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RESUMO 
o artigo centra-se na ligação entre a prática criminosa e a presença de psicopatologia, no-
meadamente, de psicopatia. o trabalho apresenta uma breve revisão da literatura a respeito 
do conceito de psicopatia, da sua evolução ao longo do tempo e de como a perturbação 
foi sendo diferentemente definida, sob grelhas de leitura que, focando díspares aspectos, 
acabam por apenas revelar alguns dos múltiplos factores implicados. sugere-se a adopção 
de visões mais integradoras, que foquem factores individuais, sociais, desenvolvimentais, e 
respectivas interacções.
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ABSTRACT
this article is about the link between criminal practices and the presence of psychopatholo-
gy, specifically, psychopathy.  the work presents a brief literature review about the psycho-
pathy concept, its evolution across the time, and how the disorder was differently defined, 
under different points of view, and focalising different factors. We suggest the adoption of 
more integrative visions, which focuses on individual, social, and developmental aspects, 
and their interactions.
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154 1. INTRODuçãO

A prática de delito é, não raras vezes, associada à presença de psicopatologia, nomeada-
mente, à esquizofrenia (hogdins, 2006) e à psicopatia (roesch, 2006; rotgers e maniacci, 
2005). neste artigo, o que se pretende é apresentar uma revisão teórica do conceito de 
psicopatia, também designada por sociopatia ou por perturbação Anti-social da personali-
dade, tendo em consideração a forma como o constructo foi evoluindo ao longo do tempo, 
enquanto psicopatologia muito frequentemente associada à prática criminosa.

efectivamente, a associação entre o comportamento criminoso e a presença de psicopatolo-
gia ocorre nalguns casos em que, como é o caso da esquizofrenia, a doença mental contribui 
claramente para a execução de crimes (hodgins, 2006). A conduta criminosa pode, também, 
estar associada a uma perturbação da personalidade que age como força impulsionadora da 
prática do crime. no caso da psicopatia, a presença de uma sensação de grandiosidade e de 
elevada impulsividade podem subsidiar a execução de actos criminosos (johnstone e cooke, 
2006; hart e hare, 1997; prins, 1980). De facto, a psicopatia associa-se ao risco de execução 
de crimes sendo, ombreada pela esquizofrenia, um dos diagnósticos mais frequentes entre 
indivíduos avaliados em termos de psiquiatria forense (nedopil, hollweg, hartmann e jaser, 
1998). por outro lado, a presença de psicopatologia nos pais pode, também, concorrer para o 
desenvolvimento de comportamentos delituosos. Além da depressão, da toxicodependên-
cia e da psicose, também a psicopatia nos pais pode relacionar-se com o comportamento 
anti-social nos filhos. De facto, verifica-se uma dupla influência da presença de psicopatolo-
gia nos pais sobre os respectivos filhos, designadamente ao nível da anti-socialidade, em que 
se evidencia uma continuidade de comportamentos anti-sociais dentro de cada geração e, 
também, entre gerações sucessivas. contudo, essa influência será mediada por outros facto-
res (smith & farrington, 2004). sendo verdade que a psicopatologia dos pais pode constituir 
um indicador de possível doença psiquiátrica nos filhos, não é menos correcto que a exis-
tência de doença mental nos pais contribuirá para a instalação de perturbações psicossociais 
na família, as quais, por sua vez, influenciarão negativamente o desenvolvimento dos filhos, 
potenciando a emergência de comportamentos anti-sociais naqueles últimos (johnstone e 
cooke, 2002). neste caso, deve considerar-se um impacte menos directo e linear da psicopa-
tologia dos progenitores sobre os seus descendentes. É também de salientar que a psicopa-
tia não se reduz a um mero “constructo criminológico”, sendo antes uma grave perturbação 
mental (hart e hare, 1997) à qual, não raras vezes, se juntam outras perturbações da perso-
nalidade (Wigiger e corbitt, 1997), num quadro evolutivo que pode ter começado numa 
infância em que já se vislumbravam sinais de alerta (lahey e loeber, 1997). Acrescente-se a 
necessidade de atender aos factores associados ao processo de socialização, considerando-
se certos elementos que poderão potenciar a emergência de um funcionamento anti-social 
(hirschi, 2002), bem como os múltiplos aspectos de cariz social, presentes em várias expli-
cações para os comportamentos delituosos (lykken, 2007; sutherland, cressey e luckenbill, 
1992). Assim, tudo parece indicar que a perturbação mental, nomeadamente a psicopatia, 
terá ligação ao crime, muito embora atravessada por múltiplos factores. 

2. PsICOPATIA: ORIGEM E EVOLuçãO DO CONCEITO

o termo “psicopatia” deriva do grego e significa “psiquicamente doente”, tendo sido usado 
no século XiX para denominar, genericamente, toda a doença mental. Desde então, a defi-
nição de psicopatia tem-se revelado pouco consensual, tanto em termos clínicos, como no 



155âmbito forense. na verdade, o termo difundiu-se no início do século XX (cordeiro, 2003), 
enquadrando um registo comportamental já anteriormente descrito e mencionado por di-
ferentes estudiosos. 

já em 1809, pinel referiu a perturbação a que chamou “mania sem delírio”, a propósito de um 
caso de manifesta impulsividade e de condutas problemáticas. esquirol designou o distúr-
bio por “monomania” e, em 1857, morel referiu essa categoria de comportamentos, desig-
nando-a por “loucura dos degenerados”. no início do século XX, magnan alargou a ideia de 
degeneração, introduzindo a de “desequilíbrio mental”, que caracterizou por uma ausência 
de harmonia entre os díspares centros nervosos (schine, 2000). terá sido na escola Alemã 
de psiquiatria que se usou o termo “psicopatia”, para designar um conjunto de características 
associadas a comportamentos difíceis de explicar (pratt, 1997). nomeadamente, o primeiro 
a referir o termo foi Koch, no século XiX (hervé, 2006; lykken, 1995), embora também se con-
sidere ter sido schneider a definir a “personalidade psicopática” e a referir diferentes tipos de 
personalidades anómalas (gonçalves, 2008). já em 1915, Kreapelin referira a “personalidade 
psicopática” para nomear o funcionamento amoral ou imoral, subjacente à prática de deter-
minados comportamentos criminosos (lykken, 1995). em 1930, partridge desenvolveu uma 
laboriosa revisão da literatura, achando por bem designar essa anomalia por “personalidade 
psicopática” (lykken, 2007). mas já em 1923 schneider chamara psicopatia à perturbação da 
personalidade cujo início teria origem, geralmente, na infância ou na adolescência (hare, 
cooke e hart, 1999). inspirado nos trabalhos de Koch e de Kreapelin, schneider apresentou 
uma tipologia para a personalidade psicopática, baseada nas características primárias que 
constituem a base do desenvolvimento de um tal padrão de funcionamento (hervé, 2006) e 
definiu a psicopatia como uma anomalia causadora de sofrimento ao indivíduo e às pessoas 
em seu torno (bratus, 1990). Durante as décadas seguintes, a perigosidade e a persistente 
violação das leis foram sendo frequentemente associadas à psicopatia, entretanto também 
apelidada por sociopatia (lykken, 2007). na publicação do primeiro manual de diagnóstico 
e estatística de doenças mentais, o Dsm-i, em 1952, foi utilizado o termo “sociopatia” para 
denominar a perturbação (gonçalves, 2008). mais tarde, com a publicação do Dsm-iii (Ame-
rican psychiatric Association, 1980), passou a adoptar-se a designação de Distúrbio da per-
sonalidade Anti-social. De acordo com a versão mais actual do referido manual, Dsm-iV-tr 
(American psychiatric Association, 2002), a perturbação Anti-social da personalidade pode 
também designar-se por psicopatia, sociopatia ou perturbação Dissocial da personalidade. 

3. O quE é A PsICOPATIA

recorde-se que schneider apontou a “personalidade psicopática” como um funcionamento 
anómalo e causador de sofrimento, ao próprio e aos restantes, com presença de uma mór-
bida perversão de sentimentos, de afectos, de inclinações temperamentais, de hábitos, de 
disposições morais e impulsos, e sem qualquer desordem ao nível intelectual, com ausência 
de qualquer quadro de ilusão ou de alucinação (gunn, 2003). contudo, existem diversas 
definições de psicopatia, que variam em função da legislação de cada país e das diferentes 
“tradições científicas” (gonçalves, 1999). 

Assim, a psicopatia pode considerar-se uma constelação de características aos níveis 
emocional, interpessoal e comportamental, conducente a um modo de funcionamento 
patológico, que pode resumir-se numa desordem emocional que potencia o risco para a 
emergência de comportamentos extremamente anti-sociais (blair, mitchell e blair, 2005). 



156 geralmente, os indivíduos com psicopatia demonstram uma ausência de ansiedade ou de 
depressão, o que parece contradizer o seu próprio discurso, no qual é frequente a manifes-
tação de preocupações somáticas e, não raras vezes, a ameaça de suicídio, sem presença 
de qualquer quadro delirante (Kaplan, sadock e grebb, 2003). A manifestação de compor-
tamento anti-social constitui uma das características fundamentais da psicopatia, embora 
nem sempre se verifique a prática criminosa (iria e barbosa, 2008). De um outro ponto de 
vista, a psicopatia é identificada como uma perturbação caracterizada pela presença de um 
padrão comportamental que encerra a manifestação de “menosprezo e violação” dos di-
reitos das outras pessoas, que se inicia na infância ou na adolescência, tendo continuida-
de na vida adulta. o diagnóstico de perturbação Anti-social da personalidade exige uma 
idade mínima de 18 anos, a par da presença de, pelo menos, três dos critérios seguintes: 
incapacidade de conformação às normas sociais no que respeita aos comportamentos le-
gais; falsidade; impulsividade ou incapacidade de planeamento antecipado; irritabilidade e 
agressividade; desrespeito “temerário” pela própria segurança e pela dos demais; persistente 
irresponsabilidade; ausência de remorso (American psychiatric Association, 2002). contudo, 
outras características têm sido atribuídas ao funcionamento psicopático. Designadamente, 
a total ausência de afectos; a incapacidade de expressão de sentimentos; o estilo de vida 
assente no caos; o visível desconhecimento do que possa ser relevante na vida do outro; 
a clara tendência, maior do que a verificada na população geral, para revelar ausência de 
ansiedade, de culpa e de tensão emocional (prins, 1980). 

saliente-se que também cleckley contribuiu muito para o conhecimento da psicopatia 
quando, em 1941, apresentou uma grelha interpretativa da perturbação, assente em 16 
critérios de identificação e diagnóstico, entre os quais se encontram características como 
charme superficial, ausência de ansiedade, sentido de independência, desonestidade, ego-
centrismo, fracasso no estabelecimento de relações íntimas, fracasso na aprendizagem atra-
vés da punição, pobreza de emoções, incapacidade de percepção do impacte do próprio 
comportamento sobre os demais e fracasso no planeamento da acção. com base nas carac-
terísticas apontadas por cleckley e apoiado nas suas observações clínicas, hare desenvolveu 
a “checklist” original, em 1980, tendo em vista a identificação da psicopatia (blair, mitchell e 
blair, 2005). Assim, a perturbação caracterizava-se, essencialmente, pelos seguintes aspec-
tos: loquacidade/encanto superficial; egocentrismo/auto-avaliação grandiosa; necessidade 
de estimulação/tendência para o aborrecimento; mentira patológica; directividade/mani-
pulação; falta de remorsos e de sentimentos de culpa; escassa profundidade de afectos; 
insensibilidade/falta de empatia; estilo de vida parasitário; ausência de controlo comporta-
mental; comportamento sexual promíscuo; precocidade de problemas do comportamento; 
falta de metas realistas a longo prazo; impulsividade; irresponsabilidade; incapacidade de 
aceitação de responsabilidades pelos próprios actos; variadas relações maritais breves; de-
linquência juvenil; revogação de liberdade condicional; versatilidade criminal (hare, 1985; 
hare e newmann, 2007). trata-se de uma lista de características que convergem com a psi-
copatia como estrutura possuidora de três facetas inter-ligadas e apontadas por johnstone 
e cooke (2006). As referidas facetas compreendem um estilo arrogante e falso, um défice ao 
nível da vida afectiva, assim como um registo comportamental impulsivo e irresponsável. 
A escala, entretanto construída por hare e inicialmente constituída por 22 itens, foi poste-
riormente revista e passou a constar de 20 itens, correspondentes às características listadas 
pelo autor (hare, 1985; hare e newmann, 2007). em ambas as versões do instrumento, a 
psicopatia foi apontada como sendo constituída por dois factores em correlação: um factor 
descritivo da constelação de sintomas de carácter clínico e, um segundo factor, relacionado 
com as condutas indicadoras de um estilo de vida anti-social. As revisões mais recentes 



157da escala têm procurado alargar os factores implicados no constructo de psicopatia, que 
passou a incluir três factores definidores: o estilo interpessoal arrogante e dissimulado; a de-
ficiente “experienciação” de afectos; e a presença de impulsividade e de irresponsabilidade 
nos comportamentos do indivíduo (gonçalves, 1999; 2008). 

também jessness criou um inventário multi-dimensional especificamente orientado para 
delinquentes, que se centra na avaliação das escalas seguintes (born, 2005): desadaptação 
social, referente a um processo de socialização mais ou menos adequado, sendo que o va-
lor elevado desta escala denuncia um auto-conceito negativo e a presença de um senti-
mento de se ser incompreendido; orientação para os valores das classes sócio-económicas 
inferiores, como um índice que avalia o receio do fracasso, a orientação para o “gang”, a 
valorização da dureza e o desejo precoce de um estatuto de adulto; autismo, que avalia a 
maior ou menor tendência para distorcer a realidade em função dos próprios desejos e ne-
cessidades; alienação, referente ao afastamento relativamente aos outros, particularmente 
no que respeita a figuras de autoridade; agressividade manifesta, associada à percepção 
de certos sentimentos e emoções como a cólera e a frustração, com clara tendência para 
o indivíduo facilmente emitir respostas em função dessas emoções; retirada, como indi-
cador de uma tendência para o isolamento e para a fuga passiva, num registo de fictícia 
satisfação consigo e com os outros; ansiedade social, com manifestação da presença de 
um desconforto relativo às relações inter-pessoais e de sensibilidade à crítica; recalcamento, 
reflectindo uma exclusão de sentimentos e de emoções, bem como uma possível incapaci-
dade em identificá-los; e recusa, relativamente à dificuldade de reconhecimento e de gestão 
das contrariedades do quotidiano. repare-se na variedade de definições de psicopatia, bem 
como na diversidade de critérios de diagnóstico e de parâmetros de avaliação concebidos 
por díspares autores. Atente-se, também, ao facto de se encontrar uma predominância de 
factores individuais na caracterização da perturbação. efectivamente, diferentes análises ao 
comportamento evidenciado por sujeitos diagnosticados com psicopatia têm-se focalizado 
em aspectos diversos mas igualmente individuais, como os factores genéticos (carey e gol-
dman, 1997; mednick, gabrielli e hutchings, 1983), os neurobiológicos (ferris e Vries, 1997), 
os neuroquímicos (berman, Kavoussi e coccaro, 1997), os psicofisiológicos (raine, 1997) e os 
psicológicos (Dodge, pettit, mcclaskey e brown, 1986; Yochelson e samenhow, 1976), espe-
cialmente no âmbito da personalidade criminal (eysenck e eysenck, 1970; le blanc, 1997), 
a par de aspectos que se desviam da esfera individual, como os sociológicos (sutherland, 
cressey e luckenbill, 1992; hirschi, 2002). Assim sendo, pode depreender-se que a psicopatia 
acaba por ser alvo de díspares interpretações, em função do país, das respectivas leis e “tradi-
ções” científicas (gonçalves, 1999; 2008). não obstante, nas diferentes abordagens verifica-se 
a inclusão de certas características que ligam a perturbação à prática criminosa. Às múltiplas 
definições de psicopatia, juntem-se os diferentes factores explicativos sobre a sua origem, 
entre os quais se encontram explicações de carácter genético (cadoret, leve e Devor, 1997), 
neurológico (raine, brennan, mednick e mednick, 1996), resultantes da interacção entre ge-
nes e meio (cadoret, trouyghton, bagford e Woodworth, 1998), atribuídas às interacções 
familiares (hoeve, blokland, Dubas, loeber, gerris e Van der laan, 2008), relacionadas com 
os níveis de neurotransmissores (moore, scarpa e raine, 2002), com factores de cariz social 
(baumer e gustafson, 2007; cernkovich, lanctôt e giordano, 2008), bem como com tantos 
outros factores que, efectivamente, não podem considerar-se determinantes, ainda que 
contribuam para o desenvolvimento de um tal registo de funcionamento. 



158 4. NOTAs CONCLusIVAs

em suma, pode afirmar-se que existem situações em que o delito é executado por indiví-
duos que padecem de psicopatologia, nomeadamente de psicopatia. contudo, é funda-
mental ter em conta que a presença de psicopatia no indivíduo é, certamente, atravessada 
por outras variáveis que terão, também, concorrido para a adopção de comportamentos 
criminosos. por outro lado, o delito não ocorre exclusivamente entre indivíduos portadores 
de psicopatia, além de que nem todos os sujeitos diagnosticados com essa perturbação co-
metem, forçosa e necessariamente, actos criminosos. É igualmente importante ter em aten-
ção que o diagnóstico de psicopatia não implica a irresponsabilidade penal do indivíduo 
pelo acto praticado, sendo de salientar que, na maioria das vezes, o ofensor com psicopatia 
é responsabilizado legalmente pelas suas acções. 

Das díspares abordagens à psicopatia é possível retirar uma multiplicidade de factores impli-
cados no fenómeno, sendo imperativa a consideração de factores individuais que, atraves-
sados por elementos externos ao indivíduo, concorrem para a instalação e desenvolvimento 
de um tal modo de funcionamento. De salientar que a história evolutiva do conceito se 
apresenta recheada da procura de determinantes que se revelam falaciosos, não sendo pos-
sível identificar um factor etiológico. Assim, entre a visão médico-psiquiátrica e a tipificação 
comportamental atribuída pelo sistema jurídico-legal ao comportamento criminoso, existe 
uma multiplicidade de elementos interactivamente implicados que, ao que parece, devem 
considerar-se de forma integradora nas abordagens à psicopatia. não obstante, nos diferen-
tes pontos de vista dos díspares autores, encontrar-se-ão elementos que parecem convergir, 
como é o caso da presença de uma predisposição temperamental que, não sendo deter-
minante, pode abarcar as componentes biológica, psicológica e social. uma tal tendência 
temperamental será também afectada por todo o processo de desenvolvimento do sujeito, 
de estruturação da sua personalidade, nomeadamente, em termos de socialização, na qual 
se poderá incluir o estilo relacional e de afectos a que o indivíduo terá sido exposto desde 
tenra idade. Assim, é essencial um registo de busca holística e integral do modo de funcio-
namento gerado e, simultaneamente, gerador dos aspectos subjacentes à psicopatia e às 
características mais frequentemente manifestadas por estes indivíduos. 
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