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RESUMO 

 

Buscando compreenderquais as implicações biopsicossociais presentes no desenvolvimento do 

serial killer relatados nas publicações da biblioteca virtual de saúde entre os anos de 2010 à 2018? 

A  presente pesquisa se originou e juntamente com ela o objetivo geral de identificar quais implicações 

biopsicossociais contribuem para o surgimento de um Serial Killer em artigos publicados na 

Biblioteca Virtual de Saúde nos anos de 2010 à 2018. Sendo os objetivos específicos:   Identificar 

as estruturas cerebrais responsáveis pelo comportamento Serial Killer; Elencar fatores sociais 

relacionados ao desenvolvimento do Serial Killer e Compreender o funcionamento cognitivo a 

partir da psicofisiologia do Serial Killer. A obtenção dos dados foi feita através de um 

levantamento bibliográfico exploratório de abordagem qualitativa. De acordo com os resultados 

encontrados, as estruturas cerebrais relacionadas  ao comportamento do Serial Killer são estruturas 

relacionadas ao comportamento sexual, emocional e a memória, em sua grande maioria. Os fatores 

sociais que mais se destacaram foi o abuso na infância, meio familiar desestruturado, abuso físico 

ou verbal, um dos pais ausentes e bullying. Sendo o fator cognitivo relacionado com os aspectos 

sociais e com os danos cerebrais prejudicando a capacidade cognitiva do sujeito. Conclui-se que 

não existe um único fator responsável pelo comportamento do Serial Killer.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existem vários estudos com relação aos Serial Killers (Assassinos em Série). Alguns estudos 

são focados no contexto social em que viveram, outros procuram entender o que os motivaram a 

cometer os homicídios, tentando descobrir se a questão é genética, psicológica, ou fisiológica. 

Mesmo sabendo que o homicídio é ofensivo ao meio social, eles o cometem, com qual objetivo? 

A princípio são levantadas diversas respostas para essa questão, porém nenhuma delas é unitária, 

para o desencadeamento de um assassino em série.  

Mas o que define um Serial Killer? Existe algo que os envolve e os define como um assassino 

em série?. Tagliari (2010, p. 49) nos diz que “o assassino serial é aquele que comete uma série de 

homicídios durante algum período de tempo com alguns dias de intervalo entre eles [...]” no Código 

Penal Brasileiro o Serial Killer acaba se incluindo na lei nº 7029, artigos 71 e 121: 

 

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras 

semelhantes, devem os subseqüentes [sic] ser havidos como continuação do primeiro, 

aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (NUCCI, 2008, p.450) [...] Art. 

121. Matar alguém, § 2.º Homicídio qualificado, inciso II – por motivo fútil, III – com 

emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou 

de que possa resultar perigo comum. (NUCCI, 2008, p.582). 

 

Na atualidade existem estudos, como o de Bordin, Offord (2000); Carvalho, Suecker (2011), 

Casoy (2004, 2008, 2010); Castellón (2006), César, (2008); Palomba (1996, 2003); Raine (2012); 

Sabbatini (1998); Stone (2001), que afirmam que alguns Serial Killers não são responsáveis por 
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seus atos, pois eles possuem uma lesão cerebral que os impossibilita de ter sentimento, e que os 

impulsiona muitas vezes a agir desta forma homicida em surtos impulsivos ou em busca de prazer.  

Foi comprovado nos estudos acima que danos no córtex pré-frontal, assim como no 

hipotálamo e no sistema límbico, podem contribuir para um comportamento violento. No entanto, 

outros fatores, como o social, podem contribuir para este mesmo comportamento, tais como abuso 

na infância, bullying, alcoolismo, pais ausentes entre tantos outros fatores.  

Um sintoma bastante pertinente em assassinos em série que foram capturados e levados a 

julgamento é a constante dor de cabeça, que remete muitas vezes a algum tipo de lesão ou 

traumatismo craniano. Tomando, por exemplo, Bobby Joe Long, que segundo Philbin e Philbin 

(2011) após ter sido condenado tentou sair da cadeia, alegando que sofria de problemas 

neurológicos. Em alguns relatos sobre sua história, Long diz que nunca sentiu ou teve vontade de 

matar ninguém até sofrer um acidente de motocicleta e ter batido a cabeça. Desde então ele 

começou a sentir vontade de matar, algo incontrolável que o levou a estuprar e matar várias 

mulheres.  

Diante do exposto, propõe-se, uma imersão nas implicações biopsicossociais aspectos do 

Serial Killer.  Para isso foi realizado uma pesquisa de caráter bibliográfica de cunho exploratória 

com abordadem qualitativa.   

Para esta pesquisa foram utilizadas publicações da base de dados da Biblioteca Virtual de 

Saúde, onde foram colocadas como questões-chave as palavras Serial Killer e estrutura cerebral, 

Serial Killer e meio social/ambiente social; Serial Killer e função cognitiva, personalidade 

antissocial e aspectos cognitivos, personalidade antissocial e meio social/ambiente social, 

personalidade antissocial e estrutura cerebral, psicopata/psicopatia e aspectos cogntivos, 

psicopata/psicopatia e meio social/ambiente social, psicopata/psicopatia e  estrutura cerebral ou 

outras palavras afins com o tema proposto, entre os anos de 2010 à 2018.  

 Após fazer o levantamento de todos os artigos publicados no ano de 2010 à 2018, na base 

de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, foi realizada uma primeira leitura seguida de análise 

conforme os objetivos específicos da pesquisa. Através desta análise, os artigos foram  

categorizados por temas, ou seja, relativos à estrutura cerebral, ao ambiente social ou meio social 

e à função cognitiva. Depois desta categorização por temas os artigos foram analisados, dentro de 

cada tema, localizando os elementos centrais. E por fim faz-se uma análise comparativa entre os 

três (estrutura cerebrais, ambiente social e funções cognitivas). 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Os Serial Killers ou assassinos em série são objeto de estudo de diversos autores: CASOY, 

(2004);  SILVA, (2008);  MARINO JÚNIOR (2010); GREIG (2010) entre outros, que tentam 

desvendar suas mentes, como também o motivo de seus comportamentos. 

A presente pesquisa pretende responder a seguinte pergunta: Quais fatores biopsicos-sociais 

contribuem para o surgimento do Serial Killer? 

Segundo Casoy (2004b), os assassinos em série são desprovidos de afeto, sendo comparados 

a répteis de “sangue frio”. Silva (2008, p.16) descreve os psicopatas como: “[...] pessoas frias, 

insensíveis, manipuladoras, perversas, transgressoras de regras sociais, impiedosas, imorais sem 

consciência e desprovidas de sentimento de compaixão, culpa ou remorso”. Mesmo com esta 

descrição feita por Casoy, eles são capazes de ser inseridos em qualquer âmbito. Eles “[...] estão 

por aí, misturados conosco, incógnitos, infiltrados em todos os setores sociais. Trabalham, 

estudam, fazem carreiras, se casam, têm filhos, mas definitivamente não são como a maioria das 

pessoas: aquelas a quem chamaríamos de ‘pessoas do bem’.” (SILVA, 2008, p.16). A mesma 

autora ressalta (2008), no entanto, que todos os psicopatas não necessariamente são assassinos em 

série, pois, “em sua grande maioria, não são assassinos e vivem como se fossem pessoas comuns” 

(p.16), recebem diversas denominações como a de sociopatas, personalidades antissociais, 

psicopáticas, dissociais, amorais, entre outras, por retratarem o mesmo perfil. No entanto, nesta 

pesquisa será abordada a psicopatia especificamente do Serial Killer.   

Segundo Casoy (2004b, p. 29) a psicopatia é desencadeada por danos neurológicos uma vez 

que: “[...] crianças psicopatas fazem certas conexões cerebrais mais vagarosamente que outras, 

mostram menos medo à punição e parecem ter a necessidade de ‘excitar’ seu sistema nervoso, 

sentindo fortes emoções e necessitando de vibrações constantes”. A autora (2004b, p. 29) ainda 

menciona: “Dr. Dominique LaPierre sugere que o córtex pré-frontal, área do planejamento em 

longo prazo, julgamento e controle de impulsos, não funciona normalmente em psicopatas”. 

 

Considerando o trecho acima citado, podemos constatar que existe alteração fisiológica no 

cérebro dos psicopatas, porém existem ainda poucos estudos focados nas quais as implicações 

biopsicossociais dos Serial Killers. Observando essa necessidade, o presente estudo tem como 

objetivo contribuir para posteriores pesquisas na área da psicologia, psiquiatria e para o 

esclarecimento da sociedade e das pessoas, nas quais o tema desperta interesse, em saber até que 

ponto as lesões cerebrais, o meio social e o funcionamento cognitivo podem influenciar na 

construção de um assassino em série, uma vez que existem poucos livros que contemplam os 

objetivos específicos proposto neste estudo. Esta pesquisa tenta unificar os objetivos específicos 
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por ela propostos em uma única pesquisa, uma vez que percebeu que a grande maioria dos livros 

e periódicos publicados contemplam de maneira individual cada um de seus objetivos.   

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

A grande maioria das pessoas não consegue entender como uma pessoa pode cometer crimes 

bárbaros e/ao mesmo agir com a naturaridade de um pai, irmão, filho entre outros. Uma das 

explicações para tais atitudes pode estar em alguns transtornos que acabam pertubando a mente 

humana.  

 

TRANSTORNO DE OPOSIÇÃO DESAFIANTE E TRANSTORNO DA CONDUTA 2.1 

 

Segundo Barros e Silva (2006), “a definição de comportamento antissocial compreende 

qualquer conduta que reflita a violação das regras sociais, incluindo comportamentos como roubo, 

mentiras, vandalismo e fugas.” De acordo com os autores, é possível ocorrer o fato de crianças e 

adolescentes apresentarem este tipo de comportamento desafiador ao longo de seu 

desenvolvimento, e quanto maior a gravidade e a complexidade dos atos, maior é a chance do 

Transtorno evoluir para a idade adulta. 

 

O termo anti-social [sic] refere-se a distúrbios como o Transtorno Desafiador Opositivo, 

de Conduta e de Personalidade Anti-Social [sic]. Dentre seus fatores etiológicos, o 

ambiente familiar é considerado o mais importante: conflitos entre os pais, desafeto 

materno e desconsideração das necessidades da criança têm presença reconhecida neles. 

(BARBIERI, 2009). 

 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5 (APA, 

2014, p. 463) “A característica essencial do transtorno de oposição desafiante é um padrão 

frequente e persistente de humor raivoso/irritável, de comportamento questionador/desafiante ou 

de índole vingativa”. É comum indivíduos com esse transtorno apresentarem características “[...] 

comportamentais do transtorno na ausência de problemas de humor negativo. Entretanto, as 

pessoas com o transtorno que apresentam sintomas de humor raivoso/irritável costumam também 

demonstrar características comportamentais.” (APA, 2014, p. 463). 
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Ainda segundo a APA (2014), o transtorno é mais comum em famílias onde existe discórdia 

conjugal. É um transtorno que em geral surge antes dos oito anos de idade no contexto doméstico, 

mas com o tempo pode surgir em outras situações. É mais prevalente no sexo masculino antes da 

puberdade, porém após a puberdade as taxas são iguais. Os sintomas de oposição são similares 

para ambos os sexos e tendem a aumentar com a idade, estendendo por meses ou anos. Em alguns 

casos o Transtorno Desafiador de Oposição é um antecedente evolutivo do Transtorno da Conduta. 

O 

 

[...] Transtorno Desafiador de Oposição não são tão graves quanto os de indivíduos com 

Transtorno da Conduta e tipicamente não incluem agressão a pessoas ou animais, 

destruição de patrimônio ou um padrão de furto ou defraudação. Uma vez que todos os 

aspectos do Transtorno Desafiador de Oposição em geral estão presentes no Transtorno 

da Conduta, aquele não é diagnosticado se são satisfeitos os critérios para Transtorno da 

Conduta. (APA, 2002, p. 127).   

 

Em sua versão atual o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5 

(APA, 2014, p. 465) mantém a sua posição e diz que 

 

Geralmente, os comportamentos do transtorno de oposição desafiante são de natureza 

menos grave do que aqueles relacionados ao transtorno da conduta e não incluem agressão 

a pessoas ou animais, destruição de propriedade ou um padrão de roubo ou de falsidade. 

Além disso, o transtorno de oposição desafiante inclui problemas de desregulação 

emocional (i.e., humor raivoso e irritável) que não estão inclusos na definição de 

transtorno da conduta. 

     

Um complemento trazido por essa nova edição da APA (2014, p. 465) é a afirmação de que 

“[...] tanto o transtorno da conduta quanto o transtorno de oposição desafiante estão relacionados 

a problemas de conduta que colocam o indivíduo em conflito com adultos e outras figuras de 

autoridade (p. ex., professores, supervisores de trabalho)”  

 

Silva (2003) diz que as crianças que apresentam o Transtorno Desafiador Opositor podem 

ser impulsivos e hiperativos  

 

[...] porém o temperamento primário é bastante diferente, assim como a motivação para 

os comportamentos problemáticos. Um detalhe que jamais deve ser esquecido é que a 
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criança DDA sofre com seus problemas, ao passo que as crianças com Transtorno de 

Conduta e Desafiador Opositivo, principalmente a primeira, normalmente não apresentam 

sentimentos de culpa ou arrependimento. (SILVA, 2003, p.41). 

 

A Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (OMS, 1993) 

classifica as variadas condições de saúde em forma de doenças, distúrbios, lesões, e outros. De 

acordo com a CID-10 (OMS, 1993) o Transtorno Desafiador de Oposição ocorre com mais 

frequência em crianças jovens, marcado por um comportamento provocador, desobediente ou 

perturbador sem a presença de atos delinquentes, agressivos e dissociais graves. Para a formulação 

de um diagnóstico, existem alguns critérios a serem seguidos, não esquecendo que “[...] travessuras 

ou desobediência não são, por si mesmas, suficientes para o diagnóstico [...]” (OMS, 1993, p. 264).  

Em crianças com idade mais avançada esta categoria de diagnóstico deve ser utilizada com 

cautela, sendo que os transtornos de conduta que demonstram uma relevância clínica são 

acompanhados frequentemente por comportamentos antissociais ou agressivos que vão além de 

um comportamento provocador, desobediente ou perturbador.  

De acordo com Bordin e Offord (2000, p.12), “O quadro clínico do Transtorno de Conduta 

é caracterizado por comportamento antissocial persistente com violação de normas sociais ou 

direitos individuais”.  

Normalmente “[...] a prevalência do transtorno de oposição [...] pode variar de acordo com a 

idade e o gênero da criança. Aparentemente, é mais prevalente em indivíduos do sexo masculino 

do que em indivíduos do sexo feminino [...] antes da adolescência.” (APA, 2014, p. 471). Ainda 

segundo a APA (2014) não existe uma consistência em sujeitos do sexo masculino adolescentes 

ou adultos. Mas “[...]geralmente, no transtorno da conduta com início na infância, os indivíduos 

são do sexo masculino, costumam apresentar agressão física contra outras pessoas, têm 

relacionamentos conturbados com pares [...]” (APA, 2014, p. 471), podendo desta forma  

 

“[...] Não expressa sentimentos nem demonstra emoções para os outros, a não ser de uma 

maneira que parece superficial, insincera ou rasa (p. ex., as ações contradizem a emoção 

demonstrada; pode “ligar” ou “desligar” emoções rapidamente) ou quando as expressões 

emocionais são usadas para obter algum ganho (p. ex.,emoções com a finalidade de 

manipular ou intimidar outras pessoas). (APA, 2014, p. 471)” 

 

Ainda segundo o DSM-5 (APA, 2014), além da agressividade, eles não costumam apresentar 

sentimentos de culpa ou remorso, expressando sinais de culpa apenas para amenizar punições ou 

então costumam culpar outras pessoas por seus atos. A autoestima destes indivíduos em geral é 
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baixa, eles possuem baixa tolerância à frustração, irritabilidade associada a acessos de raiva 

frequentes. 

De acordo com o DSM-5 (APA, 2014, p. 475) “Com frequência, o transtorno da conduta está 

associado a início precoce do comportamento sexual, consumo de álcool, tabagismo, uso de 

substâncias ilícitas e atos imprudentes e arriscados.”.  

 

Os sintomas do transtorno variam de acordo com a idade à medida que o indivíduo 

desenvolve força física, capacidades cognitivas e maturidade sexual. Os primeiros 

comportamentos sintomáticos tendem a ser menos graves (p. ex., mentiras, furtos em 

lojas), ao passo que os problemas de conduta que surgem posteriormente tendem a ser 

mais graves (p. ex., estupro, roubo confrontando a vítima). Entretanto, há diferenças 

acentuadas entre os indivíduos, com alguns se envolvendo em comportamentos mais 

danosos em idades mais precoces (o que prediz pior prognóstico). No momento em que 

as pessoas com o transtorno da conduta atingem a vida adulta, os sintomas de agressão, 

destruição de propriedades, falsidade e violação de regras, incluindo violência contra 

colegas de trabalho, parceiros e crianças, poderão surgir no local de trabalho e em casa, 

de forma que a presença de um transtorno da personalidade antissocial pode ser 

considerada.. (APA, 2014, p. 473-474). 

 

Segundo o DSM-5 (APA, 2014), os primeiros sintomas importantes do Transtorno de 

Conduta aparecem no período intermediário entre infância e adolescência. O risco é bem maior em 

crianças cujos pais apresentam Transtorno da Personalidade Antissocial ou um irmão que já tenha 

Transtorno de Conduta. “Ele também parece ser mais comum em crianças com pais biológicos 

com transtorno por uso de álcool grave, transtornos depressivo e bipolar ou esquizofrenia ou com 

pais biológicos com história de TDAH ou transtorno da conduta. [...]” DSM-5 (APA, 2014, p. 474). 

O diagnóstico deste transtorno é clínico e existem critérios para sua realização. Até os 18 anos 

ainda é diagnosticado como Transtorno de Conduta, após esta idade passa a se chamar Trantorno 

da Perssonalidade Antissocial. 

 

2.2 TRANSTORNO DA PERSONALIDADE ANTISSOCIAL  

 

Segundo o DSM-5 (APA, 2014), as pessoas que possuem o Transtorno de Personalidade 

Antissocial (TPAS) não demonstram empatia. Em sua grande maioria, são insensíveis, cínicos e 

tendem a desprezar sentimentos, sofrimentos e direitos alheios.  Além destas características, 

algumas vezes essas pessoas podem ter o ego aflorado, demonstrando arrogância ao ponto de “[...] 

(p. ex., sentem que o trabalho comum cotidiano está abaixo deles ou carecem de uma preocupação 
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real a respeito dos seus problemas do momento ou a respeito de seu futuro) e podem ser 

excessivamente opiniáticos, autoconfiantes ou convencidos. [...]” (APA, 2014, p. 660). O 

diagnóstico deste transtorno é clínico e existem critérios para sua realização. 

As pessoas com o Transtorno de Personalidade Antissocial se assemelham muito aos Serial 

Killers organizados, pelo fator de se acharem superiores às demais pessoas, e agirem com 

superficialidade, apresentando também muita facilidade em lidar com as palavras. Pessoas com o 

Transtorno de Personalidade Antissocial demonstram com nitidez alguns dos critérios clássicos de 

psicopatia: falta de empatia, autoestima exacerbada e superficialidade. 

O DSM-5 (APA, 2014) traz algumas características deste transtorno: padrão de desrespeito 

irrestrito, notadamente dos direitos alheios, com início na infância ou na adolescência, e se 

prolonga até a idade adulta. A manipulação e o engano vêm constituindo o marco central do 

Transtorno de Personalidade Antissocial, juntamente a ideia de não poder acatar nada nem 

ninguém, para não ser dominado. O risco se apresenta em maior ênfase em sujeitos do sexo 

masculino que fazem uso de álcool e apresentam algum transtorno ligado a o uso desta substância. 

Outro fator que se demosntra favorável ao desencadeamento deste transtorno é o socieoeconômico 

(pobreza) de acordo com o DSM-5 (APA, 2014).  

O Transtorno “[...] é mais comum entre familiares biológicos de primeiro grau daqueles que 

têm o transtorno em comparação com a população em geral. O risco para familiares biológicos de 

mulheres com o transtorno tende a ser maior do que aquele para familiares biológicos de homens 

com o transtorno.” (APA, 2014, p. 661). 

Porém de acordo com o DSM-5 (APA, 2014, p. 661) “Tanto filhos adotivos quanto 

biológicos de pais com o transtorno têm risco aumentado de desenvolver transtorno da 

personalidade antissocial, transtorno de sintomas somáticos e transtornos por uso de substância.” 

Este é um fator que nos leva a identificar o fator genético-social como um critério para o 

desenvolvimento do TPAS, uma vez que mesmo filhos adotivos podem desenvolver o Transtorno 

da Personalidade Antissocial apresentado por seus pais.   

A Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (OMS, 1993) traz 

os critérios de diagnósticos que compreende o Transtorno de Personalidade Antissocial 

contribuindo para um diagnóstico preciso sobre, juntamente ao DSM-5. 

              

2.3 O SERIAL KILLER 

 

Serial Killer é um termo para qualificar um tipo específico de assassino. Segundo Palomba 

(1996, p. 219), a palavra provém de um “[...] substantivo em inglês, que é publicação em série, 
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revista periódica [...]”. Casoy (2004a, p. 15) diz que o termo “[...] foi usado pela primeira vez nos 

anos 70 por Robert Ressler [...]”, com a intenção de classificar tipos de homicídios padronizados. 

 

Serial Killers são os assassinos que cometem uma série de homicídios com algum 

intervalo de tempo entre eles. Suas vítimas têm o mesmo perfil, a mesma faixa etária, são 

escolhidas ao acaso e mortas sem razão aparente. Para criminossos desse tipo, as vítimas 

são objetos da sua fantasia. Infelizmente, eles só param de matar quando presos ou mortos. 

O Serial Killer esfria entre um crime e outro, não conhece sua vítima, tem motivo 

psicológico para matar e nessecidade de controle e dominação. Suas vítimas são 

vulneráveis, e a ação do assassino independe da ação delas. Começam a agir entre os 20 

e 30 anos, escolhem vítimas mais fracas, que estão dentro de algum estereótipo, e levam 

uma lembrança ou trofeu de cada assassinato cometido. (CASOY, 2004a, p. 21) 

 

Os Serial Killers apresentam características funcionais diferentes uns dos outros, criando, 

desta forma, vários perfis, que por sua vez estão sendo organizados em grupos como nos mostra 

Greig (2010): anjos da morte, canibais insanos, amantes demoníacos, oportunistas, caçadores da 

estrada, assassinos maníacos, assassinos pedófilos, franco-atiradores psicóticos, assassinos 

estupradores, assassinos impiedosos, estranguladores sádicos, exterminadores da periferia e 

assassinos vampíricos.  

Greig (2010) não é a única a criar grupos para o enquadramento dos Serial Killers. Palomba 

(1996, 2003) também nos mostra três tipos de assassinos em série: o mentalmente normal, o louco 

e o fronteiriço. Segundo Palomba (1996, 2003), dentre os mentalmente normais aparece os 

assassinos de aluguel, aqueles que matam para ganhar dinheiro, agindo como em um trabalho 

qualquer. Eles podem agir em grupo ou sozinhos, e muitas vezes acabam virando heróis. No Brasil, 

talvez o mais conhecido seja Virgulino Ferreira da Silva, conhecido popularmente pelo apelido de 

Lampião. O autor acima (1996) apresenta-o como impiedoso e cruel. Uma pessoa que causava o 

terror, agindo desta forma, mas tinham-no como amigo dos pobres, tendo por satisfeito com as 

bebidas, vestes e o pouco que nessessitava.   

Palomba (1996) ainda cita o Serial Killer louco sendo aquele que age sozinho, formulando 

delitos incompreensíveis, uma vez que há a ruptura com a realidade costumando ser bastante 

presente. Um exemplo trazido por ele é o do jovem canadense, Marc Lepine, que havia sido 

rejeitado pelas forças armadas por seu comportamento anormal. Lepine ficou conhecido após 

entrar na faculdade de Engenharia de Montreal provido de um fuzil, que utilizou para matar 14 

garotas, fato que o levou a cometer suicidio em seguida e justificando a sua atitude através de um 

bilhete por ele escrito, declarando ser por causa das feministas que o estavam prejudicando há sete 

anos.  
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 Palomba (1996) ainda apresenta o assassino serial fronteiriço, sendo este o tradicional Serial 

Killer; aqueles que aparecem em filmes e seriados como sujeitos de boa aparência, que têm uma 

vida aparentemente normal, são inteligentes e calculistas. Esses dois últimos citados podem muito 

facilmente ser confundidos com o condutopata que segundo palomba (1996, 2003) apresentam 

distúrbios de conduta comportamental, porem não chegam a ser considerados doentes mentais. 

Segundo Palomba (1996, p. 223) “[...] a deformidade está na falta de senso moral, na afetividade 

subdesenvolvida, na vontade fraca, no entendimento limitado, sem comprometimento da 

inteligência, da memória, da senso-percepção, da vigilância [...]” os assassinos em série 

fronfeiriços podem agir como pessoas normais sem serem descobertos, veem prazer na maldade, 

vingança e morbidez.  

Segundo Casoy (2004a, p. 21-22) os Serial Killers podem ser separados em dois grandes 

grupos; os organizados e os desorganizados:  

  

Os Serial Killers organizados são seres solitários, porque se sentem superiores: niguém é 

suficientemente bom pra eles. São socialmente competentes e, muitas vezes, casados. 

Conseguem bons empregos porque parecem confiáveis e aparentam saber mais do que na 

realidade sabem. Quando usam drogas, as preferidas são a maconha e o alcóol. Para eles 

o crime é um jogo. Retornam ao local onde mataram para acompanhar os trabalhos da 

péricia e da polícia, acompanham os noticiários atentamente e são os últimos suspeitos, 

por serem charmosos e carismáticos planejam o crime com cuidado, carregam o material 

necessário para cumprir sua fantasia,  interagem com a vítima e se gratificam com o 

estupro e a tortura. Deixam  pouquisimas evidências no local do crime, escondem ou 

queimam o corpo da vítima e levam um pertence de quem matou como lembrança ou 

troféu. [...]  

 

O segundo grupo apresentado por Casoy (2004a, p.22) compreende:   

 

Os Serial Killers desorganizados também são solitários por ser estranhos, esquisitos. Sua 

desorganização é geral: com a casa, com o carro, com o trabalho, com a aparência e com 

o estilo de vida. Não são atléticos, são introvertidos e não tem condição de planejar um 

crime com eficiência. De forma geral, agem por impulso e perto de casa, usando as armas 

ou instrumentos encontrados no local de ação. É comum manterem um diário com 

anotações sobre suas atividades e vítimas, trocam de emprego frequentemente e tentam 

fazer carreira militar ou similar, mas não passam no teste. É raro manter qualquer contato 

com a vítima antes do crime, gratificam-se com estupro ou mutilação post mortem, e nesse 

grupo, é comum encontrarmos canibais e necrófilos. Têm o mínimo interese no noticiário 

sobre seus crimes e deixam muitas evidências no local em que matam.  
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Morana, Stone, e Abdalla-Filho (2006) afirmam que existem inúmeros Serial Killers sádicos 

que não tiveram abuso na infância, dessa forma o seu caminho para o sadismo pode ser uma 

combinação entre o extremo narcisismo e uma deficiência nas regiões cerebrais relacionadas à 

empatia, o que os levaria possivelmente a uma total indiferença ao sofrimento alheio. No entanto, 

os mais perversos Serial Killers são aqueles que sofreram violência e maus-tratos dos pais em sua 

infância, apesar de existir também os que não foram submetidos a nenhum tipo de violência física.  

O psiquiatra Michael Stone (2001) aponta para alguns fatores que podem constituir a gênese 

do Serial Killer. Stone estudou a biografia de 99 assassinos em série e constatou que  

 90% dos estudados eram diagnosticados como psicopatas, 89% eram sádicos, 81% eram 

diagnosticados como Antissociais, 60% apresentavam personalidade Narcisista, 47% eram 

esquizoides e 33% eram explosivos ou irritáveis. Alguns eram capazes de construir lares e manter 

uma boa relação com os familiares, vivendo desta forma em duas realidades distintas. 

Na pesquisa de Stone (2001) pode-se constatar que dos 99 Serial Killers estudados 49 eram 

donos de uma infância traumática marcada por violência física por um familiar, 56 possuíam em 

sua infância marcas de violências sofridas por humilhação, 25 deles cresceram sem a presença do 

pai e, quando o tiveram, a presença de uma figura masculina era o padrasto, 12 destes apresentaram 

sintomas de doença mental, 19 possuíam algum tipo de traumatismo craniano e ou danos cerebrais 

decorrentes de incidentes como quedas, ou doenças como a meningite. Dos criminosos estudados, 

43 faziam uso abusivo do álcool, enquanto que 20 deles usavam drogas mais “pesadas” tais quais 

cocaína, maconha, LSD e outras drogas com efeito analgésico, 29 se apresentaram com 

características de hipersexualidade, 21 dentre estes 29 eram parafílicos e 29 torturaram animais 

durante a infância, em sua maioria gatos por serem mais fáceis de apanhar do que os demais 

animais como coelhos e esquilos e menos perigosos do que os cães.   

Um estudo feito pelo Federal Bureau of Investigation (FBI, 2005) apresenta algumas 

desmistificações a respeito do Serial Killer. Não são como aparecem em filmes e seriados, 

apresentados como indivíduos astutos, bem sucedidos ou portadores de nível intelectual superior 

ao das demais pessoas, privando-se por isso de conviver em família. Segundo o estudo, os Serial 

Killers não vivem sós. Muitos deles acabam casando e constituindo famílias, alguns deles 

trabalham e se adéquam ao meio social em que vivem se tornando cidadãos modelos, porém 

existem algumas exceções no caso dos Serial Killers; várias delas mas dependente do contexto 

social em que foram moldados uma vez que eles são frutos do seu meio apresentando 

características biológicas, psicológicas e sociais.     

O Federal Bureau of Investigation (2005) ainda nos faz a seguinte pergunta: Como é que esta 

pessoa se torna um assassino em série? Segundo o FBI (2005), a resposta para esta pergunta está 

no próprio sujeito, em seu desenvolvimento desde o seu nascimento até a idade adulta.  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 08.07.2019 

 

 

Diogo Batista Pereira da Silva 13 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

 

Especificamente, o comportamento que uma pessoa mostra é influenciado por 

experiências de vida, bem como determinados fatores biológicos. Assassinos em série, 

como todos os seres humanos, são o produto de sua hereditariedade, sua educação, e as 

escolhas que fazem ao longo do desenvolvimento.1 (FEDERAL BUERAU OF 

INVESTIGATION, 2005. p. 11). 

 

A constituição e a formação de um assassino em série  

 

[...] pode ser definida como um processo complexo, com base em fatores biológicos, 

sociais, e ambientais. Além desses fatores, os indivíduos têm a capacidade de escolher se 

envolver em certos comportamentos. [...] Uma vez que não é possível identificar todos os 

fatores que influenciam o comportamento humano normal, da mesma forma não é possível 

identificar todos os fatores que influenciam uma pessoa a se tornar um assassino serial.2 

(FEDERAL BUERAU OF INVESTIGATION, 2005. p. 11). 

 

Existem alguns fatores que podem comprometer a estrutura de uma pessoa dita como normal, 

propiciando um maior risco de incidência criminal como nos mostra o Federal Buerau of 

Investigation (2005). O abuso de substâncias pode causar o aumento exacerbado da agressividade 

e de atos violentos. Assim como casos já documentados de pessoas que sofreram algum tipo de 

lesão na cabeça e, se tornaram pessoas violentas mesmo quando não havia histórico de violência 

registrado. 

 

[...] não há uma causa única identificável ou fator que leva ao desenvolvimento de um 

serial killer. Em vez disso, há uma infinidade de fatores que contribuem para o seu 

desenvolvimento. O fator mais importante é a decisão pessoal do serial killer na escolha 

de prosseguir seus crimes. (FEDERAL BUERAU OF INVESTIGATION, 2005. p. 11). 

 

                                                 
1  The answer lies in the development of the individual from birth to adulthood. Specifically, the behavior 

a person displays is influenced by life experiences, as well as certain biological factors. Serial murderers, 

like all human beings, are the product of their heredity, their upbringing, and the choices they make 

throughout development. 

 
2 […] can be defined as a complex process based on biological, social, and environmental factors. In 

addition to these factors, individuals have the ability to choose to engage in certain behaviors. The 

collective outcome of all of these infl uences separates individual behavior from generic human behavior. 

Since it is not possible to identify all of the factors that influence normal human behavior, it similarly is 

not possible to identify all of the factors that influence an individual to become a serial murderer.  
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Ainda segundo o Federal Buerau of Investigation (2005. p. 11-12), a 

 

[...] predisposição para assassinato em série, bem como outros crimes violentos, é 

biológico, social e psicológico na natureza, e não se limita a qualquer característica 

específica ou traço. 

O desenvolvimento de um assassino em série envolve a combinação destes fatores, que 

existe em conjunto numa rara confluência em certos indivíduos. Eles têm a predisposição 

biológica apropriada, moldada por sua constituição psicológica, a qual está presente em 

um momento crítico do desenvolvimento social. 

Não existem combinações específicas de traços ou características mostradas para 

diferenciar seriais killers de outros criminosos violentos. 

 Não existe um modelo genérico para um serial killer. 

Serial killers são movidos por suas próprias motivações originais ou razões. 

Serial killers não são limitados a qualquer grupo demográfico específico, tais como sexo, 

idade, raça, ou religião. [...] Para eles, a violência e o prazer sexual estão 

inexplicavelmente entrelaçadas em sua psique.3  

 

Os autores Morana, Stone e Abdalla-Filho (2006) ainda trabalham com a possibilidade de 

tratamento para o Serial Killer, sendo este psicopata, pois muitos enganam, seduzem não somente 

suas vítimas, mas também os agentes penitenciários assim como os profissionais de saúde mental, 

fazendo-os pensar que possivelmente estão arrependidos e prontos para ser reintegrados à 

sociedade novamente. Quando esses psicopatas obtêm sucesso, voltando ao meio social, acabam 

por cometer novos homicídios.  

Mas afinal o que será que motiva esses assassinos em série a cometer tamanhas atrocidades? 

Será que há algo a nível cerebral responsável por esse comportamento? Será que o contexto social 

pode criar um assassino em série? Ou será que existem vários fatores interligados à constituição e 

formação de um assassino em série? 

                                                 
3Predisposition to serial killing, much like other violent offenses, is biological, social, and psychological in nature, 

and it is not limited to any specific characteristic or trait.  

The development of a serial killer involves a combination of these factors, which exist together in a rare confluence 

in certain individuals. They have the appropriate biological predisposition, molded by their psychological makeup, 

which is present at a critical time in their social development.  

There are no specific combinations of traits or characteristics shown to differentiate serial killers from other violent 

offenders.  

There is no generic template for a serial killer.  

Serial killers are driven by their own unique motives or reasons.  

Serial killers are not limited to any specific demographic group, such as their sex, age, race, or religion.  

For them, violence and sexual gratification are inexplicably intertwined in their psyche.  
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2.4 A ESTRUTURA CEREBRAL DO SERIAL KILLER 

 

Na atualidade são estudados possíveis fatores cerebrais relacionados ao Serial Killer, alguns 

autores trazem como uma forte característica dos psicopatas assim como dos sociopatas que 

apresentam comportamento antissocial, lesões no lobo frontal e temporal.  

Segundo Morana; Stone; Abdalla-Filho (2006) foram encontradas anomalias em exames 

eletroencefalográficos (EEG) em pessoas com personalidade antissocial praticantes de crimes. As 

ondas lentas nos lobos temporais caracterizaram-se como uma das anomalias mais prevalentes 

entre eles. Segundo os autores (2006), estes indivíduos seriam extrovertidos, explosíveis e 

verdadeiros caçadores de emoção, uma vez que apresentam um sistema nervoso relativamente 

indiferente com baixos níveis de estimulação. Em sua grande maioria, eles não se contentam com 

pouco e se demonstram como hiperativos na infância. Sendo assim, buscam maneiras para 

excitação, participando de atividades relativamente de alto risco, como o crime em sua grande 

maioria (quanto mais agravante for o crime, maior é o nível de excitação). 

Casoy (2004a) afirma que há um conjunto de fatores  que podem ser a causa do surgimento 

de um Assassino em Série:  

 

A) Como fatores genéticos e hereditários, lesões no sistema nervoso central 

(principalmente os traumatismos no cérebro). 

B) Psicológicas: as doenças mentais que interferem na capacidade de julgamento do 

indivíduo, como nos casos em que a pessoa apresenta quadro de delírio de perseguição, 

isto é, acredita que a vítima está perseguindo e que precisa eliminá-la, ou um delírio de 

que é enviado de Deus e que precisa eliminar grupos de pessoas que praticam o pecado, 

por exemplo, prostitutas ou homosexuais; privações de vivência de amor e maus-tratos ao 

longo da infâcia, entre outros. 

 

Casoy (2004a) relata a história de Benedito Moreira de Carvalho (Monstro de Guaianazes) 

um Serial Killer brasileiro, este apresentava  

 

Enurese noturna até a adolescência; epistaxe até a adolescencia e, daí em diante, tonturas; 

aos 11 anos caiu de um cavalo e desmaiou; duas quedas em que bateu a cabeça mas não 

perdeu a consciência; pesadelos constantes; homem isolado, pouco contato com outras 

pessoas. Solitário.  Não tem nem teve amigos; segundo os dados fornecidos pelo instituto 

de Biotipologia Criminal, após a prática de seu terceiro delito, em sua estada na 
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Penitenciária, freqüentou a escola com média 9,6; exame neurológico; assimetria dos 

reflexos rotulianos, mais fracos à esquerda; pneumoencefalograma em 26.6.1953: boa 

repleção dos sistemas ventricular e cortical. Ventriculos ligeiramente ditados, simétricos 

sem alteração da forma. Observa-se alargamento dos sulcos intergirais em ambos os lados 

e de maneira simétrica. Conclusão: ligeira hidrocefalia interna, simétrica. Atrofias 

corticais parietoccipitais bilaterais e simétricas; peneumoencefalograma em 13.9.1953: 

mesmo quadro referido anterior, acrescido de atrofias corticais evidentes nas regiões 

frontais de ambos os lados. Conclusão: atrofias simétricas fronto-parietoccipitais. 

Hidrocefalia interna de grau médio, sem desvio do sistema ventricular. (CASOY, 2004a, 

p. 98)          

 

De acordo com Sabbatini (1998), os assassinos ultraviolentos apresentam evidências de 

doenças precoces em nível cerebral. Um exemplo é o estudo feito com 31 assassinos confessos, 

dentre os quais, 20 possuíam diagnóstico neurológico específico, demonstrando em sua grande 

maioria mais de um distúrbio, sendo que nenhum sujeito mostrou normalidade em todas as esferas. 

No mesmo estudo, Sabbatini (1998) pode perceber que “[...] mais de 64% dos criminosos pareciam 

ter anormalidades no lobo frontal. Quase 84% dos sujeitos tinham sido vítimas de severo abuso 

físico e/ou sexual.” Em um estudo anterior feito em 1994 com um grupo de 372 presos em um 

hospital mental de segurança máxima, Sabbatini (1998) diz que  

 

[...] 20 % tinham anormalidades focais temporais do EEG, e 41% tinham alterações 

patológicas da estrutura do cérebro no lobo temporal. As taxas correspondentes para o 

resto do grupo violento foram de 2.4 % e 6.7 %, respectivamente, sugerindo assim um 

papel importante para os danos neurológicos na gênese das personalidades violentas, em 

uma proporção de 21:1 para agressivos habituais, e de até 4:1 (quatro vezes mais que na 

população normal), no caso de agressivos incidentais (uma única vez). 

 

Segundo Marino Júnior (2010), alguns estudiosos estão levantando hipóteses de que uma 

grande porcentagem dos condenados ao corredor da morte podem ter lesões em nível cerebral, 

podendo, desta forma, mudar alguns aspectos a respeito da imagem do Serial Killer. Dando 

continuidade à linha de pensamento de Marino Júnior (2010), Sabbatini (1998) afirma que quando 

não há alteração patológica visível, a lesão frontal era evidenciada através de uma atividade baixa 

no cérebro na área frontal.  

Segundo Sabbatini (1998), o pesquisador americano Adrian Raine (2012) e seus colegas 

examinaram assassinos, usando o Positron Emission Tomography (PET). Seus resultados foram 

que 41 assassinos demonstravam um estado  
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[...] diminuído funcionamento cerebral no córtex pré-frontal em relação às pessoas 

normais, indicando um déficit relacionado à violência. Em outras palavras, mesmo quando 

nenhuma alteração patológica visível era apresentada, o dano frontal era aparente, através 

de uma atividade anormalmente baixa do cérebro naquela área. "O dano nesta região 

cerebral", notou Raine, "pode resultar em impulsividade, perda do auto-controle, 

imaturidade, emocionalidade alterada, e incapacidade para modificar o comportamento, o 

que pode facilitar atos agressivos". Outras anormalidades observadas pelo estudo de PET 

do cérebro de assassinos incluiu um metabolismo neural reduzido no giro parietal 

superior, giro angular esquerdo, corpo caloso, e assimetrias anormais de atividade na 

amígdala, tálamo, e lobo temporal medial. É provável que estes efeitos sejam relacionados 

à violência e criminalidade; pois algumas destas estruturas fazem parte do chamado 

sistema límbico, que processa emoções e comportamento emocional. 

 

Raine (2012, traduzido pelo autor) ainda nos apresenta o resumo de uma série de pesquisas 

realizadas por ele e sua equipe onde fica evidente que o  

 

[...] metabolismo da glicose reduzida no córtex pré-frontal em assassinos, juntamente com 

a redução de glicose no corpo caloso, giro angular esquerdo, e assimetrias anormais na 

amígdala, no hipocampo e no tálamo. Déficits pré-frontais particularmente caracterizam 

impulsos, assassinos afetivos em vez de assassinos predatórios. Temos encontrando na 

comunidade déficits nas estruturas cerebrais também em criminosos violentos. Em 

comparação com grupos controle, tais indivíduos, com transtorno de personalidade anti-

social [sic], têm uma redução de 11% no volume de substância cinzenta no córtex pré-

frontal, avaliada por ressonância magnética, juntamente com atividade autônoma reduzida 

durante um estressor social. O córtex órbito-frontal e giro-frontal médio parecem estar 

particularmente comprometido.” 4 

 

Segundo o autor citado acima (2012), há uma alteração no nível fisiológico em algumas 

estruturas cerebrais em assassinos em série. A mais comum é a alteração no lobo frontal.  

                                                 
4 […] reduced glucose metabolism in the prefrontal cortex in murderers, together with glucose reductions 

in the corpus callosum, left angular gyrus, and abnormal asymmetries in the amygdala, hippocampus, and 

thalamus. Prefrontal deficits particularly characterize impulsive, affective murderers as opposed to 

predatory murderers. 

We have also been finding structural brain deficits in violent offenders in the community. Such individuals 

with antisocial personality disorder have an 11% reduction in the volume of gray matter in the prefrontal 

cortex as assessed by structural MRI compared to control groups, together with reduced autonomic activity 

during a social stressor. The orbitofrontal cortex and middle frontal gyrus seem to be particularly 

compromised. 
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Quando o hipotálamo, lobo temporal e/ou o cérebro límbico sofrem algum dano físico, a 

consequência pode ser desastrosa, uma vez que o hipotálamo é o regulador do sistema hormonal e 

das emoções. “Pela proximidade física dos centros sexual e agressivo com o hipotálamo, instinto 

sexual e violência são conectados, no caso de criminosos sádicos. Um dos motivos da danificação 

do hipotálamo é a má nutrição ou lesão [...]” (CASOY, 2008, p. 38). A autora (2008) ainda cita os 

danos causados por lesões ao lobo temporal, o qual, por sua vez, é muito mais propício a ferimentos 

por estar localizado onde os ossos são mais finos. Lesões sem corte, tais como, por exemplo, queda 

no chão duro, podem facilmente danificar esta área sem ao menos adquirir um corte ou ferimento 

superficial. Porém internamente pode vir a causar certas formas de amnésia, crises epilépticas ou 

aumento de respostas agressivas no sujeito. 

Roland (2010, p. 153), menciona a existência de pesquisas no campo da psicopatologia, 

sugerindo que “[...] psicopatas não possuem padrões comportamentais muito diferentes da média 

das pessoas e que essas diferenças podem ser resultado tanto de herança genética como do 

aprendizado comportamental [...]”.  

O autor supracitado (2010) relata ainda a existência de estudos sobre o cérebro que parecem 

comprovar que psicopatas apresentam algum tipo de alteração cerebral, que os impedem de 

processar algumas informações.  

Sklarz (2012) cita Palomba (2012) enquanto fala dos distúrbios do comportamento. Segundo 

ele: 

 

Palomba examinou vários indivíduos com distúrbios de comportamento. E observou uma 

característica peculiar nos cérebros de pessoas sádicas. "A constituição anatômica era 

igual à do cérebro de um epiléptico, com assimetria entre as duas metades", diz Palomba. 

Isso sugere que comportamentos radicalmente violentos podem ter raiz neurológica - e 

genética. (SKLARZ, 2012, p.59). 

 

Casoy (2008) ainda cita Dr. Pavlos Hatzitaskos e outros e “[...] reporta que uma grande 

porção de prisioneiros no corredor da morte sofreu sérios ferimentos no cérebro, e 

aproximadamente 70% dos pacientes que têm graves ferimentos cerebrais desenvolvem tendências 

agressivas [...]”. Talvez esse venha a ser um dos fatores que influenciam no comportamento do 

Serial Killer. 

Morana; Stone; Abdalla-Filho (2006) relatam a existência de alguns estudos que pressupõem 

fatores biológicos que podem favorecer o desenvolvimento do Transtorno de Personalidade 

Antissocial, assim como alguns fatores orgânicos, tais como as complicações obstétricas, a 

epilepsia e as infecções cerebrais. Entre as complicações obstétricas, o uso do fórceps para a 
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retirada da criança se mostra bastante presente, uma vez que o fórceps, por ser um instrumento que 

em forma grosseira, pode ser comparado a um alicate com pontas curvadas que segura a cabeça do 

bebê comprimindo-a para que ele assim possa ser retirado por via vaginal em parto normal. Esse 

instrumento é muito utilizado para evitar o sofrimento da criança e da mãe enquanto está em 

trabalho de parto. Porém ele pode danificar a caixa craniana do bebê e consequentemente seu 

cérebro. Até onde chegam essas lesões, quando existentes, é difícil dizer, uma vez que podem 

existir ou não, tudo depende de como a criança está na hora do parto.  

 

2.5 FATORES SOCIAIS  

 

Existe uma série de fatores sociais que podem contribuir para o comportamento de um Serial 

Killer. Entre eles, temos a desigualdade social, ou seja, o fato de passar fome na infância, como no 

caso de “[...] alguns Serial Killers canibais, como o alemão Joachim Kroll, cresceram durante esses 

tempos de pobreza feroz[...]”. (GREIG, 2010, p. 29). 

Alguns fatores sócio-psicológicos que se relacionam com o desenvolvimento do Serial Killer 

têm, em sua maioria, o abuso evidente ou privação de emoções na infância. A “[...] terrível tríade 

[...]”, fenômeno citado por Casoy (2008, p.22), que se resume na presença de “[...] enurese em 

idade avançada, abuso sádico de animais ou outras crianças, destruição de propriedade e piromania 

[...]” também se mostram presentes no histórico de todos os Serial Killers. Um exemplo do abuso 

social e familiar certamente é o de Henry Lee Lucas, confesso pelo homicídio de mais de 300 

pessoas. Segundo Philbin; Philbin (2011, p. 99-100) Lucas teve um  

 

“padrasto alcoólatra que havia perdido as pernas[...] ele se arrastava pelo chão sujo e sem 

revestimento [...] a mãe de Lucas, Viola, [...] era uma prostituta de meio período e 

costumava a servir aos homens na cabana [casa de Henry Lee Lucas] e gostava de forçar 

“Sem Pernas” a assistir. [...] Viola também fazia Henry Lee assisti-la exercendo sua 

profissão, dos 8 até os 14 anos. Para complementar o caso, ela gostava de vesti-lo como 

uma garotinha nessas ocasiões. Ela também vestia Henry Lee como uma garotinha quando 

ele ia à escola, tentando de maneira insistente encaracolar seus cabelos compridos e loiros 

[...] as outras crianças o insultavam com frequência, em especial por causa de seu olho de 

vidro (Henry Lee havia perdido um olho em um acidente aos 7 anos de idade). [...] Ela 

com frequencia o criticava de modo severo, verbalmente, detalhando que pessoa inútil e 

peso morto ele era. [...] Batia nele constantemente com qualquer coisa que estivesse à mão 

– incluindo pedaços de madeira. Anos depois, os danos resultantes de suas surras 

apareceriam em imagens de tomografia computadorizada extraidas do cérebro de Lucas”.       
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 Todos esses acontecimentos marcaram a vida de Lucas, que aparentemente se identificou 

com o agressor, demonstrando essa identificação através do transtorno antissocial enquanto criança 

e da prática da necrofilia quando adulto.Casoy (2004b) vem complementar Philbin e Philbin (2011) 

ao escrever que preconceito, racismo, violência doméstica podem contribuir para a psicopatia. 

Temos como exemplo John Wayne Gacy, mais conhecido como palhaço assassino, que, conforme 

relato de Greig (2010), sofria maus tratos de seu pai na infância por meio de surras e abuso verbal. 

Assim como Pee Wee Gaskins, um dos assassinos estupradores, em que “o início de sua vida foi 

caracterizado por omissão e surras frequentes dos vários ‘padrastos’”.  

Esta mesma autora relata que, (2010, p. 172) também existe o fator do abuso sexual como no 

caso de Carl Panzra, que foi preso aos 12 anos em uma instituição para menores por um roubo que 

havia feito aos 11 anos de idade e lá foi frequentemente estuprado e espancado pelos funcionários 

do local, vindo a ser um assassino estuprador.  

O fato do abandono por parte dos pais também é outro fator marcante na constituição da 

personalidade do Serial Killer, como por exemplo, Anatoly Onoprienko, apelidado pelos jornais 

como “o Exterminador” por gostar de matar famílias inteiras; uma vez que, segundo Greig (2010, 

p.160), “[...] Sua mãe morreu quando ele tinha apenas quatro anos e seu pai o colocou em um 

orfanato, embora tenha deixado o filho mais velho em casa [...]”. Assim como Albert Fish que 

serviu de modelo para a personagem ficcional Hannibal Lecter de Thomas Harris, por praticar 

canibalismo, que de acordo com a autora também foi abandonado por sua mãe em um orfanato aos 

cinco anos de idade após a morte do pai. Porém não são somente os fatores sociais que podem 

desencadear um quadro de psicopatia, entretanto eles podem contribuir para aqueles casos 

originados de alguma doença mental.  

  

Todavia o que se tem de concreto é que a doença mental como agente causador de um 

assassinato em série não se apresenta como a principal causa. [...] O que tem de ficar claro 

é que para um mesmo comportamento, como no caso do homicídio em série, pode haver 

várias causas. No entanto, dentre os condenados por homicídio em série que não 

apresentam um diagnóstico de doença mental é possível identificar que a ausência de 

sentimentos éticos e altruístas, unidos à falta de sentimentos morais, impulsiona esses 

indivíduos a cometer crimes com requintes extremados de brutalidade e crueldade 

(publicamente chamados de ‘monstros’) [...] (CASOY, 2004b, p. 26).  

 

Segundo Silva (2008, p.35), “eles vivem entre nós, parecem fisicamente conosco, mas são 

desprovidos deste sentido tão especial: a consciência”. Conforme relata Casoy (2004b), os Serial 

Killers são pessoas incapazes de ter sentimentos recíprocos com as outras pessoas, como expressar 

sentimentos de amor ou ódio, eles não sentem um verdadeiro interesse pelo outro. Vários 
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criminosos agem de forma insensível e sem remorso de culpa ou pelo menos não a demonstram de 

forma consciente, colocando a culpa nos outros ou nas circunstâncias. “Eles não negam a prática 

do crime, porém atribuem à vítima a responsabilidade de sua própria morte” (CASOY, 2004a, p. 

27). Ainda segundo Casoy (2004a), estes indivíduos tendem a demonstrar baixa ansiedade em 

situações estressoras devido a uma dessemelhança entre a linguagem e seu conteúdo emocional, 

ou seja, eles pronunciam a palavra amor, porém são incapazes de sentir seu real significado. 

Estas pessoas normalmente apresentam agressividade e conduta violenta, dirigidas por uma 

determinada meta. “Do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, esses indivíduos não se 

enquadrariam como doentes mentais. [...] Estão classificados como portadores de transtorno de 

personalidade antissocial ou psicopatas. (CASOY, 2004a, p. 27). De acordo com Silva (2008, p. 

37), “Os psicopatas em geral são indivíduos frios, calculistas, inescrupulosos, dissimilados, 

mentirosos, sedutores e que visam apenas o próprio benefício”. 

 

Para esses indivíduos (psicopatas), as regras sociais não são uma força limitante, e a idéia 

de um bem comum é meramente uma abstração confusa e inconveniente. São 

considerados ‘predadores intra-espécies’ que usam charme, manipulação intimidação e 

violência para controlar os outros e para satisfazer suas próprias necessidades. Em sua 

falta de confiança e de sentimento pelos outros, eles tomam friamente aquilo que querem, 

violando as normas sociais sem menor senso de culpa ou arrependimento. (CASOY, 

2004a, p. 28). 

 

Nem todo o psicopata é um Serial Killer, segundo Silva (2008), somente em casos extremos 

os psicopatas matam. Eles podem arruinar lares e empresas, destruir sonhos e na maior parte das 

vezes vivem como pessoas comuns sem chegar a cometer homicídios. 

Deste modo, conforme Silva (2008, p. 17): 

 

É importante ressaltar que os psicopatas possuem níveis variados de gravidade: leve, 

moderado e severo. Os primeiros se dedicam a trapacear, aplicar golpes e pequenos 

roubos, mas provavelmente não ‘sujarão as mãos de sangue’ ou matarão suas vítimas. Já 

os últimos, botam verdadeiramente a ‘mão na massa’, com métodos cruéis sofisticados, e 

sentem um enorme prazer com seus atos brutais. Mas não se iluda! Qualquer que seja o 

grau de gravidade, todos, invariavelmente, deixam marcas de destruição por onde passam, 

sem piedade. 

 

Philbin e Philbin (2011) tentam encontrar a resposta para a formação dos Serial Killers, sendo 

ela social, relacionados a infância, como por exemplo quando a criança sofre algum tipo de abuso 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 08.07.2019 

 

 

Diogo Batista Pereira da Silva 22 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

por parte dos pais “[...] a raiva e o medo que ele/ela sente estão escondidos no inconsciente, que se 

torna uma espécie de caldeirão borbulhante, e a criança passa a procurar maneiras de lidar com os 

sentimentos aterrorizantes que emergem [...]” (PHILBIN; PHILBIN, 2011, p. 13). Os mesmos 

autores (2011) dizem que quando a criança demonstra não ter valor em um relacionamento 

conjugal a não ser talvez como um objeto sexual ou alguém para ferir. No inconciente desta criança 

se desenvolve um medo terrível como resposta a impressão de estar em constante ameaça. A partir 

deste sentimento, a criança cria fantasias de ser todo-poderosa, controladora e capaz de lidar com 

o que aparecer em sua frente. Logo após a criança inventá cenários imaginários nos quais ela tem 

autoridade e se expressa, demonstrando “[...] poder sobre animais, abusando deles, e às vezes sobre 

construções, destruindo-as por meio de incêncios. Isso se manifesta na vida adulta como um forte 

impulso sexual e o abuso a mulheres ou crianças na vida pessoal [...]” (PHILBIN; PHILBIN, 2011, 

p. 13).      

Ilana Casoy (2008) faz uma estimativa de que cerca de 82% dos Serial Killers sofreram 

abusos na infância, sendo estes abusos de diferentes tipos tais quais: sexuais, fisicos, emocionais 

ou relacionados à negligência, 36% foram cruéis com animais. 

Como, onde e por que começou a agir de forma homicida, estudos levam a crer que quase 

todos Serial Killers foram abusados sexualmente quando crianças, sofriam de enurese  noturna até 

a adolescência, um dos pais ou ambos eram ausentes, foram abandonados em orfanatos (recusados 

pelos pais) entre vários outros fatores. Como aqueles que desencadearam a tendência homicida 

após traumatismo craniano, porém em todas as formas citadas há um comprometimento do 

funcionamento cognitivo. 

 

2.6 FUNCIONAMENTO COGNITIVO DO SERIAL KILLER 

 

Quando falamos em funcionamento cognitivo, referimo-nos ao funcionamento dos processos 

psicológicos básicos, ou seja, as funções psíquicas. 

Segundo Bock; Furtado; Teixeira (1999) ao utilizar as idéias de Moreira e Masini (1982) 

cognição é o processo em que inicia o mundo de significados. É a maneira pela qual o ser fica 

situado no mundo, estabelecendo relações de significação, atribuindo significados à realidade a 

qual de fato está inserido. 

Duran; Venancio; Ribeiro (2004, p.2) aparecem para completar o significado de cognição, 

mencionando  Piaget (1896-1980) ao dizer que a “[...] afetividade e cognição são diferentes em 

natureza, porém inseparáveis em todas as ações humanas [...]” bem como “[...] toda ação e 

pensamento compreendem um aspecto cognitivo, que são as estruturas mentais, e um aspecto 
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afetivo, que serve como uma energética. De forma geral, a afetividade seria, para Piaget, funcional 

para a inteligência: ela é a fonte de energia pela qual cognição funciona [...]”. 

Deste modo origina a estrutura cognitiva que constitui os pontos fundamentais para o 

surgimento de outros significados. 

 

O estudo do comportamento intelectual ou cognitivo do indivíduo, ou outro qualquer, é 

feito em função de sua personalidade e de seu contexto social. O indivíduo faz parte de 

um meio, no qual age, manipula, transforma, desenvolvendo concomitantemente suas 

estruturas psíquicas. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, p.183, 1999)  

 

Descrever sobre funcionamento cognitivo de psicopatas implica descrever como é o 

funcionamento de suas funções psíquicas. 

 

Segundo o psiquiatra canadense Robert Hare, uma das maiores autoridades sobre o 

assunto, os psicopatas têm total ciência dos seus atos (a parte cognitiva ou racional é 

perfeita), ou seja, sabem perfeitamente que estão infringindo regras sociais e por que estão 

agindo dessa maneira. A deficiência deles (e é aí que mora o perigo) está no campo dos 

afetos e das emoções. Assim, para eles, tanto faz ferir, maltratar ou até matar alguém que 

atravesse o seu caminho ou os seus interesses, mesmo que esse alguém faça parte de seu 

convívio íntimo. Esses comportamentos desprezíveis são resultados de uma escolha, diga-

se de passagem, exercida de forma livre e sem qualquer culpa. (SILVA, 2008, p.40). 

 

Deste modo a autora acima afirma que:  

 

A parte racional ou cognitiva dos psicopatas é perfeita e íntegra, por isso sabem 

perfeitamente o que estão fazendo. Quanto aos sentimentos, porém, são absolutamente 

deficitários, pobres, ausentes de afeto e de profundidade emocional. Assim, concordo 

plenamente quando alguns autores dizem, de forma metafórica, que os psicopatas 

entendem a letra de uma canção, mas são incapazes de compreender a melodia. (SILVA, 

2008, p.18). 

 

A autora nos traz também o teste desenvolvido pelo neuropsiquiatra Ricardo de Oliveira 

Souza e o neurorradiologista Jorge Moll,   
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[...] denominado Bateria de Emoções Morais (BEM), que utiliza tecnologia de 

Ressonância Magnética funcional (RMf). Esse teste tem por objetivo verificar como o 

cérebro dos indivíduos se comporta ao fazerem julgamentos morais, que envolvem 

emoções sociais positivas, como arrependimento, culpa e compaixão. De forma diversa 

das emoções primárias – como o medo ou a raiva que compartilhamos com os animais –, 

as emoções sociais positivas são mais sofisticadas e exclusivas da espécie humana: são 

elas que orquestram relações interpessoais harmônicas. Os resultados desse estudo 

demonstraram que, diferentemente das pessoas comuns, os psicopatas apresentam 

atividade cerebral reduzida nas estruturas relacionadas às emoções em geral. Em 

contrapartida, revelaram aumento de atividade nas regiões responsáveis pela cognição 

(capacidade de racionalizar). Assim, pôde-se concluir que os psicopatas são muito mais 

racionais do que emocionais (SILVA, 2008, p.78-79). 

 

Kandel; Schwartz e Jessell (2000, p. 871) dizem que “[...] nós vivenciamos estados 

emocionais não apenas conscientemente mas também inconsciente [...]”. Os autores (2000) ainda 

mencionam a existência de elementos cognitivos responsáveis pelas emoções. Estes, por sua vez, 

têm a responsabilidade de mediar os fatores emocionais para o fisiológico, os sentimentos 

intrapessoais do sujeito até as estruturas orgânicas responsáveis pela apresentação das emoções 

sociofisiológicas.      

 

Para uma grande parte das pessoas, sentir medo é insuportável, pois ele pode ser derivado de 

vários eventos que ainda não estamos preparados para enfrentar. Porém o que achariam ao 

descobrir que existem pessoas que não sentem medo? Como podemos lidar com essa situação? A 

situação de sabermos que somos dotados de um sentimento que ao mesmo tempo nos limita e nos 

mantém “vivos”, sem esse sentimento talvez fôssemos mais descuidados conosco, não impondo 

limites a nossos desejos e curiosidades. Segundo Silva (2008), o medo representa uma variedade 

de sensações desagradáveis, tais quais suor nas mãos, batimento do miocárdio acelerado, sudorese 

excessiva, tensão muscular, lábios ressecados, enjoos entre tantas outras coisas. 

 

Porém, para os psicopatas essas sensações físicas não fazem parte do que eles 

experimentam como medo. Para eles o medo, como a maioria das emoções, é algo 

incompleto, superficial, cognitivo por natureza (apenas um conceito de linguagem) e não 

está associado a alterações corporais.  

Alguns presidiários identificados como psicopatas foram submetidos à visualização de 

cenas de conteúdo chocante. Esse conjunto de imagens editadas mostrava, entre outras 

coisas, corpos decapitados, torturas com eletrochoques, crianças esquálidas com moscas 

nos olhos e gritos de desespero. Enquanto as pessoas comuns só de imaginar tais situações 
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ficariam arrepiadas e com reações físicas de medo, esses psicopatas não apresentaram 

sequer variação de seus batimentos cardíacos.  (SILVA, 2008, p. 78). 

 

É surpreendente como essas pessoas “aprenderam” a lidar com o medo sem demonstrar 

qualquer tipo de alteração fisiológica ou psicológica. Como é possível existir pessoas dessa índole 

em meio à sociedade, como elas podem agir assim frente a tão bizarras cenas? Por que não 

demonstram sentimentos? Como elas podem viver em sociedade? Apesar de tantos 

questionamentos, devemos “[...] salientar que a existência de um criminoso nato não pode ser 

compactuada, pois as consequências genéticas dependem de um contexto multifatorial, envolvendo 

os aspectos fisiológicos e sociais.” (CARVALHO; SUECKER, 2011, p.76). 

Entretanto, ao utilizar a palavra genética para uma conduta antissocial:  

 

[...] ainda é uma seara obscura, na qual inúmeras hipóteses são cogitadas, entre elas, pode-

se citar que as alterações genéticas resultam em anormalidades estruturais no cérebro, 

decorrentes da produção insuficiente de proteínas primordiais para o perfeito 

funcionamento cognitivo, desencadeando distúrbios emocionais e comportamentais, que, 

por sua vez, predispõem a comportamentos sociais reprováveis. (CARVALHO; 

SUECKER, 2011 p.76) 

 

Estudos recentes afirmam que “[...] certos pacientes com lesões cerebrais, em determinadas 

áreas, podem aprender, evocar e preservar sua linguagem, lidar com a lógica, lembrar-se de 

convenções sociais e regras de conduta social, porém não mais são capazes de aplicá-las na 

realidade, em termos de cognição moral.” (MARINO JÚNIOR, 2010, p.112). 

Marino Júnior também levanta a seguinte questão:   

 

[...] grande proporção de condenados, nos corredores da morte, pode ter cérebros 

lesionados, o que poderia modificar nossos pontos de vista sobre a responsabilidade moral 

e legal dessas criaturas, fatos que vêm sendo estudados pela neuro imagem funcional dos 

cérebros humanos. Afinal, o que poderia distinguir o funcionamento entre o cérebro de 

um Serial Killer, de um Hitler ou de uma Madre Teresa? (MARINO JÚNIOR, 2010, 

p.112) 

 

Casoy (2008, p. 28) diz que “A maioria dos criminosos violentos tem história de humilhação 

pública na infância, por parte dos pais ou colegas da escola [...]”. A grande maioria dos Serial 

Killers eram motivos de chacotas na escola. Um exemplo deste é Theodore Robert Cowell ou Ted 
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Bundy, talvez um dos mais acentuados Serial Killers pelo fato de não levantar suspeitas sobre ele. 

“Ted foi uma criança isolada, tímida e insegura. Cuidava dos quatro irmãos menores e divertia-se 

mutilando animais. Na escola, era uma criança ‘diferente’ e muitas vezes alvo de brincadeiras e 

humilhações, mas sempre seu rendimento escolar foi altíssimo [...]” (CASOY, 2008, p. 102). 

Alguns autores descrevem que os psicopatas podem apresentar desvio do comportamento desde 

muito cedo “[...] tais como mentiras recorrentes, trapaças, roubo, vandalismo e violência. Eles 

apresentam também comportamentos cruéis contra os animais e outras crianças, que podem incluir 

seus próprios irmãos, bem como os coleguinhas da escola [...]” (SILVA, p.88, 2008).  

Outro fator citado por Silva (p.88, 2008) é o fato de que “[...] crianças e adolescentes com 

perfil psicopático costumam realizar intimidações (assédio psicológico) contra pessoas 

pertencentes aos seus grupos sociais. E quando isso ocorre no ambiente escolar, pode caracterizar 

a ocorrência de um fenômeno denominado bullying [...]”.  

Nos antecedentes familiares podemos perceber quanto a presença familiar influência no 

desenvolvimento do sujeito. A família significa muito para o sujeito, pois ela ensina as primeiras 

coisas, tanto as ruins como as boas. Segundo (CASOY, 2008, p. 32), “[...] entre 3 e 9 meses de 

vida, a criança cria laços com seus pais, que devem se preocupar em construí-los de forma 

profunda. A falta desses laços é o grande fator do desenvolvimento da psicopatia [...]”. Ainda 

segundo a autora (2008), preocupar-se com o emocional da criança é como cuidar de sua 

alimentação. Cuidar para que a criança desenvolva a sua autoestima, maleabilidade, esperança, 

inteligência e capacidade de empatia é o fator essencial para a construção da personalidade que irá 

controlar seus impulsos de raiva e ajudará a solucionar seus problemas. A criança que não 

desenvolve estas capacidades não é capaz de estabelecer vínculos com outras pessoas como 

relacionamentos os quais quando envolvido, não serão duradouros. Quando a criança não aprende 

a dar valor à sua família bem como a relacionar-se com ela de forma sadia, é muito provável que 

não consiga relacionar-se com outras pessoas. Essa é uma característica marcante nos Serial 

Killers. Em sua grande maioria, o relacionamento familiar é rígido e tumultuoso quando existente. 

O Serial Killer não é necessariamente obrigado a passar por essa evolução de transtornos da 

personalidade e de conduta tais quais: Transtorno Desafiador Opositor, Transtorno de Conduta, 

Transtorno da Personalidade Antissocial e Psicopatia de forma gradativa. Em alguns casos, esse 

comportamento pode ser originado por traumatismos cranianos. Como é o caso de alguns Serial 

Killers como Bobby Joe Long que afirmava em seu julgamento nunca ter sentido vontade de matar 

ninguém até sofrer um traumatismo craniano em um acidente de moto e Roberto Aparecido 

Cardoso o “Chapinha” que possivelmente é um encefalopata, uma vez que, segundo Castellón 

(2006), apropriando-se das ideias de Palomba (2012), diz que a encefalopatia pode ter duas origens, 

sendo estas: herança familiar, citando como exemplo a epilepsia, e lesões no parto. Ainda segundo 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 08.07.2019 

 

 

Diogo Batista Pereira da Silva 27 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

Castellón (2006), criminosos portadores de encefalopatia apresentam quatro comportamentos bem 

típicos: desvio de conduta, retardo mental, linhagem epiléptica e estigmas de degeneração física.  

A Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (OMS, 1993) 

enumera alguns transtornos que podem ser de origem social, como os Transtornos Específicos da 

Personalidade (TEP, F.60), o qual se refere como uma perturbação ocorrida na constituição do 

caráter e das disposições comportamentais do sujeito. Não se pode atribuir necessariamente a uma 

lesão cerebral e a outras afecções ou a uma doença ou transtorno psiquiátrico, os quais envolvem 

diversas áreas da personalidade como uma causa única de tal perturbação, lembrando que esse 

transtorno é marcado pela ruptura pessoal e social em sua grande maioria. Assim como não são 

permissíveis de classificação como doenças, mas sim anomalias do desenvolvimento da psique. 

As pessoas que apresentam o TEP têm mais facilidade para se verem envolvidas em atos 

criminosos, por possuir uma personalidade não muito sociável em sua grande maioria, sendo 

percebido pelos leigos como pessoas de difícil comunicação ou hostis, demonstrando serem 

improdutivos durante o período de vida e apresentarem comportamentos tumultuosos, desconexos, 

marcados por um desejo de imediata satisfação. Sendo este um possível motivo para seus 

comportamentos serem considerados violentos. Entre os transtornos de personalidade, a 

Antissocial 

 

 [...] é marcado por uma insensibilidade aos sentimentos alheios. Quando o grau dessa 

insensibilidade se apresenta elevado, levando o indivíduo a uma acentuada indiferença 

afetiva, ele pode adotar um comportamento criminal recorrente e o quadro clínico de TP 

assume o feitio de psicopatia. (MORANA; STONE; ABDALLA-FILHO, 2006, p. 75). 

 

Os autores citados acima (2006, p.75) utilizam-se dos estudos de Kaplan e Sadock (2012) 

que “comprovaram a existência de traços de personalidade determinados por características 

genéticas”, citando um estudo feito com gêmeos monozigóticos e dizigóticos no qual se pode 

perceber que os gêmeos monozigóticos apresentam condutas muito similares “[...] em suas 

escolhas pessoais, sociais e profissionais, mesmo em indivíduos criados em ambientes diferentes. 

Houve também uma concordância significativa no desenvolvimento de transtornos de 

personalidade, bem maior do que aquela encontrada em gêmeos dizigóticos.” (MORANA, 

STONE, ABDALLA-FILHO, 2006, p.75). Segundo os autores (2006, p.74), o resultado desta 

pesquisa consecutivamente foi respaldado por estudos que envolvem filhos adotivos.  

Dentro dos aspectos cognitivos do Serial Killer não podemos deixar de citar o Dr. Joel Norris 

[sem data] que é mencionado por Ilana Casoy (2008) quando fala sobre a existência de seis fases 

no ciclo do Serial Killer, sendo elas o período de tempo em que o assassino em série vivência o 
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auge de seu prazer paralelamente à amargura de sua existência, pois ao mesmo tempo em que ele 

está se vangloriando de tamanho feito, que é a morte de outra pessoa, acaba entrando em desespero 

e depressão após perceber que esta sensação de onipotência está se acabando mediante o 

aparecimento de sensações, tais quais raiva, ira entre outros.  

Entendendo que a cognição é 

 

 [...] a forma como o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda informação 

captada através dos cinco sentidos. É o conjunto dos processos mentais usados no 

pensamento e na percepção, também na classificação, reconhecimento e compreensão 

para o julgamento através do raciocínio para o aprendizado de determinados sistemas e 

soluções de problemas. (SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A 

DISTANCIA; ENCONTRO DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 

2012, p.9-10). 

 

Podemos dizer que este é o momento em que o Serial Killer para e pensa no crime que 

cometeu, reconhece e compreende o seu ato. E começa a buscar uma solução para o seu problema, 

pensando que o sujeito homicida agora está depressivo e precisa encontrar algo que alivie este 

sentimento de insatisfação consigo mesmo. Então ele dá inicio novamente ao ciclo, voltando-se 

para a fase Áurea onde ele começa a perder a noção da realidade, deixando-se dominar por suas 

fantasias e devaneios. 

As fases do Serial Killer podem ser sequenciadas e classificadas como períodos psicológicos 

que o sujeito homicida vive antes, durante e após o assassinato. Essas fases têm inicio após o 

primeiro assassinato e só terminam quando o sujeito homicida morre ou é detido antes de cometer 

um novo homicídio.  

As fases psicológicas do Serial Killer assim chamadas, então seriam segundo Casoy (2008, 

p. 19-20) ao citar Norris (2012):  

 

1. FASE ÁUREA: onde o assassino começa a perder a compreensão da realidade;  

2. FASE DA PESCA: quando o assassino procura a sua vítima ideal; 

3. FASE GALANTEADORA: quando o assassino seduz ou engana sua vítima; 

4. FASE DA CAPTURA: quando a vítima cai na armadilha; 

5. FASE DO ASSASSINATO OU TOTEM: auge da emoção para o assassino; 

6. FASE DA DEPRESSÃO: que ocorre depois do assassinato. 
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1 ARTIGOS PESQUISADOS  

 

Para esta pesquisa foram utilizadas publicações da Bases de Dados Cadastradas na Biblioteca 

Virtual em Saúde, tendo-se em vista as palavras-chave demonstradas no quadro abaixo (quadro 1) 

  

Quadro 1 – Quadro demonstrativo com o resultado da pesquisa feita na Biblioteca Virtual de Saúde.                                                                                                                                                 

 

PALAVRAS CHAVES 

2 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

1 

2 

0 

1 

2 

2 

0 

1 

3 

2 

0 

1 

4 

2 

0 

1 

5 

2 

0 

1 

6 

2 

0 

1 

7 

2 

0 

1 

8 

Serial killer e estrutura cerebral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Serial killer e meio social/ ambiente social 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Serial killer e função cognitiva 0 2 0 0 2 2 0 0 0 

Personalidade Antissocial e Aspectos Cognitivos 5 0 3 0 2 0 6 0 0 

Personalidade Antissocial e meio social/ ambiente social 7 1 2 0 0 4 2 0 0 

Personalidade antissocial e estrutura cerebral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Psicopata/psicopatia e aspectos cognitivos 0 1 4 0 2 2 0 1 0 

Psicopata/psicopatia e meio social/ ambiente social 2 3 0 0 0 0 0 0 0 

Psicopata/psicopatia e estrutura cerebral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  14 8 0 0 6 8 8 1 0 

Fonte: Pesquisa bibliográfica, elaborada pelo autor, 2018. 

 

Observando o quadro 1 podemos perceber que a quantidade de artigos encontrados na 

Biblioteca Virtual em Saúde – BVS entre os anos de 2010 à 2018, referente ao tema proposto foi 

de 45 artigos, porém este número é simbólico uma vez que, foram encontrados durante a pesquisa 

apenas 14 títulos que relatam mais de um tema, por exemplo psicopatia e meio social, além de 

aspectos cognitivos. Sendo assim os artigos que se enquadram neste padrão foram repetidos. 

Demonstrando desta forma a escassez de material referente ao tema.  

Segundo Gil (2002, p. 90) “[...] processo de análise e interpretação é fundamentalmente 

iterativo, pois o pesquisador elabora pouco a pouco uma explicação lógica do fenômeno [...] 

examinando as unidades de sentido, as inter-relações entre essas unidades e entre as categorias em 

que elas se encontram reunidas”.  Seguindo a linha de raciocínio de Gil (2002) foram divididas 

categorias específicas onde serão tratados os temas abordados como o biopsicossocial o qual foi 

dividido em três categorias sendo elas: Estrutura Cerebral, Fatores Cognitivos e Fatores Sociais, 

visando a melhor compreensão do tema a ser estudado.   
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3.2 ESTRUTURA CEREBRAL E A DA GÊNESE DO SERIAL KILLER  

 

Uma explicação orgânica para este fenômeno (assassinato em série) vem sendo estudada há 

alguns anos por diversos cientístas forenses e entre outros; que vêm buscando explicar este 

fenômeno sob a visão organicista. Alguns pesquisadores, como Adrian Raine, Renato Sabbatini 

entre outros, acreditam que o Serial Killer possa ter origem orgânica, ou seja; eles são frutos de 

uma má formação genética ou de uma lesão em nível cerebral que acabou desencadeando o impulso 

assassino do qual se tornam “escravos”. As lesões cerebrais já não são uma novidade em 

assassinos, uma vez que, segundo Marino Júnior (2010), um grande número de condenados, no 

corredor da morte, apresentam algum tipo de lesão craniana bem como alguns assassinos cujas 

biografias foram estudadas mais a fundo. 

A lesão cerebral vem sendo estudada como um fator desencadeador, não como um fenômeno 

isolado, mas como um dos fatores contribuintes para uma personalidade homicida. 

García García e Ostrosky-Solís (2010) afirmam que os sujeitos com transtorno de 

personalidade antissocial, em sua grande maioria, apresentam lesões na área órbito-frontal. Os 

autores ainda mencionam que pessoas portadoras de lesões dorso-laterais demonstram maior 

predisposição a desenvolver uma personalidade antissocial.  

Os autores (2010) ainda citam Raine, Buchsbaum, Stanley, Lottenberg, Abel e Stoddard 

(1994) ao mencionar que existe uma diminuição da circulação sanguínea em criminosos 

ultraviolentos no lobo temporal direito durante tarefas que envolvem a memória de trabalho.   

Para os autores (2010) o hipocampo juntamente com as amígdalas também aparece como um 

possível fator desencadeante do transtorno de personalidade antissocial bem como as alterações de 

memórias que podem ser associadas ao comportamento antissocial comprometendo a regulação da 

afetividade.  

Morana; Stone; Abdalla-Filho (2006) mencionam que em pessoas portadoras da 

personalidade antissocial existe uma alteração no funcionamento cerebral exclusivamente nos 

lobos temporais, caracterizando-se pela propagação de ondas lentas. Por outro lado, Casoy (2004a) 

menciona a possível existência de lesões no sistema nervoso central em Serial Killers.  

Sklarz (2012) também cita a existência de traços biológicos em Serial Killer que segundo o 

autor (2012) ao citar Palomba (2012), diz que os Serial Killers possuem cérebro similar ao de um 

epiléptico.    

Zúñiga, Vinet, León (2011) concordam com García e Ostrosky-Solís (2010) a respeito da 

existência de uma condição biológica no desenvolvimento de uma personalidade antissocial, que 
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amparados por Vinet (2010); Gomes, Almeida (2010); Zúñiga, Vinet, León (2011); García e 

Ostrosky-Solís (2010)5 acreditam que existem disfunções orgânicas em assassinos em série. 

Vinet (2010) cita Paris (2003) ao falar sobre os fatores biológicos relacionados à psicopatia, 

segundo Paris (2003) as “[...] características neuropsicológicas específicas da psicopatia 

envolvem fatores como a dificuldade de desenvolver respostas condicionadas a estímulos 

relacionados ao medo e a uma variação temperamental denominada ‘temperamento 

desinibido’[...]6”. Vinet (2010) ao citar Paris (2003) “[...] também destaca a comorbidade com o 

TDAH e que a grande diferença entre os sexos na prevalência da psicopatia pode estar relacionada 

a fatores genéticos7”. 

Gomes e Almeida (2010) também reafirmam o que já disseram os autores acima 

mencionados, uma vez que, segundo eles, existem muitas evidências de que anormalidades 

cerebrais estejam ligadas à psicopatia. Entre os aspectos biológicos mais comuns estão aqueles 

ligados a fatores genéticos hereditário e lesões cerebrais, principalmente aquelas ligadas ao córtex 

pré-frontal. Gomes e Almeida (2010), assim como os demais autores pesquisados, acreditam que 

lesões nesta parte do cérebro podem ser um dos fatores desencadeantes da psicopatia, uma vez 

que esta lesão pode vir a causar algum prejuízo emocional. Os autores citados acima (2010) 

também fazem referência a lesões pré-frontais e aos comportamentos que delas podem iniciar, 

como por exemplo: comportamentos impulsivos, agressivos e inadequados socialmente.  

Gomes e Almeida (2010) citam Blair e Morana (2004) ao dizer que todos os psicopatas são 

antissociais e sociopatas, porém nem todos os antissociais e sociopatas são psicopatas. Os autores 

ainda mencionam Kernberg; Weiner; Bardenstein, (2003); O’Connell, (1998); Del-Bem (2005) 

quando falam sobre a origem da psicopatia, podendo ser esta hereditária ou adquirida mediante a 

uma lesão no sistema nervoso central (SNC). 

Os autores (2010) ainda referem-se à sociopatia como uma condição que pode ser adquirida 

após uma lesão no córtex pré-frontal. As afirmações feitas por Gomes e Almeida (2010) junto 

                                                 
5 Além destes incluem-se, Casoy (2008, 2004), Palomba (2003), Philbin e Philbin (2011), Silva 

(2008), Stone (2001),  Morana; Stone; Abdalla-Filho (2006) entre outros autores.  

6 características neuropsicológicas específicas como la dificultad para desarrollar respuestas 

condicionadas a estímulos relacionadas con el miedo y una variación temperamental denominada 

"temperamento desinhibido" 

7 además destaca la comorbilidad que se establece con el TD AH y que la gran diferenciación de 

género en la prevalencia de la psicopatía podría estar relacionada a factores genéticos. 
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aos demais autores que foram estudados até o momento, ratificam o fato de que possa existir uma 

disfunção cerebral junto ao comportamento psicopático. 

Gomes e Almeida (2010) citam Moll, Eslinger e Souza (2001) e Pridmore, Chambers e Mc 

Arthur (2005) ao falar sobre as pesquisas utilizando neuroimagem utilizada para tentar encontrar 

quais estruturas cerebrais constituiriam a psicopatia. Os resultados desta pesquisa apontam para 

um decréscimo da massa cinzenta na área pré-frontal, juntamente a uma diminuição do tamanho 

do hipocampo posterior, e um aumento na massa branca do corpo caloso. Estas modificações 

segundo os pesquisadores podem contribuir para o surgimento de comportamentos agressivos. 

Estes estudos constatam que existe uma relação entre uma deficiência nas estruturas cerebrais 

e a conduta homicida.  Por fim, todos os autores pesquisados citam alterações a nível biológico na 

constituição do Serial Killer, sendo este um psicopata ou sociopata caracterizados com Transtorno 

de Personalidade Antissocial; segundo a APA (2014). 

 

3.2.1 Estruturas cerebrais afetadas nos Serial Killers  

 

Alguns autores apontam para a possível existência de estruturas cerebrais responsáveis pelo 

comportamento do Serial Killer: 

 

 Amígdala: Raine, (2012); García, Ostrosky-Solís (2010); Silva (2008); 

 Aumento na matéria branca do corpo caloso: Gomes, Almeida (2010);  

 Corpo Caloso: Gomes, Almeida (2010); Raine, (2012); Sabbatini, (1998); 

 Córtex Pré-Frontal: Raine, (2012); Gomes, Almeida (2010); García, Ostrosky-Solís 

(2010); Casoy (2008); Silva (2008); Zúñiga, Vinet, León (2011); 

 Giro-Frontal: Raine (2012); 

 Hipocampo:  Raine (2012); García, Ostrosky-Solís (2010); Casoy (2008); 

 Hipotálamo: Casoy (2008); 

 Lobo Frontal: García, Ostrosky-Solís (2010);  

 Lobo Temporal: Casoy (2008); (Silva (2008); 

 Metabolismo neural reduzido no Corpo Caloso: Raine (2012); 

 Metabolismo Neural Reduzido no Giro Angular Esquerdo: Raine (2012); 
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 Metabolismo neural reduzido no Giro Parietal Superior: Raine (2012); 

 Órbito-Frontal: Raine (2012); García, Ostrosky-Solís (2010);  

 Redução de glicose no corpo caloso: Raine, (2012); Sabbatini, (1998); 

 Tálamo: Raine (2012); 

 Volume (aumento) de substância cinzenta no córtex pré-frontal: Raine (2012); Casoy 

(2008). 

 

No quadro 2 é apresentada a função de cada área do SNC. Estas áreas são as mesmas que 

foram anteriormente relacionadas ao comportamento do Serial Killer segundo os autores 

pesquisados.  

Quadro 2 - Função das áreas afetadas nos Serial killers segundo os autores citados.                                          

ÁREAS AFETADAS E SUAS FUNÇÕES NO APARELHO CEREBRAL 
AMÍGDALA 
  

É uma estrutura envolvida com comportamento emocional e social. Ela é 

responsável pelo desenvolvimento do comportamento social e expressão da 

emoção, mediando a expressão autonômica e a vivência cognitiva das emoções , 

tanto em estado inconsciente como nos sentimentos conscientes. A amígdala 

também está associada ao comportamento sexual e à agressividade. 
CORPO CALOSO É responsável por fazer a ligação de um hemisfério cerebral ao outro, transmitindo 

assim informações entre os lados direito e esquerdo do encéfalo. 
CÓRTEX PRÉ-

FRONTAL 
É responsável pelo pensamento lógico e pela integração motora multimodal anterior 

(inclui planejamento motor, produção de linguagem, julgamento). 
GIRO ANGULAR 

ESQUERDO 
Essa estrutura é responsável pelo conhecimento dos estímulos linguísticos 
  

GIRO FRONTAL o Inferior é essencial para o desenvolvimento da palavra falada e caracteriza- se por 

ser o hemisfério dominante na motricidade da fala.  
o Médio é responsável pelo movimento dos membros na porção contralateral do 

corpo. 
o Superior está envolvido na Motricidade Automática. 

GIRO PARIETAL 

SUPERIOR 
Giro Parietal Superior está entrelaçado às áreas sensitivas.  

HIPOCAMPO Esta estrutura está relacionada ao armazenamento e consolidação dos aspectos da 

percepção na memória de longo prazo e às tomadas de decisões. 
O hipocampo também se caracteriza como uma das áreas responsáveis pela 

regulagem de alguns comportamentos, tais como a raiva e as pulsões sexuais.   
HIPOTÁLAMO Caracteriza-se como um regulador do sistema hormonal e das emoções. 

O Hipotálamo regula muitos comportamentos que são essenciais para homeostase 

e reprodução. Por exemplo, ele controla várias funções corporais, incluindo 

crescimento, ingestão de alimento, de líquido e comportamento materno, regulando 

as secreções hormonais da glândula pituitária. O hipotálamo ainda influencia em 

alguns comportamentos, sendo ele assim um componente essencial do sistema 

motivacional cerebral, iniciando e mantendo comportamentos que o organismo 

julga recompensadores.  
 

ÁREAS AFETADAS E SUAS FUNÇÕES NO APARELHO CEREBRAL 
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 O hipotálamo regula muitos dos circuitos neurais que medeiam os componentes 

periféricos dos estados emocionais: mudanças na frequência cardíaca, pressão 

sanguínea, temperatura, ingestão líquida e alimentar. Também controla a glândula 

hipófise e assim regula o sistema endócrino. 

 

LOBO FRONTAL Desempenha um papel critico no planejamento e julgamento de longo prazo, 

estando amplamente relacionado  ao planejamento de ações futuras e ao controle do 

movimento. 

LOBO TEMPORAL Está relacionado à audição, à aprendizagem, à memória e à emoção. Existem 

regiões distintas no lobo temporal responsáveis pela realização das funções 

auditivas, visuais ou de memória.  
ÓRBITO-FRONTAL  O Córtex orbito frontal é a responsável por fazer os seres humanos reagir as 

emoções alheias, caracterizando assim uma capacidade de ter empatia para com o 

sentimento do outro e não sómente aos seus. 
TÁLAMO O Tálamo é o elemento de ligação essencial na transferência da informação 

sensorial dos hemisférios cerebrais. Ele transmite informações sensoriais para as 

áreas sensórias primárias do córtex cerebral, mas é mais que simplesmente um 

retransmissor. Ele age como uma comporta de informações específicas, 

dependendo do estado comportamental do animal. Ele também pode exercer um 

papel em funções cognitivas, como a memória.  

Fonte: Casoy (2004), Casoy (2008), Kandel; Schwartz; Jessell (2000), Silva (2008). 

As áreas afetadas em criminosos violentos, executam as atividades a elas conferidas de forma 

confusa, quando não as deixam de executar.  

Portanto, o mau funcionamento destas estruturas pode comprometer o desenvolvimento do 

sujeito no decorrer de sua vida inteira. Uma vez que este padrão de comportamento adquirido 

mediante uma lesão cerebral poderá influenciar de maneira direta no desenvolvimento social e 

psicológico do sujeito.  

 

3.3 FATORES SOCIAIS DA CONSTITUIÇÃO DA GÊNESE DO SERIAL KILLER 

 

Não há como falar do Serial Killer e não mencionar o contexto social o qual foi submetido 

enquanto criança e adolescente, bem como não há como mencionar os fatores sociais sem 

mencionar os biológicos e psicológicos que levam um sujeito a ter conduta homicida, como nos 

mostram alguns autores abaixo citados.  

Zúñiga, Vinet, León (2011) concordam com García e Ostrosky-Solís (2010) a respeito da 

existência de uma condição biológica no desenvolvimento de uma personalidade antissocial. 

Segundo os autores (2011), existe um fator biológico na constituição de um comportamento 

antissocial em psicopatas, fabricado pelos fatores sociais, como o uso de drogas as quais são 

inseridas no contexto do sujeito através do meio social.  
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O uso destas substâncias pode causar uma disfunção cerebral, danificando o funcionamento 

do lobo frontal gerando dessa forma certas dificuldades para planejar ações bem como propiciar o 

desenvolvimento de uma personalidade antissocial e/ou comportamentos transgressivos.  

Warren (2003), Dembo (2007) e Dolan e Doyle (2007), citados por Gomes e Almeida 

(2010), descrevem a existência de um fator correlacionado ao uso de substâncias ilícitas e ao 

comportamento psicopático. Segundo os autores citados por Gomes e Almeida (2010), os homens 

demonstram menor nível de sensibilidade emocional com relação às mulheres, que em sua grande 

maioria cometem os atos violentos quando estão sob efeito de alguma droga, como o álcool ou a 

maconha. 

Gomes e Almeida (2010) também mencionam Ruiter e Doreleijers (2008) ao descrever o 

perfil psicopático das mulheres, sendo elas em sua grande maioria negligenciadas enquanto 

crianças por seus pais e/ou cuidadores, isolamento e introversão para com a sociedade.        

Ainda segundo Ruiter e Doreleijers (2008), citado por Gomes e Almeida (p.17, 2010),é na 

adolescência que   

 

começa a intensificação de comportamentos antissociais, adição de várias substâncias 

como álcool e outras drogas, podendo até mesmo ocorrer comportamentos sexuais 

promíscuos e perversos. Quando adultas, são mulheres que não gostam de ser 

contrariadas, são bastante persuasivas, sedutoras e carismáticas, têm contato volúvel com 

a realidade e dificilmente possuem relacionamentos emocionais intensos. 

 

Alarcon; Perez-Luco; Roa; Jaramillo; Sanhueza (2010) concordam com as ideias de Gomes 

e Almeida (2010). Segundo Alarcon; Perez-Luco; Roa; Jaramillo; Sanhueza (2010) ao mencionar 

Fréchette e Le Blanc, (1998), citando que o uso de drogas é um dos fatores de risco social que 

pode favorecer uma conduta criminosa ligada ao comportamento antissocial.  

Um dos fatores responsáveis pelo desencadeamento de um quadro psicopático pode estar 

ligado também à carência econômica em que o sujeito é levado a viver. Segundo Vinet (2010), o 

contexto socioeconômico, somado aos cuidados parentais e o sentimento de culpa, entre outros 

aspectos de consciência, estão ligados à psicopatia.     

Gomes e Almeida (2010) acreditam que os fatores ambientais, somados a condições 

econômicas precárias possam ter uma ligação com a formação da psicopatia, uma vez que a maioria 

dos psicopatas, que fazem parte da situação carcerária, viveram/vivem em situação de extrema 

pobreza. Além deste aspecto, Gomes e Almeida (2010) mencionam a importância do grupo 

familiar, uma vez que em sua grande maioria os psicopatas foram vítimas do desprezo   e da 
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desagregação familiar, colocando, desta forma, seus familiares como seus maiores inimigos, 

contribuindo, assim, para o surgimento de transtornos relacionados à conduta.     

Outro fator presente na constituição social do Serial Killer, citado por Casoy (2008), (2004b); 

Greig (2010); Philbin e Philbin (2010) entre outros autores, é o Bullying. Segundo os autores, a 

grande maioria dos Serial Killer sofreu algum tipo de Bullying. Aqueles que tiveram acesso à 

escola eram motivos de chacotas e humilhações, seja por seu comportamento ou pelo vestuário. 

Um exemplo deste fenômeno é Henry Lee que, segundo Philbin e Philbin (2010), era vestido como 

menina por sua mãe quando tinha de ir para a escola. Casoy (2008) nos apresenta John Wayne 

Gacy (O Palhaço assassino) como outro exemplo de Serial Killer que sofreu Bullying na infância. 

Gacy era acusado, no âmbito familiar, por seu pai de ser homossexual. Mais tarde, quando adulto, 

ele também foi acusado de ser homossexual por algumas pessoas, porém seus amigos não 

acreditaram nisso pelo fato de ele ter sido casado algumas vezes e de ter filhos, porém comentavam 

sobre o assunto. Gacy também era frequentemente surrado e xingado por seu pai que demonstrava 

ser uma figura rígida para com o filho. 

Brandão; Brady; Freitas; Monteiro; Aquino (2010, p. 529) em seu estudo sobre jovens em 

unidades socioeducativas nos revelou 

 

[...] que uma família desarticulada, as precárias condições de vida, a exposição a 

influências prejudiciais nas ruas, um sistema escolar deficiente, a inexistência de um 

modelo positivo do papel de adulto e a falta de uma experiência de infantil [sem 

brincadeira e outras atividades infantis] contribui para um maior envolvimento jovem em 

atividades criminosas.8 

 

Capitão e Ferreira (2010) citam Costa (1986) e Winniccot (1999) ao tentar explicar o 

funcionamento do ato delinquente que, segundo os autores (2010), seria a tentativa de resgate do 

self primitivo bem como a descoberta e apropriação de características que a ele pertence. Ou seja, 

o ato delinquente nada mais é do que uma tentativa de as pessoas de se sentirem únicas através de 

atitudes antissociais que trazem à tona seus desejos inconscientes até então impossibilitados de se 

mostrarem pelo superego, o qual é rígido pela sociedade. As atitudes antissociais também 

representam a dor, segundo Capitão (2010), a dor de ter sido abandonado, desamparado, 

desprezado, dor da carência, da miséria, dor da ameaça de “aniquilação de si mesmo ou sentimento 

                                                 
8 […] that a disjointed family, the precarious living conditions, the exposure to damaging influences on the 

streets, a deficient school system, the nonexistence of a positive adult role model and the youngsters’ lack 

of a childhood experience contributes to their increased involvement young in criminal activities. 
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de autoestima, cuja exclusão aniquila o sentimento de pertencer, de fazer parte do grupo social” 

(Capitão, Ferreira, 2010, p. 99). 

Capitão e Ferreira (2010) ainda cita Costa, (1986); Klein,(1975); Levisky, (2002); Nogueira, 

(2001); Rosenzweig, (1944); Winnicott, (1989), Winnicott, (1999) ao falar sobre a tolerância à 

frustração. Para os autores citados por Capitão e Ferreira (2010), sujeitos antissociais anteriormente 

experimentaram frequentes e/ou intensas frustrações, vindo assim a apresentar por meio do roubo, 

entre outras atitudes antissociais, toda a dor ocasionada pela rejeição social que sofreram em 

especial a dos pais. Esta pode ser uma das causas para o comportamento criminoso desses 

indivíduos.  

Algo que está muito evidente no contexto social, segundo Alarcon; Perez-Luco; Roa; 

Jaramillo; Sanhueza (2010), é que não há como separar o sujeito da sociedade nem como estudar 

o ser de forma isolada. Os autores (2010) citam Maluf (2002) ao descrever a sociedade 

contemporânea como uma sociedade de visível risco social onde os valores culturais estão em 

constante transformação, levando assim a ter certeza de que haverá crises, mudanças familiares, 

supervalorização do consumo entre outras tantas pressões externas que levam algumas pessoas a 

elevar os níveis de incertezas e streess, enquanto outras pessoas se tornam mais participativas, 

transformando desta forma o comportamento social do indivíduo indiferentemente da situação. 

Para Gracia e Herrero, (2006) citado por Alarcon; Perez-Luco; Roa; Jaramillo; Sanhueza 

(2010, p. 291) “[...] nestas sociedades modernas urbanas desintegração social e dissolução de redes 

de apoio em grupos sociais primários é uma variável chave que está associado com a gênese de 

problemas psicossociais, tais como a transgressão social e a delinquência [...]”9. 

A conclusão que se pode chegar aqui é que o contexto social é evidentemente importante 

para a constituição do psicopata, sociopata, antissocial. Não há como dizer como o sujeito vai lidar 

com o meio social ao qual é está inserido.  

O Serial Killer não é necessariamente um sujeito antissociável, isolado da sociedade, sendo 

caracterizado assim como um ser estranho e repugnante, ele não precisa ser o cidadão modelo, 

como em sua grande maioria é ilustrado em filmes. O Serial Killer, na verdade, não segue um 

padrão, podendo, assim, ser qualquer um. Pode trabalhar com você, pode ser aquela pessoa isolada 

a qual você nunca conversou ou pode ser seu pai ou irmão. 

Suecker, (2005) e Lewis, (2005) citados por Gomes e Almeida (2010, p. 15) ainda falam que 

os psicopatas demonstram interesses opostos aos da sociedade. Eles “[...] poderão infringir leis e 

                                                 
9 [...] en estas sociedades urbanas modernas que la desintegración social y disolución de redes de apoyo en 

grupos sociales primarios es una variable clave que se asocia a la génesis de problemas psicosociales como 

la transgresión social y delincuencia [...]. 
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regras para obter o desejado, o que acaba associando fortemente tal transtorno ao sistema 

penitenciário e torna importante a precisa identificação do mesmo[...]”.  

Gomes e Almeida (2010) citam Del-Ben, (2005) e Scarpa e Raine, (1997) quando dizem que 

apesar destas características tradicionais dos psicopatas, nem sempre elas são consideradas 

suficientes por si só para o diagnóstico de psicopatia, pois neste transtorno as características não 

são tão evidentes quanto na psicose. 

Ainda segundo Del-Ben, (2005) e Scarpa e Raine, (1997), citados por Gomes e Almeida 

(2010), os psicopatas têm um bom comportamento social, são agradáveis, convicentes em suas 

histórias, dificultando assim sua indentificação.  

Gomes e Almeida (2010) fazem referência a Morana; Câmara e Flórez, (2006) e Nouvion; 

Cherek; Lane; Tcheremissine; Lieving, (2007) quando escreve que outro fator que contribui para 

o convívio social do psicopata é os diversos graus de psicopatia. Segundo os autores (2006), (2007) 

citados por Gomes e Almeida (2010,p. 15): “[...] nem todos os psicopatas apresentem níveis de 

agressividade e intensidade de comportamentos iguais [...]”. Alguns podem cometer pequenos 

delitos, crimes, outros podem mentir compulsivamente, ignorando assim as regras sociais, sendo 

muitas vezes confundidos com criminosos comuns, obtendo os mesmos tratamentos e benefícios, 

como pena alternativa entre outros.  

Morana; Stone; Filho, (2006), citado por Gomes e Almeida (2010), também mencionam 

aqueles psicopatas mais violentos, que cometem crimes brutais, tais como o homicidio em série, 

sendo estes caracterizados como Serial Killers.  

Na atualidade existem algumas crenças a respeito dos Serial Killers que foram implantadas 

através do meio social em nossa cultura, como por exemplo, o fato de todos os Serial Killers serem 

muito inteligentes e astutos. Esta é uma crença muito forte na sociedade implantada através de 

filmes e/ou séries ficcionais referentes ao Serial Killer.  

Uma das crenças equivocadas que muitas pessoas têm a respeito do assassino em série é 

acreditar que todo o Serial Killer é um psicopata ou que todo o psicopata é um serial killer. Na 

realidade nem todo psicopata é um Serial Killer e nem todo Serial Killer é um psicopata. Porém, 

quando o psicopata vem a se configurar como um Serial Killer, o seu modus operandi10 e 

assinatura11 são mais calculistas e cruéis.. 

 

                                                 
10 Modus Operanti: é a maneira que o criminoso cometeu o crime; com o passar do tempo ela pode se 

modificar.  

11 Assinatura: é única, como uma digital, e está ligada à necessidade psicológica do criminoso. 
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3.4  FATORES COGNITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DA GÊNESE DO SERIAL KILLER 

 

Neste instante do trabalho vale ressaltar que os fatores cognitivos caminham paralelamente 

aos fatores sociais e fisiológicos considerando os artigos e informações bibliográficas12 analisadas. 

No decorrer desta pesquisa pode-se observar que um dos fatores presentes no desenvolvimento de 

uma personalidade assassina está correlacionado a alguma destas características básicas: vitimas 

de agressão na infância, independente de ser verbal ou física e/ou psicológica, a presença de alguns 

transtornos, como o Transtorno de personalidade Antissocial, Psicopatia, Sociopatia, Desafiador 

de Oposição e Transtorno de Conduta e danos cerebrais.  

Na psicopatia os aspectos psicológicos envolvidos podem ser localizados nas vivências 

infantis e juvenis do sujeito como, por exemplo, históricos de maus tratos, humilhação, entre outros 

abusos físicos aos quais reunidos, podem levar ao desencadeamento da psicopatia juntamente ao 

momento em que o sujeito esta vivenciando, bem como o grupo familiar ao qual é constituinte.  

Segundo Medeiros, Mishima-Gomes e Barbieri (2011), a estabilidade familiar é um tópico 

importante para o desenvolvimento saudável de uma persona, uma vez que já foi comprovado que 

a grande maioria dos Serial Killers são frutos de lares conturbados onde existe história de repulsa 

por parte dos pais, negligência afetiva, punição excessiva, tortura entre outros. 

Gomes e Almeida (2010) concordam com Medeiros, Mishima-Gomes e Barbieri (2011) ao 

mencionarem que um dos fatores desencadeadores da psicopatia é o ambiente em que o sujeito está 

inserido, o espaço onde o sujeito se constitui é de suma importância. Na atualidade ainda segundo 

os autores (2010) os familiares dos psicopatas acabam se tornando os seus maiores inimigos aliado 

com o desamor e o desamparo. Todas estas condutas podem favorecer a instalação deste transtorno. 

Os autores (2010) ainda enfatizam o fato de que os sujeitos desde cedo tendem a tomar decisões 

racionais indiferentes as suas emoções.  

Suecker, (2005) e Lewis, (2005) mencionados por Gomes e Almeida (2010, p. 15) dizem que 

“os psicopatas, [...] possuem uma deficiência empática e são desprovidos de emoção, não 

conseguem perceber a emoção no outro, [...] são indivíduos frios, com afetividade pouco 

elaborada[...]. 

O psicopata, quando caracterizado como um Serial Killer, é mais fácil de ser indentificado, 

pois cometem, geralmente, crimes bizarros que envolvem uma grande gama da sociedade. Quando 

agem somente como psicopatas, em sua grande maioria, um menor números de pessoas é envolvido 

em suas idealizações, sendo estas utilizadas por ele como marionetes, utilizando seu charme e 

                                                 
12 Informações bibliográficas incluídas nos materiais pesquisados para a realização desta pesquisa. 
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poder de persuasão para convencer as pessoas a respeito de suas opiniões, distorcendo a realidade 

e manipulando o contexto ao qual está inserido.  

Del-Bem (2005) e Scarpa e Raine, (1997), citados por Gomes e Almeida (2010, p. 15) vão 

mais longe afirmando que os 

 

[...] psicopatas são atores da vida real, pois tem o dom de fazer com que as pessoas 

acreditem neles e se sintam responsáveis por ajudá-los; por isso, ao se aproveitarem das 

fraquezas humanas, torna-se fácil para eles enganar outras pessoas. Por outro lado, em 

certos momentos, podem tomar atitudes extravagantes e em desacordo com as normas 

estabelecidas, o que permite que aqueles com quem convivem duvidem de sua sanidade 

mental, pois são as pessoas mais próximas que têm mais facilidade de perceber este tipo 

de alteração comportamental. 

 

Um exemplo destes é Charles Manson um Serial Killer, citado por Roland (2010) que, nega 

ter assassinado alguém, porém ele manipulava e convencia as pessoas a matar em seu nome. De 

acordo com Roland (2010, p.105) Manson “selecionava almas sem rumo que ele sabia poder 

dominar e que teria dito o que elas desejavam ouvir: que a poluição estava dominando o planeta, 

que deviam fazer amor e não guerra e, dessa maneira, elas começaram a acreditar nele”. Com o 

seu poder de persuasão, Manson conseguiu vários seguidores que matavam por ele.  

 Gomes e Almeida (2010) afirmam que um dos fatores psicológicos responsáveis pelo 

desenvolvimento da psicopatia está na infância, pois sua grande maioria é marcada por maus tratos, 

humilhações, abusos entre uma série de fatores que interligados podem desencadear a psicopatia. 

Capitão e Ferreira (2010) concordam com Gomes e Almeida (2010) e Medeiros, Mishima-

Gomes e Barbieri (2011) ao citar Rosenzweig (1944) mencionando a Teoria Geral da Frustração, 

onde a  

 

[...] tolerância à frustração, que se define pela atitude da pessoa suportar frustração sem 

perder sua adaptação psicológica, em outras palavras, sem recorrer a tipos de respostas 

inadequadas. Essa formulação abrange o fenômeno da adaptação em seu conjunto e 

implica também a existência de diferenças individuais nas situações de tolerância à 

frustração. Essas diferenças estão relacionadas com a gravidade da pressão e também com 

características da personalidade da pessoa. A tendência para avaliar negativamente, para 

desconfiar ou suspeitar de outros pode influenciar na baixa tolerância à frustração. 

 

Possivelmente os Serial Killers apresentam uma baixa tolerância a frustração, que para 

Capitão e Ferreira (p.98, 2010) ao se apropriar das ideias de Rosenzweig (1944) pode estar ligado 
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não ao fato de serem superprotegidos na primeira infância, mas sim pelo “[...] excesso de frustração 

o qual contribui para criar zonas de pouca tolerância à frustração, porque compele a criança a usar 

defesas do ego que poderão inibir seu desenvolvimento posterior”.  

Esse fator explicaria o porque a grande maioria dos Serial Killer apresentam em sua gênese, 

uma infância conturbada conforme mostrou Gomes e Almeida (2010) ao expor os fatores 

responsáveis pela psicopatia na infância que se torna marcada pela violência entre outros aspectos 

psicossociais, pois como nos mostra Capitão e Ferreira (2010) eles apresentam em suas vivências 

primárias experiências marcadas por uma densa devastação de sentimentos sucumbidos a uma 

única emoção a frustração, a qual são forçados inconscientemente a encontrar meios para lidar, os 

quais muitas vezes não são considerados aceitos socialmente. Um destes meios pode ser 

caracterizado por um transtorno antissocial. 

O Mesmo autor (2010) ainda cita Dewald (1972) ao mencionar que alguns criminosos não 

manifestam sentimentos de culpa, levantando a hipótese de que eles não contemplam o conjunto 

de valores sociais e morais necessários para o seu autocontrole. Tal configuração acontece, 

sobretudo quando as funções do superego continuam a ser representadas fisicamente, fazendo com 

que não existam desordens intrapsíquicas. Porém ocorrem outros tipos de conflitos ligadas a 

condutas antissociais. Uma vez que não ocorre a experimentação do conflito de maneira 

intrapsíquica.         

 

Capitão e Ferreira (p.99, 2010) citam Winnicott (1989) quando  

 

explica que a tendência para a conduta antissocial é a redescoberta da própria 

agressividade, aspecto inerente à existência do self verdadeiro, o autêntico eu interior. A 

conduta antissocial aparece como sinal de esperança e está intimamente relacionada a uma 

privação, situação essa ligada a um fracasso específico. O roubar, por sua vez, além de 

relacionar com um sentimento de privação, que ocorreu muito antes da explosão 

agressiva, significa que a pessoa está buscando a capacidade de encontrar objetos, e não 

apenas procurando um objeto. 

 

A explicação de Winnicott (1989) para o Transtorno de Conduta Antissocial, citada por 

Capitão e Ferreira (2010), remete a um desejo intrínseco do sujeito, que nada mais faz do que 

deixar o seu “eu” verdadeiro implodir, fazendo com que o sujeito se auto redescubra e coloque em 

prática aquilo que lhe foi retirado pela sociedade, que o moldou ao longo dos anos, de maneira que 

ele perdesse sua autenticidade agressiva, tornando-se passivo e apto para o convívio social.  
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Segundo Gomes e Almeida (2010) ao citar Kernberg; Weiner; Bardenstein (2003) e 

O’connell (1998), a constituição do indivíduo desde criança, bem como o momento em que ele 

está vivenciando, assim como a situação biológica, congênita ou não, familiar e social são fatores 

que podem fazer com que a pessoa se torne um sujeito frio, ou seja um psicopata.Partindo desta 

premissa, podemos dizer que Gomes e Almeida (2010) discordam de Capitão e Ferreira (2010) a 

partir do momento em que citam Winnicott (1989) que se refere ao sujeito como portador de uma 

personalidade inata e inconsciente adaptada à sociedade. Para Gomes e Almeida (2010), o sujeito 

é constituído na sociedade através dos fatores orgânicos, sociais e psicológicos. 

Segundo Stone (2001), Casoy (2008), (2010); Philbin e Philbin (2011); Silva (2008) entre 

outros autores citados nesta pesquisa, destacam-se no desenvolvimento do Serial Killer alguns 

fatores que mesmo transcritos de formas diversas, quase sempre estão presente no desenvolvimento 

da psique do Serial Killer. São eles: 

A falta de afeto na primeira infância, enurese noturna muitas vezes prologanda até a 

adolescência, comportamentos sádicos relacionados a animais ou outras crianças, padrão de 

comportamentos considerados ofensivos (piromania, vandalismo, roubo, violência), transtornos da 

conduta (Opositor desafiador, antissocial, de conduta). Abuso fisico ou psicológico na infância 

entre outros fatores citados por Stone (2001), como a ausência do pai.  O processo do 

desenvolvimento psicológico no assassino em série é marcado, segundo Vinet (2010), por alguns 

fatores psicológicos que fazem destacar alguns elementos familiares.  Vinet (2010) ainda cita 

Bowlby; McCord e McCord (1950) que pontuaram a família, sendo ela um dos fatores principiais 

da sustentação de uma estrutura psicopática. Ainda de acordo com idéias dos autores (1950) citados 

por Vinet (2010), “se a criança sofrer um prolongado período de privação materna durante os 

primeiros cinco anos de vida, apresentará consequências negativas e irreversíveis que inclui, 

eventualmente, o desenvolvimento de um caráter ‘frio não afetuoso’ e delinquente”13. Vinet 

(2010), ao citar McCord e McCord (1950), menciona o papel da rejeição parental, dando o exemplo 

de um pai antissocial e da disciplina errática e deficiente para o desenvolvimento do sujeito, uma 

vez que essa disciplina aperiódica e deficiente, favorece o desenvolvimento de uma psicopatia. 

Para confirmar a influência do papel familiar na constituição de uma personalidade 

psicopática, Vinet (2010) faz menção aos autores Paris (2003) e Milton; Simonsen; BirketSmithy; 

Davis (2003) resaltando determinados estudos que reforçam a ideia de que os pais exercem uma 

grande autoridade sobre a criança e/ou adolescente. Portanto quando a influência dos pais é 

fornecida de uma forma conturbada existe maiores chances da criança e/ou adolescente 

                                                 
13 [...] si un niño sufría un prolongado período de deprivación maternal durante los primeros cinco años de 

vida tendría efectos negativos irreversibles que incluían llegar a desarrollar un carácter “frío no afectuoso” 

y delincuencia [...]. 
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desenvolver uma personalidade psicopática. Um exemplo esboçado pelos autores Milton; 

Simonsen; BirketSmithy; Davis (2003) citados por Vinet (2010) são os pais cujo comportamento 

é expresso de forma antissocial como o abuso de álcool e o desleixo com os filhos. Segundo os 

autores (2003) mencionados por Vinet (2010) os filhos destes sujeitos são mais propícios ao 

desenvolvimento da psicopatia.  

Vinet (2010) também deixa claro ao citar Lang, Klinteberg e Alm, (2002) e Weiler e Widom 

(1996) que fatores como o abuso infantil e o desmazelo dos pais não são os unicos fatores que 

favorecem a criação de uma personalidade psicopática, existem outros fatores ligados a causas 

biológicas e psicossociais. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Tudo que foi abordado neste estudo nem de longe esgota as possibilidades em pesquisar 

sobre a gênese do Serial Killer. Porém, os aspectos biopsicossociais aqui analisados podem ser 

apresentados como uma base introdutória para futuras pesquisas a respeito da constituição do 

assassino em série, uma vez que ele é constituído biopsicossocialmente. Existem aspectos sociais, 

biológicos e psicológicos relacionados à constituição da gênese do Serial Killer sendo ele um 

psicopata, sociopata ou antissocial.  

Neste trabalho, foi possível identificar as estruturas cerebrais responsáveis pelo 

comportamento Serial Killer, relatadas nas publicações da Biblioteca Virtual de Saúde entre os 

anos de 2010 a 2018, sendo elas: Amígdala, Corpo Caloso, Córtex Pré-Frontal, Giro Angular 

Esquerdo, Giro Frontal, Giro Parietal Superior, Hipocampo, Hipotálamo, Lobo Frontal, Lobo 

Temporal, Orbito-Frontal e Tálamo. Podemos perceber que a maioria destas estruturas está ligada 

ao comportamento sexual, emocional e a memória. 

Os Serial Killers têm em sua maioria danos nas estruturas cerebrais as quais estão 

relacionados a questões emocionais, que os impossibilita de sentir empatia pelas pessoas. Porém, 

até que ponto chega à insensibilidade emocional de um Serial Killer? Pelo estudo aqui 

desenvolvido fica evidente que o assassino em série apresenta em sua constituição um dano 

cerebral que acaba o incapacitando de sentir certos tipos de sentimentos, em sua grande maioria, 

sendo eles assim capazes de esquartejar, dilacerar e/ou estuprar a sua vítima sem demonstrar 

sentimentos relacionados à compaixão ou repulsa pelo o que está fazendo.  Ao contrário destas 

emoções clássicas, o Serial Killer aprecia cada momento de seu ato de forma única, podendo 

algumas vezes ficar excitado com o contexto ao qual está envolvido (sentindo prazer). Em alguns 

casos, esses comportamentos homicidas nada mais são do que a forma encontrada pelo sujeito de 

satisfazer seus mais íntimos desejos, bem como expulsar toda a raiva para com a sociedade, que 
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sustentou e proporcionou o ambiente ao qual ele se inventou como sujeito homicida. Este indivíduo 

pode ser uma vítima da sociedade que o repudiou. Tem-se ai um novo olhar voltado para o Serial 

Killer, que pode estar sendo proposto como tema de futuras pesquisas. 

Alguns fatores sociais relacionados ao desenvolvimento do Serial Killer que mais 

apareceram durante a pesquisa foram, os abusos na infância; verbais ou físicos, vítimas de bullying; 

pais ou mães ausentes ou quando presentes alcoólatras e prostitutas. No geral um convívio familiar 

nada apto para o desenvolvimento saudável de uma criança e/ou adolescentes. O uso de drogas 

mediadas por um contexto aparentemente negativo também chamou a atenção, marcando-se 

presente como um dos possíveis fatores da constituição da gênese dos Serial Killers.  

Outros traços comuns na constituição dos assassinos em série pode ser caracterizado pela 

presença de enurese noturna em idade avançada, comportamentos sádicos ligados a animais e/ou 

crianças e piromania (mania de atear fogo de forma intencional) junto a padrões comportamentais 

ligados a frequentes mentiras e/ou comportamentos relacionados a conduta, desafiadores 

opositores, antissociais. Porém estes fatores não necessariamente são exclusivamente de um Serial 

Killer, ou seja, pessoas que apresentam estes comportamentos de forma isolada não serão 

necessariamente um Serial Killer, bem como os psicopatas. 

O Serial Killer tem o funcionamento cognitivo comprometido em sua maioria, por 

apresentarem lesões a nivel psicofisiológico. Compreendendo o psicofisiológico como a relação 

entre os fenomenos psíquicos e fisiológicos expressos pela pessoa por si só. 

Os Assassinos em Série apresentam em sua grande maioria danos fisiológicos que 

consequentemente abalam a sua psiquê, pelo fato destas lesões em sua maioria estarem ligadas as 

estruturas responsáveis pelas emoções, como raiva, medo, alegria, tristeza entre outras que acabam 

não existindo em função do déficit cerebral vindo a prejudicar assim a capacidade cognitiva do 

sujeito homicida.  

Com o término desta pesquisa pode-se atingir os objetivos específicos e constatar que o os 

aspectos biopsicossociais ligados a constituição do Serial Killer são muito complexos, e pouco 

estudados no Brasil, uma vez que a grande maioria dos estudos encontrados na Biblioteca Virtual 

de Saúde entre os anos de 2010 a 2018 a este respeito, foram de origem estrangeira. Os autores que 

estudam a constituição do Serial Killer a nivel nacional em sua maioria fazem referências a autores 

estrangeiros.  

Essa pode ser mais uma área que os psicólogos possam estar adentrando futuramente, como 

uma ferramenta notória na elaboração de perfis criminais facilitando desta forma a captura do 

Assassino Serial, ou quando já capturados tentar indentificar o que levou estes a cometerem os 

homicidios aos quais estão envolvidos.  
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Ainda dentro do campo psicológico, o profissional psicólogo poderá estar atuando como um 

pesquisador pensando que existem poucas pesquisas a este respeito, no Brasil, bem como poucos 

estudiosos que se dedicam a tentar compreender a genese do Serial Killer. 

Nas publicações da BVS entre os anos de 2010 a 2018 não foi encontrada uma única causa 

para o comportamento homicida, sendo este de origem multifatorial ou seja, não existe uma única 

causa para o comportamento assassino do Serial Killer. 
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