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DESCONSTRUINDO A RELAÇÃO ENTRE PSICOPATAS E ASSASSINOS 
EM SÉRIE

Carine Zanuzzi Dalbosco1 
Elquissana Quirino dos Santos2 

RESUMO: Este artigo teve o propósito de trazer uma nova visão ao campo 
acadêmico a respeito dos assassinos em série e psicopatas, pois rotineiramente 
estes dois conceitos são utilizados como se fossem sinônimos, devido a uma 
visão simplista e sem conhecimento aprofundando. Além de estabelecer esses 
conceitos, o trabalho tem como objetivo principal desconstruir a relação imediata 
que estes dois termos possuem, pois, o senso comum acredita que todo 
assassino em série é um psicopata e todo psicopata é um assassino em série, 
demonstrando que estes transtornos existem independentes um do outro. Ao 
fi nal, pretende-se elaborar uma nova perspectiva para se estudar psicopatas e 
assassinos em série, superando assim, as questões biológicas que rotineiramente 
são utilizadas para determinar esses transtornos e trazer uma nova visão, qual 
seja, o meio social como determinante para o surgimento desses transtornos. A 
metodologia utilizada foi a revisão de bibliografi a, por meio de uma abordagem 
qualitativa, com o objetivo de analisar e interpretar os fatores que interferem nos 
conceitos ‘assassino em série’ e ‘psicopatia’.
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Deconstructing the relationship between psychosis and serial killer

ABSTRACT: This article aimed to bring a new vision to the academic fi eld 
regarding serial killers and psychopaths, since routinely these two concepts are 
used as if they were synonyms, due to a simplistic view and without deepening 
knowledge. In addition to establishing these concepts, the main objective of the 
work is to deconstruct the immediate relationship that these two terms have, 
since, common sense believes that every serial killer is a psychopath and every 
psychopath is a serial killer, demonstrating that these disorders exist independent 
of each other. In the end, it is intended to elaborate a new perspective to study 
psychopaths and serial killers, thus overcoming the biological issues that are 
routinely used to determine these disorders and bring a new vision, that is, the 
social environment as determinant for the emergence of these disorders. The 
methodology used was the bibliographical review, through a qualitative approach, 
with the objective of analyzing and interpreting the factors that interfere in the 
concepts ‘serial killer’ and ‘psychopathy’.
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1. INTRODUÇÃO

 O tema deste trabalho de conclusão de curso surgiu a partir da vontade 
de realizar um estudo no âmbito da Psicologia Jurídica3. Ao ser defi nido que o 
tema principal seria assassinos em série, levantou-se a problemática a respeito 
da confusão do termo assassino em série com o termo psicopatia. Essa escolha 
justifi ca-se pelo anseio de desmistifi car essa relação, demonstrando que os 
indivíduos ditos assassinos em série apresentam algumas características que 
se aproximam das características dos indivíduos psicóticos, mas que existem 
inúmeras diferenças que rompem com as frases: “todo assassino em série é um 
psicopata” e “todo psicopata é um assassino em série”.
 Este artigo tem como objetivo principal desconstruir a relação imediata 
que existe nesse conceito, demonstrando no decorrer do estudo que o psicopata 
nem sempre se torna um assassino em série e que nem todo assassino em série 
é um psicopata. 
 Para que esse objetivo seja alcançado, foi realizado um breve levantamento 
histórico do conceito de psicopatia, iniciando por autores como Pinel, que foi 
quem defi niu mania sem delírio, que é o primeiro conceito de psicopatia; Koch, 
da Escola de Psiquiatria Alemã, que foi quem utilizou o termo psicopatia pela 
primeira vez, no mesmo sentido que é utilizado atualmente; chegando em 
Cleckley que foi a primeira pessoa que sistematizou da maneira que se entende 
hoje as características dos psicopatas, o qual infl uenciou nas defi nições das 
versões do DSM (Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais); até 
chegar no psicólogo Robert Hare, criador da escala PCL (Psychopathy Checklist) 
que é um instrumento utilizado para identifi car um psicopata no âmbito prisional. 
Em seguida, foi tratado a respeito dos conceitos e classifi cações dos termos 
psicopatia e assassinos em série e como eles são relacionados, sendo que na 
maioria das vezes, esses conceitos são atrelados a explicações biologicistas. 
Este tópico busca desatrelar esses termos e evidenciar que as causas da origem 
desses transtornos estão no âmbito social.
 Para fi nalizar foi levantado uma série de elementos que confrontam as 
defi nições de assassinos em série e psicopatas, para demonstrar que se tratam 

3 O Direito e a Psicologia se aproximaram em razão da preocupação com a conduta 
humana. O momento histórico pelo qual a Psicologia passou fez com que, inicialmente, essa 
aproximação se desse por meio da realização de psicodiagnósticos, dos quais as instituições 
judiciárias passaram a se ocupar. Contudo, outras formas de atuação além da avaliação psi-
cológica ganharam força, entre elas a implantação de medidas de proteção e socioeducativas 
e o encaminhamento e acompanhamento de crianças e/ou adolescentes. Observa-se que a 
avaliação psicológica ainda é a principal demanda dos operadores do Direito. Porém, outras 
atividades de intervenção, como acompanhamento e orientação, são igualmente importantes. 
São áreas de atuação que devem coexistir, uma vez que seus objetivos são distintos, buscando 
atender a propósitos diferenciados, mas também complementares (LAGO et al, 2009, p. 486).
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de conceitos diferentes, que defi nem situações divergentes. De forma primária é 
possível afi rmar que o termo ‘assassinos em série’ se trata de uma classifi cação, 
utilizada para pessoas que matam várias pessoas, em um período curto de 
tempo; já o termo psicopata é utilizado para aquele sujeito que é diagnosticado 
com o transtorno de personalidade antissocial.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE PSICOPATIA 

 Nesse tópico será tratado a construção do conceito de psicopatia, fazendo 
uma leitura histórica, a partir do século XIX, mais precisamente no ano de 1809 
– ano em que Philippe Pinel descreveu a ‘mania sem delírio’ (manie sans delire), 
que foi a primeira tentativa de descrever o que hoje é chamado de psicopatia. 
 A expressão ‘psicopata’ (do grego: psyché = alma; pathos = paixão, 
sofrimento) surgiu no século XIX, era utilizada pela literatura médica em seu 
sentido amplo, para designar os doentes mentais de modo geral, não havendo 
ainda uma ligação entre a psicopatia e a personalidade antissocial (HENRIQUES, 
2009, p. 287).
 Segundo Henriques (2009, p. 287) existem diferentes usos da palavra 
‘psicopata’. Estudos mostram que o termo psicopatia já havia sido empregado 
por von Feuchetersleben (1845), Griesinger (1868) e Kraff t-Ebing (1886), antes 
do trabalho de Koch. Contudo, esse termo, utilizado por estes autores, possuía 
uma dimensão que tornava seu emprego muito diferente do conceito que é usado 
atualmente. Portanto, deve-se à Escola de Psiquiatria Alemã, por meio de Koch, 
a introdução do termo “psicopatia” tal como é utilizado hoje.
 Em 1809, Pinel referiu-se à perturbação que chamou ‘mania sem delírio’, 
um caso de manifesta impulsividade e de condutas problemáticas, nesses casos 
o indivíduo era considerado insano (manie), mas sem qualquer confusão mental 
(sans delire). Já Esquirol designou o distúrbio por ‘monomania’ (NUNES, 2009, 
p. 155).
 No entanto, foi na Escola de Psiquiatria Alemã que se usou o termo 
‘psicopatia’ para designar um conjunto de características associadas a 
comportamentos difíceis de explicar, como impulsividade, insensibilidade 
e manipulação.  O primeiro a utilizar este termo foi Koch, em sua obra “as 
inferioridades psicopáticas” no ano de 1891 (NUNES, 2009, p. 155).
 “The Mask of Sanity”4  foi publicado pela primeira vez no ano de 1941, é 
o livro de Cleckley que trata sobre a psicopatia. Logo no título, percebe-se uma 
referência à ideia principal do autor, qual seja, tratar a psicopatia como sendo 
uma doença mental, porém, sem os sintomas das psicoses, o que atribuía ao 

4 Tradução livre.
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psicopata uma imagem de normalidade. Para Cleckley, o transtorno fundamental 
da psicopatia seria a “demência semântica”, que é um défi cit na compreensão 
dos sentimentos humanos em profundidade, embora no nível comportamental o 
indivíduo aparentasse compreendê-los (HENRIQUES, 2009, p. 289).
 Cleckley (1988, p. 338) fez um trabalho predominantemente clínico-
descritivo, usando como base histórias de quinze pacientes, sem se aprofundar 
nas teorias psicopatológicas. Com isso, ele conseguiu agrupar as principais 
características do psicopata em dezesseis itens, os quais são:  Aparência sedutora 
e boa inteligência; ausência de delírios e de outras alterações patológicas do 
pensamento; ausência de “nervosidade” ou manifestações psiconeuróticas5 ; não 
confi abilidade; desprezo para com a verdade e insinceridade; falta de remorso 
ou culpa; conduta antissocial não motivada pelas contingências6; julgamento 
pobre e falha em aprender através da experiência; egocentrismo patológico e 
incapacidade para amar; pobreza geral na maioria das reações afetivas; perda 
específi ca de insight (compreensão interna); não reatividade afetiva nas relações 
interpessoais em geral7; comportamento extravagante e inconveniente, algumas 
vezes sob a ação de bebidas, outras não; suicídio raramente praticado; vida 
sexual impessoal, trivial e mal integrada; e falha em seguir qualquer plano de 
vida.
 É importante destacar que a descrição de Cleckley, da psicopatia como 
personalidade antissocial sustenta as descrições atuais, como é possível 
perceber nas nosografi as psiquiátricas contemporâneas, quais sejam, a 10ª 
edição da Classifi cação Internacional de Doenças – CID-10 (OMS, 1993) e a 4ª 
edição revisada do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais – 
DSM-IV (APA, 2002).
 É importante fazer um levantamento histórico da evolução que o conceito 
‘psicopatia’ sofreu ao longo dos anos. Desde a primeira versão do DSM, esse 
transtorno de personalidade era nominado de psicopatia, sendo defi nido a pessoa 
com psicopatia, aquela que não se adapta a sociedade e sente necessidade de 
ser diferente (FIORELLI; MANGINI, 2016, p.111).
 Mas a partir da terceira versão do manual, ele passou a ser chamado 
de personalidade antissocial, o qual descreve pessoas amorais, antissociais, 
associais, psicopatas e sociopatas8. Dessa maneira, a personalidade psicopática, 
a personalidade sociopática e os transtornos antissociais da personalidade 

5 Tradução livre.
6 Tradução livre.
7 Tradução livre.
8 O sociopata é um indivíduo que padece de transtorno antissocial de personalidade. Essa 
terminologia tem estreita relação com o conceito de psicopatia. Entre as características gerais 
da sociopatia, encontra-se a conduta violenta e impulsiva, o isolamento do meio social, o caráter 
elitista e discriminador do agente, entre outros (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 161).
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tornam-se sinônimos, embora não designem exatamente a mesma coisa 
(TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 161).
 O quarto manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais da 
associação psiquiátrica americana (DSM-IV, 2008), descreve o psicopata como 
um indivíduo cuja personalidade padece de um transtorno antissocial. Então, o 
DSM-IV, indica que a característica essencial do quadro chamado de ‘transtorno 
antissocial de personalidade’ é um padrão geral de desprezo e violação dos 
direitos dos demais, que começa na infância ou no princípio da adolescência e 
continua na idade adulta.
 Robert Hare criou a ‘medida da psicopatia’, denominado Psychopathy 
Checklist (PCL). É uma escala que possui como fundamento teórico os estudos 
de Cleckley, onde Hare selecionou vinte características que julgava ser inerente 
aos psicopatas e estipulou uma escala de pontuação para cada característica, a 
partir disso, determinou um ponto de corte para diagnosticar (OLIVEIRA, 2011, 
p. 6).
 Posteriormente, essa medida foi revisada pelo seu próprio criador, 
passando a ser chamada PCL-R (psychopathy checklist-revised), sendo o meio 
mais utilizado mundialmente para diagnóstico de psicopatia.
 Um dos meios mais utilizados para avaliação do comportamento 
antissocial é o PCL-R, que é aplicado apenas na população encarcerada. Vale 
ressaltar que existem outros testes que podem ser aplicadas para identifi car 
esse transtorno, porém, será tratado neste estudo apenas a escala PCL-R, por 
ser o mais utilizado no sistema prisional.
 O PCL-R é uma escala de pontuação para avaliação de psicopatia em 
população forense masculina, desenvolvida por Robert Hare, durante mais de 25 
anos. Segundo Morana (2003, p. 41) é o instrumento que tem sido mais utilizado, 
em diversos países, no contexto forense.
 Para aplicar essa escala, é necessário iniciar com uma entrevista semi-
estruturada confi ável e válida. Nessa avaliação é incluída a sistemática de 
tendências e traços de personalidade próprios desta condição, segundo uma 
escala ponderal e a partir de um ponto de corte que separa psicopatas de não 
psicopatas (MORANA, 2003, p. 42).
 A escala está baseada nas descrições de psicopatia, o que exige um 
extenso escrutínio da vida do indivíduo, não podendo, em hipótese alguma, 
limitar-se a uma entrevista com o indivíduo, ou dela prescindir. Pontua um 
indivíduo ao longo de 20 itens, usando uma entrevista semiestruturada e validade 
estimada do grau para o qual um criminoso se enquadra no conceito tradicional 
de psicopatia. Cada item é qualifi cado em uma escala de 3 pontos, de acordo 
com a extensão verifi cada no sujeito. O escore total pode ir de 0 a 40 (MORANA, 
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2003, p. 42-43).
 O autor da escala defi ne o ponto de corte nos EUA e no Canadá, 
tradicionalmente como 30 pontos para defi nir psicopatia e entre 15 a 29 pontos, 
como alguns traços de psicopatia. Hare defi niu o ponto de corte em 30 segundo a 
porcentagem acumulada de casos confi rmados de psicopatia (MORANA, 2003, 
p. 43).
 É perceptível que muitas das características elencadas por Hare são muito 
semelhantes as observadas por Cleckley, como por exemplo, charme superfi cial, 
mentira patológica. Esta medida, intitulada PCL-R, composta por uma lista de 
vinte sintomas, devem ser julgadas por um especialista, para que ele possa 
pontuar cada sintoma (OLIVEIRA, 2011, p. 6).
 Os valores encontrados por Hilda Morana divergem dos resultados de 
Hare. Para ela, quem estivesse na faixa de 12 a 23, seriam considerados TP9, o 
que corresponde a faixa de ‘não psicopatas’ de Hare, e quem fi zesse entre 23 a 
40 pontos, seria considerado TG10, o correspondente da faixa de psicopatas para 
Hare (MORANA, 2003, p. 119).
 Segundo ela, o ponto de corte foi defi nido em 23 porque antes de ser 
aplicado o PCL-R, ela utilizou o teste de Rorschach, que apoiou os dados 
clínicos e apenas depois os casos foram submetidos à avaliação do PCL-R. A 
psiquiatra afi rma que, desta maneira, o ponto de corte defi nido evidencia sujeitos 
potencialmente psicopatas e passíveis de reincidência, os considerados TG, e 
não apenas os que já apresentaram as características da psicopatia (BORZUK, 
2014, p. 84).

3. RELAÇÃO ENTRE PSICOPATAS E ASSASSINOS EM SÉRIE

 Nesse segundo tópico será tratada a relação recorrente que é feita entre 
assassinos em série e psicopatas, pois o conhecimento popular tende a afi rmar 
que todo assassino em série é um psicopata e todo psicopata é um assassino 
em série. O objetivo deste tópico é desconstruir essa relação, pois nem sempre o 
assassino em série é um psicopata e nem todo psicopata se torna um assassino 
em série.  
 Essa relação surgiu a partir do momento que a psicopatia é o diagnóstico 
mais recorrente em relação ao estudo dos assassinos em série. (TENDLARZ; 

9 Transtorno Parcial da Personalidade (TP), é um traço anormal da personalidade (MORA-
NA, 2003, p. 10 -11). Os indivíduos que possuem TP, teriam mais chances de reabilitação (BORZUK, 
2014, p. 76). Os indivíduos portadores de traço anormal de caráter são, para o autor, mais acessíveis 
à psicoterapia, não no sentido de correção do traço anormal, mas no sentido de permitir um controle 
consciente das alterações apresentadas no comportamento Silveira (1971, apud Morana, 2003, p. 11).
10 Transtorno Global de Personalidade (TG) é a psicopatia em si. Aqueles que possuem TG se-
riam mais propensos a reincidir, apresentando maiores riscos à sociedade (BORZUK, 2014, p. 76).
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GARCIA, 2013, p. 157). Por isso, quando se fala de psicopatia a tendência é de 
às pessoas imaginarem assassinos em série, homicidas cruéis e torturadores; 
porém, nem todo psicopata é criminoso. (FIORELLI; MANGINI, 2016, p.113).
 É muito comum que haja a identifi cação das pessoas com uma ou várias 
características de um psicopata, mas isso não signifi ca dizer que esta pessoa 
seja um psicopata e por isso se tornará um assassino em série. As pessoas 
costumam passar por algumas situações de impulso de extrema violência, mas 
não concretizam tais atos, porque possuem um limite. Esse limite é instituído 
pela ética, moral ou pelo condicionamento social, valores esses que, podem ou 
não, encontrar-se ausentes na mente de um assassino em série (TENDLARZ; 
GARCIA, 2013, p. 162).
 
3.1.  Estudo sobre a psicopatia

 Uma característica muito recorrente é que pouco mais da metade dos 
psicopatas perderam um dos pais durante a infância, ou casos em que a criança 
é privada de amor dos pais, ou estes estão ausentes ou distantes, existe um 
regime incorreto de disciplina, situação na qual a criança aprende a odiar a 
autoridade ou a manipular a mãe (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 162).
 Levando-se em consideração o modelo de funcionamento da mente 
humana criado por Freud (Id, Ego e Superego), Adorno (1965, p. 712) entende 
que no psicopata, o superego parece haver sido completamente atrofi ado, em 
razão dos confl itos de Édipo, que consiste de regressão à fantasia de onipotência 
na mais tenra infância. A civilização não foi capaz de moldá-los, eles são “anti-
sociais”. Neles, os impulsos destrutivos vêm à tona de modo naturalizado, não 
racionalizado. Não há limite defi nido entre eles e um criminoso. Eles escolhem 
vítimas impotentes; razão não defi nida para esta perseguição.11 
 Adorno (1965, p. 712) afi rma ainda que além do desenvolvimento limitado 
do superego, a formação do ego também fi cou incompleta, pois o psicopata 
é um indivíduo rebelde, que desobedece aos códigos e normas vigentes, cuja 
característica principal é ‘não poder esperar’, não consegue distinguir prazer e 
gratifi cação.
 A Psiquiatra Hilda Morana também observou que existem falhas na 
formação do superego (valores morais, éticos e sociais) e ausência de sentimento 
de culpa, de remorso e de empatia, entre outros além de que os processos 
mentais responsáveis pelas funções da sociabilidade não se estruturam de 
forma adequada nesses indivíduos. (FIORELLI; MANGINI, 2016, p.111-112).
 Os mecanismos de defesa inconscientes são a racionalização12  e a 
11 Tradução Livre
12 Racionalização trata-se de ‘criação de desculpas falsas, mas plausíveis, para poder jus-



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

53

projeção13, indicando outra pessoa ou a própria sociedade como unicamente 
culpada e responsável por seus atos (FIORELLI; MANGINI, 2016, p.113).
 Lindner (1944, apud Adorno, 1965, p. 712) em seu livro, “Rebel Without 
A Cause: The Hypnoanalysis Of A Criminal Psychopath14” descreve o psicopata 
como não sendo necessariamente um criminoso, é também um soldado em 
construção para tropas de assalto. Segredos e desejos primitivos tornam-se 
ambientes facilmente alcançáveis para o comportamento compulsivo.
 Em relação a intervenção com as pessoas com esse transtorno, a psicologia 
forense tem particular interesse pelo transtorno de personalidade antissocial, pois 
a intervenção é mais delicada, uma vez que existe uma difi culdade de que essas 
pessoas aprendam com a experiência, sendo que a intervenção terapêutica, 
em geral, não alcança os valores éticos e morais comprometidos (FIORELLI; 
MANGINI, 2016, p.113). 
 Para alguns autores, pessoas que preenchem os critérios plenos para 
psicopatia não são tratáveis por qualquer tipo de terapia; alguns estudos, porém, 
indicam que, após os 40 (quarenta) anos, a tendência é diminuir a probabilidade 
de reincidência criminal (FIORELLI; MANGINI, 2016, p.113).

3.2.  Os assassinos em série

 O termo assassino em série foi criado nos anos 197015  pelo agente 
do Federal Bureau of Investigation (FBI) Robert Ressler, autor do livro Dentro 
dos Mortos. Esse agente trabalhou durante vinte anos no FBI, tornando-se 
especialista e pioneiro na elaboração dos perfi s psicológicos desses criminosos, 
depois de entrevistar mais de uma centena deles. Ressler começou a usar esse 
termo com a fi nalidade de obter uma melhor compreensão do funcionamento 
dos assassinos múltiplos (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 128). 
 Segundo o FBI, os assassinos em série são pessoas que matam em pelo 
menos três ou mais eventos separados, em três ou mais locais diferentes com 
um período de resfriamento emocional entre os homicídios. Os crimes cometidos 
são resultado de uma compulsão, que pode ter sua origem na juventude ou nos 
desajustes psicopatológicos do assassino; esses casos se contrapõem aqueles 
movidos por desejos patrimoniais, como é o caso dos assassinos profi ssionais 
ou com motivações ideológicas ou políticas (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 
129).
tifi car um comportamento inaceitável’ (WEITEN, 2002).
13 Projeção ocorre quando o indivíduo atribui a outra pessoa (ou grupo, ou mes-
mo ao mundo), algo dele mesmo; causa comum de certos erros de juízo (WEITEN, 2002).
14 Tradução Livre
15 Foi nesse ano que a denominação assassino em série instalou-se na linguagem popular 
em grande parte devido à publicidade dada a alguns casos.
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Diferentemente de Ressler e o FBI; com a intenção e o interesse de revelar os 
motivos que se ocultam por trás desses atos criminosos, Elliot Leyton, em seu 
livro “Caçadores Humanos”, no capítulo “Uma revisão histórica” tenta mostrar 
que tais motivos estão arraigados na ordem e no processo social. Nessa busca, 
retoma as elaborações do psiquiatra Donald T. Lunde, o primeiro a fazer a 
distinção classifi catória entre assassino único e múltiplo, já que o primeiro mata 
uma pessoa que conhece e o segundo, desconhecidos (TENDLARZ; GARCIA, 
2013, p. 130).
 Quanto ao fato do assassino matar uma pessoa que não conhece, é 
possível fazer a seguinte análise: um assassino pode não ‘conhecer’ sua vítima 
no sentido da convivência pessoal e cotidiana, mas pode conhecê-la em sua 
imaginação, ou seja, o sujeito concretiza o assassinato de um desconhecido de 
maneira manifesta, mas na verdade está a concretizar o assassinato de quem 
‘conhece’ pelo lugar que esta ocupa na sua imaginação (TENDLARZ; GARCIA, 
2013, p. 130).
 No entanto, existem autores que se contrapõem a essa ideia, como é o 
caso de Elliot Leyton, autor do livro ‘Caçadores de Humanos’, para ele, esse 
criminoso surge juntamente com a aparição das cidades modernas industriais 
do século XIX, baseando sua teoria na premissa de que o assassinato contra 
estranhos inexiste nas sociedades chamadas primitivas (TENDLARZ; GARCIA, 
2013, p. 132). 
 Embora existam muitos trabalhos sobre os assassinos e seus motivos, 
nenhum deles supera o meramente descritivo, apesar de sua manifesta intenção. 
Esses textos contribuem com um breve e limitado panorama histórico sobre o 
chamado assassino em série, que sugere que se trata de um fenômeno muito 
particular manifestado entre as décadas de 1950 e 1980; por outro lado, pode se 
verifi car tal fenômeno no decorrer da história em episódicas aparições, desde o 
século XV em diante (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 133).
 A maior frequência desse fenômeno nos países como Inglaterra, França, 
Alemanha e Estados Unidos aumenta a hipótese de que a era industrial cria 
e possibilita a emergência e o surgimento desses assassinos ao gerar uma 
nova ordem social. Para uma grande quantidade de autores, os efeitos da 
marginalização social, associados à sua diversidade de manifestações, permitem 
interpretar e dar a chave desses atos criminosos (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 
134).
 Alguns especialistas sobre o tema concordam que os assassinos múltiplos 
sempre existiram, e que se registra um acentuado aumento na chamada era 
industrial como um efeito do modelo capitalista de produção e das desigualdades 
sociais (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 134).
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Quanto as denominações, existem várias possibilidades: assassinos múltiplos, 
assassinos em série, assassinos seriais, assassinos de desconhecidos, 
assassinos de conhecidos, assassinos em massa. Essa vasta gama de nomes 
está correlacionada a uma multiplicidade de teorias que tentam classifi car a 
causa ou causas do crime.
 A conduta é tomada como centro da questão defi nitivamente: isso 
possibilita que sejam deixadas de lado as razões subjetivas do crime, que 
permitiriam descobrir a verdadeira lógica relacionada a tais crimes (TENDLARZ; 
GARCIA, 2013, p. 141).
 A abordagem teórica dos assassinos em série observa distintas 
características: a distinção entre esse tipo de crime e os outros; o estabelecimento 
de características singulares que permitam isolar e apontar um perfi l de detecção 
do criminoso – como quantidade de vítimas, tempo, armas utilizadas, organização 
e particularidade das vítimas -, assim como a busca de motivos e signifi cações 
que permitam explicar esses atos. Essas abordagens teóricas surgem como 
resposta a uma pragmática ou prática do discurso (TENDLARZ; GARCIA, 2013, 
p. 140). 
 Em relação à variedade de fenômenos de violência que habitam nosso 
mundo contemporâneo, destacam-se – no âmbito do que os psiquiatras forenses 
chamam de assassinos: os assassinos em massa, os assassinos em série já 
mencionados, e os chamados spree killers. Essas categorias se baseiam na 
descrição do modo como se mata, a quem se mata e como culmina o crime 
(TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 140).

 • Assassinos em massa
 Os assassinos em massa são aqueles que chegam aos lugares públicos 
e começam a matar várias pessoas; as vezes se suicidam e geralmente não tem 
planejado um coerente plano de fuga. O assassino em massa é apresentado 
como um homem de 25 a 40 anos de idade, e em muitos casos padece de algum 
problema mental (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 140-141).

 • Spree killers
 Os spree killers são similares aos assassinos em série, mas com a 
diferença de que matam subitamente muitas pessoas e em períodos de tempo 
muito curtos; o serial, ao contrário, ocupa todo seu tempo para praticar seus 
homicídios. De sua parte, o spree killer representa um assassino do tipo misto. 
A sua ação é mais rápida que do assassino em série – porque mata muitos 
em um breve espaço de tempo – e suas motivações não possuem um caráter 
sexual. Poderíamos considerá-lo um assassino em massa, porém mais lento 
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em seu desdobramento. Desses assassinos se conhece pouco, mas sabemos 
que existem. Também se trata de homens cuja idade oscila entre 20 e 30 anos. 
Esse tipo de criminoso atira nas pessoas de maneira semelhante ao homicida 
em massa, mas – diferentemente deste – trata de passar despercebido, fugindo 
do público como da autoridade (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 141 e 143).

 • Assassinos em série
 Os assassinos em série levam a cabo uma sequência de homicídios de 
maneira espaçada. Também pode ser defi nido com base em um comportamento 
típico, caracterizado por matar um mínimo de três a cinco pessoas, em um 
período de tempo de mais de um dia entre um crime e outro. O assassino não 
tem relação prévia com as vítimas; aparentemente, o crime ocorre ao acaso ou 
sem conexão com os outros. Os assassinatos impressionam pela manifestação 
de um sadismo extremo, acompanhado da necessidade de tomar o controle da 
vítima (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 141 e 143).

 Raramente o assassino obtém alguma vantagem material; o motivo 
sempre obedece mais a uma ordem psicológica. As vítimas possuem um valor 
para o assassino; isso se explica ao descobrir que apresentam um método 
específi co de matar. Além desse valor, as vítimas apresentam objetivamente 
características de vulnerabilidade – ao menos é o que se deduz, tendo em vista 
serem suas vítimas, frequentemente, mulheres e crianças. Esses criminosos, 
diferentemente dos assassinos em massa, não planejam nem se entregar, nem 
mesmo o suicídio (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 143).
 O assassino serial característico é um homem que provém da classe 
social médio-baixa, de 20 a 30 anos de idade, e que sofreu abuso físico e/ou 
mental em sua infância. Alguns deles são muito inteligentes, o que gera grandes 
expectativas em seus familiares (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 144).
 Também é conhecido o fato de que muitos deles têm fi xação pela polícia e 
por outras autoridades – alguns trataram de se incorporar a uma instituição policial, 
mas foram expulsos ou mesmo reprovados; outros serviram o Exército. Com o 
objetivo de se aproximar de suas vítimas, tentam se passar por representantes 
da lei (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 144).
 Os especialistas em assassinos em série têm estabelecido uma 
característica no modus operandi dos homicídios, que justifi ca a necessidade de 
diferenciar dois tipos de assassinos: o organizado e o desorganizado. A maioria 
dos assassinos é do tipo organizado, considera-se que tal organização deve-se 
ao fato de que usualmente sua inteligência está acima da média. Os demais, do 
tipo desorganizado, são criminosos extremamente solitários, evidenciando em 
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seus crimes uma irreprimível frustação. Com baixo nível intelectual e, na maioria 
dos casos, apresentando desordem mental. 

3.3.  Descriminalizando a psicopatia 

 Atualmente existe uma tendência de patologizar as condutas criminais e 
a consequência disso é o aumento da medicalização dessa população, por isso 
se tornou tão comum acreditar que todo psicopata é uma pessoa criminosa, que 
irá provocar vários crimes e exterminar várias pessoas.
 Um indivíduo pode ser considerado psicopata e nunca ter cometido 
um crime, Paul Babiack (SHINE, 2000) denomina esses psicopatas que não 
cometem crimes como ‘psicopatas do cotidiano’ cujas características básicas 
são habilidades manipulativas, boa aparência, charme, certo grau de inteligência 
que podem revelar-se candidatos ideais para uma vaga de trabalho. No trabalho, 
em geral, optam pelas relações individuais; evitam situações de grupo, criam 
confl itos entre os colegas e abandonam aqueles que não são úteis aos seus 
próprios propósitos. Quando ocupa cargo de relevância, o psicopata utiliza o 
poder em detrimento de colegas, subordinado e superiores. 
 Robert Hare em uma entrevista para o jornal ‘Gazeta do Povo’ no ano 
de 2010, afi rmou que criminalidade e psicopatia não são a mesma coisa, pois 
existem psicopatas que não cometem nenhum crime nem violam ne¬¬¬nhuma 
lei, mas que causam sérios problemas para outras pessoas. Eles podem subir na 
vida abusando psicologicamente e emocionalmente de outras pessoas. O que 
existe é uma probabilidade maior de um psicopata entrar para o mundo do crime 
do que uma pessoa comum, porque ele não vê diferença entre o comportamento 
regular e o criminal.
 Ou seja, a criminalidade não é um componente essencial da defi nição da 
psicopatia, mas sim o comportamento antissocial. O comportamento antissocial 
pode incluir crimes ou a infração das leis, mas não se resume a isto. Abrange 
comportamentos de exploração nas relações interpessoais que não chegam a ser 
considerados infrações penais. Por isso, as concepções modernas de psicopatia 
consideram fundamental a inclusão das características de personalidade que 
estão na base do comportamento antissocial (HAUCK FILHO, 2009, p. 341).
 Outro assunto que é rotineiramente associado com o indivíduo psicopata 
é o assassino em série. Foi possível perceber nesse trabalho que existe uma 
defi nição para assassino em série, o qual é levada em consideração no momento 
de enquadrá-lo nessa situação e o transtorno de personalidade antissocial não é 
um critério utilizado. Ou seja, nem todo psicopata é um assassino em série.
 O que existe é uma grande difi culdade em se afi rmar que o assassino em 
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série esteja enquadrado em algum transtorno antissocial, porque o fenômeno 
antissocial é muito variável. Muitos casos se enquadram nessas características, 
mas a mera descrição de determinados comportamentos não permite estabelecer 
(com segurança) um diagnóstico (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 179). 
 Confrontando um psicopata e um assassino em série, é possível afi rmar 
que o psicopata sofre com as más formações do Complexo de Édipo, pois tem o 
superego atrofi ado, o ego não teve a sua formação completa, por isso se torna 
um indivíduo regido basicamente pelo id, pelo prazer, por isso não aprende com 
os erros, não tem sentimento de culpa ou de remorso. Já os assassinos em série 
sofreram com as contingências do meio social inserido, como a marginalização 
social e algum tipo de abuso. Por esse motivo a psicopatia está inserida na 
ordem dos transtornos de personalidade e a pessoa dita assassina em série não 
está inserida em nenhuma nosografi a. 
 O senso comum leva as pessoas a acreditarem que a crueldade de um 
assassino matar mais de três pessoas, em lugares distintos e em um espaço de 
tempo, deva ser explicado por um transtorno mental ou de personalidade, pois 
mais uma vez, existe a necessidade de patologizar todas as situações e pessoas 
ao nosso redor e isso impede de pensar que talvez a pessoa cometa esses 
homicídios devido as condições históricas, sociais e culturais, ou seja, devido ao 
meio em que está inserido. 
 Por esses motivos, nem todo psicopata é um criminoso e nem todo 
criminoso é um psicopata. Isso signifi ca que nem todo psicopata é um assassino 
em série e nem todo assassino em série é um psicopata. Cada caso é universal 
e particular ao mesmo tempo, universal pois as causas de origem se repetem e 
particular, porque cada assassino possui um modus operandi diferente. Por isso, 
é necessário compreende-lo, para entender se se trata de um transtorno mental 
ou de personalidade. 

4. METODOLOGIA

 Para a construção desse artigo, foi feita uma pesquisa exploratória e 
teórica. A primeira constitui o primeiro estágio de uma pesquisa cientifi ca, uma 
vez que caracteriza, classifi ca e defi ne o problema. É utilizada para conhecer 
melhor o objeto de estudo, onde foi feita uma investigação inicial, para que haja 
uma melhor compreensão do tema (PACHECO JÚNIOR et al, 2007, p. 9).
  Já a pesquisa teórica, baseia-se no conhecimento já existente, fazendo 
uma avaliação geral desses conteúdos, para que seja possível gerar novas 
hipóteses. Apesar de se basear em conhecimentos já preestabelecidos, existem 
condições de serem verifi cados, devido ao rigor conceitual e da habilidade 
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à análise dos elementos das diversas teorias, em forma lógica e sistemática 
(PACHECO JÚNIOR et al, 2007, p. 9-10).
 A pesquisa teve caráter histórico e multidisciplinar, histórico porque estudou 
o passado do conceito de assassino em série e de psicopatas, descrevendo 
o desenvolvimento desses objetos ao longo do tempo, demonstrando a sua 
formação e transformação ao longo do tempo. Multidisciplinar pelo fato de buscar 
uma resolução dos problemas levantados, com base na adição de outras áreas 
do conhecimento, como o Direito e a Medicina, para construir vários pontos-de-
vista e assim, auxiliar nas soluções ou na compreensão do problema.
 Esta pesquisa teve a fi nalidade de ser aplicada, uma vez que é voltada 
para a solução de problemas específi cos, neste caso, a desconstrução da relação 
entre assassinos em série e psicopatas. O objetivo dela é de explicar, classifi car, 
analisar e interpretar fatores que interferem na manifestação de um fenômeno.
 Foi utilizada a abordagem qualitativa, ou seja, foi feita uma interpretação 
dos fenômenos a partir da compreensão de suas inter-relações, para se ter 
acesso a esses fenômenos, foi utilizada a técnica bibliográfi ca, acessando 
material já publicado e que está disponível em diversas fontes, como em livros 
impressos ou conteúdo online.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A partir dos elementos dispostos ao longo desse trabalho, foi possível 
desconstruir a relação entre psicopatas e assassinos em série, pois fi cou 
demonstrado que a criminalidade não é um requisito para estabelecer o 
diagnóstico de psicopatia (Transtorno de Personalidade Antissocial).
 Em relação aos assassinos em série não existe nada que comprove que 
todos eles são psicopatas, inclusive fi cou observado que existem alguns que 
sofrem de delírios e estes podem ser considerados psicóticos, mas deve fi car 
claro que cada caso, merece uma análise específi ca e nunca deve ser feito 
uma generalização, afi rmando que todo assassino em série é psicopata ou 
esquizofrênico.
 Quanto a isso, percebeu-se uma tendência da sociedade em, além 
de criminalizar todas as situações, justifi car as ações de pessoas, que são 
consideradas normais, com alguma explicação patológica, da ordem da loucura, 
para poder diminuir a culpa da pessoa que cometeu o crime e de certa forma, de 
diminuir a culpa da sociedade, que é a principal causadora dessas situações.
 Durante a pesquisa, em vários momentos fi cou claro que os fatores 
sociais, históricos e culturais deram origem a indivíduos psicopatas e assassinos 
em série. Pois as explicações que surgem para a pessoa se tornar psicopata são 
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questões como abandono da criança, situações de violência na infância, vontade 
de ser ‘eternizado’, por meio da mídia, para que todas as pessoas o conheçam.
 As explicações do assassino em série também seguem essa mesma linha 
de raciocínio, pois segundo alguns estudiosos, os assassinos em série sempre 
existiram, mas foi com a Revolução Industrial que essa situação se tornou mais 
recorrente, pois as pessoas mudavam-se do interior para a cidade, em busca 
de melhores condições de vida e isso não acontecia, percebia-se uma situação 
contrária a esperada, pois as pessoas tinham que trabalhar mais, recebendo 
pouco e isso foi provocando a marginalização da sociedade. Esse pode ter sido 
um fator desencadeante no aumento de pessoas consideradas assassinas em 
série.
 Por fi m, a sociedade deve estar mais atenta, pois ela está produzindo 
essas situações e ela mesma tem o poder de criminalizar essas práticas e usa 
das ciências médicas e jurídicas como meio de se desresponsabilizar, pois, 
a medicina e a biologia afi rmam que a psicopatia e os assassinos em série 
possuem desvios e/ou falhas na formação do sistema nervoso, o que já infl uencia 
no mercado de fármacos, pois será receitado um remédio para que essa pessoa 
seja controlada. 
 Já o Direito contribui afi rmando que realmente, essas pessoas são todas 
criminosas, devem fi car presas para cumprir sua pena e depois serem liberadas, 
sem nenhuma forma de tratamento, que possa auxiliar as pessoas a entenderem 
porque vivem essas situações.
 Cabe a Psicologia a seguinte pergunta: de qual lado estamos? Reforçando 
o posicionamento da sociedade, que culpabiliza e criminaliza a pessoa que 
é acometida com esse sofrimento ou questionando a sociedade, buscando 
encontrar meios que possam auxiliar na desconstrução de conceitos como todo 
psicopata é assassino em série ou todo assassino em série é psicopata?
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