25% alucinações em que foram "ordenados" a matar o seu pai/mãe e cerca de 70% 

dos pacientes descreveram seu ato como de auto defesa. Eles perceberam seus pais como 

ameaçadores (por exemplo, envenenamento ou estupro) ou aniquilação psicológica, o que os 

levou a uma investida para resolver a situação. Os outros 30% dos pacientes estavam 

cumprindo uma missão altruísta ou messiânica. Cerca de 42,5% dos participantes da pesquisa 

tinham consumido álcool ou fizeram uso de drogas pouco antes do delito. A segunda parte do 

estudo teve como objetivo avaliar a evolução dos agressores, em termos de características 

clínicas. Dos 40 pacientes, 36 estavam fora do hospital no momento do estudo. Foram 

enviados questionários aos psiquiatras que tratavam atualmente dessas 36 pessoas e foram 

recebidas 32 respostas. Entre elas, uma foi perdida para o follow-up e três morreram, uma das 

causas é desconhecida e duas se enforcaram. De acordo com os profissionais, 21% dos 

doentes ainda exibia características clinicamente perigosas. A grande maioria (85,7%), no 

entanto, mostrou boa adesão ao tratamento. Aproximadamente 50% dos autores criticaram o 

próprio parricídio e 21% permaneceram anos sem remorso após o ato, negando ou 

racionalizado o ato. Pensamentos delirantes sobre seus pais persistiram em 14,3% dos casos. 

Mais de 90% dos parricidas nunca reincidiu.  

Segundo Catanesi et al. (2015), matar a própria mãe é um evento ainda mais raro que 

matar o pai. Os autores investigaram 9 casos de matricídio por filhos com desordem mental, 



	   	   	   	   30	  

	  

com idade média de 36,5 anos. As vítimas tinham em média 62.3 anos, e somente uma com 

histórico psiquiátrico. Nenhuma estava intoxicada e todas as mães foram descritas como 

intrusivas, possessivas e dominadoras. A maioria dos matricidas (8 de 9) vivia com a mãe na 

época do crime. Em 3 casos, o pai estava em casa na hora do crime, mas saiu ileso. Três 

quartos dos matricídios ocorreram sem avisos prévios ou sinais (assaltos, brigas). Os autores 

encontraram uma prevalência maior de sufocamento (33%) seguido de pancadas ou arma de 

fogo (22%). Concluiu-se que todos eles sofriam de doença mental, e seis cometeram o crime 

na fase aguda da doença, sob influência de delírios. Os autores indicaram que o diagnóstico 

mais comum em pacientes parricidas é esquizofrenia (4 de 9 participantes). Dois deles tinham 

outros distúrbios como transtorno esquizoafetivo e psicose sem outra especificação, e três 

sofriam de transtorno de personalidade. Um deles estava intoxicado na hora do crime. Nesse 

tipo de parricida com transtornos psiquiátricos observa-se tentativa de suicídio ou suicídio 

após o ato. Essa especificidade também foi observada por Bourget et al. (2007) e Raymond, 

Léger e Lachaux (2015). Em Buyuk et al. (2011) apenas quatro dos 39 parricidas estudados 

receberam diagnóstico psiquiátrico: 2 de esquizofrenia, 1 de transtorno psicótico e 1 de 

transtorno de ansiedade.  

Raymond, Léger e Lachaux (2015) observaram que o ilícito em pacientes psiquiátricos 

foi caracterizado pela brutalidade, rapidez, fúria, e curta duração. Em aproximadamente 60% 

dos casos, foi utilizada uma quantidade demasiada de violência destrutiva, tais como facadas 

repetitivas, espancamento excessivo, desmembramento ou decapitação. Atos de mutilação 

foram relatados em 17,5% dos casos, e canibalismo em 10%. Um paciente cometeu uma 

agressão sexual pós-morte. Apenas um foi considerado culpado de assassinato (matricídio) e 

condenado a seis anos de prisão. Os outros foram considerados inimputáveis por razões de 

insanidade: eles eram incapazes de controlar suas ações ou perceber a ilicitude de suas 

decisões. Toda essa violência observada pode ser chamada de comportamento agressivo, e 
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operacionalmente, é uma categoria que engloba atos que variam de acordo com manifestações 

típicas para cada idade, severidade e escolha do oponente ou vítima (Loeber & Hay, 1997). 

Nestes casos específicos de parricídio, supõe-se que o transtorno mental tenha sido a maior 

determinante do crime, porém os autores não excluem os maus tratos e a presença de uma 

infância disfuncional. 

A terceira categoria de parricidas envolve pessoas que emitem comportamento 

antissocial grave (Heide, 2013). Com o objetivo de avaliar a psicopatia, Myers e Vo (2012) 

avaliaram dez casos de parricídio num período de 15 anos. Dividiram sua amostra em três 

grupos: os abusados, os com transtornos mentais e os com elevados níveis de psicopatia. 

Dentre eles, encontraram dois modos para o cometimento do crime: a mais comum foi o 

ataque inesperado (7 casos) e a menos frequente foi o ataque em forma de luta ou confronto 

(3 casos). Dois agressores, ambos com níveis elevados de psicopatia, deixaram uma carta: 

uma forjava um álibi e a outra explicitava o amor do atacante pela vítima. Os autores afirmam 

que a maioria dos jovens parricidas não são assassinos "frios e antissociais", embora houvesse 

dois indivíduos da amostra com esse comprometimento. Eles foram descritos como tendo sido 

cronicamente e severamente abusadas emocional e fisicamente. "Crônico" foi definido como 

superior a um ano de duração e "grave" como englobando abuso que resultou ou poderia ter 

resultado em ferimentos ou necessidade de atenção médica (por exemplo: soco no rosto, ser 

jogado em paredes, bater com ferramentas de metal). Todos os nove que referiram-se ao 

histórico de abuso como tendo ocorrido durante anos e de natureza grave. Em quatro casos, 

ambos os pais participaram do abuso; em quatro casos o pai agiu sozinho; e em um caso a 

mãe agiu sozinha. Além disso, três jovens foram abusados sexualmente. Em dois casos a mãe 

era a abusadora, e em um caso o pai e a mãe atuaram juntos como abusadores. Em outro caso, 

um jovem, pouco antes do julgamento relatou o abuso sexual dos pais até então não revelado. 

Apenas um dos jovens da amostra negou ter sofrido algum tipo de maus tratos. A 
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credibilidade dos relatórios de maus tratos foi avaliada por meio de uma revisão de fatores, 

como a qualidade e a consistência do relatório dos jovens; consultas aos serviços de proteção 

à criança; históricos médicos; consultas a informantes e avaliação de padrões de cicatrizes 

pelo exame físico feito simultaneamente com a avaliação psiquiátrica forense. Por exemplo, 

um jovem relatou ter sofrido açoitamentos, e de fato tinha inúmeras cicatrizes lineares sobre o 

torso. Em outro caso, um jovem relatou que os maus-tratos físicos dos pais tinha causado uma 

fratura, e foi corroborado pelos registros médicos. Foi aplicado nessa amostra a PCL-YV 3 

(Forth, Kosson & Hare, 2003) e eles encontraram níveis elevados de traços psicopáticos em 

dois parricidas, com pontuações média e leve na escala. Além disso, 9 casos atingiram os 

critérios para pelo menos um transtorno do DSM4. O mais comum foi TEPT5 (6 casos), 2 

casos de depressão, outros 2 de abuso de substâncias, um esquizofrênico, um autista, e um 

com transtorno de personalidade com traços antissociais, borderline e narcisista. Nesse estudo 

nota-se a forte presença dos maus tratos e dos transtornos mentais, contraposto à psicopatia. 

Uma parte dos parricidas adultos sofrem de alguma enfermidade psiquiátrica, então se torna 

um fator de risco e deve ser identificado para ser prevenido.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Psychopathy Check List- Youth Version 
4Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders	  
5	  Transtorno de Stress Pós Traumático 
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Capítulo 2 

Estudos de Caso 

 

A literatura da área forense apresenta diversos estudos de caso de parricidas em 

diferentes contextos socioeconômicos e culturais, que permitem a tipificação dos autores e 

vítimas de parricídio e dos maus tratos sofridos na infância causados pela vítima. Segundo 

Yin (2005), o uso do estudo de caso é adequado quando se pretende investigar o como e o 

porquê de um conjunto de eventos contemporâneos. O autor assegura que o estudo de caso é 

uma investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos.  

Gil (2009) aponta alguns propósitos dos estudos de caso: 1) explorar situações da vida 

real cujos limites não estão claramente definidos; 2) preservar o caráter unitário do objeto 

estudado; 3) descrever a situação do contexto em que está sendo feita uma determinada 

investigação; 4) formular hipóteses ou desenvolver teorias e 5) explicar as variáveis causais 

de determinado fenômeno em situações complexas que não permitam o uso de levantamentos 

e experimentos.  

Bruyne, Herman e Schoutheete (1977) afirmam que o estudo de caso justifica sua 

importância por reunir informações numerosas e detalhadas que possibilitem apreender a 

totalidade de uma situação. A riqueza das informações detalhadas auxilia o pesquisador num 

maior conhecimento e numa possível resolução de problemas relacionados ao assunto 

estudado.  
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Serão aqui descritos 8 casos, sendo 2 estrangeiros e 6 brasileiros.  

Heide (2013, p. 181) descreveu diversos casos, de parricídio dentre eles o de Patricia 

Smith (17 anos, caucasiana, classe média), que buscou a ajuda do sistema de justiça 

americano após ser agredida. A adolescente gostava da escola e dos professores, e se dava 

bem com os colegas. Trabalhou por três meses na fábrica do pai e achava ruim, pois ele 

levava assuntos pessoais para o trabalho, e não permitia que ela tivesse outro emprego. 

Relatou ter sofrido abusos físicos por parte do genitor, como um deslocamento nas costas 

depois de ser severamente chutada e constantes tapas em todos os lugares do corpo. Também 

foi vítima de negligência médica, pois quando foi avaliada, possuía acne severa e dificuldades 

para falar que a deixavam desconfortável. Abuso psicológico era presente, pois assistia o pai 

espancar a mãe desde pequena, e relatou sentir-se inútil por não conseguir fazer nada para 

defendê-la. O pai vivia armado 24 horas por dia, e ameaçava as duas. Também foi 

verbalmente abusada, o pai a acusava injustamente, e se ela protestasse, apanhava ou era 

sexualmente atacada. Vários amigos testemunharam isso, assim como sua mãe. Foi estuprada 

pela primeira vez aos 14 anos na própria cama, quando o pai ficou bravo por ela ter ficado 

muito tempo no telefone. A frequência dos estupros acontecia em média uma vez por semana. 

Relatou que o pai praticou penetração anal com ela 3 ou 4 vezes, e era profundamente 

dolorido. Em uma ocasião informou as agências de proteção sobre o abuso físico, quando teve 

um corte sobre o olho. A assistente social disse que não haviam evidências, e a adolescente 

perdeu a fé no sistema de proteção e também na própria habilidade para se proteger. Pediu aos 

amigos que matassem seu pai, e estes se negaram, porém a apoiaram a fazê-lo. Patricia matou 

o pai a tiros na cabeça com um revólver num sábado de manhã enquanto ele dormia. Após o 

crime permaneceu junto aos amigos e foram todos presos após 32 horas. A adolescente foi 

condenada a 35 anos de reclusão. Dez das doze características comuns em parricidas foram 
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claramente encontradas nesse caso. Isso inclui o padrão de violência intrafamiliar, a 

dificuldade em obter ajuda ou escapar da família e o aumento do isolamento e das agressões. 

Após o crime, relatou sentir que um peso enorme tinha sido retirado de suas costas. 

Outro caso citado por Heide (2013, p. 204) foi o de Peter Jones (17 anos, caucasiano, 

classe média baixa). O adolescente desenvolveu um transtorno psiquiátrico em função dos 

traumas vividos. O pai na época da tragédia sofria da doença de Crohn (desordem intestinal 

agravada pelo stress), e por isso estava ha mais de 5 anos afastado do trabalho. Peter 

frequentava a escola a noite, e reprovou na quinta e décima série. Sua mãe era muito doente; 

logo, ele “precisava” dar conta das tarefas domésticas, como cozinhar, passar, lavar e cuidar 

dos irmãos mais novos. Nunca se envolveu em brigas escolares. Teve um trabalho em um 

restaurante de fast food por nove meses. Se dava bem com os colegas e chefe, era muito pró-

ativo, rápido e fazia horas extras. Largou o emprego quando pediu um aumento e o chefe lhe 

deu 10 cents adicionais por hora. Não possuía envolvimento significativo com álcool e 

drogas. Seus pares não eram delinquentes, e descreveu o melhor amigo como uma pessoa 

carinhosa e incapaz de fazer mal aos outros. Gostava de jogar bilhar e de sair com a 

namorada, bem como praticar esportes, como futebol, tênis e natação. Relatou amar 

genuinamente a namorada Becky, pois se comunicavam bem e se entendiam. Este parricídio 

adolescente é considerado clássico, pois os abusos e o lar estressante o levaram ao limite. No 

momento do crime, estava em um estado dissociativo. Essa dissociação, em específico, inclui 

situações em que o indivíduo experiencia estados distintos de consciência que envolvam uma 

separação ou desconexão entre a experiência fenomênica do ambiente e o ambiente 

propriamente dito. Assim, o parricida nessa situação traumática pode se desconectar da 

situação e descrever ausência de experiências sensoriais ou emocionais, mas vivenciar a 

situação como um observador fora do corpo. As experiências de despersonalização e de 

desrealização também podem ser classificadas nessa especificidade, como vivências de 
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irrealidade e/ou anestesia mental/corpórea (Junior, Negro & Louzã, 1999). Ainda nesse caso 

foi identificada negligência médica, pois era disléxico sem tratamento e tinha problemas de 

audição, bem como sofria de ansiedade generalizada e TEPT. Relatou abusos físicos, verbais 

e psicológicos: teve hematomas e vergões nas costas, pernas e braços feitos pelo pai, que o 

batia com uma vara, e muitas vezes tirava sangue. Foi chutado e socado na cabeça, nariz, boca 

e estômago. Seu pai também jogou-lhe objetos até que ele se cortasse. Assistiu o pai bater, 

xingar e humilhar a mãe desde a mais tenra infância, todos os dias por muito tempo. Os 

vizinhos testemunharam as violências, mas a polícia nunca foi chamada. Peter tinha medo, 

pois a única vez que sua mãe tentou, o pai arrancou o telefone da parede. O genitor chegou a 

quebrar as costelas da avó de Peter. Cuidava da casa e da família, e tinha um cuidado imenso 

com sua mãe, dependente química, com quem desenvolveu uma relação de marido e mulher. 

Tornou-se seu confidente e protetor por anos. A dependência emocional da mãe por ele não 

era saudável. Vivendo em uma casa completamente desestabilizada, tinha medo que o pai 

descontasse nele. Ficou hipervigilante, e com os sentimentos anestesiados, características de 

TEPT. Um mês antes do crime, a mãe foi hospitalizada, e tudo recaiu sob Peter. O 

adolescente não lembra de muitas “partes” da noite do crime, nem a ordem correta dos fatos 

(estado dissociativo). Lembra-se de ter apanhado por não servir o jantar no horário. Matou o 

pai com dois tiros atrás do pescoço e um no ouvido, utilizando um rifle, enquanto ele assistia 

TV no meio da noite. Foi preso 5 horas após o crime. A patologia familiar foi determinante no 

crime, bem como a própria patologia do Peter. Uma conclusão pode ser dada: o fim da 

história de Peter é trágica. Seguido de sua absolvição por doença mental, o adolescente negou 

tratamento e continuou a viver com a mãe. Está se automedicando como seus pais e diferente 

deles, começou a usar drogas ilícitas e embarcou em atividades antissociais para manter o 

vício.  

Buscando observar os antecedentes na história de vida dos agressores, Teche e 
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Gomide (2016) descreveram as motivações de 3 casos de parricídio no Brasil, todos em 

cumprimento de pena em unidades prisionais no estado do Paraná. No caso 1, um patricida 

com 27 anos (24 na época do crime), estava preso quando entrevistado, aguardando a 

sentença. Evadiu-se da escola, não concluindo o segundo grau. Aos sete anos, obrigado pelo 

pai, fazia serviço de pedreiro. Na adolescência buscou trabalhos como autônomo, ferragens e 

construção civil. Se dava bem com os colegas, porém os relacionamentos amorosos eram 

eventuais. Desde pequeno era espancado pelo pai, com socos, pontapés, empurrões, estalos, 

por meio de cintos, chinelos, fio de luz, ripa, ferro e cabo de vassoura. Certo dia, o pai bateu 

tanto nas mãos dele e do seu irmão, que ambos dependeram da mãe para serem alimentados, 

pois não conseguiam pegar na colher. Cicatrizes e hematomas pelo corpo eram comuns. Na 

adolescência começou a defender-se, e diante das reações dos filhos, o pai recorria ao uso de 

barras de ferro e até mesmo facas. Com o tempo, começou a ser humilhado em público, com 

tapas na cara inesperados, ameaças e agressões verbais. Aos 14 anos iniciou o uso de álcool e 

crack. No dia do crime, foi impedido de entrar em casa pelo pai, e iniciaram uma luta 

corporal. Ele desistiu de entrar em casa e foi para um bar. Quando voltou foi novamente 

impedido, e jogou uma pedra de tamanho grande na cabeça do pai, ocasionando sua morte. 

Foi preso em flagrante. No caso 2, um patricida 42 anos (39 na época do crime), cumpria pena 

quando entrevistado. Relatou que foi espancado pelo pai (a vítima) desde pequeno. O pai o 

agredia com socos, pontapés, empurrões, puxões de cabelo, pauladas, pedradas, tijoladas, 

recorrendo a facas e outros objetos que estivessem ao seu alcance. Hematomas e cortes pelo 

corpo eram comuns. O pai sempre foi distante, era alcoólico e extremamente violento com 

toda a família. Cresceu vendo o pai a espancar a mãe, os irmãos e o avô, que também era 

alcolista. Exigia que os filhos trabalhassem e usava todo o dinheiro para beber e frequentar 

bordéis. Disse que “nem sabe o que é ter um pai” (p. 28). Passou o dia trabalhando. Chegou 

na casa, fez o jantar como de costume e foi dormir. Já estava dormindo quando o pai chegou e 
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empurrou a porta de maneira violenta, pedindo para ele fazer o jantar. Respondeu que o jantar 

já estava pronto em cima do fogão, era só esquentar. Seu pai tirou sua coberta e mandou ele 

esquentar o jantar e servi-lo. O pai pediu um suco e imediatamente reclamou que a água 

estava quente, jogou o copo contra a parede. Nesse momento ele pegou uma barra de ferro 

que era utilizada para “escorar” a porta e deu uma pancada na nuca do pai. No dia seguinte, 

entregou-se aos policiais contando detalhes do crime. Foi preso em flagrante. No caso 3, o 

parricida tinha 39 anos (35 na época do crime) e era filho de mãe solteira. A mãe foi 

abandonada pelo pai ao saber da gravidez. Foi criado pela avó materna até aos oito anos de 

idade. Recebia visitas esporádicas da mãe. A avó era muito rígida, batia nele por qualquer 

motivo. Dos nove aos 10 anos de idade, mudou-se para a casa de um tio para estudar. Os tios 

também eram rígidos, porém, mais atenciosos que a avó. Aos 11 anos, foi morar com a mãe. 

Conta que raramente a via. Ela saia cedo para trabalhar e voltava quando já estava a dormir. 

Sentia falta de afeto, carinho e atenção. Sofreu muitos abusos físicos na infância. A avó o 

agredia com cabos de vassoura, varas de marmelo, varas de vime, chicotes ou outros objetos 

que estivessem ao seu alcance, por pequenas coisas que fazia. Nunca sabia o motivo das 

agressões. Era comum ter hematomas pelo seu corpo. Os seus familiares presenciavam as 

cenas de violência, mas achavam tais atos normais, por terem sido criados da mesma forma. 

Uma vez ouviu o tio chamar a atenção da avó por bater nele com um chicote, mas ela não lhe 

deu atenção e tampouco acatou o conselho. No dia do crime estava a quatro dias usando 

drogas. Naquele dia, usou dentro de casa, o que não era seu costume. Sua mãe chegou do 

serviço e começou a chamar sua atenção. Quis sair, mas sua mãe trancou a porta e escondeu a 

chave. Quando ele achou a chave e tentou sair, ela o impediu, pegou uma faca na gaveta da 

pia e foi pra cima dele dizendo que preferia vê-lo morto a estar naquela situação. Ele relatou 

que tentou tirar a faca da mão dela e depois disso, não viu mais nada. Quando voltou a si, viu 

que estava todo cheio de sangue e ela morta no chão. No outro dia, procurou a polícia dizendo 
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que sua mãe havia sumido. Foi até uma delegacia e se entregou.  

O matricida estudado por Gomide (2010) foi vítima da crueldade implacável de sua 

mãe desde pequeno. Junto com espancamentos, desde os dois anos, vinham as 

desqualificações. Ela o proibia de conhecer o pai e de sair com amigos, rasgava seus 

cadernos, quebrava seus brinquedos. Era acordado com socos enquanto dormia, e quando 

mais velho, a mãe lhe jogava água quente. Nunca conseguiu aproximar-se do pai, pois a 

genitora lhe dizia que seu genitor não queria saber dele, e que a espancava, motivo do fim da 

relação. Ela não permitia que ele tivesse amigos, não comparecia ao seu aniversário. Ficava 

dias sem falar com ele, punindo-o, e deixava-o sozinho quando doente. Dormiram juntos até o 

jovem completar 13 anos, quando ainda usava chupeta e mamadeira. Nessa ocasião, a mãe 

colocou um guarda roupa no quarto para dividi-lo, e passou a levar jovens namorados para 

casa, com os quais mantinha relações ao lado do filhos. Andava nua pela casa. Quando ele 

não cooperava com suas aproximações eróticas, levava tapas no rosto. Após assistir um filme 

erótico, percebeu que aquilo que faziam era errado, e afastou-se, envergonhado e enojado. A 

partir daí o relacionamento ficou violento. No dia do crime, a mãe lhe deu um beijo na boca e 

ele recuou. Ela reagiu com um tapa no rosto. Ele pegou a faca que ela estava usando para 

cortar pêssego e a esfaqueou até a raiva passar. Sentiu-se aliviado. Levou o corpo para o 

chuveiro para limpar o sangue e tirou o corpo da cena do crime. As tias relataram violência 

sexual intrafamiliar perpetradas pelo pai e irmão, bem como espancadas com barras de ferro e 

chutes pela mãe.  

Casoy (2009), descreve um caso de grande impacto na mídia brasileria, de Suzane 

Von Rischthofen (18 anos na época do crime). Suzane era filha de um casal rico (Manfred e 

Marisia) e morava em um bairro de classe alta de São Paulo. Os pais consumiam álcool 

diariamente. O pai tinha casos extraconjugais, e o relacionamento familiar era muito 
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conflituoso. A adolescente praticou artes marciais, cursava direito na PUC e tinha boas notas. 

Ela conheceu o namorado, Daniel Cravinhos, três anos antes do crime, e eram muito 

apaixonados. De um lado os pais do namorado, afetuosos, acolhiam Suzane e insistiam para 

que o filho Daniel prestasse vestibular, e de outro, o pai de Suzane, rígido, proibia o namoro e 

insistia para que ela prestasse novamente vestibular para outra instituição “bem melhor que a 

PUC” em seus conceitos. Segundo os pais da adolescente, as diferenças sociais e culturais 

entre ela e o namorado eram inaceitáveis. Informaram-na que a deserdariam caso mantivesse 

a relação.A polícia foi chamada para apartar brigas na casa das vítimas, e Manfred chegou a 

gritar, transtornado, “ainda quebro esse moleque”. As brigas pioraram no dia das mães do 

ano do crime (2002) quando Manfred estapeou Suzane por ela insistir no namoro. Após esse 

dia, Suzane disse a família que havia terminado o namoro, porém, continuou com Daniel 

clandestinamente. A única pessoa que sabia da verdade era seu irmão Andreas, que tinha 

profunda admiração por Daniel. O irmão de Suzane e o namorado jogavam Counter Strike 

escondidos dos pais de Suzane ao menos uma vez por semana e partilhavam a paixão por 

aeromodelismo. No dia do crime, a adolescente, seu namorado e seu cunhado Cristian foram a 

casa dos Rischthofen, onde os irmãos Cravinhos mataram os pais de Suzane a pancadas na 

cabeça e simularam um latrocínio. Após isso, ligaram para a polícia e relataram ter chegado 

em casa e tê-la visto aberta e remexida. Depois dos inquéritos e investigações policiais, 

constatou-se inconsistência entre os depoimentos e nas atitudes dos envolvidos, Cristian 

Cravinhos confessou que planejou junto a Suzane e Daniel a morte do casal Rischthofen, mais 

ou menos dois meses antes. O motivo era a forma que eram tratados por Manfred e Marisia. O 

irmão e a namorada lhe contaram que ela apanhava muito dos pais, e não aceitavam o namoro 

de nenhuma forma. Matá-los seria a única saída para ficarem juntos e em paz. Em seguida, 

envergonhada, Suzane confessou sua responsabilidade no crime. Em 2006, Suzane foi 

condenada a 39 anos de reclusão em regime fechado e seis meses de detenção no semiaberto, 
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além de multa; Daniel, a 39 anos e seis meses, no mesmo regime da ex-namorada e o irmão, 

Cristian, a 38 anos e seis meses em regime fechado. Segundo o site de notícias globo.com, em 

Julho de 2015 Suzane conquistou a progressão do regime fechado para semiaberto, em 

Tremembé. Os irmãos Cravinhos cumprem pena no regime semiaberto desde 2013 e tem o 

benefício das saídas temporárias. Prevê-se que a jovem continue trabalhando na unidade com 

serviços de costura, durma na penitenciária e tenha direito a cinco saídas ao ano. 

Recentemente, foi autorizada pelo TJ SP a frequentar o curso de administração de empresas 

na Universidade Anhanguera de Taubaté, decisão que derrubou a anterior, da Vara de 

Execuções Criminais de Taubaté, que tinha impedido Suzane de fazer o curso universitário 

(Fonte: G1 de 28/10/2010 e 8/4/2016). 

Pinheiro (2011) descreveu três casos de parricídio com transtorno psiquiátrico. Um 

deles é o de Conrado, 38 anos. Na época da publicação estava detido no Centro Médico Legal 

de São Paulo, e não apresentava alucinações e delírios. Estudou na APAE e apresentava o que 

chamavam de “crises de descontrole”, e por causa delas foi encaminhado para tratamento. 

Tomava tofranil e gardenal. Nunca se envolveu em eventos ilícitos, e apresentou-se gentil 

com a pesquisadora. Era filho biológico de uma irmã de sua mãe adotiva que o abandonou e 

teria dito “por mim, pode morrer”. Sofria com o abandono, e tinha um pai adotivo alcoólatra, 

que o influenciava a beber. Relatou que nunca aceitou. Tinha dificuldades em reconhecer seus 

limites cognitivos. Um dia, sob a justificativa própria de estar sem os medicamentos, 

esfaqueou o pai, avó e feriu a mãe. Relata não se lembrar do momento do crime, e negou 

sentir ódio pelas vítimas. Ao fim do estudo, Conrado já estava liberado pela juíza para 

retornar ao convívio social, mas nenhum familiar quer recebê-lo. Disse estar se preparando 

para retomar sua vida, porém sua esposa não mais desejava continuar com ele. Diariamente, 

refletia sobre sua vida e lembrava-se do crime. No início da internação, chegou a pensar em 

suicídio, mas desistiu da idéia. Conrado reconheceu e entendeu o medo de aproximação por 
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parte dos familiares. Apesar de não se reconhecer como criminoso e justificar seus atos pelas 

crises, achava que precisava se responsabilizar.  

Moscatello (2014) fez um estudo de caso sobre o patricida S.L.R. (solteiro, sexo 

masculino, 48 anos), aposentado e preso do Complexo Hospitalar do Juquery. O paciente é 

proveniente do campo e com ensino fundamental incompleto. Ele foi contratado duas vezes 

durante alguns anos para trabalhar. Uma das suas mulheres foi agredida frequentemente por 

ele (uma vez ele jogou-a de uma ravina e ela fraturou o crânio). Ele tinha o hábito de matar 

animais. Mudou seu comportamento aos 25 anos, após a morte de sua mãe. Tornou-se 

agressivo e começou a ter alucinações, pensamentos incoerentes e delírios persecutórios. Foi 

internado em hospitais psiquiátricos e seguiu o tratamento ambulatório de forma irregular. O 

paciente viveu com seu pai por mais de dez anos, tinham uma relação ruim, atacavam um ao 

outro, e ele sempre falou em matar o pai. O paciente foi violentamente agredido por seu pai 

um ano antes do assassinato. Alguns dias antes do crime, pai e filho estavam lutando 

corporalmente, e o paciente foi visto com comportamento errático, discurso desorganizado, 

delírios, alucinações e repetidamente disse que queria "sangue e morte". Segundo a polícia, o 

paciente atingiu seu pai (73 anos) na cabeça enquanto dormia, com barras de ferro, causando 

sua morte. O réu relatou que no dia do crime, sua cabeça estava a "mil graus", e que ouviu 

vozes de seu pai e dos vizinhos, e que tinha o pensamento de que as pessoas queriam matá-lo, 

que uma mulher teria feito vodu para matar seu pai, que não conseguia dormir pois estava 

agitado e sem receber injeção de  haloperidol por quatro anos. De acordo com relato de 

membros de sua família, o pai do paciente era psicótico e violento. Após o assassinato, um 

vizinho relatou ter ouvido do paciente que ele queria matá-lo, e matou um cão. Ele foi 

encontrado por um irmão e disse que queria matar toda a família. Foi capturado pela polícia 

em uma estação de ônibus em uma cidade próxima. Estava calmo e esperando seu irmão 

chegar. Atualmente, o paciente tem, ocasionalmente, períodos de intensificação dos sintomas 
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produtivos de homicídio e ideação suicida, mesmo hospitalizado e em uso regular de anti-

psicótico. Revela maneirismos, delírios persecutórios e inadequação afetiva. Ele conhece os 

critérios diagnósticos para a esquizofrenia paranoide. Segundo o autor, estes crimes não são 

premeditados e podem ser precipitados por alguns mal-entendidos. É brutal e abrupto, com 

indiferença afetiva e muitas vezes causado por delírios persecutórios e de comando, bem 

como alucinações auditivas.  

O caso de Severina Maria da Silva, conhecida como Silvoneide (agricultora) é um dos 

casos brasileiros de parricídio com desfecho inédito: ela foi absolvida pela justiça. Segundo os 

autos (4a vara do Tribunal do Juri Capital- Caruaru/PE) era filha de Severino Pedro de 

Andrade, conhecido como Zé do Fubá. Aos 9 anos foi sexualmente violentada por ele em um 

laranjal pela primeira vez. Ela esperneou e o pai lhe deu uma facada na perna. A noite, 

Severino contou o ocorrido para a esposa, que pegou a filha e a colocou para dormir na cama 

com o casal, e auxiliou o marido a finalizar a relação sexual abrindo as pernas da criança. 

Esses episódios aconteciam ao menos três vezes por semana. Aos 14 anos Severina teve a sua 

primeira menstruação, e aos 15 estava grávida do primeiro filho do pai. Aos 21 anos, já com 5 

filhos do genitor, sua mãe foi embora, e ela tornou-se definitivamente a esposa do pai. Era 

espancada periodicamente, e o pai-avô não permitia que nenhum de seus filhos estudasse, 

pois dizia que na escola não ensinavam nada de bom. A partir daí as agressões pioraram. Era 

espancada com cabo de enxada, asfixiada e ameaçada de morte. Chegou a fazer uma denúncia 

mas nada ocorreu. Teve 12 filhos no total, mas somente 5 sobreviveram, todos com 

problemas físicos e mentais. Próximo da época do crime, viu o genitor apalpar os seios da 

filha-neta Antonia, e foi defende-la. Nessa ocasião, foi ameaçada de morte caso impedisse a 

relação incestuosa deles. A vítima comprou então uma peixeira de 12 polegadas para ameaçar 

Severina, que foi procurar Edilson Amorim (conhecido como Galego) e Denisar dos Santos 

para matar seu pai. Propôs pagar-lhes 800 reais mais a venda de dois bodes, pois “precisava 
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de um homem para fazer isso”. O pai foi esfaqueado com a própria peixeira, e após o crime 

Severina saiu gritando pela rua que a casa havia sido invadida. Quando a polícia chegou ao 

local, disse a eles que houve um assalto. Foi julgada por crime de homicídio qualificado, 

mediante pagamento/recompensa ou outro motivo torpe; e à traição e de emboscada, e foi 

recolhida na Colônia Penal Feminina de Garanhuns. Severina ficou presa por seis anos antes 

de ser levada a julgamento e absolvida pela justiça. O promotor se expressou dizendo que não 

poderia pedir a condenação dela, pois foi vítima de mais de cinco mil crimes não julgados ou 

investigados, por 35 anos de sua vida. 

Foi comum a todos os casos descritos a presença de um histórico de maus tratos, tanto 

os com diagnóstico de transtorno mental quanto os severamente antissociais, ficando claro 

que o ato de matar ascendente estava ligado a essa variável. 
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Capítulo 3 

 

Psicoterapia como recurso de levantamento de dados 

Na clínica, o estudo de caso é, naturalmente, o método por excelência para a análise de 

condições raras, como o parricídio. Uma razão que justifica a opção por um estudo de caso é 

o fato de ele ser extremo ou único. Essa é a situação, comum em Psicologia Clínica, na qual 

uma pessoa, devido a uma deficiência ou a condições de vida não usuais, apresenta um padrão 

de comportamento extremamente raro e para o qual não existem ainda teorias explicativas 

convincentes. O fato de que tais situações são instigantes e extremamente raras justifica a 

análise em profundidade de qualquer caso em que ocorram tais padrões de comportamento 

(Alvez-Mazzotti, 2006). 

O estudo de caso é a narrativa fiel, sistemática e longitudinal de um processo 

terapêutico, geralmente baseado na memória do terapeuta, que abrange a história de vida do 

cliente, as intervenções realizadas, as mudanças observadas e outras informações relevantes 

que possam levar a uma melhor compreensão do caso atendido. Dessa forma, o estudo de 

caso não visa investigar o efeito de uma variável específica ou testar hipóteses 

preestabelecidas, mas descrever de forma cuidadosa e detalhada um processo terapêutico 

único em toda a sua complexidade (Silvares & Banaco, 2012).  

Leonardi (2016) aponta que o estudo de caso reproduz o contexto original da prática 

psicoterápica, levando em consideração, portanto, qualquer fenômeno clínico que surgir ao 

longo do processo terapêutico e as complexas relações entre muitas variáveis, o que contribui 

para a diminuição da lacuna entre pesquisa e prática que existe na psicologia clínica. Assim, a 

conexão entre pesquisa e prática oferecida por esse método é tamanha a ponto de incitar a 



	   	   	   	   46	  

	  

idéia de que os estudos de caso são suficiente para a produção de evidências empíricas em 

psicoterapia (Leonardi, 2016).  

A Clínica Forense 

A prática clínica forense implica questões criminais, as quais envolvem quase sempre 

temáticas morais, sociais, políticas e éticas. Essa prática, que se originou da  Psiquiatria, visa 

oferecer instrumentos aos profissionais da área do Direito com informações sobre a situação 

concreta e aspectos psicológicos e psicopatológicos do réu, da vítima ou de outros que estão 

envolvidos em um determinado caso (Taborda, Abdalla-Filho e Chalub, 2012). A Psicologia 

Forense, nesse contexto clínico, colabora com o tratamento dessa população por meio de 

psicoterapia, sendo uma área autônoma e complementar ao Direito (Gomide, 2016).  

A principal demanda da clínica forense seriam os altos níveis de necessidades dessa 

população. Isso significa que além de trabalhar com o cliente-infrator e seu comportamento 

socialmente inadequado, os profissionais tem que lidar com os problemas familiares: práticas 

parentais deficitárias, relações danificadas; problemas com a moradia, quando há moradia; 

pares antissociais ou criminosos e baixo nível de escolaridade (Rocha, 2012). A autora indica 

que a clínica forense tem características que diferem do trabalho com outros clientes em 

consultório. A primeira seria a disponibilidade do terapeuta, pois o envolvimento não é 

restrito ao consultório ou ao cliente-infrator. Assim, essa clientela demanda comportamentos 

diferenciados se comparada às demais. A segunda é o uso de técnicas e atividades que estejam 

de acordo com as preferências do cliente, pois isso facilita a percepção que o terapeuta é uma 

audiência não punitiva. Dessa forma, o cliente entende que pode comportar-se livremente, 

sem medo de punição, dando ao terapeuta a oportunidade de trabalhar os comportamentos em 

sessão.    
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Da mesma forma, Skinner (1974), pai do behaviorismo radical, indica que a 

psicoterapia é uma agência controladora diferenciada, pois não se utiliza de controle aversivo 

e lida com os efeitos desse tipo de controle no indivíduo, sendo então, por essas 

características, adequada para infratores. A ideia é que os infratores inicialmente expressem 

seus padrões comportamentais de hostilidade, mentira, terceirização da culpa, falta de 

expressão adequada de sentimentos, falta de autocrítica e dificuldade em estabelecer vínculos 

(Rocha, 2012). Porém, somente uma pequena parcela dos parricidas se enquadram totalmente 

nesses padrões antissociais. Gomide (2010) aborda que muitos jovens que cometeram 

parricídio nunca tiveram envolvimento com a lei antes do homicídio dos pais. 

A avaliação do processo psicoterápico e o conseqüente efeito das intervenções 

psicológicas permanece sendo um importante desafio para pesquisadores e clínicos. Os 

grandes focos de discussão da área concentram-se na busca de evidência científica e a 

articulação entre a pesquisa e a prática clínica (Peuker, Habigzang & Koller, 2009). 

Somente o relato de uma psicoterapia com parricida foi encontrado na literatura 

nacional e internacional. Gomide (2010) realizou por seis meses psicoterapia analítico-

comportamental com um matricida de 17 anos, interno em uma instituição de acolhimento do 

estado. A primeira estratégia utilizada no tratamento de foi a identificação dos maus tratos 

sofridos na infância perpetrados pela mãe. Os maus-tratos foram sendo relatados durante as 

sessões e possibilitando ao cliente o conhecimento sobre suas reais emoções em relação à 

vítima. Inicialmente foram relatados os abusos físicos e psicológicos, e somente após três 

meses de tratamento o abuso sexual foi revelado. O papel parental materno foi objeto de 

várias sessões onde o cliente identificou a ausência de afeto e cuidados parentais e que era 

tratado como parceiro e não como filho. Relatou o ódio e nojo que sentiu quando descobriu, 

com 12 anos, que era vitima de abuso sexual materno. Também se trabalhou repertório 
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apropriado para inserção profissional, de convívio com as regras do trabalho para aumentar o 

relacionamento social do adolescente, que era precário. Suas dificuldades de relacionamento 

eram discutidas, modelos alternativos de comportamento foram treinados e muitas vezes a 

pesquisadora e estagiárias iam ao local de trabalho para receber e fornecer informações sobre 

o desempenho dele. Ao final do tratamento o adolescente prestou vestibular e foi aprovado 

em um curso de graduação em uma cidade distante da onde havia morado com a genitora.   

No  contexto forense observam-se as psicoterapias obrigatórias, que ocorrem sem a 

escolha do cliente, mas sim em função do encaminhamento judiciário, tais como: situações 

envolvendo crianças vítimas de abuso sexual, famílias em situação de vulnerabilidade social, 

cuidadores que estão prestes a perder o poder familiar, homens que agrediram fisicamente 

suas companheiras, dependentes químicos, doentes mentais graves ou parricidas, como no 

caso estudado. Nessas situações, a busca pelo atendimento também não é espontânea e existe 

a exigência para que o paciente permaneça em atendimento. Diversos países têm adotado 

modalidades de tratamento psicoterapêutico não voluntário, seja como uma medida para tratar 

patologias mentais graves (por meio de tratamento ambulatorial e hospitalização), seja para 

tentar tratar pessoas envolvidas com o sistema de justiça criminal (Becker & Benetti, 2014). 

A clínica dentro desse contexto necessita de uma conceituação precisa dos casos de 

psicoterapia, para que se possibilite o planejamento adequado do processo de intervenção. O 

plano de tratamento deve incluir os aspectos individuais do paciente, as características do 

quadro psicopatológico apresentado por ele e a utilização de técnicas efetivas (Caminha & 

Habigzang, 2003). A aplicação correta das técnicas indicadas para o tratamento também é 

importante. A definição destas técnicas pode ser dar a partir de estudos clínicos que avaliam 

sua efetividade ou eficácia para cada tipo de transtorno psicológico (David, 2004). 
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De forma complementar, os terapeutas cognitivos comportamentais de adolescentes 

Shirk, Burwell e Harter (2009) indicam uma série de questões que devem ser respondidas ao 

planejar um tratamento. Primeiro: quais são os problemas manifestos nesse caso? Segundo: 

quais mecanismos patogênicos (características diagnósticas ou transtornos psiquiátricos) estão 

associados a esses problemas? As respostas a essa segunda questão requerem uma análise 

crítica de evidências. Terceiro: há evidência de que um ou mais destes mecanismos 

patogênicos estão presentes no caso específico? A resposta à terceira questão definirá em 

parte os alvos específicos de tratamento. Quarto: quais procedimentos de tratamento têm se 

mostrado eficazes para modificar o comportamento alvo? Assim, a identificação dos 

mecanismos adotados pelo cliente fornecem um ponto de partida para a seleção de 

intervenções potencialmente efetivas.  

No mesmo sentido, Knapp e Beck (2008), apontam que o terapeuta deve usar o 

questionamento socrático como um meio de guiar o paciente em um questionamento 

consciente que permitirá um insight sobre seu pensamento distorcido, um procedimento 

chamado descoberta guiada. Ao longo de todo tratamento, utiliza-se a abordagem colaborativa 

e psicoeducativa, com experiências específicas de aprendizagem desenhadas com o intuito de 

ensinar os pacientes a: 1) monitorar e identificar pensamentos automáticos; 2) reconhecer as 

relações entre cognição, afeto e comportamento; 3) testar a validade de pensamentos 

automáticos e crenças nucleares; 4) corrigir conceitualizações tendenciosas, substituindo 

pensamentos distorcidos por cognições mais realistas; e 5) identificar e alterar crenças, 

pressupostos ou esquemas subjacentes a padrões disfuncionais de pensamento. 
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A Aliança Terapêutica 

Para que a mudança ocorra em psicoterapia é preciso que se estabeleça o sentimento 

de confiança na relação terapêutica. A confiança é advinda de padrões de apego, que são 

associados por Parkes (2009) a um padrão específico de cuidado parental, e se resumem em 

(1) apego seguro e (2) apego inseguro. Para o autor, o apego seguro é advindo de pais que são 

suficientemente bons, sensíveis e responsivos às necessidades de segurança de seus filhos. 

Eles fornecem uma base estável da qual o bebê possa explorar o mundo. A consequência são 

filhos que toleram separações breves sem muito sofrimento e que respondem rápida e 

calorosamente à mãe quando ela retorna e os conforta. Ao contrário, o apego inseguro 

subdivide-se em (1) apego ansioso/ambivalente; (2) apego evitador ou (3) apego 

desorganizado. O primeiro (apego ansioso/ambivalente) é advindo de mães ansiosas, 

insensíveis às necessidades dos filhos e desencorajadoras. Seus filhos mostram grande 

sofrimento na separação, se agarram e choram raivosamente quando elas retornam. O 

sofrimento das crianças permanece por bastante tempo após o retorno da mãe. O segundo 

(apego evitador) é advindo de mães que não expressam sentimentos, não toleram proximidade 

e/ou punem comportamento de apego, gerando crianças que aprendem a inibir suas tendências 

a se agarrar e chorar. Na separação, apresentam indiferença, e ao retorno da mãe, 

normalmente a ignoram.  

O comportamento de apego é desenvolvido ao longo da vida dos indivíduos. Bowlby 

(2002), estudioso pioneiro da teoria do apego, abordou em sua obra o problema da natureza 

do vínculo da criança com a mãe. Ele já reconhecia que o apego primário (estabelecido na 

infância) não se dava sempre com a mãe biológica, e cunhou a expressão “figura materna” 

(grifo do autor) para designar essa pessoa. Ele considerava que essa ligação tinha raízes 

instintivas, e grande parte de seus estudos foi dedicada a identificar a interação complexa 
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entre o que é instintivo (inato) e o que é aprendido nessa ligação. Bowlby voltou sua atenção 

aos bebês e descreveu a sequência de comportamentos pela qual se desenvolve e se expressa o 

apego nos dois primeiros anos de vida, e incluem: chorar, sorrir, sugar, agarrar e acompanhar. 

Cada um deles é modificado pela figura materna nos dois primeiros anos da criança, de 

maneira que, ao final do segundo ano possam se identificar diferenças no padrão de apego. 

Essas diferenças influenciam o entendimento da criança sobre o mundo. Os padrões, uma vez 

estabelecidos, mantem-se marcadamente estáveis, e são preditores da qualidade com o 

relacionamento com os outros durante a infância. Na idade escolar, crianças com apego 

ansioso não tem assertividade e confiança para uma interação efetiva com os colegas, 

enquanto outras com apego evitador demonstram mais agressividade, e são avaliadas como 

hostis e impulsivas. Já as com apego seguro são vistas como autoconfiantes e competentes. As 

crianças mais velhas e os adolescentes embora não recebam mais com tanta intensidade os 

cuidados dos pais como receberam na primeira infância, tem em seus pressupostos básicos 

sobre o mundo (como presumem que o mundo funcione) um modelo interno segundo o qual 

as autoridades atuais (líderes, professores) devem se comportar e pensar da mesma maneira 

que seus pais.  

Bowlby (2002) indica que a ligação entre falta de vínculo e crime é proporcionada 

pelo fato de que a falta de apego/ apegos inseguros dificultam a construção de 

relacionamentos seguros. O autor descreve também que o apego seguro proporciona 

condições para que as pessoas não se comportem de forma antissocial, pela importância que 

dão ao outro.  Parkes (2009) fala sobre a importância dos terapeutas oferecerem a seus 

clientes uma base segura (ambiente em que se sintam confortáveis para expressar sentimentos 

que os tornam inseguros), e explica que na teoria não seria tão difícil aos profissionais 

oferecer tal base (vínculo), pois estes não tem nada a esconder, sendo seu objetivo o mesmo 
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de uma boa figura parental: deve ser sensivelmente responsivo às necessidades do cliente, 

estar disponível para protegê-lo quando necessário, e quando não for, encorajá-lo a arriscar-

se, promovendo a autonomia. Porém, o autor coloca que fornecer uma base segura para quem 

é naturalmente inseguro oferece desafios, pois o cliente não está pré disposto a confiar, pois 

suas histórias de vida foram marcadas por experiências que lhes ensinaram a não confiar.  

Nesse sentido, em psicoterapia, a aliança terapêutica é ferramenta importante, pois o 

resultado de uma intervenção psicoterápica dependerá fundamentalmente dessa relação 

estabelecida. O termo Aliança Terapêutica (AT) compreende o vínculo de confiança entre 

terapeuta e paciente, bem como a capacidade da dupla para realizar as tarefas psicoterápicas 

(Cordioli, 2003). Enquanto a definição da função da aliança terapêutica vem sendo 

desenvolvida com o passar dos anos, sua importância no processo de mudança é indiscutível. 

A AT tem sido considerada um importante preditor de resultados terapêuticos em diferentes 

abordagens psicoterápicas (Serralta, Nunes & Eizirik, 2007). Rocha (2012) demonstrou que o 

vínculo com terapeuta no processo de ressocialização funciona como controlador das ações 

em ambiente externo ao da terapia. Assim, quando há afeto por meio do vínculo o cliente 

pode não se comportar de maneira antissocial a fim de preservar essa relação, considerando 

que seu comportamento está sob controle da aprovação do outro. Em concordância, Parkes 

(2009) indica que crianças que desenvolveram apego desorganizado podem ter 

relacionamentos estáveis e aprender a confiar, caso desenvolvam essa relação terapêutica.  

Tsai, Kohlenberg, Kanter, Kohlenberg, Follette e Callagham (2009) afirmam que a 

intimidade é clinicamente relevante. Os autores abordam que compartilhar sentimentos e 

pensamentos com o terapeuta torna um evento íntimo caso esses comportamentos tenham sido 

punidos no passado. Na prática, em uma situação em que um convite à autorrevelação é 

oferecido, existe um risco de que essa resposta seja punida caso isso tenha ocorrido em 
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interações prévias, como ocorre em arguições investigativas, que obrigam as revelações. 

Assim, esse convite pode ser um estímulo aversivo, evocando ataque ou esquivas. Os autores 

dizem que nesse contexto, a autorrevelação é algo assustador. Na relação terapêutica, o 

comportamento interpessoal vulnerável será provocado, criado e reforçado, e a intimidade 

ocorrerá.   

Focalizar a pesquisa no estabelecimento da AT e reparação de rupturas na aliança 

pode ser promissor, pois tais investigações podem ser úteis para melhorar a permanência e 

qualidade dos resultados esperados da psicoterapia e reduzir as taxas de abandono, pois a 

ruptura da AT pode desempenhar papel decisivo no afastamento do paciente. Neste sentido, a 

detalhada análise das interações paciente-terapeuta pode prover conhecimentos específicos 

sobre o estabelecimento e a reparação de rupturas na aliança terapêutica (Oliveira, Nunes, 

Fernández-Álvarez & Garcia, 2006). Reis e Ramos (2010), no Brasil, realizaram uma 

pesquisa com homens que agrediram fisicamente suas companheiras e foram obrigados a 

frequentar o atendimento psicoterápico para não serem presos verificaram que os participantes 

iniciam o atendimento contra a sua vontade, mostrando-se desconfiados e confusos quanto ao 

trabalho a ser realizado. Entretanto, no decorrer das sessões, percebeu-se que embora a 

demanda existisse os participantes ainda não confiavam nos terapeutas. Após estabelecerem 

uma relação de confiança, puderam investir no trabalho. Ao final dos atendimentos 

realizados, os autores perceberam que, mesmo a partir de uma demanda compulsória, 

promoveu-se um trabalho que resultou em reflexões e investimento desses homens em suas 

vidas e relacionamentos (Becker & Benetti, 2014). 

No atendimento psicoterapêutico obrigatório, existem inúmeros fatores que podem 

contribuir ou dificultar o andamento e resultado do tratamento. Entre esses fatores está a 

percepção de coerção (Kaltiala-Heino, Laippala, & Salokangas, 1997). Isto é, o quanto o 
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paciente, mesmo tendo sido referido de forma compulsória ao atendimento, sente-se 

realmente coagido a permanecer na psicoterapia. Dessa forma, o grau do impacto da coerção 

no resultado do tratamento está associado com pior resultado de tratamento e evolução do 

paciente. Podem se manifestar sentimentos negativos no paciente quanto maior o caso de 

coerção, além de expectativas negativas sobre o resultado do tratamento, dificultando o 

estabelecimento de uma relação de confiança entre o paciente e os profissionais no 

tratamento. Outros três fatores têm sido identificados como impactantes na qualidade da 

aliança: a severidade do problema, o tipo de prejuízo e a qualidade das relações de apego 

(Horvarth & Luborsky, 1993).  

Segundo Rocha (2012) são inegáveis os benefícios que a psicoterapia pode oferecer 

aos indivíduos que infracionam. O tratamento é realizado por um psicólogo especializado, que 

utiliza a relação interpessoal para auxiliar clientes na sua auto compreensão. É um 

relacionamento com características próprias, claramente contratado e que segue princípios 

(Castonguay & Beutler, 2006). Por conta desses benefícios, é que o psicólogo forense deve 

intervir se utilizando de psicoterapia levando em consideração o histórico de maus tratos dos 

parricidas. Para tal, é importante ter clareza de quais são os comportamentos do terapeuta que 

facilitam ou não esse processo, e o que esperar do histórico de vida de um parricida. 
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Objetivos 

Objetivo Geral 

Desenvolver estudo de caso por meio de psicoterapia individual em um parricida.  

Objetivos Específicos 

Descrever os comportamentos do terapeuta para estabelecer vínculo 

Descrever a história escolar do participante 

Descrever a história laboral do participante 

Descrever os abusos psicológicos sofridos pelo participante perpetrados pelo pai 

Descrever os abusos físicos sofridos pelo participante perpetrados pelo pai 

Descrever os abusos físicos e psicológicos sofridos pela mãe perpetrados pelo pai 

Identificar e descrever as práticas educativas conforme proposto por Gomide (2006) 

Descrever os comportamentos protetivos do filho em relação à mãe 

Descrever o dia do crime e identificar seus determinantes. 
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Método 

Participante 

Fez parte desse estudo um jovem que cometeu patricídio de 19 anos (16 na época do 

crime). O participante matou o pai e cumpre Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 

(ECA, art. 118, Brasil) pela Vara da Infância e Juventude de uma cidade do interior do estado, 

por ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 121, §2o, inciso IV (à traição e 

impossibilitando a defesa do ofendido), do Código Penal (Lei n. 2848 de 7 de Dezembro de 

1940) (Fonte: Processo-Vara da Infância e da Juventude- Seção Infracional). 

Local 

As duas primeiras sessões de psicoterapia do adolescente ocorreram no consultório 

particular da pesquisadora, localizado na capital do estado. Após a segunda sessão, o 

participante começou a faltar seguidamente. Decidiu-se que as demais sessões fossem 

realizadas no CREAS (Centro de Referência Especializada em  Assistência Social) da cidade 

de origem do participante.  

 

Instrumentos 

Foram utilizadas cinco instrumentos para coletar os dados, a saber: (1) Folha de 

registro do processo (anexo A); (2) Folha de Destaque das sessões (anexo B); (3) Relatório 

Informativo de Faltas (anexo C); (4) Questionário de Histórico Infracional de Familiares 

(Gomide, não publicado) (anexo D) e (5) Inventário de Estilos Parentais (Gomide, 2006) 

(anexo E). 

A Folha de Registro do Processo (anexo A) foi construída a partir da transcrição do 



	   	   	   	   57	  

	  

processo, de onde foram destacados os relatos dos envolvidos sobre o dia do crime e suas 

impressões do participante e da vítima. A partir daí foram identificadas as categorias 

estabelecidas na Folha de Destaque das Sessões (anexo B). As categorias dessa folha versam 

sobre o dia do crime e a violência doméstica sofrida pelo participante e por sua mãe.  

O Relatório Informativo de Faltas (anexo C) contém a data da falta do participante, 

bem como a justificativa alegada. Tem o objetivo de informar à Promotora responsável a 

frequência do participante na psicoterapia.  

O Questionário de Histórico Infracional Familiar (Gomide, não publicado) (anexo D) 

é um questionário de múltipla escolha cujas alternativas avaliam por meio de 16 itens o 

histórico infracional do respondente e seus familiares: pai, mãe, padrasto, madrasta (quando 

houver), irmãos, avô, avó, tios e primos. O primeiro item refere-se a furto/roubo, o segundo a 

assalto, o terceiro a homicídio, e assim por diante. Cada resposta é tabulada como 1 ponto. 

Soma-se as respostas afirmativas para cada um dos membros da família, inclusive para o 

respondente.  

O Inventário de Estilos Parentais (IEP) - desenvolvido por Gomide (2006) (anexo E) 

avalia as estratégias e técnicas utilizadas pelos pais para educar os filhos. É composto por 42 

questões que correspondem às sete práticas educativas maternas e paternas. São duas práticas 

educativas positivas: (A) monitoria positiva e (B) comportamento moral, e cinco práticas 

educativas negativas: (C) punição inconsistente, (D) negligência, (E) disciplina relaxada, (F) 

monitoria negativa e (G) abuso físico. A tabulação dos dados obtidos por meio do IEP é feita 

utilizando a folha de reposta do instrumento. Cada resposta NUNCA recebe a pontuação 0; 

AS VEZES, pontuação 1; SEMPRE, pontuação 2. Portanto, cada prática educativa pode ter a 

pontuação máxima de 12 pontos e a mínima de zero pontos. Quando o participante não 

responder alguma questão, é colocado zero na folha de resposta. Para calcular o Índice de 
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Estilo Parental soma-se as práticas positivas (A+B) e as práticas negativas (C+D+E+F+G) em 

seguida, subtrai-se a soma das práticas negativas das positivas. Os valores obtidos podem 

variar de + 24 (estilo parental ótimo), a - 60 (estilo parental de alto risco). Quando o índice de 

estilo parental é negativo, há prevalência das práticas negativas, sendo maior a probabilidade 

dos filhos desenvolverem comportamentos antissociais. Por outro lado, quando o índice de 

estilo parental é positivo, indica que as práticas positivas se sobrepõem às negativas, sendo 

maiores as chances dos filhos desenvolverem comportamentos pró sociais. Esse inventário foi 

respondido pelo participante referente ao seu pai e sua mãe e pela genitora referente ao 

participante.  

Procedimento 

O participante foi encaminhado para a clínica forense do Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia da UTP pela Promotora da Vara da Infância e Juventude da cidade do 

participante. A orientadora dessa pesquisa convidou a mestranda, autora desse trabalho, a 

realizar a psicoterapia do adolescente, como seu projeto de mestrado em psicologia forense. 

Em seguida, foi solicitada à Promotora do caso que enviasse o processo para ser 

analisado pela pesquisadora e o cronograma para atendimento do adolescente foi fixado. 

Ficou acordado que o participante seria trazido para a capital em condução cedida pela 

Prefeitura da cidade para a Vara da Infância e Juventude, onde seriam realizados os 

atendimentos. No primeiro encontro, foi apresentado ao adolescente o objetivo da 

psicoterapia e pedido a ele que assinasse o TCLE (anexo F). O meio de transporte 

disponibilizado pela prefeitura da cidade foi um carro com motorista, que em horário pré-

agendado pelo gabinete da Promotora responsável pelo caso, iria buscar o participante em 

casa e levá-lo aos atendimentos. Ao final das sessões, o mesmo motorista iria levar o 

participante de volta para casa. Após a mudança do local da terapia, a pesquisadora, em carro 
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próprio, dirigia até a cidade onde o participante morava  para a realização dos atendimentos. 

As sessões psicoterápicas com abordagem analítico comportamental eram individuais, 

semanais e tinham duração prevista de 50 a 90 minutos cada. Foram realizadas entrevistas 

diretivas, aplicação dos instrumentos supracitados e atividades específicas para o 

estabelecimento da aliança terapêutica, como jogos e filmes. 

As sessões foram gravadas pelo telefone celular da pesquisadora, e posteriormente 

transcritas para análise. As  18 sessões totalizaram 13 horas e 8 minutos de duração, sendo 14 

sessões com o jovem, duas com a mãe, uma com a avó materna e uma com a tia materna. 

Procedimentos éticos 

Esse estudo faz parte da pesquisa com parricidas “Parricídio: maus tratos sofridos na 

infância” de Teche e Gomide (2016), que foi encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, e recebeu aprovação (parecer no 230.647). 

Análise de dados 

A partir da transcrição das sessões, os dados das sessões foram padronizados em 

categorias, de acordo com a literatura (Heidi, 2013; Teche & Gomide, 2016; Gomide, 2010), 

e então transferidos para um arquivo do Microsoft Word, grifadas com cores diferentes, para 

facilitar a identificação. São elas: Comportamentos do terapeuta para estabelecer vínculo; 

História escolar do participante; História laboral do participante; Abusos psicológicos sofridos 

pelo participante perpetrados pelo pai; Abusos físicos sofridos pelo participante perpetrados 

pelo pai; Abusos físicos e psicológicos sofridos pela mãe perpetrados pelo pai; Práticas 

educativas maternas e paternas; Comportamentos protetivos do filho em relação a mãe e Dia 

do crime e seus determinantes. 
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A partir da transcrição do processo, os dados de relato do crime foram tabulados na 

Folha de registro do processo  (anexo A), divididos por participante, a saber: genitora, avó 

materna, avó paterna, testemunhas, etc. O relato desses envolvidos foi então categorizado de 

acordo com a literatura da área. As categorias mais frequentes no processo foram: dia do 

crime e seus determinantes, abuso físico e psicológico sofridos pela mãe perpetrados pelo pai 

e comportamento protetivo do filho em relação a mãe.  

A partir da transcrição das sessões, os dados de relato do participante também foram 

categorizados de acordo coma  literatura, porém, foram destacados com cores e transferidos 

para a Folha de destaque das sessões (anexo B). 

Os dados obtidos por meio do Questionário de histórico infracional de familiares 

(Gomide, não publicado) (anexo D) foram analisados quantitativamente, assim como o IEP 

(Gomide, 2006) (anexo E), corrigido e interpretado de acordo com manual de aplicação e 

interpretação (Gomide, 2006). 

Foram coletados também dados do histórico infracional do genitor (Figura 1) do 

participante a partir de consulta realizada ao sistema “Oráculo”, programa desenvolvido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que reúne informações processuais na área criminal, 

por meio da Promotora responsável pelo caso. O sistema disponibiliza datas de infrações, 

andamento do processo e decisões judiciais, e essas informações foram tabuladas e analisadas 

quantitativamente (ex: intervalo de tempo entre as infrações). 

As informações coletadas na segunda sessão foram analisadas com o auxílio do 

programa informático IRAMUTEQ versão 0.6. Esta sessão foi escolhida pela pesquisadora 

por que o participante trouxe muitos dados do seu histórico de maus tratos. Os dados foram 

organizadas em corpus e submetidos a uma Classificação Hierárquica Descendente (CHD) 
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simples. Essa análise visa obter classes de Segmentos de Texto (ST) que, ao mesmo tempo, 

apresentam vocabulário semelhante entre si e vocabulário diferente dos ST das outras classes. 

Esse programa informático, gratuito, viabiliza diferentes tipos de análise de dados textuais, 

desde aqueles bem simples, como a lexicografia básica como cálculo de frequência de 

palavras, até análises multivariadas como classificação hierárquica descendente e análises de 

similitude (Camargo e Justo, 2013). A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) 

utilizada, permitiu uma análise lexical do material textual da sessão, e gerou contextos 

(classes lexicais), caracterizados por um vocabulário específico e pelos segmentos de textos 

que compartilham esse vocabulário (Camargo, 2005).  Esse método classifica os segmentos 

de texto em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é repartido com base 

na frequência das formas reduzidas (palavras já lematizadas). As seis classes UCI obtidas 

foram: (1) Práticas educativas; (2) Histórico de maus tratos; (3) Histórico de comportamentos 

protetivos com a mãe; (4) Histórico Infracional Paterno X Histórico Laboral; (5) Histórico de 

Fugas e (6) Histórico escolar. Essas classes foram comparadas com as obtidas pela análise de 

categorização anterior e analisadas de acordo com a literatura da área. 
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Resultados e Discussão 

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados em três partes: inicialmente as 

informações obtidas pelo Questionário Infracional de Familiares (Gomide, não publicado), 

aplicado na 4a sessão, juntamente com os dados coletados por meio do sistema “Oráculo”; em 

seguida serão expostos os dados obtidos por meio do IEP (Gomide, 2006) aplicado na 3a 

sessão e, por fim, serão apresentadas as categorias selecionadas nas sessões de psicoterapia. 

O participante dessa pesquisa era solteiro, morava com a mãe e a avó materna desde 

que os pais se divorciaram há aproximadamente cinco anos. Estudou até a oitava série, não 

apresentava notas baixas e teve uma trajetória escolar marcada por perseguições das vítimas 

de seu pai e fugas. Abandonou os estudos para ajudar a mãe nas despesas da casa. Trabalhou 

na banquinha de revistas do tio (irmão do pai) por 8 meses, e depois foi ajudar a mãe em seus 

carrinhos de churros. Vítimas de violência doméstica ao longo de suas vidas, mãe e filho, 

estavam sob medida protetiva, que foi quebrada quando o genitor invadiu a casa em que 

moravam (Fonte: Processo-Vara da Infância e da Juventude- Seção Infracional).  

Para um melhor entendimento do histórico infracional paterno (vítima do crime) 

tabulou-se o histórico infracional do genitor, obtido por meio do sistema “Oráculo”. 
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FIGURA 1 

Histórico Infracional: Genitor/vítima 

Pode-se observar a reincidência criminal do genitor, com um intervalo médio de 2,2 

anos (27,4 meses) entre cada crime. Os intervalos diminuem ao longo do tempo. O primeiro 

intervalo foi de 9 anos, e o último, 4 dias. Os crimes que mais se repetiram foram porte ilegal 

Data Delitos  Decisão Judicial 

14/02/97 
Roubo qualificado com porte ilegal de arma 
(art. 157 § 2o do CP) 

Condenatória.                                   
6 anos e 3 meses. 

25/03/98 Receptação (art. 180 do CP) 
Condenatória.                            
1 ano e 2 meses 

30/05/07 Homicídio qualificado (art. 121 § 2o CP) 
Condenatória.                               
14 anos e 4 meses 

 

02/05/09 
Porte ilegal de arma de fogo (art. 19 § 1o c/c 
art. 61) 

Extinção da punibilidade      
Prescrição 

12/02/10 Porte ilegal de arma de fogo (art. 14) 
Condenatória.                            
2 anos e 5 meses 

11/01/12 
Ameaça/ violência doméstica familiar (lei 
11340/06 art. 147) 

Condenatória.                                    
11 meses e 25 dias 

23/06/12 
Ameaça/ violência doméstica familiar (lei 
11340/06 art. 147) 

Extinção da punibilidade      

Morte do agente 

11/01/13 
Lesão corporal (art. 147 § 9o e art. 330 do 
CP) Arquivamento de inquérito 

    15/01/13 
Ameaça/ violência doméstica familiar (lei 
11340/06 art. 147) 

Condenatória.                            
5 meses e 2 dias 

Figura 1. Todos os crimes registrados do genitor podem ser observados na figura acima, 
bem como o intervalo entre eles/ Fonte: sistema Oráculo. 
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de arma de fogo e violência doméstica familiar. Esses dados referem-se somente aos crimes 

pelos quais o genitor foi denunciado e respondeu criminalmente, embora não tenha sido 

condenado por todos os crimes, pois alguns prescreveram, foram arquivados ou o genitor 

faleceu antes. Esses dados são coerentes com os coletados por meio do Questionário de 

Histórico Infracional Familiar respondido pelo participante sobre seu pai. Dentre as 16 

alternativas de infrações apresentadas no instrumento, o genitor pontuou em 13 (81,25%). Já o 

participante respondendo sobre si mesmo pontuou em duas: homicídio e dirigir sem 

habilitação (12,25%). A genitora não apresentou ocorrências. De acordo com os relatos, 

observa-se que o pai encontrava-se no quarto estágio do modelo teórico da “Erva Daninha” de 

Patterson e colegas (1992). Nesse estágio, observam-se adultos que não possuem habilidades 

sociais mínimas, não mantém seus empregos formais se os alcançam, nem mantém 

relacionamentos afetivos estáveis. Geralmente se dá o encarceramento. Contribuem para a 

ocorrência desse estágio os fatores de risco, explicados pelo modelo da “Roda Causal” do 

comportamento antissocial. São eles: (1) práticas educativas negativas; (2) problemas de 

comportamento na infância; (3) comportamento antissocial em algum membro da família e 

(4) abandono ou fracasso escolar. Nas sessões o participante e sua família os relatos 

corroboram os dados obtidos pelo “Oráculo” sobre a vítima.  

A tabela 1 mostra as práticas educativas da genitora em relação ao participante e a 

percepção do jovem da forma como foi educado pelo genitor e pela genitora, obtidas por meio 

da aplicação do IEP. 
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Nota: (1) Ótimo; (2) Bom; (3) Regular; ou (4) de Risco (Gomide, 2006). 

As práticas educativas paternas foram de risco (-25). Esse índice paterno sugere 

necessidade de psicoterapia. Todas as práticas do pai encontram-se na categoria de risco, 

exceto disciplina relaxada e monitoria negativa. Já o estilo parental da mãe mostrou-se 

regular, porém abaixo da média (0). Destacam-se monitoria positiva, comportamento moral e 

negligência na categoria de risco. Observa-se necessidade de participação em grupos de 

treinamento de práticas educativas. Para Haapasotoa e Pokelaa (1998) práticas parentais 

violentas têm sido consideradas como fatores etiológicos de problemas sociais e psicológicos 

como comportamentos criminosos e distúrbios psiquiátricos em adultos. 

Foram realizadas ao todo 18 sessões, sendo 14 com o participante e quatro com 

familiares maternos: duas com a mãe, uma com a tia e uma com a avó. Foram elencadas 9 

categorias a partir das 3 primeiras sessões, a saber: comportamento do terapeuta para 

estabelecer vínculo, história escolar do participante, história laboral do participante, abusos 

psicológicos sofridos pelo participante perpetrados pelo pai, abusos físicos sofridos pelo 

participante perpetrados pelo pai, abusos físicos e psicológicos sofridos pela mãe perpetrados 

pelo pai, práticas educativas maternas e paternas, comportamentos protetivos maternos do 

Tabela 1 
Práticas educativas                 	  	  

  
Monitoria 
Positiva 

Comportamento 
Moral 

Punição 
Inconsis-
tente 

Negli-
gência 

Disciplina 
Relaxada 

Monitoria 
Negativa 

Abuso 
Físico Total 

Autoaplicação      
Pai 0 (4) 1 (4) 6 (4) 10 (4) 0 (1) 0 (1) 10 (4) -24(4) 

Autoaplicação    
Mãe 4 (4) 4 (4) 1 (1) 4 (4) 1 (1) 2 (1) 0 (1) 0 (3) 

Versão Materno 9 (3) 10 (2) 2 (2) 2 (3) 2 (2) 6 (3) 1 (3) 6 (2) 
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filho em relação a mãe e dia do crime e seus determinantes. Abaixo serão descritos e 

discutidos o histórico de maus tratos do participante e as sessões de terapia. 

Comportamentos do terapeuta para estabelecer vínculo 

O vínculo com o participante foi estabelecido ao longo de várias sessões. Inicialmente 

pode-se perceber que não havia vínculo estabelecido. O comportamento do jovem foi 

modificado quando a pesquisadora estabeleceu uma outra conduta.   

No primeiro encontro compareceram o participante, a genitora e a namorada do 

adolescente. Os três foram recebidos pela pesquisadora na sala de atendimentos, e lhes foi 

explicado a dinâmica da psicoterapia: “esses nossos encontros são um tratamento. Um 

tratamento que busca entender as nossas atitudes, o que nos leva a fazer isso, os nossos 

motivos, as consequências e também aprender novas estratégias, de uma forma geral (...) Isso 

é claro pra vocês?” (sic). Após os demais demonstrarem entendimento sobre o tratamento, 

foi iniciada a primeira sessão, onde a pesquisadora estabeleceu parte do contrato da terapia: 

Foi dito ao jovem que ninguém saberia do conteúdo das sessões (contrato de sigilo). No 

segundo encontro foi retomado o contrato, e explicado que “a Promotora entende que o caso 

do seu crime é diferente dos outros. Porque o problema que você teve com o seu pai é algo 

que não vai se repetir (...) então você é uma pessoa que precisa de um tratamento, porque 

tudo que você passou é muito difícil” (sic). O jovem replicou “é, passei bem dizer a vida 

inteira” (sic). Foi explicado também que a orientadora dessa pesquisa saberia do conteúdo 

das sessões “a minha orientadora é uma pessoa que já atendeu muitos meninos como você, 

que passaram exatamente pela mesma coisa... ela é muito experiente, e é a pessoa que vai me 

orientar no trabalho, ela sabe muito mais que eu...” (sic).  O jovem acenou com a cabeça e 

concordou. 
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Posteriormente foi explicado que a terapia tinha o objetivo de ajudar, e que muito 

poderia fortalecê-lo, e que naquele ambiente ele poderia falar de tudo sem ser julgado. A 

audiência não punitiva é comum a diferentes tipos de terapia, acrescentando sua importância 

para a mudança terapêutica (Skinner, 1974).  

Deixou-se claro ao participante e sua mãe que os fatos colhidos indicavam que haviam 

sido vítimas de maus tratos por parte do genitor/ex-marido. Esta informação favoreceu o 

relato do participante que iniciou contando os detalhes dos abusos físicos sofridos (dados que 

serão melhor desenvolvidos nas categorias abusos físicos sofridos pelo participante 

perpetrados pelo pai e abusos físicos e psicológicos sofridos pela mãe perpetrados pelo pai). 

Proporcionar as condições necessárias para acolher empaticamente o material trazido 

pelo paciente é um facilitador para desenvolver uma boa aliança terapêutica (Yoshida, 2001). 

A aliança terapêutica (AT) compreende o vínculo de confiança entre terapeuta e paciente, 

bem como a capacidade da dupla para realizar as tarefas psicoterápicas (Cordioli, 2003).  

Após as duas primeiras sessões, o participante não compareceu em três sessões 

seguidas. Sua mãe alegou que o carro da prefeitura não passou para buscá-lo ou não passou 

no horário combinado.  As faltas foram reportadas à Promotora responsável. Houve o recesso 

de fim de ano (natal e ano novo) e os atendimentos foram retomados. Na primeira falta após o 

retorno e quarta falta consecutiva, a representante do Ministério Público suspendeu os 

atendimentos para ouvir as partes, pois a mãe do participante continuava alegando os mesmos 

motivos e o motorista alegava ter sido pontual. Em fevereiro foi realizada audiência no fórum 

com o participante e as sessões foram retomadas, já na cidade do jovem. 

O participante voltou a apresentar faltas não consecutivas. A primeira foi justificada 

posteriormente à sessão. Mãe e filho foram trabalhar em outra cidade e o carro teve um 
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problema mecânico. Assim, ambos dormiram na cidade e lá permaneceram para resolver a 

situação, gerando a primeira falta. Na segunda, a terapeuta esperou o participante até dar o 

horário do fim da sessão. Após isso, foi até a vila onde mora, em sua casa, no intuito de 

entender o motivo da falta, bem como resgatar o vínculo. Não o encontrando, foi até a casa da 

tia, onde foi recebida e realizou uma entrevista. A pesquisadora esperou o participante até o 

anoitecer, e não o encontrando lhe deixou um bilhete e partiu. O bilhete continha uma 

explicação sobre a ida até sua casa, bem como a expressão dos sentimentos de cuidado e 

preocupação da pesquisadora para com o adolescente.  

Na semana seguinte, o participante apresentou falta novamente, e mais uma vez a 

pesquisadora foi até a sua casa saber o motivo da falta. Ao encontrá-lo, expressou as 

consequências de não ir a terapia, como o fato de que a pesquisadora teria que informar a 

Promotora e que prejudicaria o tratamento. Quatro semanas depois, o jovem apresentou mais 

uma falta. A mãe do participante enviou mensagem avisando que o filho não iria. Logo, a 

pesquisadora foi a casa da família e o convenceu a ir ao atendimento. O diálogo abaixo ilustra 

o encorajamento e aceitação. 

Pesquisadora: Eu estou vendo que você não se importa... (com a terapia) 

Jovem: não é questão disso, eu não ia sair com qualquer roupa , se eu tivesse com as minhas 

roupas limpas eu ia (...) o que eu posso fazer? Não posso fazer nada daí...   

P: Ah, sim... Interessante essa pergunta... O que você poderia ter feito ?  

J: Hum, verdade...Só que eu não ia sem roupa. 

P: É eu estou vendo que a sua roupa não está a coisa mais limpa do mundo, mas o que é que 

tem? É mais correto você ir com ela do que você não ir por causa dela, né? 
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J: Ir daqui até lá ? 

P: Sim, daqui até lá. 

J: Deixa eu pegar meu tênis então! 

Após isso, o participante foi com carro até o CREAS, seguido da pesquisadora, em seu 

carro próprio. Na psicoterapia, intimidade envolve convidar clientes a se abrirem. Esse 

elemento básico arranja o cenário para evocar comportamentos interpessoais vulneráveis. O 

terapeuta está então pedindo que seu cliente se arrisque e confie que não será punido por 

assumir tais riscos (Tsai et al., 2009). 

A promotoria foi informada das faltas apresentadas. Percebeu-se que no momento das 

faltas o vínculo do participante e da pesquisadora era precário, ainda não havia se 

estabelecido. Crianças que não tiveram suas necessidades físicas e emocionais atendidas 

desde pequenos, são crianças com alto risco de desenvolver dificuldades de vinculação 

(Heide, 2013). O comportamento do participante mudou quando se estabeleceu a autocrítica, 

levando a pesquisadora a perceber que seu possível comportamento ansioso poderia gerar um 

ambiente pouco reforçador. No encontro seguinte (sessão 9) foi realizado um re-contrato 

terapêutico: 

Pesquisadora: (...) porque você esta fazendo essa terapia ? 

Jovem: Porque mandaram  

P: Entendi. Então você me fala o que você sabe e eu te falo o que eu sei, de porque a gente 

está aqui. Pode ser? 

J: Porque a promotora, a juíza decretou pra mim fazer terapia.  

P: Isso, concordo! Isso é uma parte. E o que mais ? 
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J: Só isso, que eu sei é só isso.  

P: Tá... E eu acho que você está aqui primeiro de tudo por causa disso, essa questão com a lei, 

então é uma coisa que você tem que fazer. Mas tem uma outra coisa... Pra você ter chegado 

até aonde chegou, de resolver o problema do seu pai jeito que resolveu, teve que passar por 

muita coisa, concorda ? 

J: Sim... 

P: E o meu papel aqui é ajudar você a conviver com tudo isso que te aconteceu, e mesmo 

assim ter uma vida boa...O que é uma vida boa pra você? (...) 

 A  partir dessa sessão não foram mais observadas faltas. Os adolescentes precisam do 

suporte de adultos de confiança a medida que se desenvolvem. O participante não parece ter 

tido qualquer adulto ao seu dispor para ajudá-lo a processar as dificuldades de crescer, ou para 

ensiná-lo a resolver os conflitos e lidar com sentimentos fortes. Dessa forma, eles têm 

dificuldade em confiar, desenvolver e manter relacionamentos saudáveis. Segundo Tsai et al. 

(2009) a experiência de estar apegado ou conectado a outros é uma parte importante da 

experiência humana, e existem aqueles que tem dificuldade em se identificar com essa 

experiência. Eles indicam que existem similaridades entre (1) a forma com que as crianças se 

apegam aos seus cuidadores; (2) como adultos se apegam a seus parceiros românticos e (3) 

como clientes podem se apegar a seus terapeutas. Eles também concluíram que o estilo de 

apego de um cliente influencia a aliança terapêutica e o resultado da terapia.  

 Outro indicativo de comportamento de vinculação foi observado fora dos 

atendimentos após re-contrato terapêutico: o jovem criou um meio de comunicação para falar 

com a terapeuta, considerando que não possui telefone celular. Assim, adicionou-a em sua 
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rede social. A partir daí, as consultas eram confirmadas por esse canal e foram realizadas 

eventuais comunicações, por exemplo sobre o primeiro dia de aula do participante. 

História escolar do participante 

O participante relatou ter deixado a escola por escolha própria na oitava série para 

trabalhar com a mãe. Fez o Ensino Fundamental em Camboriu-SC. Já no primeiro dia de aula, 

teve um confronto físico com um colega, e relatou que as pessoas eram esnobes, 

“metidinhos” (sic). Já em sua cidade sofreu bullying, pois os filhos das vítimas do pai o 

“atentavam” (sic).  Era perseguido por elas do lado de fora da escola, que o esperavam na 

saída em busca de brigas. Dessa forma, começou a ser constantemente ameaçado e não 

conseguiu permanecer na escola. Fez a quinta série atrasado em uma escola, saiu desta escola 

na sexta série e voltou na sétima, e teve que sair de novo. Não concluiu o ensino fundamental 

fugindo entre escolas das vítimas de seu pai. Gostava de educação física e tirava 10, nas 

outras disciplinas tirava sete. Segundo ele, nunca teve notas baixas. Tinha bom desempenho 

em todas as disciplinas, “até em português” (sic). Engajava-se na bagunça e algumas vezes 

foi tirado de sala. Somente na sétima série teve dificuldades escolares, com a professora que 

ministrava português, que o culpava pela bagunça da sala. Em todas as confusões na escola 

sempre evitava confronto físico.  

Patterson e colegas (1992) citam como fator de risco para o desenvolvimento de 

comportamento antissocial o abandono ou fracasso escolar. Ruiz (2007) argumenta que a 

evasão escolar é uma expressão da questão social, pois a interrupção do aluno na sua trajetória 

escolar gera uma série de prejuízos tanto para sociedade como para si mesmo, pois se tornará 

um trabalhador sem qualificação, mal remunerado e sempre a mercê do desemprego.  
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Relativo a evasão escolar no ensino médio, Cunha (2003) argumenta que o número de 

abandono nessa fase escolar é maior devido a muitos alunos ingressarem no mercado de 

trabalho, tendo a carga horária exaustiva, não tendo assim, disposição para estudar. O 

adolescente relatou já ter tentado voltar à escola para concluir os estudos, mas em nenhuma 

das vezes conseguiu concluir o curso. Segundo Rocha (2012), antes mesmo do engajamento 

em atividades antissociais, os adolescentes adotam estratégias de fuga, e não de 

enfrentamento das dificuldades, deixando de vivenciar situações que lhe enriqueceriam, ou de 

oportunidades de ocupação. O jovem não conseguia encarar as disciplinas difíceis, bem como 

conciliar os horários de trabalho (diurnos) e escolares (noturnos). Atualmente o jovem 

encontra-se matriculado no supletivo do ensino fundamental, que teve início em 13 de junho 

de 2016. 

História laboral do participante 

Ao abandonar a escola, trabalhou oito meses na banquinha de revista do irmão do pai, 

que sabia de todo o histórico de violência sofrido por ele. O tio discordava das atitudes do 

irmão e da sua própria mãe. Quando a genitora necessitou de ajuda em função do nascimento 

de seu irmão (filho de outro pai), foi ajudá-la nos seus carrinhos de churros. A família possui 

dois carrinhos e a mãe trabalha nisso há 20 anos. Quando tem festa na cidade trabalham o dia 

inteiro, e quando não tem trabalham somente após o almoço, até às 18h. Atualmente, o 

participante vende brinquedos de borracha junto a mãe, e vai até São Paulo para comprar a 

mercadoria. Segundo ele, não tem vendido bem, e em determinados momento deixa de ir 

vender a sua mercadoria para vender churros para a mãe, quando esta não pode ir por ter que 

ficar com o filho mais novo. Essas atividades não garantem o auto sustento do jovem, e nas 

vezes que se dispõe a trabalhar no lugar da mãe não recebe remuneração. O critério auto 

sustento refere-se a um comportamento complexo que promove a manutenção de um 
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repertório não-infrator. Esse indicativo não pode estar relacionado a atividades ilícitas, como 

tráfico de drogas (Rocha, 2012). 

Abusos psicológicos sofridos pelo participante perpetrados pelo pai 

Os efeitos psicológicos dos maus tratos extremos na infância costuma estender-se a 

adolescência, tendo papel central na dinâmica que conduz ao parricídio. Muitas vezes, 

apresentam uma raiva profundamente arraigada, que pode levar a atos violentos. Na sessão 2, 

quando perguntado sobre como se sentia em relação às violências do pai relatou: “Ah, no 

começo até que normal, daí até entender os fatos é que foi virar em ódio né” (sic). 

O participante relatou achar “doentio” (sic) a “idéia fixa” (sic) que o pai tinha a 

respeito da mãe ter um amante, e sentia-se ameaçado. Nesse relato mencionou que o genitor o 

levava a um cemitério e lá o obrigava a dar tiros, para que depois pudesse matar o suposto 

amante da mãe, e caso ele não matasse, o pai o mataria. O genitor levou-o várias vezes para 

atirar, contra a sua vontade. Na sessão 4 relatou as consequências de quando se negou a 

participar: “daí se eu não fizesse isso ele ficava louco comigo, me chamava de viado, um 

monte de coisa, daí eu tinha que aprender”(sic). Em sessão, a tia confirmou esses dados: “ele 

(genitor) só ensinava o que não prestava. Chamava ele de viado, que não pegava ‘as 

mulherada’, que não era homem, na frente de todo mundo... porque o (participante) antes de 

acontecer tudo isso daí era um piá quieto, só ficava dentro e casa” (sic). 

Ainda na sessão 4 o participante disse que o pai já fez uso de substâncias 

entorpecentes na sua frente (cocaína) e lhe mostrou seu “esconderijo” (sic) em casa, onde as 

armazenava para posteriormente vende-las (maconha, cocaína, crack): vasilhas na geladeira. 

Nesse dia, após utilizar drogas (cocaína) levou o filho novamente ao cemitério para atirar em 

“cruzetas” (sic). Ele relatou que o pai “ficou doidão...a mãe também já presenciou isso várias 
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vezes, nós chegava lá na casa e ele não tava, e a mãe sabia onde ele deixava as coisas 

(drogas) sabe? Aí um dia a mãe ergueu assim e viu um monte de droga, daí logo em seguida 

ele chegou, aí ele chutou ela e mandou ela vazar dali que ali não competia a ela” (sic). Para 

Gomide (2010) a desestrutura familiar, a quebra dos valores morais, o abuso de drogas, a 

violência e a negligência são as causas do parricídio. Não são os fatores econômicos os 

causadores do crime, e sim a ausência da autoridade paterna no ambiente familiar. Considera 

ainda que, somente avaliando estes fatores como responsáveis pela agressão poder-se-á tratar 

o parricida de maneira eficiente.  

Em uma ocasião que a mãe recebeu uma mensagem de uma prima dizendo “oi 

amor”(sic) o pai começou a perguntar “quem é esse cara?”(sic), até a agressão, sendo que 

não havia nenhum amante. Moravam na casa da avó materna porque o pai não permitia que 

vivessem na casa que era do casal. O abuso psicológico esteve presente na vida do 

participante em forma de ameaças e opressão. Estes abusos ocorreram por um período longo, 

e não de uma maneira episódica. Os padrões educativos utilizados por pais abusadores são 

constantes. As crianças criadas com práticas abusivas não conhecem relacionamento amoroso, 

afeto genuíno, amor incondicional. Sequer sabem identificar e discriminar comportamentos 

paternos apropriados, confundem padrões de cuidados parentais com aproximações sexuais, 

castigo ou punição com preocupação com o bem-estar (Gomide, 2010).  

Pode-se observar as estratégias de resolução de conflitos adotada pelo pai do 

participante, normalmente se utilizando de violência, armas ou de recursos para se beneficiar. 

O genitor apresentou modelo de violência para resolução de conflito, como ameaçar e agredir, 

que são copiadas por meio da aprendizagem vicariante (Bandura, 1969),  ou seja, os sujeitos 

tendem a equiparar suas ações às do modelo porque quando o modelo se comporta e é bem 

sucedido, a tendência é a de  ser copiado por quem observa. Na sessão 4, concluiu: “essa vida 
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que ele (pai) leva, ele queria me ensinar pra mim ser homem igual ele era (...) era assim que 

ele queria, vamos supôr que eu se espelhasse nele (...) ele já me levou várias vezes dar tiro aí 

aquele dia ele falou: "dê tiro igual eu dei" aí eu tive que dar três também igual ele deu...”  

(sic). A mãe na primeira sessão foi coerente com essa informação. Segundo ela “chegou uma 

altura da vida que ele tava querendo levar até o (participante) pra vida do crime” (sic). 

Dessa forma, o jovem resolveu os problemas da família conforme o pai lhe ensinou. O jovem 

e sua mãe relataram que todos tinham medo de seu pai, e ele sempre conseguia o que queria 

por meio da coerção.  

Sidman (2009), estudioso da coerção e suas implicações, explica que os 

comportamentos são controlados por uma consequência, e a coerção entra em cena quando 

nossos comportamentos são controlados por reforço negativo ou punição. A vítima se 

utilizava de punições severas. Consequências que produzem dor, física ou psicológica, são 

consideradas coercitivas, e tem implicações próprias. Segundo o autor, nunca se sabe com 

certeza o que a punição fará, faz-se necessário observá-la, porém a coerção gera e perpetua o 

sentido de errado. Ao se considerar seus efeitos colaterais, que estão longe de serem 

secundários, observa-se que sua significação comportamental é consideravelmente maior que 

os efeitos principais esperados. Ambientes em que se é punido, tornam-se punitivos por si só, 

e esse é um efeito “tóxico” da punição condicionada. Assim, passa-se a não gostar desses 

ambientes tanto quanto do agente punidor. Assim, nasce o ódio e o medo, bem como 

desencadeiam-se vários comportamentos respondentes (fisiológicos) como taquicardia e 

sudorese. 
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Abusos físicos sofridos pelo participante perpetrados pelo pai 

O participante relatou apanhar desde os cinco anos. Sempre que ia defender a mãe das 

agressões do pai, era agredido. Segundo seu relato, o pai batia no rosto, na cabeça e levava 

cintada. A partir dos 12 anos seu genitor disse que ele já estava grande, então poderia 

“apanhar igual homem”(sic). Relata que a partir daí teve que aprender a se defender, mas o 

pai era muito forte. Isso acontecia todos os dias em que o pai estava presente, segundo relato 

do jovem. Uma prática violenta leva a outra, tornando esse padrão inadequado e violento de 

educar crônico (Heidi, 2013). 

Em outra situação, o pai disparou uma arma de fogo nos filhos de uma de suas vítimas 

e não teve consequências, ninguém chamou a polícia. Relatou que em uma briga de bar, o pai 

quase matou um homem da vila, ao quebrar um taco de sinuca na cabeça do sujeito. Correu 

atrás da avó com um pedaço de pau, e dava tiros no chão para afastar as pessoas que viessem 

atrás dele cobrar dívidas. Apanhou da mãe algumas vezes quando pequeno, mas não era 

habitual. A punição corporal e o abuso físico são pontos em continuidade, sendo que se a 

punição for administrada muito severamente ou com frequência, encontra-se uma situação de 

abuso físico. Fatores que contribuem para a passagem ao abuso físico podem ser o estresse, 

falta de apoio e sustento, e hostilidade. Pais que administram punição corporal tendem a ser 

abusivos verbalmente, e essa combinação pode promover o desenvolvimento da agressão, 

delinquência e comportamento antissocial nos filhos (Gomide, 2006).  

Os estudiosos da área forense encontraram uma relação positiva entre maus-tratos nas 

suas diversas formas e parricídio (Bourget, Gagné & Labelle, 2007; Buyuk et al., 2011; 

Gomide, 2010; Gomide et al., 2013; Heide, 2013; Dantas et al., 2014; Myers & Vo, 2012; 

Teche & Gomide, 2016). A pesquisadora considera a possibilidade de o participante ter sido 

sexualmente abusado pelo genitor. Em sessão, a tia confirmou o comportamento sexualmente 
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abusivo do genitor com adolescentes: “ele era pedófilo, ele não pegava menina de 17 anos 

em diante. Só pegava menina pequena, de 14 até 16 anos... quantas meninas aí...” (sic). 

Gomide (2010), analisou onze estudos de especialistas em parricídio, e 91% deles 

relacionaram este crime com alguma forma de abuso sexual.   

Abusos físicos e psicológicos sofridos pela mãe perpetrados pelo pai 

            Na primeira sessão com a mãe ela relatou sua historia com a vítima. Segundo ela, o 

conheceu aos 13 anos e ficou grávida antes dos 16. Em seguida, seu pai a obrigou a casar-se. 

Já casada, a primeira agressão doméstica ocorreu: “eu tava grávida ainda, quando ele já me 

batia... vivia roxa, só que daí o (participante) nasceu (...) então minha vida era assim, e eu o 

tempo que convivi com ele era de violência ou ele na cadeia (...) ele batia, agarrando no 

pescoço... tenho fotos, marcas, tudo o que ele fazia em mim. De cinta em mim e no meu 

filho... É... tapa na cara, chute, jogava no chão, arrastava pelos cabelos (...) botou fogo em 

todas minhas roupas, as coisas que eu trabalhava ele queimou tudo (...) teve outras vezes que 

ele tentava me pegar a força sabe? Ele entrou dentro da casa da minha mãe, ameaçou todo 

mundo e praticamente foi um estrupo né? Porque ele me agarrou a força... fez eu fazer com 

ele o que eu não queria sabe? Ou fazia com ele ou ele dizia que eu tinha outro homem” (sic). 

Segundo o relato do participante, depois de separados, o pai continuava na sua vida 

desregrada, fazia orgias na casa que era do casal e a mãe não podia falar nada e tinha que se 

esconder na casa da avó. O pai humilhava a mãe, e a chamava de “mendiga, vagabunda, um 

monte de palavra”(sic). 

O abuso físico do participante apareceu sempre atrelado ao da mãe nas sessões 

analisadas. Segundo o participante, o pai batia na mãe todos os dias, e na maior parte das 

vezes por acreditar que ela tinha um amante ou por motivos fúteis, como a comida ainda não 
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estar preparada. O pai estava constantemente alcoolizado, e o participante sabia que ele batia 

na mãe escondido dele. Na sessão com a tia, esta confirmou esses fatos “ele era mulherengo, 

ele era batia nela, olha, não é porque morreu, mas não tinha o que ele não fazia (...) ele 

arrastou ela no asfalto, arrancou esse coro das costas e atravessou a chave de fenda na 

perna dela. Ele estuprou a (mãe do participante) perto do (jovem), porque ele estava na sala 

e eles no quarto, e ele tinha uns 13 anos (...) toda a vida ele presenciou isso daí, desde os 8 

meses, a primeira vez que o (genitor) foi pra cadeia” (sic). 

A principal característica dos parricidas (Heide, 2013; Gomide et al., 2013; Teche & 

Gomide, 2016; Gomide & Jorge 2016; Buyuk et al., 2011; Bourget, Gagné & Labelle, 2007) é 

que o crime é cometido para autoproteção ou proteção de algum familiar. Nesse estudo de 

caso foram encontradas as duas situações, pois os abusos físicos e psicológicos sofridos pelo 

autor estavam diretamente ligados ao comportamento protetivo de sua mãe, também vítima de 

violência doméstica. Assim, fica evidente que a vítima teve uma função desencadeadora no 

evento criminoso. 

Práticas educativas maternas e paternas 

O estilo parental é o resultado da confluência de forças das práticas educativas 

parentais. Se o estilo parental for negativo, as práticas negativas se sobrepõem às positivas. 

Nesse caso, a prática dos pais contribui para o desenvolvimento de comportamento antissocial 

nos filhos. Foram categorizadas a partir do relato do participante as seguintes práticas 

educativas: 

Negligência: No IEP o pai atingiu alta pontuação nessa prática (10), classificando-se 

como de risco. O jovem relatou que  o pai nunca conversou com ele, e não tem nenhuma 

lembrança do genitor em casa, nem de conselhos ou orientações. Acredita que o genitor nunca 

passou mais de 5 anos seguidos solto, e que ele preferia os amigos e festas à família. Resumiu 
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a sua convivência com o pai: “briga, beber, bater e matar” (sic). O pai não contribuía com o 

sustento da casa, de vez em quando levava “duzentão” (sic). Os comportamentos antissociais 

juvenis são mais facilmente observados em famílias com baixo nível de interação entre seus 

membros e um alto nível de negligência (Reppold, Pacheco & Hutz, 2005). A genitora 

também obteve escore de risco (4). O participante chegou a ficar três meses sem ir pra aula 

sem que a mãe percebesse. Gomide (2006) afirma que a negligência é a falta de cuidado e 

muitas vezes amor para com os filhos. A consequência são filhos que se criam sozinhos ou 

são criados pelos vizinhos. Na prática, esse tipo de negligência se observa em pais não 

responsivos e que se retiram das situações difíceis (Crittenden, 1985). Ainda assim, a genitora 

relatou ter feito tudo o que pode, e observou-se com nível regular de negligência (2) no IEP 

respondido por ela. 

Comportamento Moral: Quando o jovem fazia algo errado, a mãe conversava, 

explicando que ele não podia fazer aquilo e que caso fizesse a próxima conversa seria 

diferente. Ela insistiu para que ele terminasse os estudos, pois considerava importante. Essa 

prática é considerada positiva, pois desenvolve o comportamento pró social. O participante 

pratica esportes, tem conhecidos na vila onde mora, trabalha com a mãe, já teve trabalhos 

anteriores e frequentou a escola até a morte do pai, o que demonstra algum ajustamento social 

(Gomide, 2006). 

 Relatou que o pai nunca lhe ensinou valor ou virtude, o que causou um déficit. O 

ensinamento de valor moral foi relacionado ao comportamento pró social, níveis elevados de 

raciocínio, segurança em relação ao próprio bem estar e habilidade empática (Gomide, 2006; 

Nurco & Lerner, 1996).  

Supervisão estressante: A mãe o supervisionava de forma estressante. O participante 

relatou que ela sempre foi rígida, e não se recorda de ter ficado de castigo, mas sempre ouviu 
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que quando arrumasse alguém não poderia ser como o pai. Relatou que “sempre tem uma 

discussãozinha” (sic) pois “a mãe só aceita as coisas do jeito dela” (sic). A genitora se 

observou com monitoria negativa regular (6), ao contrário do filho, que categorizou a prática 

da mãe como ótima. Porém, crianças criadas com práticas abusivas não conhecem 

relacionamento amoroso, afeto materno ou paterno genuíno, amor incondicional. Sequer 

sabem identificar e discriminar comportamentos maternos ou paternos apropriados, 

confundem castigo ou punição com preocupação com o bem-estar (Gomide, 2010). 

Comportamentos protetivos do filho em relação a mãe 

A primeira memória de que o participante se recorda é aos dois anos, de ver o pai 

bater na mãe. Aos cinco anos, lembra-se de começar a tentar defender a mãe das agressões do 

pai, colocando-se entre os genitores no momento das ameaças, fossem verbais ou físicas. 

Segundo ele,  junto a mãe, fizeram “mais de 20” (sic) boletins de ocorrência em função das 

diversas violências sofridas. A configuração da família é monoparental, a mãe estava separada 

e sob medida protetiva, porém ambos continuavam a ser vítimas de violência doméstica. 

O participante era a pessoa responsável por “apartar” as brigas dos pais e proteger a 

mãe. Em sessões posteriores (sessão 14), relatou que não consegue ter intimidade com 

ninguém, e nem contar seus pensamentos, pois “isso é coisa de gay” (sic). Ao mesmo tempo, 

deu vários exemplos da sua serventia para os colegas, primos e amigos de defensor nas brigas 

“eu não dou as costas pra ninguém e não peço ajuda pra ninguém”(sic). Observa-se que o 

jovem desenvolveu um padrão de apego (cuidado) considerado inseguro-desorganizado: não 

se expõe, não se envolve. É impensável para ele colocar-se de forma vulnerável nas relações. 

A tia do jovem relatou que ele presencia a violência paterna desde bebê. A mãe concordou 

que já grávida era vítima de violência física e psicológica. Segundo Parkes (2009), esses 

padrões de apego mãe-filho ocorrem em genitoras que sofrem traumas severos antes ou logo 
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depois do nascimento desse filho, e reagem com sentimentos de impotência e desespero, e 

muitas vezes abuso e negligência da criança, e que tais pais são incapazes de fornecer 

cuidados parentais consistentes a seus filhos. Entende-se que o participante protegeu por toda 

a vida quem pouco o protegeu. Esses pais algumas vezes estão tão preocupados com as suas 

próprias necessidades emocionais que não conseguem ser responsivos aos filhos. Na sessão 

12 o participante relatou ter mamado no seio da mãe até os sete anos, e quando perguntado 

sobre as suas lembranças dessa época disse: “só me lembro da última vez que eu mamei... 

meu pai me viu mamando e falou que se mamasse mais ele ia me arrebentar na porrada, aí 

eu parei” (sic). Parkes (2009) explica que os pais abusivos tornam-se imprevisíveis e não são 

controlados pela criança, e ela tanto procura quanto tem medo de seus cuidadores primários, 

as pessoas que ela naturalmente procuraria quando tivesse um problema.  

Mesmo assim, o autor completa que as crianças com esse tipo de apego podem não ser 

totalmente impotentes. Ao ser perguntado na sessão 14 sobre falar dos próprios problemas, o 

participante respondeu: “mas porque que eu vou ficar falando essas coisas pros outros... sei 

lá, o jeito que eu fui criado foi assim... eu via o pai e a mãe e eu ficava só pensando 

comigo...” (sic). Ou seja, essas pessoas podem não ser capazes de resolver situações 

desagradáveis, mas conseguem lidar com elas adotando a atitude calma, “congelando”, ou 

permanecendo discretas, sem se expressar.  

No processo, a tia, o avô e avó maternos relataram que o genitor era um “demônio 

puro” (tia); que a vítima era violenta e um “bandido, andava armado” (sic). O avô disse que 

era fugitivo do ex-genro, pois havia sido ameaçado de morte por ele ao tentar defender a filha. 

Dia do crime e seus determinantes 

Muitos indivíduos que cometem parricídio são levados a esta ação para interromperem 

as torturas vividas (Heide & Boots, 2007). O motivo da maior parte das agressões físicas 
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paternas para com o jovem era o mesmo: apanhava em defesa da mãe.  Segundo o 

participante, nos “últimos tempos” (sic) antes do assassinato, o comportamento do pai piorou, 

pois o mesmo tinha certeza de que a mãe tinha um amante e por isso comprou um arsenal de 

armas. Segundo o jovem, nesses dias o genitor intercedeu junto ao filho “eu vou pedir por 

favor pra você, se tua mãe tiver outro, me conte que eu vou matar" (sic).  

Na tarde anterior a morte do pai, mãe e filho foram até a casa da vítima lhe deixar um 

prato de comida. Segundo relato do participante (sessão 4), ao chegar lá “tinha um monte de 

bala assim em cima da mesa, bala de espingarda, de revólver, de tudo... daquelas 

grandonas” (sic). 

Na mesma sessão, jovem relatou que no dia do crime o genitor chegou em casa 

acusando a genitora por causa de uma mensagem de texto no celular. O participante 

compartilhava o celular com a mãe, e relatou que a mensagem era para ele “o pai viu, pensou 

que era homem que tinha mandado mensagem pra ela...” (sic). 

“Nunca que eu pensei que ia chegar nesse ponto, até que quando ele fez tudo aquilo... 

ele batia nela e eu defendia... Mas nesse dia não teve como defender, eu tentei entrar na 

frente dele e ele me arrebentou também no cacete, nesse dia da morte dele! Daí ele chutando 

ela no chão, o que que eu podia fazer?... Daí eu sabia  onde que ele guardava a arma dele, 

ele falou que ia pegar a arma no carro e ia matar ela... aí eu já pensei, já fui mais rápido (...) 

Ele falou que ia matar ela um monte já de vezes, mas tipo assim, ele só batia... nunca foi 

desse jeito que ele tava aquele dia... ele tava muito louco... e chegou no ponto que 

chegou...”(sic)  
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Segundo dados do processo, após pegar a arma no carro, viu o genitor de costas 

chutando a mãe, que já estava no chão. Disparou um tiro em direção a ele, em local que não 

conseguiu visualizar. O genitor caiu no chão, mas tentou levantar-se, momento em que o 

participante descarregou o revólver (overkill) e voltou a carregar a arma mais duas vezes, 

utilizando toda a munição disponível, totalizando 12 tiros nas regiões occipital e parietal 

(segundo Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Exame de Local de Morte). Ficou claro ter 

sido um crime passional, que ocorreu em um momento de extrema emoção, pois o 

participante foi buscar a arma para impedir o pai de matar a mãe. Esse modus operandi 

também foi observado por Gomide (2010), Heide (2013) e Raymond, Léger e Lachaux 

(2015).  

Porém, esse impulso em pôr fim a todo terror vivido dificulta o reconhecimento da 

tese de legítima defesa. Gomide e Jorge (2016) definem que essa violência em grande escala 

pode ser ruim para a identificação da tese, pois a legislação brasileira (Art. 25 do Código 

Penal) estabelece que essa seria somente quando houvesse uso moderado de recursos para 

impedir a agressão injusta. Por outro lado, pode haver outras interpretações aplicáveis ao 

caso, como a inexigibilidade de conduta diversa, que indica só haver culpabilidade quando, 

devendo e podendo agir de maneira conforme o direito, o agente pratica conduta diferente 

(Tonelli, 2011). É notório que o participante, julgado criminoso (homicídio qualificado), foi 

uma vítima da violência paterna. Quatro das oito categorias encontradas nos relatos tratam de 

várias formas de violência do pai do participante para com ele e sua mãe.  

Após constatar a morte do pai, o adolescente deixou também o corpo no local do 

crime, em concordância com a literatura da área (Gomide et al., 2013). Na sequência, mãe e 

filho decidiram alojar-se na casa do avô materno na região metropolitana da capital do estado, 

com medo da reação dos familiares paternos. O participante relatou (sessão 4) que após a 
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morte “pra nós bem dizer foi um alívio né... não que eu quisesse fazer isso, mas no dia a dia 

foi um alivio por causa que nós tinha que todo dia sair correndo dele... não tinha 

sossego”(sic). Gomide (2010) indica em seu estudo de caso de matricídio que seu participante 

também sentiu-se profundamente aliviado após o assassinato da mãe. Gomide e Jorge (2016) 

indicam que o fato dos operadores da lei não compreenderem as reais causas do crime, 

normalmente interpretam esse “alívio” como frieza e insensibilidade. A consequência dessa 

análise equivocada é a aplicação de uma pena muito rígida. 

O participante encontra dificuldades para relatar seus sentimentos frente aos 

determinantes do crime: “lembro de como ele era e tal, de vez em quando... a mãe e a vó 

sempre ficam se lembrando do que ele fazia com a mãe, daí nessa parte vem na cabeça tudo 

que ele fazia (...) deixa um pouco triste né... mas, já passa” (sic). Ao ser estimulado a pela 

pesquisadora a explorar os sentimentos sobre o crime e sobre o pai (sessão 2, 3, 4, 5 e 6), o 

participante relata apenas sentir-se “normal” (sic). Teche e Gomide (2016) apontam que os 

parricidas desejam veementemente esquecer o ocorrido, mas é necessário aprender a lidar e 

enfrentar a situação. Assim, esse “não aprofundar-se” na provável dor e raiva produzidos pelo 

histórico de maus tratos, segundo a análise do comportamento, pode chamar-se esquiva 

emocional. Essa esquiva parece ser fruto de uma longa história de estimulação aversiva e 

comportamentos de fuga-esquiva, que já estão trazendo uma série de conseqüências (Sidman, 

2009; Brandão, 1999). 

  Segundo Brandão (1999), a Psicoterapia Analítico Funcional - FAP, embasada no 

behaviorismo radical, tem-se mostrado útil em reduzir a esquiva emocional e, assim, produzir 

novos repertórios comportamentais. A proposta dessa terapia é que os comportamentos 

clinicamente relevantes (C.C.R.s), que constituem os comportamentos problema, e as 

melhoras dos clientes são reproduzidos na relação terapêutica, e cabe ao terapeuta reconhecê-
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los, identificá-los e analisá-los funcionalmente, no momento em que estão acontecendo, isto é, 

no "aqui e agora" da relação terapêutica. 

Sobre as versões do crime no processo, foram encontradas contradições. As 

testemunhas relativas ao genitor descrevem-no como sendo bem intencionado, principalmente 

a avó paterna do patricida, porém, isso não se confirmou, em ambos os casos. Nas sessões 2 e 

4, o participante relatou o profundo esquecimento dessa avó para com ele, principalmente em 

momentos financeiramente difíceis. Ele admitiu o crime na segunda sessão, com uma versão 

compatível com a dos autos do processo, na sessão 4 completou sobre o que achava de todos 

os comportamentos criminosos do pai: “eu já sabia que um dia ia acontecer alguma coisa 

com ele, mas não pensava que seria justo eu... a mãe rezava para que acontecesse alguma 

coisa com ele pra ninguém ter que fazer nada (...) mas ninguém fez nada contra ele” (sic). 

A genitora e a namorada confirmaram a versão do participante no tribunal e relataram 

estarem presentes no momento dos fatos. A avó, avô e tia maternos, apresentaram uma versão 

coerente, porém não estavam presentes. Todos os envolvidos no processo que se 

manifestaram a respeito do jovem foram unânimes em elogiá-lo, indicando que ele não usava 

drogas, que era “caseiro”(sic) e que defendia a mãe. 

Segundo testemunha, no dia do crime, o genitor foi pela manhã ao rio com um amigo, 

que depôs e confirmou que não sabia se a vítima estava armada. O dono do bar relatou que 

também tinha uma relação de amizade com a vítima, e segundo ele, o genitor chegou 

alcoolizado em seu bar e lá utilizou-se ainda mais de álcool, dizendo que iria se reconciliar 

com a ex-esposa. A avó paterna confirmou a passagem do filho no bar, e que soube por 

terceiros que a autoria do crime era do seu neto e ex-nora (Fonte: Processo-Vara da Infância e 

da Juventude- Seção Infracional).  
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Visando aprimorar a análise realizada, a 2a sessão foi submetida ao programa 

informático IRAMUTEQ, que segundo Camargo e Justo (2013) apresenta rigor estatístico e 

permite aos pesquisadores utilizarem diferentes recursos técnicos de análise lexical.  

O corpus construído pela pesquisadora a partir da transcrição da sessão escolhida (2a) 

vem a ser o conjunto que foi analisado. O software identificou 124 segmentos de texto, que 

são excertos de texto, na maior parte das vezes, do tamanho de três linhas, dimensionadas 

pelo próprio software em função do tamanho do corpus (Camargo & Justo, 2013). 

Existem várias possibilidades de análises de dados pelo IRAMUTEQ, porém foi 

escolhido o método da Classificação Hierárquica Descendente, em função das características 

do texto (relato). Os segmentos de texto são classificados em função dos seus respectivos 

vocabulários, e o conjunto deles é repartido em função da frequência das formas reduzidas. A 

partir dessas análises o programa organiza a análise dos dados em um dendograma da CHD, 

que ilustra as relações entre as classes (Camargo & Justo, 2013) conforme a figura abaixo: 
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FIGURA 2 

Dendograma da CHD 

O dendograma ilustra as partições que foram feitas no corpus até que se chegasse às 

classes finais. Ele é lido da esquerda para a direita. Num primeiro momento, o corpus “Sessão 

Psicoterápica no 2” foi dividido em uma classe (classe 6) e um sub corpus. Num segundo 

momento, esse subcorpus foi dividido, e assim se obteve a classe 1. A outra subdivisão gerou 

a classe 3. Num terceiro momento, o subcorpus foi dividido e gerou as classes 2 e 4. Por 

último, o subcorpus foi dividido e originou a classe 5 e outra subdivisão, compondo as classes 

2 e 4. A CHD parou aqui, pois as 6 classes mostraram-se estáveis, ou seja, compostas de 

unidades de segmentos de texto com vocabulário semelhante (Camargo & Justo, 2013). A 

partir desse dendograma, fez-se a análise das palavras encontradas dentro do seu contexto na 

sessão, gerando a figura abaixo: 
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FIGURA 3 

Classes da sessão 2 

Lê-se a figura de cima para baixo. As classes encontradas pelo software foram: (classe 

1) Práticas educativas; (classe 2) Histórico de Maus tratos; (classe 3) Histórico de 

comportamentos protetivos com a mãe; (classe 4) Histórico Infracional Paterno X Histórico 

Laboral; (classe 5) Histórico de Fugas e (classe 6) Histórico escolar.  

Observa-se que o programa encontrou as mesmas classes comportamentais 

identificadas pela pesquisadora, exceto a classe 5, “Histórico de Fugas”. As restantes classes 

encontradas foram descritas na categorização, e por esse motivo não serão descritas nessa 

sessão. A classe 5 menciona os diversos momentos em que o participante e sua família 

abandonaram suas vidas em função do pai.  

Palavras Freq. X2 Palavras Freq. X2 Palavras Freq. X2 Palavras Freq. X2 Palavras Freq. X2 Palavras Freq. X2

burato 5 25.46 preso 4  8.20 arma 4 26.20 atirar 4 17.26 como 4  4.05 eu 43  7.57

morar 5 14.64 oito 4 17.26 correr 5  9.53 vida 4  8.20 violento 4  4.05 professor 6 36.68

dizer 5  6.80 trabalhar 6 16.68 monte 6 15.15 tio 4  8.20 alguém 4  4.05 jogar 6 23.72

cinco 5  6.80 ajudar 8  5.20 tiro 6 15.15 entrar 4  8.20 amigo 5  8.47 tirar 5 30.20

embora 6  4.85 mês 10  6.67 levar 7 12.03 aqui 5 21.84 conversar 6 13.57 parar 5  8.47

começar 8  6.63 ano 13 17.15 querer 8  9.71 inteiro 7 13.04 vez 7 10.67 até 4 11.90

bater 10  4.10 acontecer 14  5.77 piá 8  4.16 frente 7 13.04 coisa 7  4.67 aula 4 11.90

cara 15 11.00 sair 15  4.83 acontecer 14  6.74 também 8  5.20 pessoa 7  4.67 menos 4  4.05

avô 15  6.58 achar 23  4.62 matar 17  4.33 dia 10  6.67 nunca 9 21.13 escola 4  4.05

nós 15 23.22 ficar 27  4.74 um 29 3.92 nada 10  6.67 tipo 11 23.49 chutar 4  4.05

saber 18 17.07 mãe 30  5.54 lá 31  9.41 pegar 12  8.21 sempre 14  5.66 sete 4 11.90

lá 31 11.23 ir 56 4.52 avô 15  8.48 já 16  7.85

cara 15  4.83 quando 17 11.44

casa 20  3.95 saber 18  6.04

não 42  4.21 assim 26 21.85

SESSÃO PSICOTERÁPICA N. 2

ucc 19,5%

Classe 3- Histórico 
de Comportamentos 
protetivos com a mãe

Classe 1- Práticas 
educativas

ucc 14,9%

Classe 6- Histórico 
escolar

ucc 14,9%

Classe 5- Histórico de 
Fugas 

ucc 17,2%

Classe 4- Histórico 
Infacional Paterno X 

Histórico Laboral

ucc 19,5%

Classe 2- Histórico 
de maus tratos

ucc 13,8%
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Segundo o participante, as fugas eram comuns. Ele relatou que o pai cometeu um 

homicídio em sua cidade natal e isso resultou na ida da família para outro estado. Nessa 

segunda moradia, a situação se repete: “o pai apontou a arma pro cara falando que ia matar 

ele, mas isso foi bem no finalzinho, daí tivemos que ir embora de lá (...) o cara disse que era 

policial, aí tivemos que vir embora porque o pai estava foragido sabe? (...) Daí pra não 

acontecer nada nós tivemos que voltar...” (sic) 

Nesse retorno para sua cidade, ficou um ano sem estudar e logo que entrou na escola 

teve que sair, pois segundo ele era perseguido pelos filhos de uma vítima do pai “eles ficavam 

no recreio pro lado de fora falando que na saída iam me matar (...) era uns 30, era um monte 

(...) Tudo primo, irmão, são tudo parente, é que eram tudo eles, tive que sair correndo, aí o 

pai desceu pra lá  falar com eles, daí ele teve que dar dois tiros pro chão porque os caras 

quiseram vim nele, sabe? Mas sempre foi essa folia, daí eu tive que mudar de colégio” (sic) 

Também o avô materno, após uma briga com o genitor, foi jurado de morte e mudou-

se para a região metropolitana da capital do estado “ele deu um murro na cara do vô, jogou 

no chão, chutou ele, aí o vô pra não morrer nas mãos dele pegou uma faca e deu uma facada 

no braço dele (...)  daí o vô conseguiu correr, desse dia em diante o vô veio embora pra cá, 

na casa do tio dele (...) pra não perder a vida né, que tava jurada” (sic). 

A genitora, que morou até o dia do crime com a sua mãe,  finalmente foi embora para 

sua a casa “a mãe ficou meio chocada pelo que aconteceu (crime), ela não pensava que justo 

eu ia ter que sujar as mãos pra defender ela, tantas pessoas que ele fez mal, justo eu tinha 

que ter feito isso, aí ela foi embora lá pra casa (...) Porque quando o pai era vivo, ele 

comandava lá na casa (...) Ele que mandava, não deixava nós ir lá porque ele ia ficar, 
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entendeu? Daí se a mãe ficasse ia apanhar todo dia também, aí teve que ficar na vó (...) aí 

ela foi pra não deixar a casa sozinha, pra alguém ir lá e destruir... ” (sic) 

Conforme a literatura (Buyuk, Kurnaz, Elke, Ankarali & Oral, 2011; Dantas, Santos, 

Dias, Dinis-Oliveira & Magalhães, 2014; Gomide, 2010; Gomide, Teche, Maiorki & Cardoso, 

2013; Gomide & Jorge, 2016;Heide, 2013; Moscatello, 2014; Teche& Gomide, 2016; 

Woodworth, Agar & Coupland, 2013) e os dados obtidos neste estudo, o jovem sofreu maus 

tratos severos físicos e psicológicos por parte da vítima,  assim como sua genitora. Não 

recebeu proteção adequada nem de sua família e nem do Estado, e tornou-se “o protetor” da 

mãe, tendo uma infância desperdiçada. Com isso, teve seu desempenho escolar e profissional 

também prejudicados, culminando no ato que o levou a julgamento. A análise dos dados 

obtidos por meio da psicoterapia enfatiza ainda mais a necessidade de tratamento adequado 

para parricidas, pois fica claro que o cometimento do seu crime foi a única alternativa para se 

livrar de um contexto de maus tratos, tendo como testemunhas o restante da família (avós/avô 

maternos, avó paterna, tia materna), que assistiu passivamente a essa história. 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 
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O estudo foi realizado de novembro de 2015 a maio de 2016, totalizando 18 sessões, 

sendo 14 com o jovem, 2 com a mãe, uma com a avó materna e uma com a tia materna. 

Foram identificados maus tratos físicos, psicológicos e sexuais perpetrados pelo 

genitor/vítima contra seu filho e sua esposa. 

Os dados desse trabalho mostraram o quanto é necessário estudar as características do 

crime de parricídio e tratamentos apropriados. Pois em alguns casos como o deste estudo, os 

pais atuam como agentes de risco, promovendo o desenvolvimento de comportamentos 

antissociais e ambientes familiares hostis. 

Raramente a mídia mostra os maus tratos sofridos pelos autores de parricídio. É 

comum encontrar no noticiário brasileiro motivos fúteis para o crime, como discussões, 

xingamentos, vingança ou autoritarismo e questões financeiras (Gomide et al., 2013). As 

autoras dizem que os jornais não têm acesso aos verdadeiros determinantes deste crime.  

Identificado esse contexto do parricida como sendo altamente abusivo, observa-se que 

o ato de matar o próprio pai/mãe significa uma resolução. A literatura indica que esse ato é 

considerado um crime único, ou seja, um homicídio que não irá se repetir, pois a motivação 

cessou-se; além de não haver premeditação. Ao contrário, é um crime realizado com extrema 

emoção, o que explica o modus operandi (overkill) do parricida, bem como o extremo alívio 

(Heide, 2013; Gomide, 2010 e Teche & Gomide, 2016). Faz-se necessário que os operadores 

da lei entendam as reais causas que levam o parricida ao crime, pois a interpretação do 

“alívio” como frieza e insensibilidade gera a aplicação de uma pena muito rígida (Gomide & 

Jorge, 2016). 



	   	   	   	   92	  

	  

Ao longo da vida, o participante assumiu a defesa e proteção da genitora. Foram 

muitos anos de violências físicas, verbais e psicológicas para proteger a mãe das agressões do 

pai, ora como um escudo humano, ora fazendo boletins de ocorrência ou recorrendo aos 

parentes. Nada realmente funcionou. Mesmo sob medida protetiva, o pai fazia-se presente e 

violentava a família por motivos fúteis, e o jovem a defendia de todas as formas que lhe eram 

possíveis. Assim, o abuso sofrido pelo participante sempre esteve atrelado ao da mãe, ficando 

clara que a vítima teve função desencadeadora do parricídio, o que está em acordo com a 

principal característica do crime: que ele é cometido para autoproteção ou proteção de algum 

familiar. O participante foi julgado criminoso (homicídio qualificado), mesmo sendo uma 

vítima da violência paterna, não sendo então esperado que se comportasse de forma diversa.	  

Os objetivos propostos pelo estudo foram atingidos totalmente, porem é necessário 

considerar certas limitações.  A principal foi a dificuldade inicial de se estabelecer vinculação 

com o participante. Esta habilidade precisou ser desenvolvida ao longo do estudo, para que se 

viabilizasse o processo terapêutico. Recomenda-se ao  clínico forense não apenas ter 

formação na análise do comportamento e de habilidades de psicoterapia para compreender e 

atuar adequadamente, mas também supervisões constantes e psicoterapia caso se faça 

necessário.  A parte mais difícil na condução de um caso como esse é a disponibilidade 

emocional que essa clientela requer do terapeuta. Outra limitação foi o curto período para 

realização do trabalho terapêutico. Em um espaço de seis meses os atendimentos foram 

suspensos por um mês. No tempo restante, ocorreram quatro faltas, reduzindo mais um mês, 

restando cerca de 4 meses (17 sessões). Rocha (2012) em seu estudo de caso modelo com 

infrator realizou 28 sessões. Similarmente, Gomide (2010) em estudo com matricida, realizou 

24 sessões. A terceira limitação foi a distância, que impossibilitou a realização de duas 

sessões semanais. A cidade do participante fica a 115 km da cidade da pesquisadora (1 hora e 

30 minutos). 
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O processo terapêutico apenas foi iniciado. Nesse sentido, a pesquisadora irá continuar 

a atender o participante até que seja considerado que este atinja os repertórios desejáveis: auto 

revelação, percepção das emoções e enfrentamento de situações difíceis; considerando que 

infratores tem pobre comunicação, pouca confiança e intimidade com seus pais/cuidadores 

(Gomide, 2006), além de déficit moral. Um adolescente pode encontrar esses modelos de 

honestidade, compaixão, amizade entre outros, para a inibição do comportamento antissocial 

(Gomide, 2003; Rocha, 2012).  

A psicoterapia se faz importante e necessária dada a natureza crônica das torturas 

vividas pela pessoa que cometeu parricídio. As consequências desses maus tratos são o 

isolamento ou dependências, padrões de fuga-esquiva, inabilidade social, prejuízos escolares 

e laborais, etc. (Beck, Freeman & Davis, 2005). Assim, a interação com o terapeuta constitui-

se em uma oportunidade para que o cliente reproduza e reconheça um padrão de 

comportamento que lhe traz problemas. Frente aos padrões problemáticos de interação, papel 

do terapeuta é o de fornecer consequências diferentes das apresentadas anteriormente pelo 

ambiente natural do cliente, pois essas tem mantido seus comportamentos-problema 

(Kohlenberg & Tsai, 2001).  

Pesquisas futuras se fazem necessárias para continuar abordando formas de 

intervenções e tratamentos visando a reinserção social do parricida, como a descrição de um 

processo de psicoterapia, bem como a prevenção, a fim de reduzir a probabilidade de conflitos 

intrafamiliares extremos (Teche & Gomide, 2016).  
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Anexo A Folha de Registro do Processo 

Ato infracional artigo 121, §2o, inciso IV 

 Arma do crime revolver calibre 38 

 

Modus operandi 12 tiros nos lobos occiptal e  parietal Categorias Encontradas/legenda 

Versão do cliente 

"relatou que estava em sua casa na companhia de sua genitora e de sua namorada; que estava 
assando carne, quando por volta das 20h, aproximadamente, seu genitor estacionou o veículo 
em frente à residência, pulou o muro, e se dirigiu à sua genitora, que estava nos fundos da 
residência, e começou a agredi-la, física e psicologicamente “ele a chamava de puta, 
vagabunda, e dizia que a mãe que tinha que voltar com ele, senão a mataria”; que seu genitor 
aparentava estar alcoolizado; e  deu chutes e pontapés em sua genitora, a qual, com o impacto 
das agressões, veio a cair no chão; que pediu para o genitor parar, porém este lhe respondeu 
que era para ficar quieto, “senão iria me matar também”; que quando escutou o genitor 
dizendo que ia buscar a arma no carro para matar sua genitora, “eu corri até o carro, e peguei 
o revólver calibre 38 que estava no porta malas, já carregada. Na pochete onde estava a arma, 
tinham mais sete munições, e peguei junto”;  Dia do crime e seus determinantes 

"que entrou no terreno de sua tia, que fica ao lado, passou pelo portão, e visualizou o pai em 
pé, de costas para o declarante, chutando a sua mãe que estava caída no chão; que disparou 
um tiro em direção ao genitorl, acertando o mesmo em local que não conseguiu visualizar; 
queo genitor, caiu no chão, mas tentou se levantar, momento em que o declarante descarregou 
o revólver, voltou a carregar mais duas vezes, utilizando todas as munições que estavam na 
pochete; que utilizou apenas o revólver calibre 38 para efetuar os disparos; que após isso, o 
declarante e sua mãe, temendo uma reação violenta dos familiares do genitor, foram para a 
cidade de Colombo, ficando alojados na chácara do avô materno até dia 22/12/2013".    

Testemunha 1 
(dono do bar) 

"tinha uma relação de amizade com a vítima; que viu a vítima antes dos fatos, por volta de 
umas 20h30; que a vítima chegou ao bar embriagada e saiu em estado pior de lá; que não viu 
os fatos e só ficou sabendo de tudo no dia seguinte; que a vítima havia dito ao declarante que 
iria se reconciliar com a ex mulher naquele dia e estava levando um pedaço de costela" Dia do crime e seus determinantes 

Testemunha 2 
(avó paterna) 

"relatou que a vítima morava com ela; que depois que saiu da prisão, a ex-esposa da vítima 
foi atrás da vítima para terminar uma casa que estavam fazendo para alugar, mas estavam 
divorciados há quase um ano; que a vítima e a ex estavam brigando por causa da casa; que 
procurou um advogado para fazer o divórcio entre eles e a divisão da casa, motivo das brigas; 
que a vítima havia se mudado para essa casa que estavam construindo e estava tendo bom 
relacionamento com a ex; que sobre os fatos, soube que a vítima havia ido até um bar, 
encontrou alguns amigos e foram até o Capão da Onça para passar o dia; que no caminho, 
encontraram a ex e esta começou a xingar a vítima, pois queria dinheiro para ajudar a pagar a 
moto do filho; que a vítima disse que depois passaria na casa da ex; que soube que a vítima 
havia passado no bar do Melão de tarde para trocar um cheque e levar o dinheiro para o filho; 
que ficou sabendo que foi a ex e o neto quem matou a vítima; que não sabe se arma utilizada 
no crime pertencia à vítima; que a vítima se dava muito bem com o filho; que a vítima e a ex 
discutiam muito; que certa vez a vítima agrediu a ex com chutes e puxões de cabelo; que 
desde o fato, não falou mais com ela e com o neto; que a vítima foi morta na casa da mãe da 
mãe do cliente.  Dia do crime e seus determinantes 
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Testemunha 3 
(mãe do cliente) 

"que no dia do fato, estavam a declarante, seu filho e sua namorada em casa; que o filho 
buscou a arma da vítima no carro; que não sabe quantos tiros foram dados na vítima; que não 
como foram feitos os disparos; que o filho tem um bom comportamento com a declarante; 
que sempre esteve ao lado da declarante e defendeu das agressões do ex-marido".   

Dia do crime e seus determinantes, 
comportamentos protetivos 
maternos 

Testemunha 4 
(amigo da vítima) 

"era amigo da vítima; que não estava presente no dia em que a vítima morreu; que na manhã 
do fato tinha ido ao rio com a vítima, sendo que de tarde ficou em sua casa e a vítima foi para 
a vila dele; que sabe que a vítima e a ex esposa brigavam bastante; que quando estava indo ao 
rio, encontraram sua ex esposa e esta disse “para pagar a moto você não tem dinheiro, mas 
para gastar com puta você tem”; que o semáforo abriu e foram embora; que não sabe se a 
vítima estava armada no dia; que soube que o autor dos fatos foi o filho da vítima".  Dia do crime e seus determinantes 

Testemunha 5 
(namorada do 
cliente) 

"O pai do namorado chegou, pulou o muro, começou a xingar e a agredir a mãe do namorado; 
que o namorado entrou dentro de casa e avisou à declarante para não sair de casa porque seu 
pai estava louco e que pedia por favor para o pai parar; que ele mandou-o calar a boca, senão 
ele ia matá-lo também; que ele falou que iria buscar a arma no carro; que a declarante nesse 
instante foi embora; que não viu a hora que o namorado atirou no sogro; que eles estavam nos 
fundos, mas era uma área aberta; que o namoradofoi até o carro que estava na frente da casa 
para pegar a arma; que não viu os disparos".  Dia do crime e seus determinantes 

Testemunha 6 (tia 
materna) 

"é tia do cliente e irmã da mãe dele; que não presenciou o assassinato; que sabe que a vítima 
foi morta na casa da mãe da declarante; que soube que o “Beto” havia entrado na casa da mãe 
da declarante e começou a agredir a irmã, com arma e tudo; que ele era um “demônio puro”; 
que o sobrinho era um bom menino".  

Dia do crime e seus determinantes, 
comportamentos protetivos 
maternos, abusos físicos e 
psicológicos sofridos pela mãe 
perpetrados pelo pai 

Testemunha 7 
(avô materno) 

"estava em Curitiba, meio escondido da vítima, e depois de uns dois dias soube da morte dele; 
que soube que foi o neto quem matou a vítima; que o apelido da vítima era Beto; que estava 
escondido da vítima, pois a vítima havia o ameaçado de morte e invadido sua casa por causa 
da filha do declarante; que Beto era pessoa muito agressiva; e que andava direto armado; que 
o relacionamento entre ele e a filha do declarante era sempre violento, desde que se casaram; 
que o neto tinha comportamento normal".  

Dia do crime e seus determinantes, 
abusos físicos e psicológicos 
sofridos pela mãe perpetrados pelo 
pai 

Testemunha 8 
(avó materna) 

"relatou que a vítima foi morta na casa da declarante; que morava na casa com sua filha e seu 
neto; que não estava no dia dos fatos; que estava no calçadão vendendo; que soube que foi o 
seu neto que matou o pai; que a vítima foi morta na porta da cozinha de sua residência; que o 
relacionamento da vítima com sua filha era um inferno; que a vida deles era um inferno com 
esse homem; que ele era violento e bandido; que ele andava armado; que o neto sempre foi 
quieto e  caseiro, que não usava alcool nem drogas".  

Dia do crime e seus determinantes, 
abusos físicos e psicológicos 
sofridos pela mãe perpetrados pelo 
pai 

Sentença MSE de LA cumulada com medida protetiva de tratamento psicológico 
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Anexo B- Folha de Destaque das sessões 

Sessão 1 

Tempo total: 0: 57: 48 

Data: 19/11/2015 

Legenda: 

Vínculo OK 

Escolaridade OK 

Laboral OK 

Então, na prática significa que esses nossos encontros são um tratamento. Um tratamento que busca entender as nossas atitudes, o que nos 
leva a fazer isso, os nossos motivos, as consequências e também aprender novas estratégias, de uma forma geral. Isso é claro pra vocês?  

M: É. 

T: Então tá. Eu tenho aqui o meu cartão que eu vou dar pra vocês, aí tem o meu telefone e vocês podem me procurar quando vocês quiserem, 
sei que a gente não está na mesma cidade mas vocês podem me ligar. Aqui tem os horários do Eduardo desse ano. (entregou fichinha e 
cartão). De uma forma geral, a terapia sempre vai acontecer entre eu e o Eduardo. Mas vai ter um dia ou outro que eu vou querer conversar 
com você, que vou querer conversar com você também, mas aí eu chamo vocês com alguma antecedência pra vocês conseguirem se 
organizar. Outra coisa importante é que a terapia do Eduardo tem sigilo. Isso significa que o que eu e ele conversamos, ninguém mais vai 
saber por mim. Uma das coisas que faz a terapia dar certo e ser um tratamento que tem o objetivo de ajudar, porque essa terapia vai te ajudar 
muito na sua vida, é o sigilo. É ele (Eduardo) ter a certeza que está num ambiente comigo e que pode falar de tudo. O objetivo disso tudo não 
é julgar. O mundo inteiro já julga a gente, então aqui dentro não. Ok? 

Vocês tem alguma pergunta pra me fazer? 

T: Então tá bom. Essa aqui é a minha sala. Aqui eu atendo várias pessoas que vem aqui pelo mesmo motivo que você. 

E: Uhum (silêncio) 

T: Me conta um pouquinho da sua escola... eu li no seu processo que você deixou a escola na oitava série pra trabalhar, né? 

E: É, trabalhar com a mãe... vou voltar a estudar agora, segunda feira 

T: Tá certo. Vai voltar pra qual série? 

E: oitava 

T: oitava mesmo... Vai fazer supletivo...? 

E: supletivo. 

T: Ah, bom, você vai bem na escola. Isso já é bastante coisa.  

E: (silêncio) só parei mesmo pra ajudar a mãe que aconteceu aquilo com o pai 

T: uhum 

E: Aí eu tive que ajudar ela 

T: uhum 

E: (silêncio) 

T: E a tua mãe tem um carrinho né? 

E: É 

T: e você trabalha quantas horas por dia? 

E: Quando tem festa o dia inteiro, aí quando não tem eu vou só depois do almoço... até as 6 

T: entendi... E agora você vai ter que parar de trabalhar ou vai trabalhar no contra turno? 

E: eu vou estudar de noite e trabalhar de dia com a mãe... e fds que tem festa pra fora eu trabalho também. 
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T: entendi... olha só, eu montei aqui um termo pra você que eu vou te explicar certinho como funciona. O nome dele é TCLE, eu tenho 2 
cópias aqui, uma vai ser minha outra vai ser sua. O que diz nesse termo é que você tá sendo convidado a participar de uma pesquisa. Essa 
terapia que a gente vai fazer é também uma pesquisa. Os dados, ou seja, o que nós conversarmos, é algo que ninguém vai saber, e isso diz 
aqui. E que isso é a pesquisa do meu mestrado. Voc6e sabe o que é um mestrado? 

E: não. 

T: assim, quando a gente vai pra faculdade, eu fiz de psicologia, e quando você sai da faculdade, quer se especializar em uma área só, você 
entra num mestrado. Que é um curso com um tema só. Digamos que lá na psicologia a gente estude 5 temas a fundo. No mestrado você 
escolhe um, e estuda ele por dois anos. E tem que fazer uma pesquisa. Isso é um mestrado. Então esse termo é um termo que garante os teus 
direitos de sigilo, e esclarece o que nós vamos fazer e que você concorda em participar dessa pesquisa. Certo? Aqui tem os meus telefones, e 
você pode manter contato comigo quando quiser e precisar, eu estou a disposição, tá? E que... já falei, já falei... e que você concorda em 
participar. Ok? E daí  tem a sua assinatura embaixo, você preenche seu nome e RG. Posso preencher seu nome? 

E: pode 

E: Vai ser toda semana? 

T: Isso. Toda quinta feira às 10 horas. Vou atender você até dia 17 de dezembro, uma semana antes do natal. Vou te dar um cartaozinho 
também... você pode guardar na sua carteira, tem o nome, endereço e telefone da clínica. 

E: e é quantas horas por dia? 

T: olha, normalmente é uma hora. Mas se um dia a gente for ver um filme, ou fazer alguma coisa pode demorar um pouquinho mais. Mas eu 
prometo que vai ser legal... você quer fazer alguma pergunta? 

T: então tá bom... (pausa) eu estou vendo muitas coisas boas (pausa) a nossa sessão está chegando ao fim, e eu queria te perguntar o que você 
achou da sessão de hoje. 

E: ah, foi boa. No começo é meio estranho né, até se acostumar... 

T: uhum 

E: aí depois pega o jeito 

T: isso mesmo (pausa) então tá bom, eu só queria saber isso de você, o que você tinha achado 

E: é, o começo é meio chato mas... até que é bom né? Aprende coisa nova também... 

T: Isso. E vai melhorar com o tempo. Tá bom? Então espero você na semana que vem, às 10 horas. 
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Anexo C- Relatório Informativo de faltas 

INFORMATIVO 

 

 

Ilma. Promotora da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ponta Grossa  

Dra. Vanessa Harmuch Perez Erlich 

 

Venho por meio deste informar a FALTA do adolescente Eduardo Antunes Gonçalves na sessão de 

psicoterapia do dia 03/12/15.  

A genitora do adolescente, Sra. Jaqueline Mota, entrou em contato com a terapeuta  por meio 

telefônico em 03/12/15 (data da consulta), para informar que o carro da prefeitura não havia passado 

em sua residência, motivo que os impediu de comparecer à sessão.  

Solicitei à Assessora Sra. Tamires, por meio telefônico, a remarcação da sessão para dia 04/12/15 

(sexta feira) no mesmo horário (10:00h), com o objetivo de repôr a consulta semanal. 

 

Coloco-me a disposição para dúvidas e esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Lívia Pinho Teixeira CRP 08/19430 

Curitiba, 03 de Dezembro de 2015 
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Anexo D- Questionário Infracional de Familiares 

Este	  questionário	  é	   anônimo	  e	   tem	  por	  objetivo	   levantar	   informações	   sobre	   infrações	   cometidas	  por	   você	  e	  
seus	  familiares.	  A	  responsável	  pela	  pesquisa	  é	  a	  Doutora	  Paula	  Inez	  Cunha	  Gomide,	  docente	  do	  Mestrado	  em	  
Psicologia	  da	  UTP	  (fone	  3331-‐7655).	  Não	  há	  respostas	  certas	  ou	  erradas.	  Asseguramos	  que	  suas	   informações	  
não	  terão	  consequências	  negativas,	  nem	  para	  você	  e	  nem	  para	  seus	  familiares.	  Obrigada	  por	  sua	  participação.	  	  

Grupo	  A	  Socioeducação	   Grupo	  B	  Escola	  Pública	   Grupo	  C	  Escola	  Particular	  

Responda	  o	  quadro	  abaixo	  preenchendo	  com	  um	  X	  o	  autor	  e	  as	  infrações	  cometidas.	  	  

Infração	   Você	   Pai	   Mãe	   Padrasto	   Madrasta	   Irmãos	   Avô	   Avó	   Tios	   primos	  

Furto/roubo	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Assalto	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Homicídio	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Porte	  ilegal	  de	  arma	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Tráfego	  de	  drogas	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Porte	  de	  drogas	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Dirigir	  sem	  habilitação	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Dirigir	  embriagado	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Compra/venda	   de	  

veiculo	  roubado	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Vandalismo	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Violência	  doméstica	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Lesão	  corporal	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Não	   pagamento	   de	  

pensão	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Prostituição	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Sequestro	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Já	  esteve	  preso	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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Anexo E- Inventário de Estilos Parentais 
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Anexo F- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,__________________________________________,RGnº_______________abaixo 
assinado, estou sendo convidado(a) e concordo em participar da pesquisa proposta pela psicóloga 
Lívia Pinho Teixeira CRP 08/19430, com a Dissertação de Mestrado do Curso de Mestrado em 
Psicologia, área de concentração Forense da Universidade Tuiuti do Paraná.  

O estudo é denominado como “Estudo de caso de patricídio”, que visa a psicoterapia do 
adolescente em medida socioeducativa encaminhado pela Dra. Vanessa Perez Harmuch, promotora da 
Vara da Infância e Adolescência de Ponta Grossa para tratamento. 

Sei que para o avanço da pesquisa a participação de voluntários é de fundamental importância. 
Estou ciente de que a privacidade será respeitada, ou seja, o nome, ou quaisquer outros dados 
confidenciais, serão mantidos em sigilo. A elaboração final dos dados será realizada de maneira 
codificada, respeitando o imperativo ético da confidencialidade.  

Estou ciente de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem precisar justificar, nem sofrer qualquer dano, e que não existem danos ou 
custos para os participantes desta pesquisa. 

Poderei manter contato pessoal com a pesquisadora envolvida com o referido projeto, Lívia 
Pinho Teixeira, telefone (41) 33591516  ou no endereço Rua Sydnei A. Rangel Santos, 238, Santo 
Inácio- Curitiba-PR, CEP 82010-330, e celular (41) 88341516 para esclarecimento de dúvidas e para 
recebimento de informações atualizadas obtidas durante a realização do estudo. Portanto, estão 
garantidas todas as informações que eu queira saber antes, durante e depois do estudo. 

Por fim, sei que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos critérios da Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos, conforme a resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. 

Portanto, fui orientado quanto ao teor da pesquisa acima mencionada e compreendi a natureza 
do estudo. Concordo voluntariamente em participar, li e assinei este termo, resguardando comigo uma 
via e fornecendo outra à pesquisadora.  

Curitiba/PR, _______de _________________________de 2015. 

 

______________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 ______________________________ 

Assinatura do pesquisador  

 

 


