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RESUMO 

 

Este estudo foi feito no âmbito da licencitura em psicologia e foi escrito o trabalho, realizado 

no âmbito de pôr em prática os ensinamentos das várias unidades curriculares da licenciatira em 

psicologia da Universidade do Algarve. Estes dados foram recolhidos e analizados no ano lectivo 

2014/2015 (1º ano de licenciatura). É sobre a maneira como os psicopatas podem sentir emoções 

quando os magoam, tal como as pessoas comuns e as implicações dessa análise – incluindo para a 

hereditariedade da patologia.  

 

Palavras-chave: psicopatia, emoções, estudo estatístico, abuso infantil. 

 

Copyright © 2018. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 4.0. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

  

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
mailto:mmadalenateodosio@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 29.07.2018 

 

Maria Madalena Teodósio 2 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Num grande número de casos os psicopatas sofreram agressões (abuso) físicas, verbais e 

emocionais. Eles supostamente construíram uma defesa, usando como base a sua pre-disposição 

genética (Tuvblad, & Beaver, 2013), que os deixou emocionalmente “desligados” perante 

ocorrências dessas e de outras de um modo geral, incluindo falta de empatia, falta de 

reconhecimento dos direitos dos outros (Bird, & Viding, 2014). E em relação a eles próprios? Será 

que essas defesas são bem sucedidas? É conhecido que não reconhecem o medo nas expressões 

faciais (Association of psychological science, 2011) e que os seus cérebros têm muito menos 

actividade quando deveria haver uma resposta emocional. Segundo uma revisão da literatura 

(Koenigs, 2012), alterações no córtex orbitofrontal e pré-frontal, o qual desempenha uma série de 

funções, como as tomadas de decisão social e afectiva que parecem estar alteradas em indivíduos 

psicopatas, têm vindo a ser associadas à psicopatia – foram encontradas tanto anormalidades 

volumétricas estruturais (incluindo défices na densidade da matéria cinzenta e branca, 

inclusivamente nas fibras que ligam a amígdala ao córtex pré-frontal ventro-medial), como défices 

funcionais. Algumas das alterações são, mais especificamente, uma redução da espessura cortical 

no córtex pré-frontal lateral direito e, em menor grau, no Ventro-medial direito e no córtex anterior 

cingulado. Nessas áreas, a espessura cortical foi negativamente correlacionada com a faceta 

afectiva da psicopatia. Mas será que eles sentem quando os magoam? Cada pessoa se sente de 

modo diferente quando é magoado, mas será que tal como o comum dos mortais eles têm 

sentimentos  (como adultos) para com quem os magoou? Será que podemos datar isso até à 

infância? Sentirem-se tristes, assustados como qualquer pessoa diz-nos que eles não nasceram 

asssim? Sentir emoção diz-nos algo acerca dessa questão que procuramos responder há anos e anos 

em psicologia forense. Isso certamente terá implicações na sua condenação em tribunal, de um 

modo que pode pôr em causa a sua responsabilidade perante os seus actos ou a falta deles. 

Entretanto, será o abuso também uma boa desculpa e não só uma alteração genética? Todas estas 

questões podem ser respondidas pela ciência. Podemos começar por um  simples estudo percentual 

em que se consideram as respostas de 25 psicopatas a um questionário por mim elaborado. Será 

descrito na próxima secção – a de métodos utilizados para realizar este pequeno estudo que vem 

levantar e tentar perceber em parte estas questões.  

   As questões científicas que aqui se levantam são também pertinentes para o tratamento – 

serão eles capazes de sentir emoção? Se sim, como poderemos dirigi-la para o exterior e não apenas 

para o próprio. Este estudo pretende saber numa amostra considerável quais as percentagens de 

psicopatas que sentiram e não alguma emoção e qual ao serem abusados e ainda hoje em dia em 

relação a quem os maltratou.  
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    Este trabalho foi realizado no âmbito de pôr em prática os ensinamentos das várias 

unidades curriculares da licenciatira em psicologia da Universidade do Algarve. Estes dados foram 

recolhidos no ano lectivo 2014/2015.  

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

 

O meu questionário era composto de respostas de “sim” ou “não”, para realizar as estatísticas 

(se sentiu ou não alguma emoção negativa relativamente ao agressor em cada uma das situações: 

como criança e como adulto), bem como algumas perguntas de resposta aberta para uma análise 

mais completa e profunda da mente do psicopata (“quais as emoções que sentiram ao serem 

abusados”). Foi uma obtenção de dados tipo bola de neve através da internet, usando a plataforma 

do tumblr. Os dados foram recolhidos no ano lectivo 2014/2015. A amostra foi de 25 psicopatas 

que responderam ao meu questionário via formulário google.  

    Foram realizados os cálculos de percentagem no fim da obtenção dos dados e transpostos 

para o trabalho final. De modo a serem discutidos serão apresentados seguidamente. Foi usada uma 

calculadora gráfica Casio fx-9860-G.  

 

RESULTADOS 

 

 Sim Não 

Sentimentos negativos em 

criança (n) 
17 8 

Sentimentos negativos em 

adulto (n) 
17 8 

Percentagem de crianças e 

adultos com e sem 

sentimentos negativos % 

68% 32% 

 

2 dos psicopatas não coseguiram identificar os seus sentimentos, mas sentiram “algo”. Entre 

os sentimentos descritos em criança existe raiva, tristeza, medo, pavor – um role de emoções tal 

como seria de se esperar de qualquer criança atormentada, abusada, maltratada.  
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CONCLUSÃO E DISCUSSÃO 

 

Estes resultados indicam uma expresssão emocional bastante predominante para uma 

população dita emocionalmente incapaz – 68% de emocionalidade negativa na amostra 

relativamente ao seu agressor. Tanto em crianças como nos dias de hoje. Em crianças o role de 

emoções descrito seria o de esperar de uma criança normal. Não pretendo com isto descartar as 

pesquisas que nos dizem que existem influências genéticas (Rhee, & Waldman, 2002). A influência 

genética existe, assim como a ambiental. No entanto será acertado chamarmos-lhe uma doença 

genética? Ou uma doença multifactorial? Sou contra uma visão reducionista quer que a balança 

penda para uma lado ou para o outro.  

    Não se pode considerar a amostra grande, mas não se pode descartar o estudo pelo tamanho 

(intermédio) da amostra. Resta saber o que vai ocorrer em termos práticos de aplicação da lei, 

enquanto os cientistas trabalham para dar resposta a várias questões. Recapitulando, para concluir, 

são: Será que as suas defesas são bem sucedidas? Aparentemente é possível que não para alguns. 

Será que eles sentem quando os magoam e que podemos datar isso até à infância? Desta vez pelos 

resultados deste estudo a resposta é positiva para 68% deles.  
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