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RESUMO 

O presente trabalho aborda sobre a definição de psicopata e serial killer, suas 

características, como são classificados. Os psicopatas possuem níveis variados de 

gravidade: leve, moderado e grave, sendo o serial killer psicopata de nível grave.  
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ABSTRACT 

This paper discusses about the psychopath and serial killer definition, their characteristics, 

how they are classified. Psychopaths have varying levels of severity: mild, moderate and 

severe, and the serial killer serious level of psychopath. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi elaborado a fim de sabermos mais sobre serial killer, 

suas características, e que hoje vem sendo cada vez mais discutido na sociedade. 

Vem crescendo e sendo cada vez mais comum a descoberta de casos sobre este 

tipo de assassino.  

Os serial killers são uma combinação de genes agregados com o meio no 

qual foram criados, e sua personalidade apresenta características tanto genéticas, 
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quanto sociais, que podem se desenvolver em decorrência de inúmeros fatores, 

como experiências inadequadas na infância, a dificuldade de compreensão das 

regras morais e sociais e tendências agressivas na infância. 

 

2. CONCEITO DE SERIAL KILLER  

 

Serial killer é aquele que comete dois ou mais assassinatos em série, em um 

intervalo de tempo que separa os eventos criminosos, podendo ser dias, meses ou 

até mesmo anos, sejam por motivos desconhecidos, ou até que seja preso ou morto. 

Suas vítimas possuem o mesmo perfil e faixa etária, sexo, raça, etc, que são 

escolhidas ao acaso dentro de um perfil criado por ele, e sem razão aparente são 

mortas, são objetos de sua fantasia. 

Segundo Ilana Casoy (2014), a expressão “serial killer” foi usada pela primeira 

vez na década de 70 por Robert Ressler, um agente aposentado do FBI e grande 

estudioso do assunto. 

Segundo Harold Schechter, o agente Ressler conta que começou a usar o 

termo “serial killer” após ouvir em uma conferencia colegas fazendo alusão a “crimes 

em serie” no sentido de “uma serie de estupros, roubos, incêndios criminosos ou 

assassinatos”, e que ficou impressionado com a frase, que passou a usar o termo 

em suas palestras para descrever “o comportamento homicida daqueles que 

praticam um assassinato, depois outro e mais outro de forma bastante repetitiva”. 

Alguns entendem que para ser considerado serial killer, são necessário 

apenas duas mortes, outros dizem serem necessárias ao menos quatro mortes. 

Mas, o que realmente importa para a definição de um serial killer não é a quantidade 

de mortes, mas sim a causa ou a falta dela, ao cometer o crime.  

Para Roca apud Bonfim (2004, p. 79), a definição mais  atual de serial killer é 

a do Professor, Egger, que em 1998, diminuiu o número de três assassinatos para 

dois: 

“Um assassinato em série ocorre quando um ou mais indivíduos (em 
muitos casos homens) cometem um segundo e/ou posterior 
assassinato; não existe em geral relação anterior entre a vítima e o 
agressor (se aquela existe coloca sempre a vítima em uma posição 
de inferioridade frente ao assassino); os assassinatos posteriores 
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ocorrem em diferentes momentos e não têm relação aparente com o 
assassinato inicial e costumam ser cometidos em uma localização 
geográfica distinta. 
Ademais, o motivo do crime não é o lucro, mas, sim, o desejo do 
assassino de exercer controle ou dominação sobre suas vítimas.” 
 

 

2.1 CARACTERISTICAS DO SERIAL KILLER 

 

 Os serial killers são pessoas que gostam de correr riscos, buscam a 

sensação de poder, precisam estar no controle, não sentem medo e também não se 

preocupam se serão pegos. Eles parecem pessoas normais, que inspiram confiança 

e não se parecem com criminosos, se misturam facilmente com outras pessoas e 

criam uma personalidade para ter esse contato, para assim viverem em sociedade 

sem serem pegos. 

Uma das similaridades entre os seriais killers, é que mais de 80% deles 

tiveram uma infância de abusos e maus tratos, histórico de crueldade com animais 

antes de começar a matar pessoas, bem como comportamento agressivo na infância 

e crueldade com outras crianças, não conseguem manter um relacionamento por um 

longo período, e a maioria das vezes são promíscuos sexualmente.  

Para Ilana Casoy, “é raro um que não tenha uma história de abuso ou 

negligência dos pais. Isso não significa que toda criança que tenha sofrido algum 

tipo de abuso seja um matador em potencial”. 

Não há características únicas que definam um serial killer, mas há a presença 

do que se chama de “terrível tríade”, ou seja, enurese, violência contra animais ou 

outras crianças, e devastação de propriedade e piromania.  

Para Casoy (2002, p. 18): “Outras características comuns na infância desses 

indivíduos são: devaneios diurnos, masturbação compulsiva, isolamento social, 

mentiras crônicas, rebeldia, pesadelos constantes, roubos, baixa autoestima, 

acessos de raiva exagerados, problemas relativos ao sono, fobias, fugas, propensão 

a acidentes, dores de cabeça constantes, possessividade destrutiva, problemas 

alimentares, convulsões e automutilações. Todas elas relatadas pelos próprios serial 

killers em entrevista com especialistas” 
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Outro aspecto característico é o isolamento social e familiar. Esses tipos de 

assassinos fogem da realidade, vivendo em um mundo fantasioso, o que o torna 

compulsivo, e interfere diretamente em seu comportamento. Assim, o crime passa a 

ser sua fantasia, e a vítima seu objeto. 

A alteração na personalidade é extrema, e por isso, na maioria das vezes não 

se desconfiam deles, pois possuem família e trabalham normalmente. Eles são 

como camaleões, e suas vitimas são escolhidas aleatoriamente e mortas sem razão 

visível, e raramente são suas conhecidas, elas apenas representam a esse tipo de 

criminoso um símbolo criado por eles.  

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DO SERIAL KILLER  
 

Os serial killer podem ser classificados como organizados e desorganizados; 

em ambos os casos, eles são solitários. Os organizados são mais ardilosos, 

preparam seus crimes minuciosamente para não deixarem rastros para que possam 

ser identificados; já os desorganizados são impulsivos e não se preocupam com 

erros aleatórios.  

Segundo Ilana Casoy, 2004: 

“Serial Killers são pessoas solitárias por se sentirem 
superiores e julgarem que ninguém pode ser 
suficientemente bom para eles. São muitas vezes 
casados e socialmente competentes, conseguindo – em 
muitos casos – bons empregos por parecerem confiáveis 
e aparentarem saber mais do que na realidade sabem. 
Para eles, o crime é um jogo: acompanham a perícia e os 
trabalhos da polícia; costumam observar de maneira 
atenta os noticiários e retornar ao local onde mataram. 
Ademais, costumam planejar o crime de maneira 
cuidadosa e carregar o material necessário para cumprir 
suas fantasias e, ao interagirem com a vítima, gratificam-
se com o estupro e a tortura.Deixam poucas evidências 
no local do crime, escondem ou queimam o corpo da 
vítima e levam um pertence da mesma como 
lembrança.(...) Os desorganizados De forma geral agem 
por impulso e perto de casa, usando as armas ou os 
instrumentos encontrados no local da 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 [sic] qualquer contato com a 
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vítima antes do crime, agem de forma furiosa, gratificam-
se com estupro ou mutilação post mortem e, nesse 
grupo, é comum encontrarmos canibais e necrófilos. Têm 
mínimo interesse no noticiário sobre seus crimes e 
deixam muitas evidências no local em que mataram.” 

 
Eles podem também ser divididos em: visionários, missionários, emotivos e 

libertinos. 

Visionários: são indivíduos insanos, psicóticos. Podem 

sofrer de alucinações e terem visões, eles ouvem vozes e 

as obedecem. 

Missionários: são indivíduos que não aparentam ser 

psicóticos, mas sentem a necessidade de “livrar” o 

mundo do que julga imoral ou indigno, escolhem certo 

tipo de grupo para matar (ex.: homossexuais, judeus, 

prostitutas, etc). 

Emotivos: são indivíduos que sentem mais prazer em 

matar e se utilizam de métodos sádicos e cruéis. 

Matando por pura diversão, e sentindo prazer no próprio 

processo ao planejar seu crime. 

Libertinos/sádicos: são aqueles que matam por desejo, 

assassinos sexuais. Eles sentem prazer proporcional ao 

sofrimento da vitima que está sob tortura. Além da 

tortura, mutilar e matar traz maior prazer sexual (ex: 

canibais, necrófilos). 

  

Ilana Casoy descreve que o denominador comum entre todos os tipos de 

serial killers é o sadismo, uma desordem crônica e progressiva. Segundo o Dr. Joel 

Norris, PhD em Psicologia e escritor, existem seis fases do ciclo do serial killer: 

Fase áurea: quando o assassino começa a perder a 

compreensão da realidade. 

Fase da pesca: quando o assassino procura sua 

vitima ideal. 
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Fase galanteadora: quando o assassino seduz ou 

engana sua vitima. 

Fase da captura: quando a vitima cai na armadilha. 

Fase do assassinato ou totem: auge da emoção 

para o assassino. 

Fase da depressão: ocorre após o assassinato. E se 

ele entrar nessa fase engatilha novamente o início 

do processo, voltando à Fase Áurea. 

 

Genival Veloso França (1998, p.358) diz que esses assassinos têm uma 

personalidade psicopática e não uma personalidade doente ou patológica, podendo 

então denominá-la de personalidade anormal, pois sua inteligência é normal, ou até 

mesmo elevada, mas seu caráter é distorcido, apresentando assim, uma 

perturbação. 

De acordo com o CID-10 F60.2 DSM – IV- 301.7, psicopatia é um transtorno 

de personalidade, considerado o mais grave e perigoso transtorno mental, pois são 

pessoas inteligentes, egoístas, impulsivas, agressivas, sem sentimentos de culpa ou 

remorso. Constituindo-se em uma ameaça para a sociedade uma vez que são 

desprovidas de sentimento e de vergonha. Eles desconhecem o sentimento de 

solidariedade e constroem uma carreira criminosa, violenta e agressiva. Sendo que 

as primeiras características aparecem já na infância ou adolescência. 

 

2.3 SERIAL KILLER X PSICOPATA 

 

Os psicopatas não têm afetividade nenhuma, eles fingem muito bem a 

afetividade, parecem sedutores, românticos, amáveis, mas é uma atuação, sendo 

uma forma de manipularem as pessoas que podem ser propensas a isso. Para o 

psicopata as pessoas são apenas objetos que eles usam para obterem o que 

querem, sem sentir culpa nem remorso. Eles são mestres em mentir, e se 

vangloriam disso e quando pegos não sentem nenhum constrangimento.  
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O psicopata não tem limites morais, e são capazes de passar por cima de 

qualquer coisa, e tem plena consciência daquilo que faz. Ele não é louco, louco é 

aquele que não tem nenhuma conexão com a realidade, ao contrario do psicopata 

que tem plena ligação com a realidade. Eles são excessivamente antenados, para 

assim, poderem manipular melhor, sem criar nenhuma relação afetiva com a pessoa 

que quer atingir. Ele não enlouquece nunca, não é capaz de se colocar no lugar do 

outro e tentar sentir a dor que ele provocou.  

Segunda a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, o problema do psicopata não 

é cognitivo, a razão funciona bem e ele tem a capacidade plena de distinguir o que é 

certo e o que é errado. Ele tem certeza que está infringindo a lei, mas não se 

importa com isso e até calcula os danos para saber o ‘custo-benefício’ da ação. Ela 

ressalta também que os psicopatas possuem níveis variados de gravidade: leve, 

moderado e grave. Onde os primeiros se dedicam a trapacear, aplicar golpes e 

pequenos roubos, mas não matarão; já os últimos por meio de métodos cruéis 

sofisticados, matam e sentem prazer com seus atos brutais. 

Em quase todos os aspectos podemos igualar o serial killer ao psicopata, pois 

realmente a maioria dos serial killer é psicopata, tem esse transtorno mental (o que 

não é doença), mas não são todos os serial killers que são psicopatas e nem todo 

psicopata é um serial killer.  

Em pesquisas realizadas, foi constatado que algumas pessoas nascem com 

tendência para desenvolver a psicopatia, e que ela pode vir em menor ou maior grau 

de evolução. Robert Hare psicólogo canadense desenvolveu uma escala para definir 

os graus de psicopatia; ele explica que o psicopata age com a finalidade de alcançar 

seus interesses, mesmo custe causar sofrimento à pessoa, e que há os mais 

perigosos, que é o caso do serial killer, que se satisfaz com o sofrimento da pessoa.  

Segundo pesquisas cerca de 1% (um por cento) da população mundial 

apresenta esta degeneração da personalidade. Por outro lado, leva em conta que 

deste grupo apenas uma minoria estaria associada à figura do "serial killer". 

Contudo, o fato é que 90%dos denominados "assassinos em série" apresentam 

sintomas de psicopatia. Daí surge uma íntima relação entre uma figura e outra. 
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A psicopatia não tem cura, assim como um serial killer, portanto esses 

assassinos não possuem condições de ressocialização, eles são irrecuperáveis. De 

acordo com a legislação brasileira, ao cometerem o crime e serem pegos, teriam 

diferentes tipos penalidades em decorrência de ser ou não considerado responsável 

pelos seus atos, quando o definirem como psicopata ou psicótico.  

Os serial killers são uma combinação de genes agregados com o meio no 

qual foram criados, e suas personalidades apresentam características tanto 

genéticas, quanto sociais, que podem se desenvolver em decorrência de inúmeros 

fatores, como experiências inadequadas na infância, a dificuldade de compreensão 

das regras morais e sociais e tendências agressivas na infância. 

Há alguns estudos em indivíduos com psicopatia para saber se há alguma 

falha biológica que explique seu comportamento, mas até agora só pode ter certeza 

da predisposição deste tipo de indivíduo para estar sempre atrás de emoções mais 

fortes. Desta forma quando tem a predisposição e o indivíduo passa por vivências 

sociais traumáticas na infância, eles tendem a ser violentos. 

 

3. CONCLUSÃO 

Podemos igualar o serial killer ao psicopata em quase todos os aspectos, pois 

a maioria dos serial killer são psicopata, mas não são todos os serial killers que são 

psicopatas e nem todo psicopata é um serial killer. 

Como já visto, os serial killers são uma combinação de genes agregados com 

o meio no qual foram criados, e suas personalidades apresentam características 

tanto genéticas, quanto sociais, que podem se desenvolver em decorrência de 

inúmeros fatores, como experiências inadequadas na infância, a dificuldade de 

compreensão das regras morais e sociais e tendências agressivas na infância. 

É um transtorno de personalidade da qual não tem cura, e ele sabe 

exatamente o caráter ilicito do crime que comete, e faz isso por puro prazer em 

impelir sofrimento à pessoas e satisfazer-se com isso.  

.  
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