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“Do rio que tudo arrasta se diz violento,

porém ninguém diz violentas
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Teche,  A.  M.  F.  (2014).  Parricídio:  maus  tratos  sofridos  na  infância.  Dissertação  de 
Mestrado. Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná, 
Curitiba. 

RESUMO

Parricídio é o homicídio cometido pelos filhos contra os pais. Envolve os atos de patricídio 
e  matricídio.  É  considerado patricídio  o  crime praticado  pelo  filho  (a)  contra  o  pai  e 
matricídio quando praticado contra a mãe. Este estudo teve como objetivo  identificar as 
práticas educativas parentais e maus tratos (físicos, psicológicos e sexuais) sofridos pelos 
parricidas  que  estavam cumprindo  pena  em regime  fechado  nas  unidades  prisionais  e 
Delegacias de Polícia Civil do Estado do Paraná. Três parricidas fizeram parte da pesquisa, 
dois patricidas e um matricida, todos do sexo masculino, idades 27, 39 e 42 anos em locais 
variados.  Foram  utilizados  quatro  instrumentos  para  coleta  de  dados:  uma  entrevista 
estruturada, o IEP - Inventário de Estilos Parentais (Gomide, 2006), um questionário sobre 
Prevalência de Abuso Sexual no Brasil desenvolvido pelo GT da  ANPEPP (Associação 
Nacional  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação em Psicologia) e  um roteiro  para  obtenção de 
dados  via  processos.  Os  dados  obtidos  por  meio  das  entrevistas,  do  questionário  de 
prevalência de abuso sexual e dos processos foram apresentados como estudo de caso e os 
dados obtidos por meio do IEP foram discutidos e analisados individualmente à luz da 
literatura. Na sequência, todos esses dados foram correlacionados entre cada participante. 
Os índices de estilos parentais obtiveram pontuações de risco e todos os parricidas tiveram 
uma infância marcada por maus tratos físicos, emocionais e negligência, sendo que dois 
deles  relataram abuso sexual  na infância.  O presente  estudo enfatiza  a  necessidade  de 
estudar formas de intervenções e tratamentos visando à reinserção social do parricida.

Palavras chaves: Parricídio, maus tratos, infância.
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Teche,  A.  M.  F.  (2014).  Parricide:  childhood maltreatment. Master's  Thesis.  Graduate 
Program in Psychology at Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba. 

ABSTRACT

Parricide  is  the  parents  murder  by their  children.  It  involves  the  act  of  patricide  and 
matricide. Patricide is the crime committed by the child against the father and matricide is 
against the mother. The purpose of this study was to identify parenting education practices 
and maltreatment (physical,  psychological and sexual) endured by parricides who were 
serving time in prisons and Civil Police Stations of the state of Paraná. Three parricides 
participated in the research, two patricides and one matricide, all male, ages 27, 39 and 42 
in different locations. Four tools were used to gather data: a structured interview, PSI - 
Parenting Style Inventory (Gomide, 2006), a questionnaire on Sexual Abuse Prevalence 
and a data-sheet to capture data through processes. Data gathered through the interviews, 
the questionnaire  on sexual  abuse prevalence and the processes was presented as case 
study and data obtained through PSI was discussed and reviewed individually based on 
literature.  Then  the  data  was  correlated  with  each  participant.  Parenting  style  indexes 
achieved risk scores and it was found that every parricide went through childhood marked 
by physical and emotional maltreatment and negligence, and two of them were sexually 
abused. This study emphasizes the need of studying intervention and treatment options 
intended for reintegrating the parricide to society.

Keywords: Parricide, maltreatment, childhood.
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Apresentação

A violência e a criminalidade são fatores que, apesar de rotineiros e frequentes nos 

dias atuais, causam grandes preocupações. Cada vez mais se transformam em seguidas 

horas de pesquisas e estudos desenvolvidos com o objetivo de entender e minimizar as 

ocorrências e os efeitos de tais atos. O aumento de crimes brutais e pavorosos se apresenta 

assustador e causa um grande impacto na maioria das pessoas. O ato de matar alguém é 

condenável, e quando este ato é praticado contra um ente que ocupa um lugar singular na 

vida do homicida, causa um desconforto ainda maior. Este é o caso do parricídio. Embora 

com baixa frequência, a ocorrência de filhos que matam os pais aterroriza, não somente 

por transgredir as leis e ferir os valores morais, mas por ser um rompimento tão trágico dos 

laços afetivos entre pais e filhos. O entendimento desse delito, em sua forma peculiar é 

necessário, a fim de que se possa diferenciar suas características dos demais homicídios.

O parricídio é talvez o crime que causa maior impacto social. Segundo Gomide e 

Pinheiro (2006) é uma dissolução das leis naturais. A expectativa natural é que os filhos 

amem seus pais,  e  que na mesma proporção sejam amados por  eles.  O sentimento de 

indignação e terror que o parricídio causa na sociedade, muitas vezes, está intimamente 

relacionado  à  idealização  de  que  é  no  ambiente  familiar  que  o  amor,  a  proteção,  a 

solidariedade e a confiança estão instalados e são verdadeiramente vivenciados.

Este crime é diferente dos homicídios em geral, pois normalmente ocorre em casa e 

as armas utilizadas para os assassinatos, comumente, são utensílios domésticos que estão 

disponíveis no momento da situação. Dessa forma, indica que o crime aconteceu de forma 

não premeditada.  É  considerado  crime único,  ou  seja,  os  autores  não praticam outros 

delitos e cometem o crime em defesa de si ou de outros integrantes da família, como mãe e 
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irmãos  (Heide,  2003;  Heide  & Petee,  2007;  Hillbrand,  2010;  Gomide,  2010;  West  & 

Feldsher,  2010).  Geralmente  é  praticado  com  muita  violência,  com  desmedidos 

espancamentos  ou  facadas,  fato  chamado  por  Weisman  e  Sharma (1997)  de  violência 

exagerada.

Características  comuns foram encontradas  entre  os  filhos  que mataram os  pais: 

ambiente familiar violento, ausência da figura paterna, jovens socialmente isolados, pais 

dependentes químicos,  filhos  que sofreram abuso físico,  psicológico e  sexual  por  seus 

genitores.  Não  mataram  os  pais,  mataram  aqueles  que  lhes  causavam  sofrimentos. 

Singnhal  & Dutta,  1990;  Heide,  1992;  Gomide,  2010;  West  & Feldsher,  2010;  Heide, 

2011).  A partir  das  histórias  dos  parricidas,  é  possível  compreender  que  a  tragédia  é 

decorrência de longos anos de conflitos crônicos (Heide, 1993).

Este  estudo procurou avaliar  a  percepção dos  parricidas  em relação às  práticas 

parentais educativas utilizadas por seus pais. Procurou, também, avaliar a incidência de 

maus  tratos  na  infância.  Para  isso,  foi  realizado  uma  entrevista  estruturada  com 

questionamentos referentes a história de vida de cada participante, com ênfase ligada às 

questões que a literatura especializada traz como determinantes do parricídio, tais como: 

maus tratos físicos, psicológicos e sexuais. Foi utilizado também um questionário sobre a 

prevalência de abuso sexual. Tais informações irão auxiliar pesquisadores e profissionais 

da Psicologia a traçar a tipologia deste crime, visando tratamento e reinserção social do 

indivíduo.
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Revisão de Literatura

Os filhos, ao se desenvolverem, criam seus próprios ideais, interesses e costumes, 

que, frequentemente estão em desacordo com os valores, projetos e regras impostas por 

seus  pais  e  que  geram conflitos  familiares  complexos.  Del  Prette  e  Del  Prette  (2010) 

observam que os pais tendem a prestar mais atenção nos comportamentos que estão em 

desacordo com as  regras  preestabelecidas  por  eles,  e,  com intuito  de fazer  cessar  tais 

comportamentos,  utilizam a punição.  Os resultados  da punição são pouco satisfatórios, 

pois o comportamento cessa apenas no momento, podendo ainda gerar mágoas profundas. 

A disciplina agressiva e o controle excessivo que os pais exercem sobre os filhos, têm um 

impacto significativo na resposta da criança à agressividade, sendo esta criança conduzida 

à revidar a agressão (Walsh & Krienert, 2009). Isso remete à afirmação de Sadoff (1971), 

que em muitos casos de parricídio a relação entre a vítima e o agressor era tumultuada. O 

filho fora excessivamente punido pelo pai ou pela mãe, a ponto de não controlar seus 

impulsos e cometer o assassinato. Para Pagani e cols (2004), a punição frequente implica 

diretamente nas estratégias de resolução dos conflitos. 

Costumeiramente,  a família  é considerada como uma fonte de segurança,  afeto, 

harmonia,  conforto  e  bem  estar, de  forma  romantizada.  No  presente  estudo,  foram 

desvelados  os  conflitos  extremos  entre  pais  e  filhos.  Os  parricidas  têm suas  histórias 

marcadas por maus tratos físicos, emocionais e negligência. Os pais foram protagonistas 

dos intensos e constantes conflitos permeados por atitudes  aviltantes, levando os filhos a 

agirem de forma defensiva contra uma longa história de abusos, suscitando os assassinatos. 

Segundo Myers e Vo (2012), os jovens maltratados por seus pais viviam uma sensação de 

perigo e medo constante em seus lares, temiam o próximo episódio de abuso, estavam 
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sempre em estado de alerta. Os autores acreditam que a hiper vigilância pode ser um fator 

de risco para o comportamento violento. 

Gomide  (2010)  afirma  que  muitos  adolescentes  cometem  o  parricídio  num 

momento de desespero, para se protegerem de um ataque. Para a autora, 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. 

Há quem possa questionar, pois muitas crianças foram abusadas e maltratadas pelos 

seus pais, e não cometeram parricídio. Isso pode ser explicado com o fator resiliência, que, 

segundo  Zimmerman  e  Arunkumar  (1994),  é  a  habilidade  que  o  indivíduo  possui  de 

superar as adversidades vivenciadas, o que para os autores, não significa que o indivíduo 

sairá ileso da situação. Para Heide (1994), os filhos que se sentiram tentados a  matar seus 

pais e não efetivaram o ato, acreditavam que não tinham capacidade ou força suficiente 

para colocar o plano em ação. Neste ponto, se revela a importância e a necessidade de 

estudos mais aprofundados que explorem o que diferencia o filho que foi severamente 

abusado e comete o parricídio daqueles que não o cometem. 

Heide  (1993)  assegura  que  os  parricidas,  por  terem sido  abusados  pelos  pais, 

precisam receber um tratamento adequado para lidar com este sofrimento. Para ela, esse 

não é o tipo de conflito que pode ser solucionado pela prisão. Isso indica que existe um 

campo de estudo amplo para ser explorado. 
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A tipologia do crime é uma das áreas de estudo da Psicologia Forense que tem por 

objetivo buscar um padrão das características e da conduta criminosa a partir da ocorrência 

e similaridade dos crimes. A importância da tipologia é que ela fornece meios de avaliar e 

compreender  as  peculiaridades  de  um  crime  e  de  quem  o  comete,  para  determinar 

tratamentos,  programas de intervenção adequados e encaminhamentos (Helfgott,  2008). 

Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo estudar o parricídio, a fim de que se 

possa definir e caracterizar o autor deste delito para possíveis programas de prevenção, 

encaminhamentos e tratamentos apropriados.

A definição do parricídio é uma só, corroborada por diversos estudiosos (Heide, 

1994;  Weisman  & Sharma,  1997;  Marleau,  2002).  É  o  assassinato  do  pai  ou  da  mãe 

cometido pelo filho ou filha. A maior parte da literatura considera parricídio o homicídio 

cometido pelos filhos contra pais biológicos. É considerado matricida o filho (a) que atenta 

contra a vida de sua mãe, e patricida o filho (a) que atenta contra a vida de seu pai. Este 

crime viola duas normas sociais: o ato de matar e a falta de respeito aos pais (Gomide & 

Pinheiro, 2006). 

A maioria dos estudos sobre parricídio não são clínicos. Grande parte são consultas 

a processos judiciais  e relatos na mídia e uma parte deles são realizados em hospitais 

psiquiátricos (Bourget, Gagne & Labelle, 2007; Ferreira, 2010; Rifiotis, 2010;  Byoung, 

Jeong,  Sohee,  Sang,  Sung  & Sun,  2012;  Gomide,  Teche,  Maiorki  & Cardoso,  2013). 

Apenas um artigo relata uma intervenção clínica com um jovem parricida (Gomide, 2010).

Há predomínio do sexo masculino entre as vítimas, o patricídio ocorre com mais 

frequência que o matricídio e em sua maioria são cometidos pelos filhos homens (Heide, 

1993,  2011;  Hillbrand,  Alexandre,  Young  &  Spitz 1999;  Pagani,  Tremblay,  Nagin, 

Zoccolillo,  Vitaro  & McDuff,  2004;  Heide  & Petee,  2003,  2007;  Marleau,  Millaud & 



6

Auclair, 2003;  Walsh, Krienert & Crowder, 2008; Ferreira, 2010; Shon & Roberts, 2010; 

West & Feldsher, 2010; Myers & Vo, 2012; Gomide & cols, 2013)

Entre parricidas portadores de esquizofrenia, os matricídios excedem os patricídios 

(Bourget  &  cols,  2007;  Byoung  &  cols,  2012;  Schug,  2011). Byoung  e  cols  (2012) 

afirmam que a taxa de matricídio aumenta em vinte vezes sobre o patricídio em pacientes 

esquizofrênicos, pois na maioria dos casos, as mães são responsáveis pela medicação ou 

internação  forçada  e  passam  mais  tempo  com  os  filhos.  Nesse  processo,  geram  os 

conflitos, e as mães podem tornar-se alvo direto de ideias delirantes ou ideação paranoide. 

Especialistas  apontam  que  os  parricidas  foram  vítimas  de  maus  tratos  físicos, 

psicológicos, sexuais e negligências (Wertham, 1941; Sadoff, 1971; Heide, 1992, 1994, 

2011; Gomide, 2010; Myers & Vo, 2012). Maus tratos são ações ou comportamentos que 

ocasionam  prejuízo  ao  próximo,  e  que  colocam  em  risco  sua  integridade  física  ou 

psicológica.  Para  (Heide,  1994),  um tipo  de  maus  tratos  à  criança  leva  a  outro.  Uma 

criança,  que  é  abusada  fisicamente  ou  sexualmente  pelos  pais,  torna-se  vítima  de 

negligência, que pode ser categorizada em negligência física, médica e emocional. Os pais 

que causam algum tipo de ferimento na criança, normalmente não procuram atendimento 

médico,  ocasionando além da negligência física e psicológica,  a negligência médica. A 

autora ainda observa que o incesto emocional, que é quando a criança age como confidente 

ou  como protetora  dos  pais,  acompanha  a  negligência  emocional  e  muitas  vezes  está 

presente nos casos de parricídio . 

Para Eckstein (2004),  o abuso dos pais normalmente começa com episódios de 

abuso  verbal,  com  o  tempo  esses  episódios  aumentam  em  frequência  e  intensidade, 

chegando  ao  abuso  emocional  e  físico,  quando  a  resposta  desejada  não  é  alcançada. 

Segundo Walsh e Krienert (2009), esse processo de ascensão dos abusos torna-se cada dia 
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mais difícil de suportar para algumas crianças, principalmente as do sexo masculino, a 

ponto de cometerem o parricídio.

Estudos de casos sobre filhos que mataram os pais, mostram que o ato criminoso é 

uma reação frente  a  abusos  de  longa  duração  (Weisman & Sharma,  1997). Garbarino 

(1999) afirma que ter sido vítima de abuso aumentam as chances de um jovem cometer um 

homicídio.  Embora  poucos  menores  vítimas  de  abuso cometam o parricídio,  são  mais 

vulneráveis a desenvolverem comportamentos antissociais do que os filhos que recebem 

um tratamento adequado pelos pais (Moore, 1987). 

Myers  e  Vo  (2012)  exploraram  indicativos  de  psicopatia  em  10  adolescentes 

parricidas julgados pelo tribunal adulto e encaminhados para uma avaliação psiquiátrica 

antes  do  julgamento.  Os  autores  utilizaram  o  PCL-YV,  instrumento  que  avalia 

características e comportamentos associados à psicopatia em adolescentes (12 a 18 anos). 

A pontuação da escala varia de 0 a 40, sendo (0-9) nenhum indício, (10-19) baixo indício, 

(20-29) moderado e (30-40) alto risco. Um adolescente obteve pontuação no PCL-YV na 

faixa  leve,  igual  a  15 e  o outro  obteve  pontuação na  faixa  moderada,  igual  a  23.  As 

características  psicopáticas  não foram significativas,  já  os  transtornos  de  estresse  pós-

traumático e abuso grave apareceram com frequência.  Abuso físico e emocional severo foi 

descrito por 90% dos casos e 30% foram abusados sexualmente. Em dois casos (20%) a 

mãe foi a criminosa e em um caso (10%), o pai e a mãe foram co perpetradores. Quase 

todos  os  adolescentes  (90%) foram descritos  por  familiares  e  testemunhas  como bons 

jovens. Apenas um deles negou ter sofrido abuso na infância.

A  maioria  dos  indivíduos  que  cometem  esse  tipo  de  crime  não  possuem 

antecedentes  criminais,  são  considerados  homicidas  de  crime  único  (Heide,  1992).  A 

possibilidade  de  reincidência  violenta  é  mínima,  pois  com a  morte  dos  pais,  acaba  a 



8

motivação para o crime (Gomide, 2010; Hillbrand, 2010). Singhal e Dutta (1990) afirmam 

que adolescentes parricidas são menos participativos em atividades sociais e tem menos 

histórico de comportamentos antissociais, comparados a adolescentes que mataram outras 

pessoas que não os pais. 

Gomide e cols (2013) encontraram diversos motivos para a ocorrência do crime de 

parricídio relatados na mídia: abusos, maus tratos, defesa da mãe e/ou irmãos, legítima 

defesa, discussão, dinheiro, drogas, problemas mentais, depressão, “bebedeira”. A maioria 

dos motivos  relatados  nos  jornais  podem  ser  considerados  banais,  sendo  35,6%  por 

discussões, 21,8% por problemas mentais ou psicológicos, 13,3% em defesa da mãe ou 

familiares, 6,8% por xingamentos, 4,45% por vingança ou autoritarismo,  8,9% por maus 

tratos e legítima defesa e 9,31% por questões financeiras. As autoras dizem que os jornais 

não  têm acesso  aos  verdadeiros  determinantes  deste  crime.  Segundo  Heide  (1994),  os 

motivos determinantes para o parricídio são abusos sexuais e abusos físicos sofridos. Para 

Myers e Vo (2012), o abuso na infância pode não ser um determinante do parricídio, no 

sentido categórico, mas a “dose” cumulativa de maus tratos dispensados à criança, tais 

como a intensidade, a frequência e a duração, podem ser o fator desencadeador.

Heide (2003) aponta as diferenças entre os jovens que mataram os pais e aqueles 

que  mataram outras  vítimas  que  não  eram da  família.  Os  parricidas  tiveram menores 

pontuações em problemas escolares e histórico infracional do que aqueles que mataram 

outros membros não familiares, mas as pontuações foram maiores em relação à disfunção 

familiar. Para Ferreira  (2010),  a família  do parricida é  representada  como um modelo 

inflexível, a relação entre pais e filhos é desgastada por brigas e divergências, muitas vezes 

a respeito das escolhas afetivas e controle financeiro.

 Um dos parricidas estudados por Pinheiro (2011) relatou ter matado o pai para 
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libertar-se da pressão que este exercia sobre ele. O pai era agressivo e mal humorado, não 

conversava com os filhos. Queria que ele estudasse medicina e ele escolheu agronomia, 

isso, gerou mais conflitos. Em uma ocasião, o pai contratou um rapaz para agredi-lo. Ele 

ficou sabendo. “Senti ódio mortal do meu pai”. O pai ameaçou deserdar os filhos. Ele, já 

era casado, tinha sua família, mas resolveu matar o pai em defesa das irmãs.“Após matá-lo 

parecia que eu tava livre. Me senti livre da angústia que sentia” (p. 72)

Casoy (2006) acompanhou do início ao fim as investigações policiais e escreveu a 

história do caso Richthofen. Os depoimentos de Suzane prestados à polícia, descritos em 

seu livro, revelaram um desentendimento familiar crônico. Filha de pais alcoólatras, que a 

abusavam  física  e  psicologicamente,  e  que  controlavam  inclusive  seu  relacionamento 

amoroso.  Os  pais  prometiam  deserdar  a  filha,  caso  ela  persistisse  com  o  namoro. 

Espancavam a filha na frente do namorado. O pai em várias ocasiões ameaçou bater no 

genro.  Num dado momento,  o  qual  era  a  terceira  vez  em que a  polícia  estava  sendo 

acionada anonimamente para atender uma situação de briga na casa da família Richthofen, 

Manfred,  pai  de  Suzane  disse  aos  policiais “Qualquer  dia  desses  ainda  quebro  esse  

moleque!” (p. 65).

Rifiotis  (2010) em  sua  pesquisa  sobre  processos  judiciais  de  parricídio  em 

Florianópolis, relata um caso em que a vítima era alcoólatra, agredia o filho e a esposa, não 

ajudava nas questões financeiras da família e era desleal ao casamento. O patricida, foi 

apontado pela mãe como um bom filho e trabalhador, que nunca havia dado problemas; 

sua mãe o definia como provedor do lar (junto com ela). 

Heide (2011) relata o caso de dois parricidas que mataram os pais para acabar com 

os abusos sofridos. O primeiro, um adolescente de 16 anos que matou o pai com um tiro de 

espingarda, para se livrar de anos de abuso verbal e físico perpetrados pelo pai contra a 
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família inteira e de abuso sexual contra sua irmã. O outro, um adolescente de 14 anos que 

matou  o  pai,  a  madrasta  e  sua  meia-irmã  por  não  suportar  anos  de  abuso  físico  e 

emocional. Após o assassinato, ele enterrou todos os corpos.

No  estudo  realizado  por  Ferreira  (2010),  foram  analisados  32  processos  de 

parricídio na cidade de São Paulo, entre 1990 a 2002, sendo 24 homicídios consumados e 8 

tentados.  Os processos exibiram os aspectos negativos nas relações entre pais e filhos, 

como por exemplo:  maus tratos, abusos, limitação da liberdade dos filhos, inclusive em 

relação aos sentimentos amorosos e de amizades, que provocavam seguidos conflitos. Na 

tentativa frustrada de resolver  esses conflitos,  como forma de defesa,  os filhos tomam 

atitudes extremas que chegam aos assassinatos. Segundo a autora, a maioria dos parricidas 

morava com a família na época do crime, mas ocorreram também casos em que os filhos 

eram casados, isso aponta que ainda que os filhos não morassem mais na casa dos pais, os 

conflitos  continuavam.  Weisman  e  Sharma  (1997)  observaram  que  os  parricidas  não 

conseguem desprender-se de seus pais e que a maioria morava com os pais no momento da 

agressão. Uma grande parte nunca havia se casado ou teria se separado de seus cônjuges. 

Alguns nunca haviam trabalhado ou estavam desempregados no momento do crime.

Em estudos de levantamento realizados no Brasil, as armas mais utilizadas foram a 

arma branca e arma de fogo, seguidos de outras ferramentas que estavam disponíveis no 

local do crime (Gomide e cols, 2013; Ferreira, 2010). Heide e Pette (2007) analisaram o 

tipo de arma utilizada por parricidas americanos jovens e adultos. O resultado foi que,  a 

arma de fogo foi mais utilizada pelos jovens parricidas. Os adultos utilizaram mais facas, 

objetos não pontiagudos, estrangulamento, asfixia, envenenamento, explosivos, drogas e 

afogamento, para matar suas vítimas.

Dos 24 parricidas (20 homens e 4 mulheres) estudados por Ferreira (2010), apenas 
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20,8% possuíam antecedentes criminais. Entre as quatro mulheres, duas tiveram ajuda do 

parceiro amoroso e nenhuma tinha histórico criminal.  Em 29,17% dos casos, os autores 

foram considerados doentes mentais. A maioria dos crimes foram cometidos por homens, 

com idade entre 18 e 29 anos, solteiros, que exerciam profissões de baixa renda e cinco 

deles  encontravam-se  desempregados  na  época  do  crime.  Dos  24  casos,  54,2% foram 

contra o pai, 33,3% contra a mãe e 12,5% contra ambos. Gomide e cols (2013) mostraram 

que 71% dos parricídios foi praticado contra o pai, 25,2%  contra a mãe e 3,7% contra 

ambos. 

Em 226 casos estudados por Boots e Heide (2006), 84% dos agressores agiram 

sozinhos, em 5% dos casos dois ou mais irmãos participaram do crime e 11% tiveram 

ajuda de pessoas que não eram da família.  Nos dados encontrados por Gomide e  cols 

(2013), 89% dos parricidas cometeram o crime sozinhos e 11% tiveram auxílio. Dos que 

tiveram ajuda, 71,4% teve apoio da própria família (mãe, irmãos, marido, namorado) e 

28,6% tiveram ajuda de pessoas que não eram da família. 

Byoung e cols (2012) investigaram  pacientes internados no National Institute of 

Forensic Psychiatry (Instituto Nacional de Psiquiatria Forense), com o objetivo de levantar 

os  fatores  associados  ao  parricídio  em  pacientes  esquizofrênicos  homicidas.  Dos  88 

pacientes, 67% haviam cometido parricídio e 33% haviam matado estranhos. Dentre os 

parricidas, 32,2% mataram os pais, 59,32% mataram as mães e 8,48%  mataram ambos os 

pais. Os parricídios ocorreram na casa em que a vítima e o agressor moravam juntos, 

enquanto os homicídios no grupo que mataram estranhos foram em vários lugares. Neste 

estudo, 98,3% dos parricidas moravam com os pais idosos. A arma mais utilizada nos dois 

grupos foi a arma branca. Alguns agressores estavam sob efeito de álcool ou outras drogas 

durante o crime, sendo 5,1% do grupo de parricidas e 10,3% dos que mataram estranhos. 
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Segundo  dados  dos  prontuários,  64,4% dos  casos  de  parricídio  foram  motivados  por 

ameaça de internamento ou medicação forçada por parte da vítima. No estudo realizado 

por Boots e Heide (2003), 51% dos assassinatos foram decorrentes de luta e/ou raiva, 33% 

abuso,  24%  dinheiro,  17%  doença  mental,  11%  álcool  e/ou  drogas,  1%  por  disputa 

comercial ou por compaixão e 3% por outros motivos. A pesquisa também mostrou que 

36% dos parricidas dos Estados Unidos e 42% dos parricidas de países não americanos 

foram vítimas de abusos severos. Os pacientes com diagnósticos de doença mental foram 

22% nos EUA e nos países não americanos 19%. 

Bourget  e  cols  (2007)  realizaram  um  estudo  comparativo  entre  matricídio  e 

patricídio no Canadá em arquivos do Instituto Médico Legal de 1900 a 2005, com 56 

parricidas, sendo 52 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Nesta amostra, havia 64 

vítimas, sendo 37 pais e 27 mães. Em oito casos, as vítimas tiveram seus órgãos genitais 

mutilados. Dos seis parricidas homens que mutilaram o corpo de suas vítimas, cinco eram 

esquizofrênicos, dois deles mataram o pai e a mãe. Quatro parricidas cometeram suicídio 

após o crime e quatro tentaram suicídio. Nos processos analisados por Ferreira (2010), dois 

parricidas cometeram suicídio logo após o crime. Segundo Palermo (2010), a causa para o 

parricídio seguido de suicídio, normalmente é mágoa, raiva, ciúmes e desentendimento 

intrafamiliar.  Sejam esses  atos  impulsivos  ou  premeditados,  conflitos  crônicos  podem 

impulsionar a perda de controle e atitudes violentas. O autor destaca que é importante não 

subestimar mudanças repentinas de humor no contexto familiar, pois podem ser sinais de 

possíveis  comportamentos  danosos  e  irreversíveis.  Essa  atenção  pode  prevenir  uma 

tragédia.

Shon e Roberts (2010) exploraram arquivos de parricídio seguidos de assassinato 

em massa e suicídio nos EUA no século 19. De acordo com os autores, pesquisas atuais 
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indicam que  o  assassinato  em massa  é  planejado  bem antes  da  execução  efetiva.  No 

entanto,  os resultados  indicaram que parricídios  seguidos  por  assassinatos  em massa e 

suicídios surgiram de uma situação de conflito intrafamiliar intenso e de forma espontânea, 

ganhando  força  à  medida  que  o  conflito  se  expandia.  Os  arquivos  mostraram que  os 

assassinatos  pós  parricídio  aconteceram  em  casa,  começaram  por  uma  discussão  que 

evoluiu para um confronto físico. Os parricidas utilizaram a arma disponível no momento 

e mataram o principal oponente (pai ou mãe), e aqueles que tentaram intervir em defesa da 

vítima, tornaram-se alvos dos ataques seguintes. Segundo Heide (2011), nos parricídios 

com múltiplas vítimas o agressor, tanto adulto quanto jovem, não agiu sozinho. 

Ferreira (2010) encontrou a legítima defesa em  16,7% dos casos analisados. Os 

autores  do parricídio  que foram absolvidos,  2 mulheres  e  2  homens  foram vítimas  de 

violência  física,  moral  e  psicológica  por  parte  dos  pais  aos  integrantes  da  família. 

Características comuns foram destacadas nesses casos, as vítimas eram usuárias de álcool e 

outras drogas, eram violentas, agrediam e ameaçavam toda a família. O filho ou a filha 

matar o pai em defesa da mãe também apareceu em alguns casos. 

Pagani  e  cols  (2004)  apontam  que  filhos  (homens)  cometem  patricídio 

frequentemente  em casos  onde  as  mães  são  vítimas  de  violências  pelos  cônjuges. As 

consequências dos filhos vivenciarem a violência entre os pais são fortemente prejudiciais, 

podem  gerar  ansiedade,  depressão,  alterações  de  humor,  reações  pós-traumáticas, 

pensamentos suicidas, comportamentos disfuncionais, tais como fuga, abuso de álcool e 

drogas e comportamentos agressivos contra os pais, muitas vezes chegando ao parricídio 

(Heide, 1993; Brezina, 1999; Hillbrand, & cols, 1999). Esses filhos percebem seus pais 

como  indisponíveis  emocionalmente  para  eles.  Em  vez  de  fornecer  estabilidade  e 

segurança, esses pais tornam-se figuras ameaçadoras, e os filhos se sentem obrigados a 



14

tomar partido, ficando ao lado do agressor ou da vítima (Eisikovits, Winstok, & Enosh, 

1998).   Num dos casos descritos por Ferreira (2010), a filha matou o pai que atacou sua 

mãe com um facão, para defender a mãe, a filha pegou uma barra de ferro e golpeou a 

cabeça do pai. O pai era alcoólatra e usuário de drogas, tinha passagem na polícia por 

roubo e era violento com todos os familiares. De acordo com Heide (2011), esses jovens 

sentem-se ameaçados física e psicologicamente, ou percebem que a vida dos outros está 

em perigo. Eles matam devido ao terror e desespero.  

Um caso noticiado pela mídia brasileira, o “Caso Severina”, descreve a história de 

uma senhora, vítima de abuso sexual, físico, psicológico e negligência, que encomendou a 

morte de seu pai de 65 anos, com quem vivia maritalmente e com o qual teve doze filhos, 

sendo cinco sobreviventes. Severina foi levada a julgamento e absolvida pela justiça. Neste 

caso,  o  Sistema de  Justiça  Criminal  reconheceu a  situação de  vítima de Severina,  em 

virtude de todos os abusos sofridos por ela. Severina havia procurado a justiça diversas 

vezes e nada foi feito. Segundo o promotor do caso, “Severina foi vítima de mais de cinco  

mil  crimes  não  julgados  ou  investigados  e  que  consumiram  35  anos  de  sua  vida” 

(Wanderley, 2011). 

Para  Gomide (2010), a maioria dos psiquiatras visam explicar o comportamento 

criminoso  unicamente  pela  via  da  doença  mental.  Ignoram  os  abusos  e  negligências 

sofridos pelos agressores. Quando não há doença mental, consideram que o agressor agiu 

apenas pela vontade de matar. Sendo a violência intrafamiliar e a negligência as causas do 

parricídio, estes profissionais tendem a desprezar estes fatores como desencadeadores do 

assassinato.

A legitima defesa,  segundo Nucci (2005),  é definida como “a defesa necessária 

empreendida contra  a  agressão injusta,  atual  ou iminente,  contra  direito  próprio ou de 
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terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários. Valendo-se da legítima 

defesa, o indivíduo consegue repelir as agressões a direito seu ou de outrem, substituindo a 

atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo 

tempo,  por  meio  de  seus  agentes.  A ordem jurídica  precisa  ser  mantida,  cabendo  ao 

particular assegurá-la de modo eficiente e dinâmico” (p.  222).  Nos casos de parricídio 

pesquisados por Ferreira (2010), a legítima defesa está associada ao mau uso do poder 

paterno que gera violência física, moral e psicológica aos integrantes da família. 

É importante compreender o fenômeno do parricídio e principalmente o parricida, 

devido à escassez de literatura referente ao assunto. A pena para um parricida no Brasil é 

relativa ao crime de homicídio qualificado, especificado pelo artigo 121 do Código Penal 

Brasileiro  (2007):  que  é  matar  alguém.  Combinado com o artigo 61,  que se refere  às 

circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, tem-se 

na alínea “e” que crimes cometidos contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge são 

agravantes.  Por  outro lado,  há circunstâncias  que atenuam a pena,  artigo  65,  que são: 

menoridade,  não  conhecer  a  lei,  motivo  de  relevante  valor  social  ou  moral, 

arrependimento, coação moral irresistível, cumprimento de ordem de autoridade superior 

ou  influência  de  violenta  emoção,  provocada  por  ato  injusto  da  vítima,  confissão 

espontânea,  ter  cometido  o  crime  sob  influência  de  multidão  em  tumulto,  se  não  o 

provocou. Conforme a apresentação dos fatos, no momento do julgamento, o magistrado 

realiza a dosimetria da pena. Normalmente, a pena é de 12 a 30 anos de reclusão.

Objetivo

O objetivo deste estudo foi identificar as práticas educativas parentais e maus tratos 

(físicos, psicológicos e sexuais) sofridos pelos parricidas ao longo da vida.
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Método

Participantes: Fizeram  parte  deste  estudo  três  parricidas  do  sexo  masculino,  dois 

patricidas e um matricida que estavam cumprindo pena em unidades prisionais e Delegacia 

de Polícia Civil do Estado do Paraná, com idades de 27, 39 e 42 anos respectivamente. A 

amostra inicial era de 6 parricidas, no entanto, não foi possível fazer as outras 3 entrevistas 

devido  às  rebeliões  recentes  no  sistema  penitenciário.  Ao  tentar  entrar  em  uma  das 

unidades  prisionais  para  dar  continuidade  ao  estudo,  a  pesquisadora  foi  impedida  e 

informada sobre o estado de alerta no sistema penitenciário do Estado do Paraná. 

Locais 

 Os locais onde ocorreram as entrevistas com os participantes foram na  Casa de 

Custódia de São José dos Pinhais e na Casa de Custódia de Curitiba, ambas realizadas na 

sala  de  aula  da  unidade,  e  na Delegacia  de Polícia  Civil  do município  de Santa Fé a 

entrevista foi realizada numa sala cedida por um dos agentes da delegacia. 

Instrumentos

Foram  utilizados  quatro  instrumentos  para  coletar  os  dados:  uma  entrevista 

estruturada, a qual a ordem das questões se deu conforme os relatos da história de vida de 

cada entrevistado (anexo I), o IEP - Inventário de Estilos Parentais (Gomide, 2006) (anexo 

II), um questionário sobre a Prevalência de Abuso Sexual no Brasil desenvolvido pelo GT 

da  ANPEPP (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia) (anexo 

III) e um roteiro para obtenção de dados via processos (anexo IV), descritos a seguir.

A  entrevista  estruturada  continha  os  seguintes  itens: Escolaridade,  Histórico 

laboral, Relacionamento familiar e amoroso,  Violência Física e Psicológica na infância, 
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Condições de saúde da vítima, Vida na prisão e Relacionamento familiar atual.

O Inventário de Estilos Parentais (IEP) - desenvolvido por Gomide (2006) 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 foi  feita  utilizando  a  folha  de  reposta  deste  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 responde a uma questão, é colocado zero na folha 

de resposta. Para calcular o Índice de 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, maiores as chances dos filhos 

desenvolverem comportamentos prossociais.

O questionário sobre Prevalência de abuso sexual no Brasil desenvolvido pelo GT 

da ANPEPP (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia) tem como 

objetivo  levantar  a  prevalência  de  abuso  sexual  na  população  brasileira,  contém  os 

seguintes itens:  I – Identificação do participante, II – Frequência que a situação ocorreu e 

o impacto emocional ou físico e III – Qual a experiência que mais incomodou.
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O roteiro para obtenção dos dados via processos com os seguintes itens: auto de 

prisão, artigo do Código Penal Brasileiro, tipo de sentença e pena.

Procedimento

A pesquisadora entrou em contato com o DEPEN/PR - Departamento Penitenciário 

do Estado do Paraná, ao qual solicitou autorização (anexo V) para realizar a pesquisa. 

Após autorização e aprovação do Comitê de Ética, parecer de número 230.647, fez contato 

com os Diretores das diversas unidades penais do Estado do Paraná para verificar se havia 

algum interno que cometeu parricídio. Nas unidades de Curitiba e região metropolitana, os 

contatos foram pessoalmente, sendo entregue a carta de autorização. Nas demais unidades, 

o contato foi via telefone e e-mail para envio da carta de autorização. 

Devido ao deficitário sistema de informações de segurança pública do Estado do 

Paraná, não há controle sobre quem praticou homicídio contra o pai ou contra a mãe, pois 

não existe um artigo específico no Código Penal Brasileiro para este delito. A busca então 

foi realizada pelos diretores,  com a ajuda da Defensoria Pública,  dos Psicólogos e dos 

Assistentes Sociais e dos chefes de segurança de cada unidade, por estarem mais próximos 

dos  internos  e  conhecerem,  ainda  que superficialmente,  a  história  de cada  um.  Foram 

encontrados apenas dois: um patricida na Casa de Custódia de São José dos Pinhais e um 

matricida na Casa de Custódia de Curitiba.

Em função do pequeno número dos parricidas encontrados, foi realizada uma busca 

sobre parricídios ocorridos entre 2005 a 2013 no Estado do Paraná, via internet. Foram 

encontradas 19 ocorrências. Estes nomes foram enviados ao Departamento Penitenciário 

para uma nova busca no sistema. Quatro foram localizados, dois encontravam-se soltos e 

dois presos, um na Delegacia de Polícia Civil do Município de Santa Fé, PR, e o outro em 
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Pato Branco – PR. 

Uma nova busca foi realizada, desta vez, bastante minuciosa, sobre os 19 parricidas 

que  foram  encontrados  via  internet.  Um  matricida  havia  sido  encaminhado  para  a 

Delegacia de Polícia Civil do Município de São José dos Pinhais. Na delegacia, não foi 

localizado  registro  com o referido  nome.  Ele  havia  sido  absolvido.  Uma patricida  foi 

localizada na rede social facebook e convidada a participar do estudo, ao qual não aceitou. 

Três  estavam  no  CMP  (Complexo  Médico  Penal),  um  caso  não  foi  confirmado  o 

parricídio,  quatro parricidas estavam soltos,  entre estes,  havia duas parricidas egressas, 

uma  estava  sendo  acompanhada  pela  VEP (Vara  de  Execuções  Penais)  e  outra  pelo 

Patronato,  que tem por finalidade atender egressos beneficiados com a progressão para o 

regime aberto. A pesquisadora foi até os referidos locais, falou com a Assistente Social da 

VEP e com a Psicóloga do Patronato as quais fizeram a ponte entre a pesquisadora e as 

parricidas,  mas  nenhuma  delas  aceitou  participar  do  estudo.  Três  eram  menores,  um 

faleceu (ele havia matado o pai e a madrasta contratou um rapaz para matá-lo), dois eram 

portadores de transtornos psiquiátricos, uma encontrava-se na penitenciária feminina (foi 

instruída pelo Advogado a não participar de nenhuma entrevista), um estava detido em 

Pato  Branco  e  um  na  Fazenda  Rio  Grande,  mas  em  razão  das  rebeliões  no  sistema 

penitenciário não foi possível realizar as entrevistas.

A pesquisadora  entrou  em  contato  com  a  Delegacia  de  Santa  Fé  e  agendou 

entrevista, porém, foi necessário ir até o município de Astorga - PR solicitar autorização 

(anexo VI) ao Delegado de Polícia Civil que responde pelas duas Comarcas, para realizar a 

entrevista. Em virtude do delegado não estar presente na Delegacia de Astorga,  com o 

consentimento dos investigadores, a pesquisadora seguiu para a Delegacia de Santa Fé, 

para iniciar o estudo. Devido ao atendimento no Fórum ser somente no período da tarde, 
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fez-se necessário pernoitar. No outro dia pela manhã, deslocou-se até Astorga novamente 

em busca da assinatura e autorização do Delegado. E retornou a Santa Fé para análise do 

processo junto ao Fórum. 

Cada participante assinou o TCLE (anexo VII). As entrevistas foram gravadas por 

um gravador da marca Sony modelo ICD-PX720 e posteriormente transcritas para serem 

analisadas. 
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Resultados

Os dados obtidos por meio do IEP foram corrigidos e colocados em uma tabela 

para serem comparados e analisados. Os dados do questionário de prevalência de abuso 

sexual foram colocados na planilha junto aos dados obtidos via processos. O processo do 

caso 1 se encontrava na 1ª Câmara Criminal e não foi possível analisá-lo devido ao acesso 

somente  a  advogados.  O do caso  3  também não  foi  localizado,  o  advogado  defensor 

faleceu e o processo ficou parado. Em consulta junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, a 

última movimentação do processo foi dia 02/07/2012. Somente o processo do caso 2 foi 

analisado.

Serão apresentados os  dados das  entrevistas,  do questionário de  prevalência  de 

abuso sexual e os obtidos via processos dos três estudos de casos realizados. Em seguida, 

serão analisadas as práticas educativas parentais do pai e da mãe de cada participante.

CASO 1 

Patricida, sexo masculino, 27 anos (24 na época do crime), solteiro, aguardando 

sentença. 

O patricida estava na Casa de Custódia de São José dos Pinhais, onde ficam os 

presos  provisórios.  Apesar  de  ser  provisório,  o  mesmo encontrava-se  naquela  unidade 

penal há dois anos e oito meses. No primeiro contato, foi realizada a entrevista, a aplicação 

do IEP e do questionário de prevalência  de abuso sexual.  Esse primeiro contato ficou 

prejudicado,  pois  um  agente  entrou  várias  vezes  no  local,  deixando  o  entrevistado 

constrangido. Foi agendada uma nova sessão e solicitou-se ao diretor daquela unidade, um 

lugar onde pudessem ficar a sós, o preso sem algemas e sem a interferência de agentes.  
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Sendo então, o segundo contato realizado na sala de aula que possui uma grade, separando 

o entrevistado e a pesquisadora. O preso ficou sem algemas, e nenhum agente interferiu. 

Notadamente o patricida se sentiu mais à vontade e trouxe mais informações. Os dois 

encontros tiveram duração total de 07 horas e 05 minutos. A entrevista foi dividida em 12 

itens, descritos a seguir: 

A infância: Morava com seu pai, mãe, irmã, e irmão. Disse que lembra pouca coisa 

de quando era pequeno. Trabalhava de manhã e ia para o colégio a tarde, só sobrava tempo 

pra brincar  à  noite.  Brincava pouco,  pois  tinha que dormir  cedo para trabalhar  no dia 

seguinte.  Disse que sente  por  não ter  tido oportunidade  de brincar.  Relatou que  o pai 

sempre foi distante, ausente. Queria contar alguma coisa para o pai, mas sentia medo, pois 

ele não dava liberdade para essa aproximação. Entre seus irmãos e sua mãe eram bem 

unidos. 

Escolaridade: Estudou até 2º ano do ensino médio. Relatou que não foi um aluno 

excelente,  mas  se  esforçava  ao  máximo para  absorver  o  conteúdo  e  “passar  de  ano”. 

Prestava atenção nas aulas,  fazia  as tarefas e  trabalhos que os professores mandavam. 

Fazia parte de um grupo de amigos que ia estudar na biblioteca. Em casa, estudava com 

sua irmã e seu irmão. Sua irmã, por ser mais velha, esclarecia suas dúvidas. Foram raras as 

vezes  que  buscou  elucidar  dúvidas  com  seu  pai  e  sua  mãe.  Sentia  dificuldade  em 

matemática e português, mas suas notas estavam sempre na média. Conversava bastante 

com os amigos na sala e nunca se envolveu em brigas. Respeitava os professores, mas 

depois que conheceu as drogas, aos 14 anos, tudo foi modificando, tinha dia que  “não 

estava bem” para assistir aula e saia da sala, só voltava no outro dia. 

Laboral: Trabalhou desde sete anos na construção civil com seu pai, na função de 

servente de pedreiro. Trabalhava de manhã. A tarde ia para a escola. Disse que quando era 
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criança não gostava muito de trabalhar no pesado, queria brincar, mas tinha que ajudar seu 

pai sem reclamar, porque o pai exigia que fosse assim. Única coisa que reclamava era pelo 

cansaço.  Depois  trabalhou  como  autônomo,  com  ferragens  e  construção  civil.  Tinha 

dificuldade em cumprir horário e entregar os serviços na data prevista, mas com os colegas 

sempre teve um bom relacionamento. 

Relacionamento  amoroso:  Não era  muito  de  namorar,  "preferia  ficar  com uma 

aqui, outra ali". Teve uma namorada por oito meses, mas sentia muito ciúmes, não gostava 

da maneira que ela se vestia e achou melhor terminar. Sua mãe e seu pai não interferiam no 

namoro.

Abuso físico: Desde pequeno era espancado pelo pai, tudo para o pai era na base da 

violência. O pai o agredia com soco, chute, empurrão, tapa, cintada, chinelo,  fio de luz, 

ripa, ferro, cabo de vassoura. Um dia o pai bateu tanto na mão dele e de seu irmão, que foi 

necessário a mãe dar comida na boca deles por três dias, visto que não conseguiam pegar a 

colher.  Algumas  vezes  bateu  de  tirar  sangue.  Hematomas  pelo  corpo  eram  comuns. 

Familiares e vizinhos presenciavam as cenas de violência, e na tentativa de ajudar, falavam 

que ele não precisava agir daquela forma com os filhos, mas o pai não dava ouvidos. Na 

adolescência começou se defender  das agressões do pai,  tentava fugir  ou respondia às 

agressões. Mais tarde, quando o pai queria bater nele seu irmão o defendia, e quando o pai 

queria bater no irmão, ele defendia o irmão. Quando o pai percebeu que não dava para 

enfrentar os dois filhos, apelava para barras de ferro, ripa, até mesmo faca. Morou por um 

ano fora de casa para evitar conflitos maiores. Quando era agredido pelo pai, sentia dor, 

raiva, ódio, medo, mas, segundo ele, era coisa do momento. A violência piorou com o 

tempo. 

Abuso Psicológico: O pai constantemente humilhava os filhos em público. Várias 
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vezes o pai chegou dar tapa na cara dele na frente dos amigos, ele não sabia o porquê. O 

pai  nunca  dava  sinais  de  quando  ia  agredi-lo.  Ameaças  e  agressões  verbais  eram 

frequentes.

Abuso  sexual: Não  houve  relatos  de  abuso  sexual.  Os  episódios  relatados 

relacionados à sexualidade aconteceram no período da adolescência.  Tinha mais  de 12 

anos quando teve contato com uma revista pornográfica e sua primeira relação sexual foi 

aos 15 anos.

 Histórico de drogadição: Começou usar drogas na companhia dos amigos, aos 14 

anos. Usou quase todos os tipos de drogas. Segundo ele, o crack e o álcool o levaram para 

o “fundo do poço”. 

Histórico do pai: Seu pai contou que usou droga algumas vezes, mas que nunca foi 

usuário. Ouviu algumas vezes sua mãe comentar com as amigas que o pai era alcoólatra e 

violento, e havia deixado de beber quando os filhos eram pequenos, porque não teria como 

chamar atenção deles quando estivessem mais velhos.  O pai teve envolvimento com a 

justiça por desvio de carga de cimento juntamente com um amigo.  Envolveu-se numa 

briga com um vizinho e foi baleado, com isso perdeu 15% da capacidade física. Tinha um 

revolver 38. 

Papel da mãe: A mãe fazia a mediação de conflitos entre pai e filhos. Separava as 

brigas, entrava na frente do pai para que ele não batesse nos filhos. Aconselhava os filhos 

para evitar as brigas com o pai. 

Descrição do dia crime: Não se lembra de muitos detalhes do crime. Passou o dia 

bebendo com um amigo. Chegou em casa e o pai falou que daquele jeito ele não entrava,  

ele questionou:  “como assim, eu sou seu filho e aqui é minha casa”. Entraram em luta 

corporal. A mãe dele separou a briga. Foi para um bar próximo da casa, onde continuou 
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bebendo. Quando estava voltando, encontrou o pai, que foi em sua direção com intuito de 

lhe agredir. Na tentativa de se defender, pegou uma pedra de tamanho grande e bateu na 

cabeça do pai ocasionando o óbito. A polícia chegou logo em seguida e ele foi preso em 

flagrante. 

Prisão: Para ele,  a cadeia  é  um lugar  difícil.  Seu relacionamento tanto com os 

colegas de cela quanto com os agentes é de respeito. “Cadeia para mim, é o cúmulo do  

inferno, aqui só tem gente que matou, roubou, traficou, e que cometeram delitos terríveis,  

isso aqui é sofrimento, é tristeza, é dor, é fome, é tudo. Eu creio que acima de tudo é Deus  

que tá me ajudando, dando força e saúde.” Disse que sentiu dificuldades nos primeiros 

dias, por estar acostumado com a liberdade. Atrás das grades não podia fazer nada. As 

pessoas queriam saber o porquê de ele estar ali, e quando contava o motivo não era bem 

recebido  por  alguns,  segundo  ele,  era  insuportável.  No  entanto,  com  o  tempo  isso 

melhorou. Anteriormente se envolveu com a justiça por furto para comprar droga. A mãe o 

visita regularmente.

CASO 2

Patricida, masculino, 42 anos (39 na época do crime), separado, pai de três filhos.

O patricida,  condenado a 16 anos de reclusão,  cumpriu pena de oito  meses  na 

Delegacia de Polícia Civil do município de Astorga e dois anos e seis meses na Delegacia 

de  Polícia  Civil  de  Santa  Fé.  Foi  realizada  a  entrevista,  a  aplicação  do  IEP  e  do 

questionário sobre a prevalência de abuso sexual. A sessão foi realizada numa sala cedida 

por um dos investigadores da Delegacia. O entrevistado ficou sem algemas e demonstrou 

estar bem à vontade. O contato com o preso teve duração de 6 horas e 15 minutos. A 

entrevista foi dividida em 12 itens descritos a seguir:
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A infância:  Morava com seu pai, mãe, duas irmãs, três irmãos e o avô paterno. 

Relatou que teve uma infância feliz. Começou trabalhar desde muito cedo, ajudava a mãe 

na  lavoura.  Seu  pai  não  trabalhava  e  exigia  que  os  filhos,  juntamente  com  a  mãe, 

trouxessem dinheiro para ele. O pai sempre foi distante, era alcoólatra e extremamente 

violento com a família inteira. O relacionamento entre os irmãos e a mãe era de bastante 

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

Aos  13  anos  sua  mãe  faleceu,  três  dias  após  ter  sido  agredida  por  seu  pai.  Após  o 

falecimento da mãe o pai distribuiu todos os filhos para os familiares. Ele foi morar com 

um tio (irmão da mãe) e uma tia que tinham um filho. Disse que a vida lá era maravilhosa.  

Morou três anos com os tios, depois, foi morar com um de seus irmãos em outra cidade, 

para trabalhar.

Escolaridade: Frequentou pouco tempo a escola porque precisava trabalhar. Tinha 

muitas faltas, por isso repetiu duas vezes o 1º ano do ensino fundamental e, quando passou 

para o 2º ano, parou de estudar. Era um aluno comportado, prestava atenção nas aulas e 

fazia tudo o que a professora pedia. Quando tinha alguma tarefa e precisava de ajuda, sua 

mãe, enquanto era viva, o ensinava a fazer. Segundo ele, preferia trabalhar a estudar.

Laboral: Trabalhou desde sete anos na lavoura, colhendo algodão com sua mãe. 

Quando foi morar com seu tio, trabalhou na construção civil, como servente de pedreiro. O 

tio queria que ele estudasse como seu primo, mas, preferiu trabalhar. Em sua cidade de 

origem, trabalhou 17 anos registrado em uma usina, como cortador de cana. Nunca teve 

dificuldades  no  serviço,  tanto  no  relacionamento  com  os  colegas  e  chefes,  como  no 

desempenho de suas funções.

Relacionamento: Aos 22 anos conheceu sua esposa, com quem viveu 17 anos, ela 

foi sua única namorada. Tiveram três filhos. O relacionamento era tranquilo, segundo ele, 
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com poucos conflitos. Não se conforma até hoje com a separação. Ela foi a única mulher 

da vida dele. Disse que não será capaz de se relacionar com outra mulher. Gostaria de 

terminar sua vida ao lado dela e de seus filhos. Somente os filhos o visitam. Sua filha mais 

velha, 17 anos, manda cartas, porque não gosta de ir à delegacia.

 Abuso físico: Foi espancado pelo pai desde pequeno, tudo para o pai era na base da 

violência. Seu pai o agredia com soco, chute, empurrão, tapa, puxão de cabelo, paulada, 

pedrada, tijolada, jogava faca e outros objetos que estivessem ao seu alcance. Muitas vezes 

bateu de tirar sangue. Hematomas e cortes pelo corpo eram comuns. O pai era agressivo 

com a  família  toda.  Cresceu vendo o pai  espancar  sua  mãe,  pegando-a pelo  cabelo  e 

esfregando o rosto dela na parede. Não gosta nem de lembrar-se dessa cena, porque ela 

saía com o rosto sangrando. Sua mãe faleceu três dias após uma paulada no braço, que a 

deixou dois  dias  de cama.  O pai  os  proibia  de  irem ao médico,  com medo que estes 

descobrissem as agressões. (Ele mostrou algumas cicatrizes decorrentes das agressões do 

pai). Familiares e vizinhos presenciavam as cenas de violência, mas nada podiam fazer. O 

pai era agressivo com vizinhos também. Depois de casado, muitas vezes os vizinhos o 

chamaram para separar briga do pai com um de seus irmãos, e também para fazer o pai 

parar de agredir a madrasta. Para ele, a madrasta era sua segunda mãe, gostava muito dela. 

A violência piorou com o tempo. Quando se separou de sua esposa, não tinha condições 

financeiras de alugar uma casa, foi morar com o pai. O pai repetia o que fazia antigamente 

com sua mãe, fazendo-o limpar a casa, lavar roupa, cozinhar e ainda servi-lo. 

Abuso Psicológico: O pai constantemente humilhava os filhos. Agressões verbais 

eram frequentes.  Várias  vezes  o  pai  jogou  comida  na  cara  dos  filhos,  enquanto  eles 

comiam. Algumas vezes negou alimentação. O pai nunca dava sinais antes das agressões.  

Abuso sexual: Com aproximadamente 12 anos, foi abusado sexualmente por uma 
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vizinha de 16 anos. Ela estava sozinha e o convidou para ir a sua casa, dizendo que iam 

fazer algo que ele nunca tinha feito, levou-o para o quarto, mandou-o deitar e pulou em 

cima dele. Ficou muito envergonhado e, depois desse episódio “congelou”. Nunca contou 

pra ninguém, porque ela pediu que não contasse. 

Histórico de drogadição: Aos 23 anos, começou usar maconha com os colegas no 

serviço. E, desde então, usava diariamente. Aos 38, começou usar crack na companhia de 

seu cunhado (irmão de sua esposa), usou por seis meses. Ficou internado por 21 dias para 

tratamento, foi quando aconteceu a separação da esposa e final do casamento (a esposa o 

traiu).

Histórico do pai:  O pai era alcoólatra, extremamente agressivo e ausente. Exigia 

que os filhos trabalhassem e pegava todo o dinheiro para beber e ir para a  “zona”. “Eu 

nunca vi meu pai trabalhar na vida, ele fazia nós levantar pra trabalhar, mas ele ficava no  

barraco,  e  a noite  ia pra zona,  chegava em casa de madrugada bêbado e espancava  

minha mãe. Nunca chamamos ele de pai, eu pra falar bem a verdade, nem sei o que é ter  

um pai”. 

Papel da mãe: A mãe era presente, protegia os filhos das agressões do pai, porém, 

faleceu quando ele tinha apenas 13 anos. 

Descrição do dia crime:  Passou o dia trabalhando. Chegou na casa, fez o jantar 

como de costume e foi dormir. Seu irmão havia avisado que seu pai estava  “atentado” 

naquele dia.  Já estava dormindo quando o pai chegou e 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 e chamou-o de  “corno”. Nesse momento ele pegou uma barra de 
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ferro que era utilizada para  “escorar” a porta e deu uma pancada na nuca do pai, que 

disse: “pode acabar de matar meu filho, eu mereço morrer, eu tô pagando por tudo o que  

eu fiz.”  Desferiu mais duas pancadas na cabeça do pai, acendeu um baseado e ficou ali 

“esperando ele acabar de morrer”. Depois foi dormir na casa da irmã. No outro dia, de 

manhã, retornou e avisou um policial que o pai havia sido morto. Os investigadores foram 

registrar a ocorrência para iniciar o processo de investigação e viram sangue em sua calça. 

Entregou-se aos policiais contando detalhes do crime. Foi preso em flagrante.

Prisão: Para ele a cadeia é um lugar difícil. “Cadeia não é pra ninguém hein? Ou 

você endireita ou se entorta de uma vez, se não tiver uma cabeça firme vira de vez. Aqui  

dentro não tem nada a ver com o mundo lá fora. Você tem que aprender a conviver e  

respeitar  as  regras  daqui.  Aqui  dentro  acima  de  tudo  é  o  respeito”. Contou  que  foi 

rejeitado quando chegou à prisão e teve que ficar cinco dias isolado, sofreu ameaças por 

parte de outros presos por ter matado o pai. Foi necessária a intervenção do delegado. 

Tentou suicídio, mas um policial aconselhou-o e impediu que ele consumasse. Sua maior 

dificuldade hoje é estar longe dos filhos, porque eles o visitam somente quando ele pede. 

Disse não achar bom que os filhos frequentem o ambiente (prisão). Seu relacionamento 

tanto com os colegas de cela quanto com os funcionários é muito bom. 

CASO 3

Matricida, sexo masculino, 39 anos (35 na época do crime), solteiro. 

O matricida  já havia sido condenado a 14 anos e seis meses de reclusão, tendo 

cumprido quatro anos e cinco meses  na Casa de Custódia de Curitiba,  onde ficam os 

presos  que  cometeram  crimes  contra  mulheres. A pesquisadora  realizou  na  primeira 

entrevista a aplicação do IEP, em seguida aplicou o questionário de prevalência de abuso 
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sexual. O entrevistado estava sem algemas e um agente acompanhou a entrevista inteira. O 

participante recusou-se a responder várias questões, por não se sentir à vontade frente ao 

agente. Foi agendada então, uma nova entrevista, e solicitado que a mesma acontecesse em 

um local onde não houvesse interferências, e que o entrevistado ficasse sem algemas. Foi 

realizado o segundo encontro, na sala de aula, onde tem uma grade. O entrevistado ficou 

de um lado e a pesquisadora do outro, o que ocorreu no sábado, por não haver aula. Nesse 

segundo contato, o matricida demonstrou certo desconforto, deixando muitas questões em 

aberto. Por este fato, foi agendado um novo encontro. Na terceira sessão, o participante 

trouxe várias questões, até então não abordadas. Detalhou mais o crime. Os três encontros 

tiveram duração total de 14 horas e 15 minutos. A entrevista foi dividida em 11 itens, 

descritos a seguir:

A infância: Filho de mãe solteira. Seu pai quando soube da gravidez de sua mãe, 

abandonou-a. Morava com a avó materna, um tio e uma tia desde que nasceu até os oito 

anos de idade. Sua mãe ia visitá-lo nos finais de semana, quando podia. Adorava dormir no 

colo da avó. Segundo ele, esse era o único afeto que recebia dela. A avó era muito rígida, 

batia nele por qualquer coisa. Dos nove aos 10 anos de idade, morou (em outra cidade) 

com seus tios que tinham dois filhos, quase da sua idade, foi morar com eles para estudar. 

Contou que os tios também eram rígidos, porém, recebia mais atenção que na casa da avó. 

Aos 11 anos, foi morar com a mãe, moravam só os dois. Sua mãe era bastante ausente,  

quase não a via, pois ela saia cedo pra trabalhar, e quando chegava em casa, ele, muitas 

vezes, já estava dormindo. Lembra pouca coisa dessa época. Sentia falta de afeto, carinho 

e atenção. Mais tarde sua mãe tentou dois relacionamentos que não deram certo. 

Escolaridade:  Estudou  até  a  5ª  série  do  ensino  fundamental.  Nunca  gostou  de 

estudar, mas, disse que respeitava os professores, fazia tarefas e prestava atenção às aulas. 



31

Em seus primeiros anos na escola, a professora era sua tia (irmã da mãe), era muito rígida 

e dava castigos quando ele não acertava alguma lição.  Em casa quando tinha dúvidas, 

tirava com sua mãe ou com sua tia, mas isso era raro. Tinha dificuldades principalmente 

em matemática e português. Mais tarde, pegou trauma de matemática porque a professora 

dava castigos, o mandava fazer várias vezes o mesmo exercício que havia errado. Nunca 

foi de se envolver em brigas. Aos 12 anos saiu da escola e começou a trabalhar. 

Laboral: Desde cedo ajudava sua avó no sítio, cortava lenha, fazia jardinagem e 

auxiliava nos serviços da roça. Aprendeu a se virar muito cedo, pois sua avó o ensinava e 

exigia muito dele. Aos 12 anos começou trabalhar fora, numa oficina de lataria e pintura, 

depois,  numa  marcenaria.  Foi  garçom  numa  danceteria.  Trabalhou  também  numa 

serigrafia, onde teve maior vínculo empregatício. Gostou muito e adotou como profissão. 

Mais tarde montou sua serigrafia. Tinha dificuldades em cumprir horário, mas ficava no 

trabalho até a hora que fosse necessário. 

Relacionamento  amoroso: Sempre  foi  "namorador".  Começou  namorar  aos  12 

anos. Sua namorada tinha 17 anos. Aos 14 anos levou uma garota de 19 anos para morar 

com ele e sua mãe. Os  namoros não eram duradouros. O mais duradouro foi com sua ex-

namorada, com a qual estava na época do crime. Ela foi visitá-lo na prisão por dois anos. 

Sua  mãe  não  interferia  nos  seus  relacionamentos.  Tem um filho  de  18  anos,  de  um 

relacionamento que durou dois anos e meio. Não vê o filho desde que foi preso, ele não vai 

visitá-lo, mandou uma carta dizendo que quando o pai sair da prisão estará ao seu lado. 

Abuso físico: Desde pequeno era espancado pela avó. Ela o agredia com cabo de 

vassoura, vara de marmelo, vara de vime, chicote ou outros objetos que estivessem em seu 

alcance. Por pequenas coisas que fazia, como por exemplo: conversar com um amigo na 

missa, a avó puxava sua orelha. Contou que com cinco anos fez xixi na cama, acordou com 
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sua avó espancando-o, ele não sabia o porquê estava sendo agredido. Hematomas em seu 

corpo eram comuns. Seus familiares presenciavam as cenas de violência, mas segundo ele, 

achavam tais atos normais, por terem sido criados da mesma forma. Uma vez ouviu seu tio 

chamando a atenção da avó por bater nele com chicote, mas a avó não lhe deu atenção e 

tampouco acatou o conselho do filho. Quando morava com a mãe, era mais “solto”, podia 

se dizer que morava sozinho, ela era muito rígida também,  “o mesmo jeitão da minha  

avó”. A mãe batia com tapa, chinelo, cinta, algumas vezes bateu com cabo de vassoura. Na 

adolescência, começou se defender das agressões da mãe. A violência passou a ser mais 

verbal. Quando sua mãe o agredia ou o ignorava, ele se sentia muito mal, sentia mágoa, 

tristeza, se culpava, se punia.

Abuso psicológico: A mãe constantemente o desqualificava, humilhava dizendo que 

ele nunca ia conseguir nada na vida. Ela sempre ficava de “mal”, fazia restrição de afeto e 

atenção. Dava as costas para o filho, ignorava-o. Costumeiramente ficava até 15 dias sem 

falar com ele. Ameaças e agressões verbais eram frequentes. Após as agressões, a mãe 

fazia ele se sentir culpado, “ela sabia me colocar como errado...”.

 Abuso  sexual: Seus  primos  mais  velhos  sempre  comentavam  e  mostravam 

conteúdos de natureza sexual para ele.  Aos nove anos de idade,  estavam brincando de 

casamento atrás da porta, ele e seus primos. Uma de suas primas, de 15 anos, que segundo 

ele já havia morado com um rapaz, começou beijá-lo e manipular seu órgão genital.  E 

pediu para que ele a manipulasse também. Depois desse dia tiveram relações sexuais. 

Histórico de drogadição: Começou usar drogas aos 12 anos, com vizinhos. Contou 

que usou quase todos os tipos de drogas. Segundo ele, foi o crack que o “afundou”. 

Histórico da mãe: Relatou que sua mãe era ausente e muito severa,  trabalhava 

muito,  era  empregada  doméstica.  Tinha  poucas  amizades,  era  bastante  reservada. 
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Eventualmente ingeria bebida alcoólica. 

Descrição do dia 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. Desesperado e sem saber o que fazer,  

colocou suas roupas numa mochila e saiu sem destino. Pensou em se entregar à polícia, em 

ligar pra família e contar o ocorrido, mas não sabia o que dizer. Voltou pra casa, e não 

conseguia olhar para o corpo da mãe, fez um buraco nos fundos do quintal, pegou ela no 

colo e enterrou-a. No outro dia, procurou a polícia dizendo que sua mãe havia sumido. 

Quando  a  polícia  encontrou  o  corpo  (quatro  dias  depois  do  crime),  ele  foi  até  uma 

delegacia e se entregou. 

Prisão: Para  ele  a  cadeia  é  um  lugar  que  tem  coisas  boas  e  ruins.  Seu 

relacionamento,  tanto  com os  colegas  de  cela,  quanto  com os  agentes,  é  de  respeito. 

Procurou filtrar, o que achava bom foi retendo e o que não era bom foi jogando fora. Foi 

na prisão que conseguiu sair das drogas, conseguiu estudar, aprendeu a lidar com alguns 

traumas e com a ansiedade. Cresceu muito com isso. “Aqui dentro tem um lado bom e um 

lado ruim, tem pessoas que te aconselham, te apoiam, te respeitam, pessoas que acreditam  

em você e se prontificam a te ajudar, te tratam com respeito e educação, esse é o lado  

bom; já o lado ruim, é que o estado deixa a desejar, não tem atendimento médico, se você  

precisa de um remédio é difícil conseguir...  o preso tem que fazer a parte dele, mas o  

estado é falho,  isso frustra o preso”.  Teve grandes dificuldades nos primeiros dias na 
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prisão, sofreu pressão psicológica e agressão física por parte dos agentes,  ameaças por 

parte de outros presos. Mas,  com o tempo, isso melhorou. Anteriormente ao crime, se 

envolveu com a justiça por furto qualificado. Somente uma tia o visita regularmente.

Práticas Educativas Parentais

Na Tabela  1,  são  apresentados  os resultados  obtidos  por  meio  do  IEP de cada 

participante. As pontuações dos índices de estilos parentais empregados pelas vítimas, pais 

e mãe, para educar seus filhos foram de risco. Isso significa que houve prevalência de 

práticas  parentais  negativas.  Entre  as  mães  (não-vítimas),  somente  uma teve  excelente 

pontuação (+16), a mãe que foi morta espancada pelo pai do patricida; a outra, apresentou 

práticas parentais de risco (-1). No caso do matricida, não foi possível obter avaliação das 

práticas educativas do pai, pois ele não o conheceu.

TABELA 1.

Índices de Estilos Parentais Paternos e Maternos

IEP
Caso 1 - Patricida

                   
Caso 2 - Patricida Caso 3 - Matricida

pai mãe pai mãe pai mãe
Monitoria Positiva  3 (4)  9 (3) 0 (4) 12 (1) - 11 (2)

Comportamento moral 11 (1) 10 (2) 0 (4) 12 (1) - 12 (1)
Punição inconsistente   3 (3)  3 (2) 5 (4) 0 (1) -   6 (4)

Negligência 10 (4)  4 (4) 8 (4) 0 (1) -    9 (4)
Disciplina relaxada   2 (2)  5 (4) 0 (1) 2 (2) -   5 (4)
Monitoria negativa   5 (3)  8 (4) 2 (1) 6 (3) -  11 (4)

Abuso físico   9 (4)  0 (1) 12 (4) 0 (1) -   2 (4)
iep - 15 (4) - 1 (4) - 27 (4) 16 (1) - - 10 (4)

Interpretação dos índices parentais: (1) Ótimo  (2) Bom   (3) Regular   (4) Risco
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O caso 1 mostra que as práticas educativas parentais do patricida eram de risco. O 

pai assassinado era um abusador físico violento e negligente: ambas práticas parentais de 

risco. Paralelamente, como era de se esperar, não acompanhava as atividades do filho, não 

dava afeto e nem demostrava empatia. Se de um lado o indivíduo praticava abuso físico e 

negligência, do outro, naturalmente, não supervisionava e não estava presente na educação 

do filho. A rigidez com que o pai exigia o seguimento das normas, relatadas pelo patricida, 

são verificadas na monitoria positiva. O pai punia sempre, e não era em função de seu 

humor. Este patricida confunde a excessiva vigilância sobre o certo e errado, com um valor 

moral. Ele conta que apanhou muito por ter pego fruta no vizinho. No entanto, o valor 

moral é ensinado por meio de modelo e afeto. O que certamente não aconteceu na história 

deste indivíduo. A mãe, que poderia ser um ponto de apoio para esta criança, também tinha 

práticas parentais  de risco, ou seja,  baixa monitoria positiva,  alta negligência,  era uma 

supervisora  estressante  e  oscilava  constantemente  sobre  as  regras  que  deveriam  ser 

seguidas. Ela tinha um grande valor: não punia fisicamente.  

O caso 2 mostra coerência entre os relatos e os resultados do teste. O pai era um 

abusador  físico  violento,  altamente  negligente,  alcoolista,  punia  com  maior  violência 

quando  estava  bêbado.  Ao  mesmo  tempo,  não  apresentou  nenhum  indicativo  de 

comportamento moral ou acompanhamento do filho durante a infância e adolescência. A 

mãe, que foi espancada pelo pai e morreu vítima desta agressão, era uma mãe presente e 

que tentava proteger os filhos da violência deste pai. Ela dava modelos morais adequados, 

acompanhava as atividades dos filhos com afeto e não era punitiva. No entanto, faleceu 

precocemente deixando os filhos sob o jugo de um genitor violento. 

O caso 3 é de um matricida que não conheceu o pai. As práticas parentais maternas 

(da  vítima)  eram de  risco.  Esta  avaliação  é  basicamente  calcada  nos  altos  índices  de 
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práticas negativas. Ela era negligente, punia de forma inconsistente, dependendo de seu 

humor, supervisionava de maneira estressante, além de abusar fisicamente. O matricida 

contou na entrevista que pouco via a mãe e que, além disso, também era uma abusadora 

psicológica, pois retirava o afeto, ficando sem falar com ele vários dias, como forma de 

punição. Não se observou no relato a mãe fornecendo modelos morais ou valores e nem 

demonstrações  de  carinho para  acompanhar  as  atividades  do filho.  Embora  os  índices 

nestas  práticas  educativas  positivas  apresentaram-se  bons,  não  foram  suficientes  para 

inibirem os efeitos das práticas negativas. Pode-se levantar a hipótese, que neste caso, o 

matricida  tentou  atenuar  as  práticas  parentais  maternas,  em  função  da  culpa  pelo 

homicídio. 
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Discussão 

Por trás da dramaticidade das histórias aqui relatadas, observa-se que os agressores 

foram vítimas de negligência e maus tratos, principalmente de abuso físico gravíssimo por 

seus genitores. A frequência e intensidade que estes abusos aconteciam, desencadearam 

desrespeito mútuo e a quebra de confiança entre pais e filhos. As atitudes repugnantes e a 

forma  inadequada  desses  pais  na  criação  dos  filhos,  geraram uma relação  de  conflito 

intrafamiliar extremo.  As práticas educativas parentais dos casos estudados mostram que 

todas as vítimas eram extremamente agressivas, negligentes e ausentes na educação dos 

filhos. Esta análise conjunta das práticas parentais corrobora as principais pesquisas sobre 

comportamento  antissocial,  que  discutem  a  correlação  positiva  entre  abuso  físico, 

negligência e  ausência de monitoria  positiva (Reid,  Patterson & Snyder,  2002;  Rocha, 

2012). 

Com o passar do tempo, os episódios de abusos físicos e verbais aumentaram e 

ficaram mais intensos para todos os parricidas. Isso confirma o aumento progressivo dos 

abusos sofridos por filhos que mataram os pais,  citado por  Walsh e Krienert  (2009) e 

Eckstein (2004).

Heide  (1992)  identificou  três  tipos  de  parricidas:  a  criança  vítima  de  abusos 

severos  que  mata  para  defender-se,  a  criança  com  doença  mental  grave  e  a  criança 

antissocial. Já em seu livro mais recente (2011), a autora diz que crianças e adolescentes 

matam os pais quando são abusadas ou antissociais, e adultos, são portadores de doenças 

mentais graves ou perigosamente antissociais. Todos os participantes dessa pesquisa são 

adultos e nenhum tem histórico de transtornos mentais. Por outro lado, todos tiveram uma 

infância desperdiçada,  assinalada por abusos físicos gravíssimos,  abusos psicológicos e 
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negligência e, eram usuários de drogas. Dois deles haviam tido envolvimento com a justiça 

por furto, para comprar droga. Segundo Nurco e Lerner (1996), as experiências vividas por 

crianças e  adolescentes  no contexto familiar,  têm fortes  influências  no comportamento 

delinquente na fase adulta. Os autores afirmam que a dependência de drogas está ligada à 

deficiência dos cuidados e das relações da figura paterna no contexto familiar. O presente 

estudo confirma o pressuposto, pois, a figura paterna foi notadamente deficiente em todos 

os casos. Dois pais eram ausentes, negligentes e excessivamente abusivos, o outro, nem 

assumiu a paternidade.  Pais negligentes tendem a não monitorar o comportamento dos 

filhos,  consequentemente  não  se  importam com seus  interesses,  sendo  este,  um fator 

relevante para os três parricidas serem usuários de drogas. Haapasoloa  e  Pokelaa  (1999) 

consideram que as práticas parentais abusivas são as causadoras de desajustes psicológicos 

e comportamentos antissociais na fase adulta, assim como a criminalidade e o abuso de 

drogas. 

Guimarães (2002) afirma que no contexto familiar de dependentes químicos, o pai 

é ausente e as mães são super protetoras e permissivas com os filhos, obtendo um índice de 

risco em monitoria positiva e disciplina relaxada nas práticas maternas. Essa afirmativa é 

claramente encontrada na história de vida do caso 1, o pai ausente, negligente e abusivo e a 

mãe, que poderia ser um alicerce para o filho, também tinha práticas parentais de risco.

Todos os parricidas residiam com a vítima no momento do crime. Um deles havia 

ido morar com o pai recentemente após separação de sua esposa e final de seu casamento. 

Isso  é  consistente  com a  literatura  sobre  parricídio,  a  qual  mostra  que  a  maioria  dos 

agressores morava com suas vítimas no momento do crime e alguns haviam retornado para 

a casa dos pais após separação conjugal (Bourget & cols,  2007; West & Feldsher, 2010; 

Ferreira, 2010; Gomide, 2010; Pinheiro, 2011).
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No caso 3, o matricida tinha uma relação agudamente conturbada com a mãe. Ela, 

além da ausência física, frequentemente ficava sem conversar. Chegou ficar 15 dias sem 

mesmo  dirigir  o  olhar  para  o  filho,  ignorando-o.  Gomide  (2010)  também  encontrou 

comportamento  semelhante  da mãe  que foi  morta  a  facadas  pelo  filho  adolescente.  O 

matricida acreditava que ela era uma boa mãe, e que a convivência entre os dois era boa. 

Esse comportamento é explicado por Wertham (1941), em que o matricida normalmente 

tem um relacionamento de excessivo apego e hostilidade com a mãe, são dependentes 

emocional ou financeiramente e moram a sós, sem a figura paterna. Segundo o autor, os 

conflitos serão resolvidos somente com um ato violento.  Para Green (1981), os matricidas 

eram passivos  e  dependentes  emocionalmente  com fortes  sentimentos  de  inferioridade 

sexual e social, enquanto as  mães, eram dominantes e possessivas. Estas características 

relacionadas às mães, também foram observadas por West e Feldsher (2010).

Verifica-se a dificuldade em desenvolver laços afetivos, tanto nos relatos do caso 1 

como no caso 3, visto que não conseguiam manter um relacionamento duradouro. Segundo 

Heide (2011), a negligência dos pais gera aspectos negativos profundos nos filhos, eles não 

conseguem  confiar  e  formar  vínculo  com  outras  pessoas,  apresentam  consideráveis 

dificuldades no aspecto relacional ao longo de suas vidas. Não desenvolvem autoestima, 

empatia e autocontrole emocional. Para a autora, a negligência é mais prejudicial do que o 

abuso por si só, pois a vítima pode desenvolver atitudes impulsivas e violentas. Dodge, 

Petit e Battes (1994) afirmam que filhos de pais negligentes são emocionalmente frágeis e 

agressivos nas relações interpessoais. 

Em  relação  à  arma  utilizada,  todos  os  parricidas  utilizaram  ferramentas  que 

estavam disponíveis no momento do confronto, tais como: pedra, faca de cozinha e uma 

barra de ferro. Isso corrobora com os dados encontrados em pesquisas anteriores (Heide, 
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2003;  Roe-Sepowitz,  2009;  Hillbrand,  2010;  Ferreira,  2010;  West  &  Feldsher,  2010; 

Gomide & cols, 2013) que os parricidas utilizam armas disponíveis no local do crime, 

normalmente, utensílios domésticos, o que para Heide e Petee (2007), é um indicador de 

que  os  agressores  adultos  tendem  a  se  aproximar  mais  dos  corpos  das  vítimas  para 

executá-las do que os jovens. 

Fica  evidente  que  as  vítimas  tiveram  uma  função  desencadeadora  no  evento 

criminoso. No caso 1, o pai não queria deixar o filho entrar em casa, pegou-o pelo pescoço 

e impediu sua entrada. O filho saiu, o pai foi atrás, provocando-o. O filho, defendendo-se, 

pegou uma pedra e acertou na cabeça do pai. No caso 2, o pai, iniciou uma discussão por 

causa  do  jantar,  jogando  um  copo  de  suco  que  o  filho  havia  feito  contra  a  parede, 

chamando-o de “corno”, quando o filho pegou uma barra de ferro e deu uma pancada na 

cabeça do pai, este pediu para que terminasse de matar, dizendo “pode terminar de matar  

meu filho,  eu  mereço morrer,  tô  pagando por  tudo o  que  eu  fiz”.  No caso  3,  a  mãe 

ameaçou o filho com uma faca, dizendo que preferia vê-lo morto a estar naquela situação 

(usando  drogas).  O  filho  tomou  a  faca  da  sua  mãe  e  deferiu-lhe  golpes.  Este  papel 

instrumental da vítima no crime, também foi observado por Newhill (1991).

Em relação ao tempo da entrevista, foi perguntado se gostariam de interromper e 

retomar num outro dia, todos preferiram continuar. Segundo eles, esse é um assunto que 

não  gostam  de  comentar,  querem  esquecer  e  cada  vez  que  falam,  inevitavelmente 

relembram cada detalhe. Ao serem questionados como se sentiram depois do crime, o caso 

1 e o caso 3 responderam que se sentiram mal por terem realizado o homicídio, e que 

sentiram  remorso  após  o  ato.  No  caso  3,  somente  na  terceira  sessão  o  entrevistado 

conseguiu contar  que havia enterrado o corpo.  Chorou muito,  falou que ainda sente o 

cheiro do sangue quando se lembra dessa cena. Para Hillbrand (2010), os maiores desafios 
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para os parricidas são o de perdoar a si mesmos e minimizar a angústia e aflição por ter  

cometido  o  parricídio.  Tais  objetivos  são  muito  difíceis  de  serem  alcançados  sem 

psicoterapia.  Os  parricidas  desejam  veemente  esquecer  o  ocorrido,  mas  é  necessário 

aprender a lidar e enfrentar a situação. Já o caso 2 falou que faria tudo de novo, não se 

arrepende e sentiu-se aliviado, “olha vou dizer uma coisa doutora, eu não senti culpa, nem 

remorso, e se meu pai voltasse eu faria a mesma coisa que eu fiz, por que meu pai não era  

santo, veja, ele chegou matar minha mãe, isso me dói tanto” (emocionado). Uma variável 

que  merece  ser  mencionada  é  a  "sensação  de  alívio"  que  os  parricidas  por  vezes 

expressam. Esse fato indica que acabar com a vida do pai ou da mãe foi a única alternativa 

que tiveram para se livrarem da situação caótica e do sofrimento em que viviam. Esta 

variável também foi encontrada por alguns autores (Heide, 1992, 2011; Gomide, 2010; 

West & Feldsher, 2010; Pinheiro, 2011; Myers & Vo, 2012).

Em relação aos corpos das vítimas, no caso 1 o corpo ficou na rua, em frente à casa 

onde moravam. No caso 2 o corpo permaneceu debruçado sobre a mesa de jantar, onde 

ocorreu o crime e o caso 3 a vítima foi enterrada no fundo do quintal, o matricida explicou 

a ação devido ao desespero que sentiu ao ver a mãe morta no chão. No estudo de Myers e 

Vo (2012) 30% dos parricidas removeram os corpos das vítimas para outros ambientes da 

casa para ficarem longe de suas vistas, devido a angústia que sentiram, 30% removeram os 

corpos para fora de casa para se livrarem dos corpos, 20% não mexeram nos corpos após o 

crime e 20% transportaram os corpos para longe da casa da família. 

Uma frase instigante foi a proferida pelo entrevistado do caso 1, em que o patricida 

diz:  “quero uma vida diferente pra mim, eu vivi uma vida de mentiras...  de ilusão...”.  

Dado também encontrado por Franchini (2011) nos depoimentos de Suzane Richthofen à 

polícia “Não quero ter uma vida de “merda” como a de vocês (se referindo aos pais), uma  
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vida de mentiras... de hipocrisia...” (p.41).

Comportamentos antissociais foram encontrados nos dois pais que foram mortos. O 

o pai do caso 1 tinha histórico de envolvimento com desvio de carga de cimento, uso de 

álcool e drogas, agressão contra a esposa, briga com um vizinho e tinha arma em casa. O 

pai do caso 2 era alcoólatra, batia na esposa, era desleal ao casamento e violento também 

com os vizinhos. Casoy (2006) e Franchini (2011) encontraram relatos semelhantes nos 

depoimentos do caso Richthofen, que o pai fazia caixa dois para o governo e mantinha 

relacionamentos extra  conjugais.  Alguns casos relatados em estudos anteriores também 

mostraram essas variáveis (Ferreira, 2010; West & Feldsher, 2010; Rifiotis, 2010; Heide, 

2011).

Todos os participantes dessa pesquisa enfrentaram dificuldades na prisão devido ao 

fato de  terem matado os  pais.  Eram ameaçados por  outros  presos  e  humilhados pelos 

agentes da unidade. O entrevistado do caso 2 e o do caso 3 ficaram no “seguro”, lugar 

onde os presos ficam isolados para evitar agressões perpetradas pelos colegas de cela. 

Atualmente, todos são presos de “confiança”, com bom comportamento. Discurso de um 

dos agentes da delegacia do caso 2: “Não sei como ele não fez isso antes com o pai... o pai  

dele era o “capeta”. Ele está preso ainda porque a população quer ver ele aqui, por  

pensar que ele é um monstro, mas ele é um “coitado”, conheço ele desde muito jovem,  

sempre foi tranquilo, já o pai... vivia dando trabalho”. Nesse relato, fica evidente a visão 

equivocada e sensacionalista que a mídia passa sobre os parricidas. Eles são vistos como 

“monstros”, que tiveram coragem de tirar a vida daqueles que os geraram e educaram. 

Muitas vezes dando a entender que mataram um pai dedicado, bom caráter, que fazia tudo 

para ver o filho bem e que não teve chance para se defender de um filho violento. 

No  processo  analisado,  caso  2,  verificou-se  uma  ambivalência  no  discurso  do 
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Advogado de defesa, ora, relatava que o réu poderia não ter sido o autor do crime, ora,  

tentava explicar o delito dizendo que o réu era portador de doença mental.  “Percebe-se 

que  o  réu  confessa  a  prática  de  um  delito,  do  qual,  não  podemos  descartar  a  

possibilidade, de não ter sido cometido pelo mesmo, ou ainda, que tenha, talvez, praticado  

o  delito  por  conta  deste  surto  de  desequilíbrio  mental,  tornando-o,  tão  vítima  da  

fatalidade,  quanto  a  vítima  em  questão”.  Observa-se  claramente  no  discurso  deste 

advogado  uma inclinação  a  alegar  que  o  réu  era  portador  de  transtornos  mentais. De 

acordo com os autos, o réu, após exame de sanidade mental e consulta com um Psiquiatra,  

estava fazendo o uso de Fluoxetina (medicamento antidepressivo) devido à tentativa de 

suicídio nos primeiros dias na prisão, mas que não era “mentalmente incapaz”. 

Nos  processos  analisados  por  Ferreira  (2010),  os  discursos  dos  advogados  de 

defesa dos réus confessos,  apontam a família como lugar de opressão, pais autoritários e 

tiranos em relação aos filhos. Já os advogados de acusação tendem a preservar a hierarquia 

da família, utilizam a figura dos pais como soberanos, desvalorizando de certo modo, os 

valores  e  interesses  individuais  dos  filhos,  apresentando-os  como  pessoas  frias  e 

dissimuladas. A autora afirma ainda que, os advogados utilizam-se de rótulos para montar 

a  imagem  dos  acusados  e  das  vítimas,  numa  linguagem  generalista,  frequentemente 

acompanhada de preconceitos.

A análise dos dados encontrados na presente pesquisa enfatiza a necessidade de 

tratamento  adequado para os  parricidas,  pois  assim como revelaram estudos anteriores 

(Heide, 1992, 2003, 2011; Gomide, 2010; Pinheiro, 2011; Meyer & Vo, 2011), eles foram 

vítimas  de  abusos  físicos  gravíssimos  e  negligência,  e  para  se  livrarem  de  anos  de 

agressões,  não  encontraram  outra  saída,  que  não  a  violência.  Foram  seriamente 

prejudicados por seus genitores, pois estes não cumpriram suas funções parentais. Os pais 
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não desempenharam seus papéis, foram causadores de muitas mágoas, dor e sofrimento 

para  os  filhos,  fomentando,  inegavelmente,  o  ponto  mais  elevado  da  violência 

intrafamiliar,  o  assassinato.  Esses  filhos  tiveram uma  relação  de  desamor,  desunião  e 

desamparo por aqueles que deveriam ser fonte de afeto, carinho e proteção. Para Newhill 

(1991) a ideia de que a vítima é passiva e indefesa e o agressor excessivamente violento 

não se aplica ao parricídio. 
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Considerações finais

Os dados  encontrados  no  presente  estudo  mostraram o  quanto  o  homicídio  de 

filhos contra os pais precisa ser estudado. A literatura é escassa. Pouco se sabe sobre este 

crime. O agressor é considerado popularmente como um indivíduo extremamente violento, 

alguém que foi capaz de tirar a vida de quem o gerou, educou e deu carinho. Enquanto a 

vítima é vista como um bom cidadão sem chance de esboçar qualquer defesa.

Frequentemente, a mídia vem acompanhada de discursos fortemente negativos e 

pejorativos  em relação  aos  parricidas  e  enriquecidos  de  bons  adjetivos  em relação  às 

vítimas. Discursos estes do tipo: “o filho usuário de drogas matou o pai, um trabalhador,  

bom caráter”; “coitadinho desse filho, é um santinho... se ele fez isso com o próprio pai  

ou  própria  mãe,  o  que  será  capaz  de  fazer  para  outra  pessoa?” Infelizmente  não 

aparecem  as  verdadeiras  histórias  desses  agressores,  que  na  realidade,  foram  vítimas 

durante grande parte de suas vidas, sem repertório alternativo para colocar um ponto final 

aos seus sofrimentos. 

A amostra deste estudo é reduzida. No entanto, encontrou dados similares entre os 

três  parricidas  estudados:  todos  sofreram  sérios  e  constantes  maus  tratos  na  infância 

perpetrados por aquele que seria, no futuro, sua vítima. A avaliação das práticas parentais 

dos parricidas é uma contribuição adicional aos estudos de outros pesquisadores, como  o 

de Gomide (2010) e Heide (2011).

A principal  limitação  deste  estudo  foi  devido à  dificuldade  de  se  encontrar  os 

parricidas  no  sistema  prisional  paranaense.  A  justificativa  dada  pelas  autoridades 

consultadas foi a de que todo homicídio é classificado no mesmo artigo do Código Penal 

Brasileiro (art. 121), sem que se especifique quem é a vitima. Via de regra os parricidas 
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cumprem  pena  por  homicídio  qualificado.  Uma  outra  variável  estava  relacionada  ao 

desconhecimento dos  profissionais  sobre o termo “parricídio”.  Policiais,  operadores  do 

Direito, Assistentes Sociais e Psicólogos desconhecem a terminologia. 

A amostra planejada era maior. Foram encontrados, além dos entrevistados, mais 

três parricidas. No entanto, devido às rebeliões no sistema penitenciário não foi possível 

realizar as entrevistas programadas. De acordo com o portal de notícias Banda B, do mês 

de Dezembro de 2013 a 20 de Março de 2014, foram registradas doze rebeliões, com 18 

agentes penitenciários mantidos reféns.  Após duas rebeliões em menos de 24 horas na 

Penitenciária Estadual do Paraná, os agentes fizeram uma paralisação em protesto à falta 

de segurança da categoria (Ribeiro & Oliveira, 2014). 

Pesquisas futuras se fazem necessárias para continuar a explorar a natureza dos 

relacionamentos  entre  pais  e  filhos,  assim  como  a  ocorrência  de  abusos,  físicos, 

psicológicos  e  sexuais  no  contexto  do  parricídio.  Deve-se  investigar   de  forma  mais 

aprofundada  o  parricídio  com  múltiplas  vítimas,  como  pai,  mãe  e  outros  membros 

familiares. Bem como estudar formas de intervenções e tratamentos visando a reinserção 

social do parricida e formas de prevenção a fim de reduzir a probabilidade de conflitos 

intrafamiliares extremos. Além disto, examinar os fatores que diferem os jovens que foram 

abusados pelos pais e cometeram o parricídio dos que foram abusados e não cometeram o 

crime pode trazer luz a este fenômeno tão intrigante.  O acompanhamento do parricida 

egresso do sistema prisional, sua forma de inserção social e familiar poderão permitir a 

construção apropriada da tipologia deste homicídio. 
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ANEXO I

Entrevista
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ENTREVISTA SOBRE PARRICÍDIO

Obrigada por ter aceito participar dessa entrevista. Você permite que eu grave? 

Vou fazer algumas perguntas e você responde livremente, aquilo que você não

quiser responder não tem problema.

Identificação 

Nome: 

Idade : 

I – Escola:

1) Escolaridade 

2) Gostava de estudar? 

(  ) sim (  ) não

3) Fazia tarefas?

( ) sim ( ) não

4) Tinha ajuda de alguém? 

(  ) sim (  ) não 

5) Quem?

 

6) Como ele (a) o ajudava?

(  ) fazia por você (  ) ensinava a fazer

7) Você tinha dificuldades em alguma matéria?

(  ) sim (  ) não 

8) Quais? 

9) Como eram suas notas?

( ) acima da média (  ) na média ( ) abaixo da média
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10) Como era teu relacionamento com os professores?

(  ) fazia o que eles pediam  (  ) prestava atenção nas aulas  

11) Tinha problemas de disciplina? 

( ) bagunça (  ) gazeava aula (  ) brigas  (  ) desobedecia as normas

12) Você lembra alguma briga em que você se envolveu? Conte-me como foi.

13) Como era teu relacionamento com os amigos?

(  ) andava sempre com eles  ( ) era mais isolado 

14) Se relacionava melhor com:

(  ) meninos (  ) meninas  (  ) ambos 

(  ) maiores (  ) menores (  ) da mesma idade 

15) Consumia álcool?  

(  ) sim  (  ) não        

Se sim, com que frequência?

(  ) diariamente  (  ) semanalmente  (  ) mensalmente  (  ) eventualmente

16) Consumia drogas? 

(  ) sim   ( ) não

Se sim, quais? 

Com que frequência?

( ) diariamente  ( ) semanalmente  ( ) quinzenalmente  ( ) mensalmente  (  ) eventualmente

17) Como começou a usar? Com quantos anos?

II - Profissional

1) Trabalhava? 

(  ) sim ( ) não 

2) Onde? 
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3) Gostava do trabalho? 

(  ) sim  ( ) não

4) Tinha dificuldades:

(  ) nos relacionamentos com os colegas ( ) cumprir ordens 

(  ) cumprir horário  (  ) cumprir as atividades em data e horário especificados

5) Fez algum curso? Qual?

III - Relacionamento 

1) Tem companheiro (a)? Como o (a) encontrou? Me fale um pouco deste relacionamento:

2) Se encontravam com que frequência?

(  ) diariamente  (  ) semanalmente (  ) final de semana  (  ) eventualmente

3) O que faziam juntos?

(  ) cinema  (  ) ficavam em casa  (  ) na rua  (  ) amigos  (  ) balada  (  ) família 

(   ) bares  (  ) shopping 

Outros: 

4) Havia muitos conflitos? Descreva.

5) Seus pais apoiavam seus relacionamentos?

( ) sim   (  ) não

De que forma? 

6) Tem filhos?

(   ) Sim  (  ) não  

Se sim, quantos? 

IV- Prisão

1) Me fale um pouco da prisão:
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2) Como é o relacionamento com os colegas?

( ) respeito  ( ) amizade  ( ) xingamento  ( ) humilhação  ( ) agressão física

Outros: 

3) Como é o relacionamento com os agentes?

( ) respeito  ( ) amizade  ( ) xingamento  ( ) humilhação  ( ) agressão física

Outros: 

4) Quando entrou aqui sentiu alguma dificuldade?

( ) sim   ( ) não

Se sim, quais? 

5) Isso piorou ou melhorou com o tempo?

6) Teve algum envolvimento com a justiça outras vezes? 

(  ) sim  ( ) não 

Se sim, quais?

(  ) furto  (  ) roubo  (  ) drogas  (  ) lesão corporal  (  ) porte de arma  ( ) trânsito 

Outro: 

7) Conte-me como foi: 

V- Infância e família:

1) Como foi sua infância?

2) Com quem morava?

(  ) Pai (  ) Mãe (  ) Padrasto (   ) Madrasta  (  ) Irmãos (   ) Avós (   ) Tios (   ) Filho (s) 

(   ) Marido  (  ) Esposa  (  ) Companheiro (a)  

Outros: 

3) A família era afetuosa? 

(  ) sim (  ) não 

4) Como demonstrava afeto?
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5) Que tipo de disciplina era usada? Me conte uma situação em que você recebeu um 

castigo.

6) Havia algum tipo de violência na família?

(  ) sim    (  ) não

7) Quem era o agressor?

(  ) Pai (  ) Mãe (  ) Padrasto (   ) Madrasta  (  ) Irmãos (  ) Avó (  ) Tios (  ) Filho (s) 

(  ) Marido  (  ) Esposa  (  ) Companheiro (a)  (  ) Você

Outros: 

8) Quem era a vítima?

(  ) Pai (  ) Mãe (  ) Padrasto (   ) Madrasta  (  ) Irmãos (  ) Avós (  ) Tios (  ) Filho (s) 

(  ) Marido  (  ) Esposa  (  ) Companheiro (a)  (  ) Você

Outros: 

Violência Física 

tipo de violência? 

(  ) Chute  (   ) Soco   (  ) Empurrão  (  ) Tapa  (  ) Puxão de cabelo  (  ) Estrangulamento 

(  ) Arranhões  (  ) Apertos  (  ) Mordidas  (  ) Cintada  (  ) chinelo

Outros: 

Com que frequência isso ocorria?

Violência Psicológica 

(   )  ameaças  (   )  restrição de afeto  (   )  restrição de atenção  (   )  humilhação  (   )  

xingamento       (  ) ignorava   (  ) esquecia datas importantes  (  ) desqualificava

Outros: 

9) Em que situação isso ocorria? 

10) Como isso o (a) afetou?
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VI - Condições de saúde de seu pai / mãe: 

1) Consumia álcool? 

(  ) sim   ( ) não 

Se sim, com que frequência? 

(  ) diariamente  ( ) semanalmente  ( ) mensalmente  (  ) eventualmente  

2) Consumia drogas?

(  ) sim  (  ) não 

Se sim, quais?

3) Ele (a) respeitava a lei?

4) Tinha problemas de saúde? 

(  ) sim  ( ) não 

Se sim, quais? 

5) Tomava medicamentos? 

(  ) sim   ( ) não 

Se sim, quais?

6) ele (a) tinha arma de fogo?

(  ) sim  (  ) não 

Se sim, ele (a) usava? Onde guardava?

7) Você percebia algum sinal quando ele (a) ia agredi-lo?

(  ) sim  (  ) não

Quais: 

8) Como enfrentava a situação?

(  ) tentava se defender  (  ) tentava conversar  (  ) tentava fugir  (  ) ficava quieto (  ) 

respondia às agressões

Outro: 
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9) Alguma vez você teve algum ferimento em decorrência da violência?

(  ) corte  (  ) queimadura  (  ) sangramento  (  ) luxação  (  ) hematomas  (  ) fratura

Outro: 

10) O que você sentia nessas ocasiões?

(  ) ódio  (  ) medo  (  ) mágoa  (  ) carinho  (  ) pena  (   ) dor  (  ) tristeza

Outros: 

11) Alguma vez você foi hospitalizado (a) em decorrência da violência?

( ) sim  (  ) não

Se sim, contou ao médico sobre a violência?

12) Alguma vez você procurou ajuda?

( ) sim  (  ) não

Se sim, de quem?

(  ) Pai (  ) Mãe (  ) Padrasto (   ) Madrasta  (   ) Irmãos (   ) Avós (   ) Tios (  ) Amigos 

(   ) Marido  (  ) Esposa  (  ) Companheiro (a)  (  ) vizinho (  ) parentes  

Outro: 

13) Você conhecia alguma forma de se proteger?

(  ) sim  (  ) não

Qual?

14) Seus familiares sabiam ou presenciavam a violência?

(  ) sim  ( ) não

Se sim, quem? 

15) Como eles reagiam?

(  ) ajudavam  (  ) não faziam nada  (   ) tentavam interferir  (  ) separavam  (  ) defendiam

16) O que fazia ele (a) parar com a violência?
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17) Como ele (a) se comportava depois das agressões?

(  ) sentia remorso  (  ) culpava pelas agressões  (  ) pedia desculpas  (  ) ficava calado (a)

Outro: 

18) Alguma vez ele (a) procurou ajuda para deixar de ser violento (a)?

(  ) sim  (  ) não

19) A violência piorou com o tempo?

(  ) sim   (  ) não

20) Você saiu de casa alguma vez? 

(   ) sim  ( ) não 

Se sim, em qual situação?

21) Conseguia manter-se financeiramente?

(   ) sim  (   ) não

22) Já pensou em suicídio? 

(  ) sim  (   ) não 

Já tentou?

(  ) sim  (  ) não

Se sim, oque o impediu?

23) Pode me falar do dia em que ocorreu o crime? Descreva. 

24) Como foi o crime?

25) O que aconteceu depois do crime?

26) O que você sentiu depois?

(  ) alivio  (   ) culpa  (   ) remorso  (  ) medo (   ) raiva  (  ) arrependimento

Descreva: 
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VIII – Relacionamento familiar (atualmente).

1) Como está sua relação com a família? Quem vem te visitar?

2) Como se sente após ter contato sua história?

3) Tem planos para o futuro? Quais?
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ANEXO II

IEP - Inventário de Estilos Parentais 
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ANEXO III

Questionário Sobre a Prevalência de Abuso Sexual
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ANEXO IV

Roteiro com dados dos processos
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ANEXO V

Carta de autorização 
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ANEXO VI

Carta de autorização (caso 3)
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ANEXO VII

TCLE
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo que tem por objetivo 

fazer  um levantamento da história  de  vida do parricida  que se encontra  em regime 

fechado no sistema prisional do Estado do Paraná . 

A pesquisadora responsável pela pesquisa, é Ana Maria Freitas Teche, aluna do 

Programa de Pós Graduação em Psicologia, área de concentração - Psicologia Forense 

da Universidade Tuiuti  do Paraná que poderá ser encontrada no telefone (41) 9153-

8135.

Para realização da Pesquisa intitulada “Parricidas em regime fechado” preciso de 

sua colaboração respondendo dois questionários e uma entrevista a qual será gravada 

para análise posterior.

Você poderá interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento, 

sem que isto lhe acarrete qualquer tipo de prejuízo. 

Garanto o total sigilo aos dados aqui obtidos, assegurando que o tratamento dos 

mesmos será realizado dentro dos princípios éticos que regem os procedimentos em 

pesquisa. 

Antecipadamente agradeço a sua valorosa colaboração que contribuirá para o 

desenvolvimento do conhecimento nesta área e sem a qual este estudo não poderia ser 

realizado.

Eu,  _________________________________________________,  concordo  em 

participar desta pesquisa e compreendo que poderei interromper a minha participação a 

qualquer momento.
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