
 
 

MOTIVAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO PASSIONAL1 

Beatriz Evangelista2   

O trabalho analisa questões relacionadas a criminalidade e suas causas, visto 
não apenas como um fenômeno social mas de uma visão abrangente de todas 
as áreas intelectuais cabíveis tendo uma área em destaque. A pesquisa foi 
realizada através de um método bibliográfico. Partindo do espaço onde o Brasil 
se encontra e os detentos em custódia as razões psicologias para o motivo dos 
delitos cometidos. Trata-se da motivação dos delitos, mas não apenas este 
requisito, mas sim cada estágio e aglomerado de áreas do conhecimento tendo 
por destaque a visão da psicologia jurídica e somo seus doutrinadores 
classificam este complexo determinante do delito. Até mesmo os delitos que 
não podem ser classificado em nenhuma das circunstancias citadas. 
Realizando um breve percurso entre o aumento de criminalidade do país e 
suas respectivas motivação de acordo com teóricos do ramo do Direito. 
Percebendo as tipologias de motivação tais como razões exógenas, ou seja 
externas ao ser individual e que atuam sobre ele, mesmo social derivadas das 
necessidades do mesmo. Ainda a motivação endógenas do indivíduo, internas, 
reações motivacionais primárias que será listado. Discutindo ainda o “por quê” 
de tais violências e infrações estarem serem cometidas da visão puramente 
psicológica e comportamental através de informações coletadas de obras 
interdisciplinares. Por último analisa -se o mapa de criminalidade do Brasil e as 
questões geográficas acompanhado das razões  comportamentais dos delitos. 
Chegando a conclusão de que se tivermos clareza nas motivações, mesmo 
que básicas, de tais atos  será possível uma reclusão parcial desses atos, até 
mesmo uma melhora de qualidade em referidas áreas que se encontram 
debilitadas da sociedade provocando tais questões analisadas. Não 
acreditando tal trabalho em uma motivação totalmente biológicas nem 
totalmente impulsiva e nem totalmente premedita, mas buscando razões 
afetivas, sociais, persuasivas entre outras examinadas nesta pesquisa.   
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